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Rumoer om
vuurwerk
ZANDVOORT - PvdA en
D66 zullen in de eerstkomende commissievergadering van Algemene Zaken
vragen stellen over de toestemming om op meerdere
dagen vuurwerk af te steken. Volgens burgemeester
Van der Heijden is dat laatste waarschijnlijk een verkeerde beslissing geweest.
Dat er vanaf 29 december al
vuurwerk afgestoken mocht
worden, is bij de PvdA en D66 in
het verkeerde keelgat geschoten. De D66 fractievoorzitter,
Ruud Sandbergen eist, mede namens de PvdA, dat deze zaak in
de commissie voor Algemene
Zaken wordt besproken. De reden daarvan is dat er zo op
meerdere dagen overlast werd
veroorzaakt door het vuurwerk.
Zandvoort nam hiermee ten opzichte van de regio een uitzpnderingsplaats in. Ook de overige
gemeenteraadfracties
hebben
afwijzend gereageerd. Bij sommigen, maar ook op het Raadhuis, kwamen veel telefoontjes
met klachten binnen.
Volgens burgemeester Van
der Heijden is toestemming
voor het afsteken van vuurwerk
verbonden aan de dagen dat dit
verkocht mag worden. Het aantal verkoopdagen was uitgebreid omdat oudjaar op een zondag viel. "Maar waarschijnlijk is
hiermee een verkeerde beslissing genomen. Ik denk dat we
dat volgend jaar anders moeten
doen".
Bij de politie zijn overigens
weinig klachten binnengekomen. Volgens woordvoerder
Konijn is de verklaring daarvan
dat het bekend was dat het
vuurwerk eerder afgestoken
mocht worden. "In vergelijking
mét vorig jaar is het aantal
klachten nauwelijks toegenomen. En de meeste kwamen na
's avonds acht uur".
De jaarwisseling is op zich
rustig verlopen. "Rond drie uur
's nachts werd het wat onrustiger", aldus Konijn. "We hebben
toen wat jongens van tussen de
18 en 21 jaar moeten aanhouden
wegens vernielingen van vuilnisbakken en dergelijke".
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Met meters hoge vlammen «
en grote rookwolken heeft
«5
Nico Visser afscheid genomen van
zijn teellandje

Olies fc>o»S

'Dan zou het ook mogelijk worden
dat op de percelen van de villa's en
bungalows van geheel Zandvoort-Zuid appartementencomplexen komen; dan is het gedaan met de oorspronkelijke bestemming van Zandvoort-Zuid: een villa/bungalowwijk,
uniek in Nederland waarin terecht
ook een plaats is ingeruimd voor
Paviljoen Zuid, waar de wandelaar/recreant even kan verpozen, en - dit
is vooral op zondagen m de winter
van belang - van het toilet gebruik
kan maken (nu al hebben de buurtbewoners van de sluiting van Paviljoen Zuid overlast)', aldus de bewoners.

Zij vinden dat het toestaan van een
appartementencomplex ten nadele
is van de bewoners, recreanten en
natuur. Als een horeca-onderneming op die plaats economisch niet
meer haalbaar is, moet er volgens
hen een bestemming gevonden worden, die past in de villawijk, dus vrijstaande villa's/bungalows en openbare voorzieningen, zoals toiletten
en telefoon.
De plannen voor de bouw van het
complex met twintig luxe appartementen wordt volgende week donderdag behandeld in de commissie
Publieke Werken en Ruimtelijke
Ordening. Daarna moet de gemeenteraad over de plannen oordelen.
Tot en met 26 januari liggen de plannen ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening, geopend tussen
09.00 en 12.00 uur.
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ZANDVOORT - De omwonenden van Paviljoen Zuid aan de
oulevard Paulus Loot maken ernstig bezwaar tegen de planen voor de bouw van een appartementencomplex op de plaats
an dit paviljoen. Zij roepen alle bewoners van Zandvoort-Zuid
p om maandagavond om 20 uur naar het gemeentehuis te
omen, waar een toelichting gegeven wordt op de plannen. Deze
jn volgens hen een gevaar voor het behoud van de villawijk
andvoort-Zuid.
De bezwaarmakers vinden dat het
ppartementencomplex, met een
oogte van 15 ot 18 meter, niet past
de villa/bungalowwijk Zandvoortuid. Met betrekking tot de hoogte
•m het complex vrezen de omwoenden, dat zij veel last zullen krij» van onder andere uitzichtbeperng, windval en minder zonlicht,
ovendien vrezen zij dat, na realiseng van de appartementen, ook de
•naast gelegen percelen bestemd
illen worden voor de bouw van een
ergelijk complex. Vervolgens zou
>lgens hen het parkeerterrein aan
e oostkant van de Brederodestraat
met appartementen bebouwd
unnen worden.
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T/2 prijzen
• Een zestigtal zwemmers stortte zich maandag dapper in het koude water van de Noordzee.

ZANDVOORT - De weergoden waren het zestigtal zwemmers dat op l januari - voor de
dertigste keer - het nieuwe jaar
met een koele duik inluidde,
gunstig gezind. Weinig wind en
niet al te koud. Toch liepen
sommigen behoorlijk rood
aan.

'Pappa, mogen zij er net zo lang in
blijven als zij zelf willen?' vroeg een
meisje haar vader. Met verwondering aanschouwde de kleine meid de
zwemmers van zwemvereniging Ra-

'Koude duik is niets
voor kantoorlieden'
pido '82 en duikersvereniging Calamaris, beide uit Haarlem, die voor
de Rotonde enkele malen de Noordzee in en uit renden. De temperatuur
van het water bleek in eerste instan-

tie mee te vallen, want er werd zelfs
gezwommen. Een van de deelnemers had het zekere voor het onzekere genomen en zich gewapend
met een fles sterke drank. De hon-

Uniek verpleeg-project in bejaardenhuizen
ZANDVOORT - Huis in het
Kostverloren en Huis in de
Duinen krijgen dit jaar honderdduizend gulden voor een
verpleegproject. Ziekenfonds
Spaarneland heeft hiermee indirect gereageerd op een pproep van het bestuur van beide
Zandvoortse verzorgingshuizen. Voor de provincie Noord-Holland, waar tot nu toe de
subsidie voor verzorging en
verpleging strikt gescheiden
bleven, is dit een unieke ontwikkeling.

dinsdagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie het project aankondigde.
Een en ander gebeurt in samenwerking met de verpleeghuizen Zuiderhout uit Haarlem en Den Weeligenberg uit Hillegom. Het komt
erop neer dat deze huizen samen een
ton extra subsidie krijgen, die besteed moet worden aan de verpleegzorg in de twee Zandvoortse verzorgingshuizen. Die zorg richt zich
voornamelijk op verpleging van bewoners die geestelijk achteruit gaan.
Voor 'technische' verpleging, zoals
het werken met infusen en dergelijke, zal men blijven terugvallen op
Ziekenfonds Spaarneland heeft verpleeghuizen.
begin december aan de directies van
deze twee Zandvoortse bejaarden-verzorgingshuizen toegezegd een Positief
"Het is het begin van een positieve
zogenaamd 'substitutie-project' te
starten. "Dat komt neer op een ver- ontwikkeling waar we erg blij mee
goedmg voor de verpleeghuiszorg zijn, een ontwikkeling die onze fidie wij geven", luidt de uitleg van nanciële zorgen voor de toekomst
Bernadine van Dril, directrice van zal verlichten", aldus mevrouw Van
het Huis in het Kostverloren die Dril. Dat laatste slaat op het feit dat

binnen zowel het HiK als het HiD nu
al behoorlijk wat tijd en geld wordt
besteed aan verpleging. De kwaliteiten daarvoor zijn al in huis, vertelde
de directrice van het HiK vorig jaar
al tijdens een interview met het
Zandvoorts Nieuwsblad.
Om de aandacht die nu al aan dit
aspect wordt gegeven, te stroomhjnen én om te kijken wat er met het
geld nog meer gedaan kan worden,
treden beide verzorgingshuizen m
februari met elkaar in overleg. Dan
zal bekend worden hoe het project
er precies uit gaat zien. Eén van de
ideeën daaromtrent is het aanstellen van een activiteitenbegeleidster.
Op zich zijn Zuiderhout en Den
Weeligenberg zelf niet of nauwelijks
gebaat bij het project, wel komt het
ten goede van de verpleegzorg in het
algemeen, omdat er voor verpleeghuizen enorme wachtlijsten bestaan, wat de psycho-genatrie betreft. "Dat dit project van start kan
gaan, danken we aan de goede zorg-filosofie van de directies van beide

verpleeghuizen", aldus een enthousiaste Van Dril. Een ander gevolg
van de samenwerking wordt, dat
Den Weeligenberg met ingang van l
februari een medisch adviseur zal
leveren, ter vervanging van dokter
Zwerver, die per die datum deze activiteit beëindigt.

Eerste stap
Het project is een 'hele goede eerste stap', aldus Van Dril. Een goede
stap waarop, als het aan haar ligt,
nog andere volgen: "Het is een ontwikkehng die uiteindelijk moet gaan
leiden naar een financieel systeem
waarin zorgprestaties vergoed gaan
worden. Laten we hopen dat de provmcie Noord-Holland bereid en m
staat zal zijn samen met de verzorgingshuizen een dergelijk systeem
te ontwikkelen, waarbij zij hulp en
advies zouden kunnen vragen bij de
provincies Drente en Noord-Brabant". In deze twee provincies is
deze ontwikkeling al ver gevorderd.

Wethouder Van Gospel voorziet structureel tekort aan woningen

Profiteer nu!

derden toeschouwers konden echter
wel constateren dat sommige zwemmers behoorlijk rood aanliepen.
"Toch is het niet echt koud", aldus
een enigszins na-rillende 59-jarige
Ok van Batenburg, sinds jaar en dag
organisator van dit evenement.
"Wat je meer voelt, zijn pijnscheuten, omdat het water min of meer op
je huid brandt. Voor mensen die met
de auto naar hun werk gaan, met de
lift naar hun kantoor en daar de hele
dag zitten, is het niet aan te raden".
Voor de kantoorlieden was de plezierige rol van toekijken weggelegd.
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Spanning om
groslijst PvdA
ZANDVOORT - De Partij van
de Arbeid houdt maandag in
het Gemeenschapshuis een besloten ledenvergadering, waarop de definitieve groslijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen zal worden vastgesteld.
De vergadering begint om 20.00
uur. Het zal er om spannen hoe de
definitieve groslijst eruit zal gaan
zien. Volgens de voorlopige opstelImg zouden Pim Kuyken en de huidige fractievoorzitter Folkert Bloeme gepasseerd worden door Jeanette van Westerloo (sinds 9 maanden
in de raad), én Gert Toonen, die
daarmee na vier jaar onderbreking
weer terugkeert in de gemeenteraad
en bovendien in aanmerking komt
voor een wethouderszetel.

B.B. MODE
Grote Krocht 23
ZANDVOORT

Zondags geopend
van 13.00-17.00 uur

Receptie ZRB
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Reddmgs Brigade luidt zondag 7 janari het nieuwe jaar m met een
nieuwjaarsreceptie
Deze vindt
plaats tussen 11.00 en 13 00 uur in de
post Piet Oud, aan de noord-boule
vard.

(ADVERTENTIE)

KIEKADO

'Zandvoort raakt in de jaren negentig vol'
ZANDVOORT - Zandvoort
biedt nog maar weinig mogelijkheden voor woningbouw.
Her en der zijn er nog enkele
plekjes die opgevuld kunnen
worden. Wethouder Van Caspel verwacht dan ook dat de
gemeente wat dat betreft in de
jaren negentig uitgebouwd
raakt. Hooguit kan er nog wat
aan vernieuwing gedaan worden. Een vooruitblik op de ontwikkelingen in het nieuwe decennium.
"De komende jaren staat er nogal
wat te gebeuren, hoewel de afgeiopen toch wel wat ontwikkelingen
waren die van beslissende betekenis
zijn voor de gemeente Zandvoort.
Bijvoorbeeld het Gran Doradoproject, daarvan wisten we dat als dat
zou worden gerealiseerd, dat er een
enorme uitstraling en aantrekkingskracht vanuit zou gaan. Dat is ook in
feite gebeurd, want we waren er nog
bezig toen op een gegeven moment
het Beach Hotel in de picture kwam.
En vervolgens kwam ook de NS met
de gedachte om nabij het Stationsplein een low-budget hotel te bouwen. Dat laatste is nog niet uigewerkt en de NS beraadt zich daar
nog over. Maar de ene ontwikkeling
trekt dus de andere aan".
"Met de drie miljoen van de grond
van het Beach Hotel konden we ook
weer onze bijdrage voor de reconstructie van de boulevards financieren. Dat werkt allemaal op elkaar in.
En ik denk dat het bedrijfsleven ziet
dat er veel ten goede in Zandvoort
gebeurt en dat het ook vertrouwen

op een groot gedeelte
van onze winterkollektie

Foto Berlott
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Natuurlijk,

die krant moet ik hebhen
Omdat ik graag wil «eten wat /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
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• "Op een gegeven moment moet je zeggen 'Zandvoort is vol', wat de woningbouw betreft", aldus wethouder Van
Caspel.

krijgt om zelf weer investeringen te
gaan doen. De afgelopen jaren was
men wat afwachtend, maar de hele
economische toestand was er natuurlijk niet naar om te investeren.
Nu krijgt men weer vertrouwen.

Foto Bram Slijnen

Daardoor, denk ik, heeft bijvoorbeeld ook Play-In het weer aangedurfd om te investeren in het Circustheater. Ik denk dat de ontwikkelingen die nu in gang zijn of zich al
hebben voltrokken op de hele ge-

meente een hele gunstige uitwerking hebben".
"Zo kan er wat het hele winkelapparaat hier best wat verbeterd worden."
Vervolg op pagina 3
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FAMILIEBERICHTEN

Zandvoorts
vrouwenkoor

1990

PROVINCIE

Wij zijn erg gelukkig met de geboorte van
wenst al haar

Robin Floris Sebastiaan

een gelukkig, gezond,

De Zandvoortse
Schaakclub
wenst U allen een
Gezond en suksesvol 1990.

Na een lang arbeidzaam leven is van ons heengegaan onze vader, grootvader en overgrootvader,
voorzien van de H. Sacramenten der Zieken,
Petrus Johannes Josef van den Berg
weduwnaar van E. Versluis

1 Januari
was voor ons

Plan bebouwing pa vil/oen Zuid ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders heeft een bouwaanvraag ontvangen voor
bebouwing op de plaats van paviljoen Zuid aan de Brederodestraat/Boulevard Paulus
Loot. Dit plan voorziet in de bouw van zeventien appartementen.
Het ingediende plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Voordat genoemd college een standpunt bepaalt, wordt het plan eerst besproken in de
commissie Publieke Werken, die donderdag 11 januari 1990 vergadert.
Het plan ligt voor belangstellenden tot en met vrijdag 26 januari 1990 ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 9.00-12.00 uur.

Degene die zijn bezwaren tijdig heeft kenbaar gemaakt,
alsmede degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend,
worden, indien zij daartoe de wens te kennen geven, door
gedeputeerde staten gehoord

Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kan er schriftelijk op worden gereageerd. Die reacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Afhankelijk van de binnengekomen reacties wordt eventueel op een nog nader te bepalen tijdstip een inspraakavond gehouden.

Haarlem, 4 januari 1990.

Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Publieke Werken en de resultaten
van de inspraak zullen burgemeester en wethouders een standpunt bepalen.
4januari 1990

Familie, vrienden, kennissen,
BEDANKT

TAXI CENTRALE ZANDVOORT

MARCO en FEMKE

Het ABN Verzekerd Spaarplan:
hoge rente en een vast eindbedrag,
Eengoedbegin...

IS VERHUISD NAAR HET STATIONSPLEIN 6 A
DE ALGEHELE LEIDING IS NU IN HANDEN
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VAN DE HEER RIETVELD,
DIE WIJ VEEL SUCCES TOEWENSEN.
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postkantoor
TEVENS BEDANKEN WIJ CLIËNTEN, PERSONEEL

Via deze weg willen wij de middenstand
van Zandvoort hartelijk danken voor
geweldige prijzen en wensen ze een
voorspoedig 1.990 toe.

Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort, 29 december 1989
Corr.adres: Familie Van den Berg,
Haarlemmerstraat 12,
2042 NC Zandvoort.
De Eucharistieviering en de begrafenis hebben
op woensdag 3 januari plaatsgevonden.

Publieke Werken
tijdstip: donderdag 11 januari 1990,20.00 uur

"HET EINDE"!!!!

in de leeftijd van 98 jaar.
Aerdenhout:
Zr. Engeline (Nel)
Wognum:
Zr. Evarista (Tnius)
Purmerend:
E. P. de Bruin-van den Berg
J. C. de Bruin
Assendelft:
P. A. F. van den Berg
R. van den Berg-de Zeeuw
Zandvoort:
T. M. Miezenbeek-van den Berg
L. Ph. Miezenbeek
Heemstede:
W. J. van den Berg
E. van den Berg-Smit

Algemene Zaken
tijdstip: woensdag 10 januari 1990,20.00 uur

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende
schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing
indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus l 23,
2000 MD Haarlem)

Iedere donderdagavond in het
Gemeenschapshuis.

t

Maatschappelijk Welzijn
tijdstip: dinsdag 9 januari 1990,20.00 uur

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provmciehuis te Haarlem (dienst Milieu en Water, Houtplein 33, kamer
2003), gedurende de periode van 8 januari 1990 tot en met 6
februari 1990. voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van
mevrouw Voets om ontheffing van het verbod, vervat in artikel
3, eerste lid. sub a, van de Verordening grondwaterbeschermmgsgebieden Noord-Holland ten behoeve van het
hebben van een bovengrondse huisbrandohetank aan de
Zandvoortselaan te Zandvoort

Nieuwjaarsdag 1-1-1990
Vinkenstraat 15
2042 CT Zandvoort

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis. De stukken voor
deze vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.

Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland

muzikaal 1990

Wij werden verblijd met het wonder van de geboorte van onze zoon en broertje
T. Ingwersen-Visser
P. Ingwersen
Wouter

BEKENDMAKING

familieleden

31-12-1989
Dr. C. A. Gerkestraat 36A Zwart
20-12 EV Zandvoort

Sjoerd

Hoord-Kolland

leden, donateurs en

Boyd Sleeman
Els Sleeman-v.d. Ben
Boyd

Nu 1% extra rente.
Uw voordeel:
vanf90,-totf9.000,-.

EN ANDERE RELATIES VOOR HET GENOTEN
VERTROUWEN EN DE GOEDE SAMENWERKING
IN DE AFGELOPEN JAREN EN WENSEN U

DE MEDEWERKERS VAN HET
POSTKANTOOR ZANDVOORT

EEN ZEER GOED 1990.

HELENE EN PAUL V.D. BOOGAARD
De fractie en het bestuur van

RIJWIEL/TAXI CENTRALE ZANDVOORT
STATIONSPLEIN 6 A

afdeling Zandvoort,
De
mij
H!/
Hij
Hij

Heer is mijn Herder
ontbreekt niets.
doet mij neder/iggen in grazige weiden.
voert mij aan rustige wateren.
verkwikt mijn ziel.
Psalm 23

In de volle overtuiging des Geloofs heeft God tot
Zich genomen onze zwager en oom

WENST U EEN
GOEDE KEUZE
IN 1990.

Pieter Johannes Geenen
weduwnaar van Cornelia Roos
in de leeftijd van 80 jaar.
Namens de familie:
Kaatsheuvel:
A. Geenen-de Haan
Zandvoort, l januari 1990
Van Lennepweg 69 zwart
Correspondentieadres:
D. van Toor
Van Lennepweg 69 rood
2041 LD Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum van „Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort, woensdag 3 januari en donderdag 4 januari van 19.30
uur tot 20.00 uur.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op vrijdag 5 januari om 14.00 uur in de
Hervormde Kerk van het Kerkplein te Zandvoort, waarna om 15.00 uur de teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene begraaf plaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

DOKTERSBERICHTEN

E mm

Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen? Gaat u dan
woningbouwvereniging

huwelijkskaarten

Deze advertentieruimte van SO mm breed en 50 mm
hootf kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu\\elijk, geboorte of andere familicberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,00 (e.\cl. 6", BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40011.

van f90,- tot f9.000,-. U spaart bijv. 5 jaar lang f150- per maand. Dat
Bent u geïnteresseerd? Kom dan langs

-

postbus 54-2040 ab zandvoort

ZWEMMEN in 1990 bij

Sportac. NAUWELAERTS DE AGÉ

ZOMERHUIS

Gezondheid en conditie met
aquarobic zwemmen

klassiek jazzballet en aerobic

Moeder-kind en vrij zwemmen

Oranjestraat 12

Met onze individuele begeleiding in water
van 30° voelt u zich thuis

wenst al haar leerlingen
een gelukkig nieuw
dansjaar toe.

OVERVEEN
Bloemendaalseweg 152
023 - 276667

ondernemen, met steun van Walra.
Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt?
Wordt dan

(in de avonduren)

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT

14677, 18981, 19701.

bereikbaar

Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan
100 jr.) haar zeer gewilde linnengoed. Uw
verdienste? Een gezonde provisie. Auto
noodzakelijk. Adressen worden verstrekt.
Geen investeringen. Interesse?

Tel. 02507-13278

Bel nu WALRA 04904-82128.

Begrafenissen
en crematies!

CHRIS HARDENDOOD

Daar ligt onze

belangrijkste

taak en dienstverlening.

droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Tel. 13975

WALRA-ADVISEUSE

Voor informatie

reparatiedienst

Foto Boomgaard

Daarnaast kunt u bij ons

•

U komt toch ook even langs?
Wij rekenen op U
liet Comité
Geen cadeaus of bloemen; wel graag een bijdrage in de
bus bij de ingang.

A.P.K. Keuringen van alle merken.
Meer dan 20 jaar een begrip voor
service en betrouwbaarheid.
Reparatie, onderhoud, revisie van
alle merken.

Kochstraat 10,
Nieuw Noord, Zandvoort.
Tel. 15966

full-time, leeftijd ± 1 8 jaar

terecht voor:
voor onze fotozaak.

!nl. tel.

02507-13529

NIVO-POLIS

Gelegenheid haar de hand te drukken
tussen 16.00-18.00 uur
Palace Hotel Zandvoort

ZANDVOORT

medewerker/ster

Uitvaartverzekering

zaterdag G januari 1990

ROB JANSSEN
^'TfQJJH

vraagt

inschrijvingen

Afscheid Zuster
Margreet Zegwaard

* U kunt een Verzekerd Spaarplan openen als u niet ouder bent dan 60 jaar.

Wilt u zelfstandig iets

8 januari gaan er
nieuwe lessen van start.

was-,

2042 LW Zandvoort, 02507-15341

K.D.T.

Speciaal volwassenen leszwemmen

Balletstudio „Marijke"

Grote Krocht 12-14

voor 1 pers.

Leszwemmen v.a. 3 jr. voor A-B dipl. KNZB

tel.

bij het ABN-kantoor bij u in de buurt.

Te huur

tel. 02507-12793

huisarts

Geboren

jaar lang 1% extra rente (resp. verhoogd tot 7% of 7,5%). Uw voordeel:

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6

1990

voor het Verzekerd Spaarplan kiest, ontvangt u bovendien vijf of tien

betekent aan het einde van de looptijd fl 0.740,-. Uw voordeel: f270,-.

Chris Jagtenberg

huisarts
Per l februari a.s.
(als opvolger van dr. J. F. Zwerver)
Praktijkadres:
Indien mogelijk zal de praktijk op het oude adres worden voortgezet.
Spreekuur volgens afspraak.

als u gedurende de looptijd iets overkomt. Als u vóór l februari

en uw handelsdrukwerk

Gevestigd

Frank Weeiiink

bedrag. Minimaal f50,- of een veelvoud daarvan. U spaart voor uzelf

DAT DE PUBLICATIE VAN DE VRIJKOMENDE
WONINGEN OP DONDERDAG 4 JANUARI KOMT TE
VERVALLEN EN DAT DEZE VERSCHOVEN WORDT
NAAR DONDERDAG 11 JANUARI 1990.

geboortekaartjes

Voor behandeling van
psychische en lichamelijke klachten

Praktijkadres:
Thorbeckestraat 44
2042 GM ZANDVOORT
Tel. 02507-13355
Spreekuur volgens afspraak.

maand spaart u - gedurende de looptijd van vijf of tien jaar - een vast
of voor een begunstigde. Het eindbedrag wordt altijd uitgekeerd. Ook

uw drukker voor:

K. de Boer

Per 26 februari a.s.
(als opvolger van dr. R. Drenth)

spaarrekening ook een voordelige verzekering op uw leven*. ledere

eendracht maakt macht

Praktijk voor hypnotherapie

wenst alle cliënten een voorspoedig 1990.
Westergracht 87 zwart
Haarlem. Tel. 023-327285

automatisch sparen op een ABN Verzekerd Spaarplan: behalve

DEELT MEDE:

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de
vele gelukwensen, kado's en bloemen bij ons huwelijk.
Marga en Ton Bakker

TEL 12600

DEMOCRATEN

een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend

alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

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

enz.

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Deskundig adytesr
Tel.

13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

,

023-315855
$ ASSOCIATIE UrrVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)

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

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 4 JANUARI 1990

WEEKMEDIA 22

\Chris en Lida Willemse stoppen met fysiotherapie

Scharrekoppen
vieren feest

r De patiënt moet je handen voelen
ZANDVOORT - „Ga maar naar Willemse, dan word je gene
zen Hoe vaak we dat niet gehoord hebben We hadden een
moordnaam Maar wij kunnen niemand genezen, we kunnen er
wel bij helpen." Na vijfendertig jaar leggen Chris en Lida Willemse hun werk als fysiotherapeut neer „Als ik het over zou
moeten doen, zou ik er weer voor kiezen Het is moeilijk om te
stoppen."
Dierendag 1954 De dag van de eer
ste patiënt De praktijk van het echt
paar Willemse was nog gevestigd
aan de Van Stolbergweg Chris
draaide toen weken van minstens
zestig uur „Ik werkte dertig uur per
week m het EG in Haarlem Ik heb
dat tot 1971 volgehouden Het EG
verhuisde toen naar Schalkwijk en
het bleek dat ze bij de bouw de fysio
therapieruimte hadden vergeten
Toen ben ik gelijk gestopt Nu wordt
de oude fietsenkelder daarvoor ge
bruikt," aldus Chris
Vijfendertig jaar geleden heette
een
fysiotherapeut
nog
heügymnast/masseur Ze hadden m
Zandvoort een bekende voorganger
Pagee Chris „Het is wel leuk zoals
we m Zandvoort terecht zijn geko
men We liepen op gegeven moment
over de boulevard en zeiden tegen
elkaar dat we hier wel wilden wonen
Ik ben toen m het EG met Zandvoor
ters gaan praten Pagee was de gym
nastiekmeester van Zandvoort en
werkte 's avonds als masseur en
heilgymnast Hij had er geen enkele
moeite mee als wij een praktijk zou
den starten, want er was werk ge
noeg In 1960 was onze praktij
Kruimte al te klein en verhuisden we
naar de Emmaweg, waar we in eer
ste instantie de bovenverdieping ge

bruikten voor de praktijk Later
hebben we een directiekeet in de
tuin geplaatst, maar die moest na
een paar jaar verdwijnen in het ka
der van het zogenaamde ketenbe
sluit In 1977, de dure tijd, kochten
we uiteindelijk een kavel aan de
Burgemeester Nawynlaan, waar we
een nieuw pand hebben laten bou
wen Het gekke is dat we het nog
altijd over de „nieuwe praktijk" heb
ben " De praktijk werd opgedragen
aan Dr Metzker, de eerste masseur
in Nederland Hij leerde het vak m
Frankrijk en promoveerde op een
proefschrift over masage, getiteld
,De behandeling van een verstuikte
enkel' In feite zorgde Metzker er
voor dat Zandvoort een internatio
nale badplaats werd In zijn praktijk
m het Amstelhotel had de man veel
buitenlandse klanten Eén van hen,
de bekende Oostenrijkse Issy stuur
de hij naar Zandvoort omdat de zee
heilzaam zou werken voor haar
ischias Of ze door Zandvoort, de zee
of Metzker genezen werd, vertelt de • Chris en Lida Willemse: „Als we het over zouden moeten doen, zouden we er weer voor kiezen "
geschiedenis met Feit is wel dat
haar aanwezigheid meer buitenlan Vooral omdat beiden altijd een vrij leven aangenamer maken Moet je zaak zit tussen de oren , Je moet wel
sterke betrokkenheid tot de patiënt de behandeling maar stoppen als ie goed weten waar je als fysiothera
ders naar de badplaats trok
peut staat en niet op de stoel van een
voelden De ziekenfondsen bepalen mand toch nooit zal genezen9"
dat een behandeling twintig minu
Lida , We hebben m Zandvoort psychiater gaan zitten Het is geen
Quality of life
ten mag duren, maar dat is volgens echt een moordnaam gekregen gesprekstherapie Chris is ook ma
Het afscheid valt de twee zwaar Chris en Lida onmogelijk, zeker bij Heel vaak hoor je 'ga maar naar nueel therapeut en het is opmerke
reumapatienten die al twintig minu Willemse, dan word je genezen' lijk dat bij correcties m het nekge
ten nodig hebben om goed op tempe Maar dat kunnen wij natuurlijk met bied tachtig procent van de patien
ratuur te komen „Nieuwe fysiothe Met fysiotherapie reiken we een hel ten begint te huilen of emotioneel
rapeuten leren op school om zinvol
pende hand Het genezend vermo wordt
te zijn Maar wat is zinvol9", gen ligt m het lichaam, in de mens
ZANDVOORT - 't Stekkie gaat in tropische sferen het nieuwe jaar bezig
zich hardop af „Het zelf Als je twee mensen met exact
tegemoet Op 5 januari wordt de spits van het nieuwe jaar afgebeten met een vraagt Chrisvan
ze Intense benadering
de 'quahty of life', hetzelfde letsel hebt, reageren
9
tropisch meuwjaarsfeest De avond begint om acht uur met een gratis verbeteren
behandeling is pijnloos maar
daar
zijn
we
eigenlijk
altijd
mee
be
toch
verschillend
Waarom
"
Licha
alcoholvrije tropische coctail en zal om elf uur eindigen Tijdens de avond zig geweest Een chronische patiënt mehjke klachten kunnen psychi erDe
komt blijkbaar een emotionele
treedt er een binnen 't Stekkie prominente figuur op en wordt er een kunje met heel maken, maar je kunt sche oorzaak hebben Of zoals men ontlading'
surprise act gebracht Voor 2,50 gulden kan iedereen bij deze avond aanwe hem wel op de been houden en het dat in de sportwereld noemt de oor
Chris Je moet als therapeut in
zig zijn 't Stekkie bevindt zich aan de Celsiusstraat 190 in Zandvoort
Na het opemngsfeest blijft 't Stekkie de hele maand januari m de tropen
hangen, de maand is uitgeroepen tot de Lambada maand Op 13 en 27
januari worden er twee danswedstrijden gehouden en worden de drie beste
Lambada dansers en danseressen uitgezocht Prijzen worden op 27 januari
uitgereikt
Februari staat bij het jongerencentrum in het teken van de Karnaval
Maart is uitgeroepen tot dansmaand In april wordt de 'banaan super mini
ZANDVOORT - Nico Visser
play-back show' gehouden Op 21 april is de eerste voorronde

't Stekkie gaat op de tropentoer

voelend masseren Een behandeling
begint al s moigens vroe° als je op
staat Dan moet je je al richten op de
patiënt dat kun ]e niet pas gaan
doen als hij binnenkomt Hij moet je
handen op een halve meter afstand
aan voelen komen Het is een hele
intieme en intense manier van bena
deren, want je handen raken immers
het blote lichaam van de ander
Daarom moet je je vooraf instellen
op de patiënt De twee heil^ymnas
ten volgden tientallen cursussen op
het alternatieve vlak die /;e weei
konden toepassen in hun massage
Lida gaf jarenlang groeps°ymnas
tiek die zich m geen enkel hokje laat
vangen Het was een mengeling van
Oosterse en Westerse inzichten
Lida Noem het maar bewustzijns
verruimende therapie
Echt afscheid nemen is er niet bij
Chris Willemse blijft voorlopig nog
een dag m de week werkzaam als
manueel therapeut in de gelijknarm
ge praktijk die al flink verbouwd is
De praktijk wordt een maatschap
Het dienstenpakket woi dt uitgebrei
der Fnts van Loenen Martmet doet
spoi tbegeleidmg en bewe^mgsana
lyse, Karin Vader legt zich toe op de
acupunctuur dochter Manette Wil
lemse specialiseert zich in de Touch
For Health waarmee ze haai moe
der 'opvolgt Met deze techniek
tracht men energieën m het lichaam
m evenwicht te biengen Nico van
der Zwaard wordt de opvolger van
Chris Willemse Hij is gespeciali
seerd m haptonomie en in de op an
troposofische leest gestoelde ntmi
sche massage Samen met Manette
Willemse is hij in opleiding voor ma
nuele therapie
Chris , Het werk is m wezen niet
veranderd Je moet het nog steeds
met je handen doen en je werkt nog
steeds met mensen Er zijn alleen
nieuwe behandelingstechmeken ge
komen Maar het blijft een prachtig
beroep en we zouden het weer
doen "
EVERHARD HEBLY

Teler maakt plaats voor bungalowpark

heeft vorige week met meters
hoge vlammen en grote rookwolken afscheid genomen van
zijn landje op het voormalige
(tevens pension) 02507-13888, Asiel binnenterrein van het circuit
Weekend: 6/7 januari 1990
Hij krijgt een andere plek toeHaarlem 023 244443
POLITIE tel 13043, Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- gewezen

| Weekenddiensten
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
UMBULANCE tel 023319191 (On
gevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming) 023 246899
Voor de huisartsenpraktijken B van
Bergen/H A Scipio Blume en G
Mol/P C F
Paardekoper,
heeft
weekenddienst dr. Paardekoper, Komnginneweg 34a, tel 16737 Spreeku
ren zat 07 30, 12 00 en 17 00 uur,
zond 12 00 en 17 00 uur Inlichtin
gen omtrent de overige weekend
diensten worden verstrekt via de te
lefoonnummers van de betrokken
huisartsen Anderson, 12058; Drenth,
13355; Flieringa, 12181?* Zwerver,
U499.
Tandarts Hiervoor de eigen tandarts bellen
•ipotheek: Zeestraat Apotheek, J W
Neutel, tel 13073
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
Verloskundige: Mevrouw
Tme
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
\oort, tel
02507 14437,
bgg
023 341734

Dierenarts. Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Dierenbescherming: Vermissmgs
[dienst, 023 383361, Asiel Zandvoort

lening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Komn
ginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd
t/m vrijd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 1100 en 1700 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Verder volgens afspraak Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis
Telef Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e
dinsdag v d maand in 't Stekkie, Fle
mingstraat 9, 20 00 21 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500
Ta\i. tel 12600

Kerkdiensten
Weekend: 6/7 januari 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur dhr J Lasthuis
Sinderdienst i h Jeugdhuis
"•ereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur ds Kr Smit uit
ïeemstede
jzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10 30 uur dienst verzorgd
loor eigen leden, meuwjaarsbegroe
«g
Donderdag 11 januari 14 30 uur Bij

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
ring
Kantoor Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507-17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dms
dag 10 13 14 16 u woensdag 9 11 u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Posta
dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 02975 61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Dek Piet (red chef) Eddie de Blieck (ad)
chef) Joan Kurpershoek Rob Boerngter
Mananne Timmer
Faxnummer redactie 020 452508
Abonnementsprijzen ƒ14 per kwartaal ƒ
25 SU per half jaar ƒ 46 per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen, verhuizmgen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts Nieuwsblad
M941

is opgericht m

belkring
Roomskatholieke Kerk'
Vrijdag 10 00 uur E V
Zaterdag 19 00 uur E V met samen
zang, D Duijves
Zondag 10 30 uur E V , D Duijves
Maandag l januari 10 30 uur nieuw
jaarsdienst, B J v Gaart
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09 30 uur Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
Zondag 10 30 uur morgendienst, ds
J Overdum H A
Crèche en kmdernevendienst
Zondag 19 00 uur avonddienst, dhr
R Blom
Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
19 00 21 00 uur Inl R van Rongen,
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel
023-244553

_

Burgerlijke stand B

Evenals een aantal anderen moest
ook Visser zrjn teellandje ontruimen
ten behoeve van de nieuwe ontwik
kelmgen m dit gebied, betreffende
circuit, sportvelden en Gran Dora
dopark Het landje van Visser moest
wijken voor fase II van het bunga
lowpark Hij vertrekt niet van harte
Enige weken geleden nog zat hij met
enkele medetelers en hun raadsman
op het provinciehuis om daar steun
te krijgen tegen het gedwongen ver
trek Gedeputeerde Margreet de
Boer zei daar echter dat zij weinig
voor de telers kon doen

Toch heeft de gemeente naar aan
leiding van de nu reeds enige jaren
durende touwtrekkerij om de land
jes een oplossing gevonden Het
volkstumencomplex aan de Kee
somstraat wordt uitgebreid zodat
daar enkele van de telers kunnen
worden ondergebracht Zoals bij zo
veel noodoplossingen gaat ook bij
deze het ene belang voor het andere
Zo zal PvdA raadslid Kuyken lijd
zaam moeten toezien hoe de bijzon
dere populatie van vlinders m dit
gebied zal verdwijnen Een zaak
waar hij onlangs nog heftig protest
tegen aantekende
Visser vertoefde ruim twintig jaar
op zijn plek op het binnencircuit,
Vervolg van voorpagina
„Hoe een dorp eruit ziet, hangt
ook af van hoe de winkels zijn inge
richt, hoe de gevels erbij staan en of
men streeft naar kwahteitsverbete
ring "
"We zijn al een jaar onze gedach
ten aan het vormen over de ontwikkelmg van de kuststrook Het is ook
een gedegen onderzoek waard om te
kijken welke mogelijkheden er pre
cies zijn En planologisch gezien zul
je moeten voorkomen dat er een si
tuatie van overbewmkelmg ont
staat Dat betekent dat je dat in zorg
vuldig overleg met de mensen uit die
omgeving moet doen"
Enkele jaren terug is m de ge
meente met de Provinciaal Planolo
gische Dienst overeengekomen dat
er eigenlijk een soort toetsingskader
zou moeten zijn voor nieuwe ont
wikkelingen in de kuststrook Naar
aanleiding daarvan is een rapport
uitgebracht, dat in samenhang met
andere ontwikkelingen zal moeten
worden uitgebouwd tot een struc
tuurschets voor Zandvoort "Ik
denk dat het belangrijk is dat je
daarmee aangeeft, hoe de meest ge
wenste ontwikkelingen in de toe
komst eruit moeten gaan zien"

Dorpsvernieuwing

Deze schets is van toepassing op
het hele dorp "Er staan ook ontwik
kelmgen op stapel voor de dorpsver
Gehuwd:
Bol, Leendert en Van Soohngen, In nieuwmg, de kwaliteit van de womn
gen laat hier en daar te wensen over
gnd Miriam
Dat betekent niet alleen dat je zou
Geboren.
Sjoerd, zoon van Ingwersen, Pieter moeten renoveren en hier en daar
misschien wat nieuwbouw moet ple
en Visser, Trijntje
Maurice Jakob, zoon van Moll, Gijs gen, maar ook datje goed kijkt naar
bert Jacob en Stokman, Marieke Pe de hele leefomgeving "
Wat betreft de aanpak van de Bou
tronella Wilhelmma
levard Barnaart en Boulevard de Fa
Overleden:
vauge, een wandelboulevard met
Grandjan, Hans, oud 38 jaar
Bijleveld, Cornelis Anthomus Pe winkeltjes en meer doorgangen naar
het dorp, moet volgens Van Caspel
trus, oud 84 jaar
Rooijmans geb Kol, Susanna, oud een periode van tien jaar worden uit
getrokken „Maar het zijn geen ge
96 jaar
Van Staveren geb Zantvoort, Jaco rmge ingrepen, dus eerst zullen het
college en de raad daar een princi
ba Maria, oud 88 jaar
Kalshoven, Johannes Engelbertus, pestandpunt over in moeten nemen
En dat kun je pas als daar een uit
oud 78 jaar
Periode tot 3/1/1990

ZANDVOORT
Zaterdagavond
om 20 30 uui begint voor de carna
valbvei eninina; De Scharrekoppen m
gebouw De Krocht het carnaval van
dit jaar Pnns Kokkei I neemt op
ludieke wijze afscheid waarna de
nieuwe Prins Carnaval gekozen zal
woiden Tevens wordt op de?e
avond de tiende Nestor bekend se
maakt De dansmuziek voor de polo
naises wordt verzorgd door het duo
Zonneveld en de boerenkapel Vno
nel
De toegang tot het carnavalsfeest is
s;i atis

Geenen overleden
ZANDVOORT Op 80 jarige leet
ti]d is de heer P J Geenen overleden
Geenen stond bekend m deze e,e
meente omdat hi] vanuit zijn Her
voimde geloofsovertuiging
per
fiets /lekenhuizen en verzorgmgs
huizen afa;mg om de daai verblijven
de Zandvoortei s te oezoeken In au
gustus kwam daar abrupt een eind
aan door een val met zi]n fiets ovei
een opstaande tes^ei van het fietspad
te Heemstede Daardoor verzwakt is
Geenen uiteindelijk overleden aan
een long ontsteking;
Hij wordt vrijdag om 15 00 uui op
de Algemene Begraafplaats begra
ven na een dienst in de Hervormde
Kerk die om 14 00 uur begint

Diamiddag ANBO
ZANDVOORT De Algemene Ne
derlandse Bond voor Ouderen afde
ling Zandvoort houdt volgende
week donderdag een dia middag, zo
wel voor leden als voor met leden
Deze begint om 14 00 uur en vindt
plaats m het Gemeenschapshuis De
dia s zijn afkomstig uit Hoch Sauer
land Een hotelhouder uit die streek
komt persoonlijk een en ander ver
tellen o\er zijn woonomgeving

Dieselbad

ZANDVOORT Op oudejaarsdag
werd een 35 jarige man uit Zand
voort getracteerd op een dieselbad
Hij was aan het tanken bij een benzi
nepompstation aan de Dr C A Ger
kestraat, toen iemand tegen zijn be
nen aanreed
Toen hij daar iets van zei, mengde
een derde man zich in het gesprek
Hierop ontstond een woordenwisse
ling die beëindigd werd toen de
Zandvoorter werd bespoten met die
sel
Als beloning voor dit bad kreeg
een spuitgast van de Zandvoorter
een klap in zijn gezicht waarna deze
wegreed De politie stelt een onder
zoek in naar de identiteit van de
man
(ADVERTENTIES)

• Met grote rookwolken neemt Nico Visser afscheid van zijn teellandje

waar hij allerlei materialen opsloeg
die hij met zijn tractor en aanhang
wagen bij het grofvuil weghaalde
Toch blijkt hij de veranderingen in
dit gebied nu niet meer m de weg te
willen staan Dat liet hij voi ige week

donderdag duidelijk merken door
zijn boeltje in de brand te steken,
waarbij de vlammen hoog oplaaiden
en de rookwolken tot ver weg te zien
waren Voor de omstanders had hij
nog een verrassing in petto het

Planologische ontwikkelingen
voerig onderzoek aan vooraf is ge
gaan En je moet de bevolking mee
krijgen, als je dat zou willen Een
hele intensieve inspraakprocedure
is dan ook van groot belang "
' Wat op korte termijn staat te ge
beuren is de verplaatsing van Zand
voortmeeuwen Het aardige is dat
het allemaal m goed overleg met
Zandvoortmeeuwen is gebeurd en
dat men enthousiast is geworden
voor het nieuwe complex En Zand
voort '75 kunnen we helpen doordat
een veld alt. combinatieveld kan
worden gebruikt"
"Het gaat er uiteindelijk om om
de woningbouw in Zandvoort zo
lang mogelijk te kunnen continue
ren ten gunste van de womngzoe
kenden Als de voetbalvelden wor
den bebouwd, knjgje bovendien een
betere samenhang met nooi d '

op het Favaugeplem een parkeerdek
aan te brengen, waardoor een ver
dubbeling optreedt van het aantal
parkeerplaatsen plus een terrein
achter de tribune van het circuit
Maar het zal nog een hele toestand
worden om dat voor elkaar te krij
gen, want de provincie voelt daar
mets vooi Dat terrein kun je benut
ten \ oor kampeei ders en zo'n 100 tot
150 campers waardoor je die groep
beter m de hand kunt houden'
Wat beti eft de veikeersdrukt^ zijn
de gewestgemeenten wel geneigd de
handen ineen te slaan waarbij ge

vreugdevuur werd 'verrijkt met en
kele scherpe patronen uit de Tweede
Wereldoorlog De toeschouwers
zochten snel een veilig heenkomen
om het afscheid van grote afstand
tot het eind mee te kunnen maken
dacht wordt aan electromsche ver
keersregelmg en zo mogelijk par
keren buiten Zandvoort nabij op
stappunten voor het openbaar ver
voer De aanleg van nieuwe wegen
is uitgesloten' aldus Van Caspel
De ontwikkelingen richten zich
ook op de leahsenng van het een
tramplan, in samenhang met de
sti uctuurschets waardoor het een
trum
voetgangers vriendelijker
wordt Het is de bedoeling dat dit
nog deze raadsperiode dus voor
1990 m de laad wordt behandeld
Dat houdt in dat met de realisatie
deelb dit jaar een aanvang kan wor
den gemaakt
JOAN KURPERSHOEK

Deze oogmeting nieuwe stijl
is nu al mogelijk bij

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien optometnst
o v kontaktlensspeciahst A N V C
Grote Krocht 20A Zandvoort
Tel 02507 14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Eetcafé „The Londoner" begint het nieuwe jaar verrassend
ONBEPERKT GEGRILLDE SPARE RIBS
geserveerd met Vlaamse frites, gemengde salade,
sausjes en serveties

Station
Op de velden komen zo'n driehon
derd woningen, waai van het ovei
giote deel m de gesubsidieerde sec
tor Maar Van Caspel geeft toe, dat
daarmee de huisvestingsproblemen
nog niet zijn opgelost 'Maar op een
gegeven moment ben je uitgebouwd,
dan is de koek op Dan kunnen we
nog wat woningen bouwen op die
strook naast het station aan de Van
Speijkstraat De NS is m principe
bereid mee te werken aan een bouw
bestemming "
"Dan is er misschien hiei en daai
nog een plekje vooi een paar womn
gen, ik denk aan ae Heimansstraat
Maar die plekjes zijn ei bijna met
meer, want we hebben al een aantal
contingenten moeten teruggeven
wegens gebrek aan bouwcapaciteit
Dan komt er een moment dat je
moet zeggen 'Zandvoort zit vol Je
kunt met doorgaan met alle open
plekken m het dorp vol te stouwen
Dan ben je aangewezen op groeiker
nen zoals m de gemeente Haarlem
mermeer"
"Nog steeds leeft de gedachte om

Foto Bram S!|nen

Uit onderzoek blijkt dat de
gemiddelde Nederlander huiverig is om officieel bij een opticien
zijn ogen te laten meten Hoewel
de opticiens dit graag als vrijblijvende service voor hun klan
ten doen, schept dit m de ogen
van het publiek toch een bepaalde verplichting
Een konsumentvnendelijke
oplossing van dit probleem
vormt de Canon autorefrakto
meter een volledig automatisch
computergestuurd oogmeet
instrument
Bijvoorbeeld tijdens het
winkelen stapt de belangstel
lende even bij de opticien binnen
en neemt plaats achter het
apparaat Door een simpele druk
op de knop verschijnt er een
afdruk met daarop de eventueel
benodigde bnlleglassterkte
Ook bij mensen met een
spraaknandicap en buitenlanders die m hun eigen taal met
duidelijk kunnen maken bij welke
oogkorrektie ze optimaal zien,
is met behulp van deze Canon
apparatuur een nauwkeurige
oogmeting mogelijk

* Vnjdaga\ond, zaterdagavond vanaf 1630 u
en zondag (de hele dag) geopend
*onze andeie lekkernijen op de menukaait moet
u zelf maar eens komen bekijken
* U mag reserveren' Gezellig'
Eetcafe „The Londoner" - Kerkstraat 5 - Zandvoort - 02507-15363
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Woninginrichting

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

ICRO
öfll

Dijkman
Niet de grootste
wel de
goedkoopste

* To koop Heatmate 700
portable oliekachel, elek
ontst., i.z g s t , weinig ge
bruikt Nwpr ƒ499, nu ƒ 150.
Tel. 15567
•*• Te koop wegens verhui
zing Miele koelkast, tafelmo'
del, vr pr ƒ 250, 4-pits gasste
ƒ50. Tel. 02507-12120.
Te koop WITTE EETHOEK
(Jan des Bouvne).
Tel 02507-17321
T K AANGEB
wandkast,
bankstel, eethoek, salontafel
t v -kast, Queen Anne-stijl.
Pri|s not k. Tel 16323.
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ 295 Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a / 5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verschill meubelstoff. van ƒ 69
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
stoff incl stof of leather-look
ƒ 10 Prachtige 1-pers. matras
ƒ55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981: Ampèrestr.
10, Zandvoort, 02507-19347.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
» BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Kleding

BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbet. tegen excl.
lichtgew
lammy's/nappa/
bontgevoerde regenmantels.
Heren lammy's en jacks.
Folders: tel. 020-233488.
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste moOproepen
Sportartikelen
dellen naar maat en eigen
Mededelingen
ontwerp voor u te maken, ook
* Te koop' kunststof ijshoc- veranderwerk. Voor alle leef* Carla en Guus v.d. Meye. keyschaatsen, maat 39, ƒ50. tijdsgroepen en maten.
Tel 02507-17370.
gelukkig nieuwjaar Wilma. Tel. 02507-16752.
Info: tel 02507-16752
* Te koop mooie rennhose,
* De Verg. Vrouwen van Nu maat 38, donkerblauw met
Radio/tv/video
biezen, ƒ25.
Tel.
wenst alle leden en donateurs rode
02507-17547
een gezond en gelukkig 1990!
We maken er weer een gezel- * Te koop paar Viking heren24 uurs service
lig jaar van"
noren, i.g st., maat 43, ƒ35;
TV- EN VIDEOREPARATIE.
paar
jongens
noren,
maat
37,
* Help de Polen. Stuur eens
Snel en betrouwbaar.
een voedselpakket1 Geen ƒ25; Mitre voetbalschoenen, Meestal thuis gerepareerd.
9
maat
37,
ƒ25.
Tel.
15567.
adres Dat hebben wij voor u!
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Inl.: tel. 02907-5235.
Geen voorrijkosten.
Lessen en clubs
Tel. 020 • 91 24 27.
* Ik ben jarig, wie belt me7
Tel. 12282.
Foto Boomgaard
BIJLES VOOR UW BASIS* Onze kameraad wordt 65 SCHOOL KIND? Bel ervaren
Grote Krocht 26.
jaar. Proficiat 5 januari 1990 leerkrachte. 02507-16720.
Telefoon: 13529.
van 5e twee + 4 viervoeters
UW FILM OP VIDEO
* Zeeschuimers: SwimjogWill en Walk.
ƒ 1,75 per minuut met
gen m de Duinpan elke
Voor trouwfoto's ma./do van 17.20-18.00 uur gratis achtergrondmuztek.
voor boven 18 jaar. Lekker * T.k.a. klein z/w-t.v.'tje,
Foto Boomgaard relax zwemmen.
merk Philips, spelend te zien,
ƒ 150. Tel. 18829.
*
Zeeschuimers.
Er
is
weer
Grote Krocht 26
plaats voor nieuwe leden bij
de kunstzwemsters. Vanaf 6
Tel. 13529
jaar met A of B. Inlichtingen:
* Wieke is jarig, bel allemaal, tel. 16511.
dat vindt ze heel leuk. Tel.
12282.
Hobby's en

verzamelingen
SPECIALE MUNTENBEURS
op zondag 7 januari 1990 van l
10-17 uur in twee zalen van
ARTIS Amsterdam, ingang.
Plantage Middenlaan 41-A.
DENNIS PAPEGAAIEN
Ook penningen, medailles en |
een begrip in Nederland Bel papiergeld
voor gratis infoboek: 020- Ned. Ver „De Verzamelaar". |
665 7658. Inruil en fin mog. Tel 020 - 42 35 19.

1B

Grote P.A.-afdeling met al
les van Yamaha, o.a. mixers
versterkers,
multi-effecten
boxen enz.
Nu zanginstallatie
compleet met echo
ƒ 1395 of ƒ30 p.m.

Enorme sortering el. gitaren,
bassen, akoest. gitaren enz.
Klassieke gitaar v.a. ƒ 119.
Dp de eerste etage vindt u
ons alles op gebied van
synthesizers,
drumcomputers, sequensers enz.

Occasions:
Inkoop/verkoop/verhuur
U vindt ons op de
Rozengracht 115, A'dam-C.
Gemakkelijk parkeren.
Tel. 020-265611/205003.
Nieuw, ons filiaal:
Bilderdijkstraat 150, A'dam.
Tel. 020-120862.
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Huwelijk en
kennismaking
Aantr. Ital./Port. sport, j.man,
1.74/sl., z.k.m. lieve vrouw v.
ser. rel., kind welk. Br. m. foto
o.e.r. o. nr. 755-76780 bur. bl.
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).
CONTACTLIJN
Seneus-betrouwbaar-succes
06-320.321.35
JONGEREN
06-320.321.54 40+
Inspreeknummer 071-763704
50 cent p.m.
• Reflectanten op adverten:ies onder nummer gelieven
srvoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
'oorkomt vertraging in de belandeling.

VERENIGINGSGEBOUW

5,-/7,50 p.d.

De Krocht

5 films

l Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
l BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

jiÊ GRATIS

—M ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, p-jnt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
k 0 0 P
b r u i d s l a p 0 n
m a a t
m 0 d e r n e
3 8
e n
s a l 0 n t a f e l
r i e t e n
s t 0 e l
T o l
0 2
3 4 3 .

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
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Stel vraagt voor max. 1 jaar
GEM. APP./HUIS, Omg. Haarlem/Zandvoort.
Prijs
tot
ƒ 2000. Tel. 02507-15003 of br.
o. nr. 763-76786 bur. v.d. blad.

Voor 3 mnd. gezocht v. rust.
echtp., 50+, v.d. maanden
febr., maart, april '90: 3- a
4-KAMERFLAT, liefst gestof
feerd. Tel. na 19 uur: 13453.

Financiën en handelszaken

6
7
8
9
10

dagdijks schoonmaakonderhoud. ge-b

Piet Leffertsstraat 35:

Ambtenarenleningen

* tapijt reinigen

met verlaagd tarief

schoon opkveren van ni
renovatie

Ook voor doorlopend krediet. Lopende leningen geen bezw,

* £[asèe.ïvassin£

L.B.A., 020-997633
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht. Ook 's avonds van 19-21 u.

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

Rijles auto's
en motoren

Verloren en
gevonden

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

* Verloren omg. Haltestraat:
gouden oorring. Gaarne terug
te bezorgen. Tel. 15265.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

es

...

tcode
•
LMM

Teloloon
"^-•

1.^

.

.

..

S v p in r ubnt'k

Werkplaats met bovenwon., terras voor,
balkon voor/achter, ind. beg. werkplaats,
1e et. entree, hal, toilet, bergkast, woonk.,
3 slaapk., badk. (douche), keuken.
Vr.pr. ƒ235.000,- k.k.

Vaar/surfsport

ONZE KENNIS EN ERVARING
VORMEN UW GARANTIE!

MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595.

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800

Diverse clubs

* Te koop Seikosha printer
voor Commodore computer,
Te koop
ƒ250. Tel. 075-167023.
aangeboden
T.k.: COMMODORE 64 (slimdiversen
line) + diskdr. + 2 datarec. +
40 disks + 20 cass. + 2 cartridges +• 2joysticks + boeken * Te koop centrifuge, kleine
ƒ850. Tel. 023-246121.
gebrek, ƒ20; witte wollen
mantel, maat 42/44, %, ƒ20.
Tel. 02507-12141.

Auto's en
auto-accessoires

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

De autorubriek
"Showroom"
zal we! heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

Te koop
gevraagd
diversen

T.k. VW POLO COMFORT, 2deurs, 1987, met katalysator,
veel extra's. Prijs ƒ 13.500.
* Te koop gevraagd babyTel. 02507-13344.
bouncer. Tel. 15029.
Zie ook de pagina's
* Te koop gevraagd tafelSHOWROOM
tennistafel. Tel. 02507-13797.
in deze krant.

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

reeds meer dan 25 jaar
voor

Ristaurante Pizzeria

Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

,, La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Tel. 02507-18178

van DjËIMSEIM en ZN.

Italiaanse specialiteiten
oven - grill en pasta-gerechten

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort'
Tel.02507-12972

heeft voorgoed haar
deuren gesloten.
Wij zijn met veel inzet en plezier
onze clientèle van dienst
geweest en wensen hun allen
een mooi en gelukkig l 990 toe.

Tevens om mee te nemen.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

De praktijk van de
schoonheidssalons
wordt v.a. l 5 januari voortgezet
op de Sophiaweg 51
Tel. 16481.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

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

offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. U.d. MME

Ans Gelsing

Marisstraat 13a. Tel. 15186
Gevr.
ongemeub.
zit/slaapk.
in centr. met c.v.
en gebr. k.d.t.

regels
regels
regels
regels
regels

voor hotel of
eventueel aan huis.

ZOEK DE "FOUTE
SHOWROOM-ADVERTENTIE
en win een auto naar keuze!

S- ~ i

>

HOTEL FAWLTY
TOWERS

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ10,88
ƒ12,08

Dr. Smitstraat 5
Tel. 02507-15326

3.FonJHMds1w(open).

Tot het eind van het jaar heeft SHOWROOM een leuke wedstrijd voor u. Zoek de
"foute" SHOWROOM-advertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze
of een gratis advertentie. Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagina's tegenkomt
met bijvoorbeeld: 'Trabant met buitenboordmotor" of "Ford met terugtraprem", dan weet u
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft. Vervolgens vult u bijgaande
bon in, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon in
een gefrankeerde envelop naar SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.
In plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte
van 3 regels) waarin u uw eigen auto te koop aanbiedt (natuurlijk kunt u ook deze gratis
advertentie aan iemand cadeau doen).

Per week 100 prijswinnaars

Al/e ori/zen incl 6°o BTW

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.
Plaats.

Curiestraat 3:

ld.: 02507-19292

STRIJKSTER

.

.

Vrijst. won., 2 schuren, veel glasin-loodramen, ind. entree, hal, gang, toilet,
doorzonk. (30 m2), open haard, plavuizenvloer, kelderkast, 1e et. 3 slaapk. met wastafel, douche, c.v. gas.
Vr.pr. /229.000,-k.k.

Gevraagd

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04

.
.

Burg. Engelbertsstraat 78:

* geven van schoonmaak: en
onder houds adviezen

Autoverzekering

der vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven / 300) kunt u niet gratis adve teren
.

Tussenwon. met voor- en achtertuin,
achterom en stenen schuur, opp. 165 m2,
ind. entree, hal, gang, toilet, woonk. met
aluminium schuifpui, keuken, kelderkast, 1e
et. 3 slaapk., badk. (ligbad, wastafel), 2e et.
zolderk. met dakkapel, c.v. gas.
Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k.

* cfeepckaning sanitair

Gratis advertentie

...

Tussenwon. met tuin op zuiden, achterom
en schuur. Ind. entree, hal, toilet, woonk.
met open haard, luxe open keuken met inb.app., 1e et. 2 slaapk., badk., 2e et.
slaapk. (mog. tot 2e), vliering.
Vr.pr. ƒ189.000,- k.k.

•
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

m .

Const. Huygensstraat 22:

Schoonmaakbedrijf

^H

ËllttKSlZindvoprts, Nieuwsblad

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

Koningstraat 3:
Woning met zomerh. ind: entree, hal, toilet,
douche, woonk., keuken, 1e et. 3 slaapk.,
ind. zomerh. woon/slaapk., douche/toilet,
keuken, c.v.
Vr.pr. ƒ165.000,- k.k.

Bob Schmidt

NVM
fMKELAAR

Tel. 02507-12614

Gaarne huurpr.
melden in br. ond. nr.
989054 bur. v.d. blad.

• •

Tel. 02507-17935

CEfl/E makelaars o.g.

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

T e

r

schoonmaak/glazenwasserij

en
PASSAGE 20

1 film

Verhuur Movle-boxen

Woninggids van Zandvoort

Tweekam.app. op 1e et., uitzicht op zee,
ind. entree, hal, woonk., slaapk., badk.
(douche, wastafel, toilet), keuken, serv.k.
ƒ368,- p.m.
Vr.pr. ƒ150.000,- k.k.

Diverse AROLA 4-WIELIGE
INVALIDENWAGENS, in goede staat, rijden 40 km p.u. J. BIK 25 JAAR, clubs, esc.,
V.a. ƒ4500. Inl.: 020-910518. mass., privé-adr., vnjbl.heid,
pers. vnjh., vaste clientèle,
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam.
Computerapparatuur Tel. 020-246505 (030-944530),
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100.
en software
Opl. int. full-t., part-t, moq.

Zalenverhuur

25,- p. week

SNOWWHITE

Bij de Landelijke Bemidd. voor Ambtenaren in een halve dag
ook v. semi-ambt., pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr

Grote slagwerkafdeling mei
o.a. Tama, Pearl, Yamaha
Sonor, Lmko enz.
Nu 5-delig slagwerk,
compleet, incl. bekkens
ƒ 995 of ƒ 30 p.m.

Corn. Slegersstraat 2 B
Tal. 02507-12070

Dieren en
dierenbenodigdheden

5 REGELS

Keyboards/homepiano's. A
het nieuws in huis van Yama
ha, Casio, Kawai, Techmcs
Gem enz. Gespreide betahnc
va. ƒ30 per maand.
Casio SK-1 ƒ249 nu ƒ129.
Yamaha PSS-270
ƒ 549 nu ƒ 295.
Samic elektr. vleugel
ƒ 6995 nu ƒ 4995 of ƒ 155 p.m

De Favaugeplein 21/4:

GRATIS

Foto Boomgaard

VIDEOTHEEK

Diversen

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

Muziekinstrumenten

..
.

.

.

.

.

Wekelijks verloot SHOWROOM 100 miniatuurauto's of gratis advertenties onder de
goede oplossers. Heeft u eenmaal een auto gewonnen, dan kunt u blijven meedoen
om de hele serie compleet te maken. U vult dan volgende week weer de bon in en geeft de
auto van uw keuze aan. Kortom, volop kans om voor uw zoon, neef of gewoon voor uzelf
een aardig cadeau te winnen dat zeker niet
misstaat in de zak van Sint of onderdekerstboom (de actie loopt tot 31 december aj.).

5. Ford brandweerwagen,
lengte 24 cm.

Bon

6. RoJk Royi Silver Cloud IL
lengte aa cm.

7.FordPklc.Up(geitoten).
lengte 24 cm

B. Ford Roadster (gesloten),
kngte 24 tm.

52
De "foute" bHOWROOM-advertentie betreft

Als ik win wil ik graag ai.to nr

WM

of een gratis odvertentie(doorrvtlen wat met van toepassing is)

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Opsturemneengefrankeerdeenvelopaan SHOWROOM, Postbus15G. 1000 AD Amsterdam of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Pu'merend,
Weerwal 19. Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, p/,i Ja Ruitenbeek, Nieuwstraat J3, Zandvoort.
Gasthuisplein 12
Medewerkers/sters van Perscombinatie NV en reclamebureau Dorland B V ;ijn uitgesloten v.in deelname

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Inzendingen moeten op woensdag 1O januari in ons bezit zijn. Prijswinnaars worden bekend
gemaakt in Het Parool van 12 januari en in de Weekmedia-uitgaven van 16, 17 en 18 januari.

WEEKMEDIA 22

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 4 JANUARI 1990

Januari wordt zeer
drukke schaakmaand

ZANDVOORT - Voor de
Zandvoortse Schaakclub zal
januari 1990 een zeer drukke
maand worden. Vele schaakevenementen staan op het programma. Behalve de voorbereidingen op het Holland Casino Zandvoort toernooi dat zaterdag 10 februari in het Elysee Beach Hotel plaats zal
vinden, zullen diverse plaatselijke toppers, trachten de nodige successen te boeken.

Het serieuze werk begint reeds
vanavond in het Gemeenschapshuis
wanneer het eerste Zandvoortse
schaakteam het op zal moeten nemen tegen de mede-degradatiekandidaat, Santpoort. Beide teams
staan op dit moment op een gedeelde onderste plaats. Volgende week
komen de reserves van Zandvoort
aan de beurt. Zij zullen de strijd

moeten aangaan met De Vennep 4
uit Nieuw Vennep.
De individuele stappen naar het
succes zullen vanaf maandag 15 januari worden gezet in Wijk aan Zee
op het 52e Hoogoven Schaaktoernooi. Maar liefst veertien dagen lang
zullen clubkampioen CVaf Cliteur,
vice-clubkampioen Ton van Kempen en nummer vijf Edward Geerts,
de strijd aangaan op de 64 velden.
Van Kempen en Geerts zullen in de
zogenaamde tienkampen uitkomen
in respectievelijk groep 6 en 7. Cliteur zal niet alleen in groep 5 van de
tienkampen maar bovendien voor
het eerst deelnemen aan het vierkampentoernooi.
Op maandag 22 januari vindt het
Nationale Hoogoven Snelschaaktoernooi plaats waarbij Zandvoort
in ieder geval wordt vertegenwoordigd door Olaf Cliteur en Hans van
Brakel.
Behalve een nog nader te plannen

Meisjesteam van
ZVM ongeslagen
kampioen
ZANDVOORT - Bij een zaalvoetbaltoernooi in Haarlem is
het meisjesteam Ml van Zandvoortmeeuwen vorige week
vrijdag kampioen geworden.
Met maar liefst zeven punten
uit vier wedstrijden waren de
Zandvoortse meisjes veruit de
sterkste.

bekerwedstrijd voor het eerste
team, zullen de reserves deze drukke maand besluiten op dinsdag 30
januari met een uitwedstrijd tegen
HWP 5 uit Haarlem. Het eerste
schaakteam is er afgelopen week in
geslaagd het eerste punt van dit seizoen te scoren. Dankzij remises van
Ayress, Cliteur, Ter Bruggen en Van
Kempen, werd de afgebroken wedstrijd tegen het hoog geklasseerde
Het Oosten uit Haarlem, beëindigd
in een stand van 4 tegen 4.
Het jaarlijkse Kerst-rapidtoernooi
werd ditmaal gewonnen door Ton
van Kempen met een fraaie score
van 6 uit 7. Jack van Eijk en Olaf
Cliteur eindigden met 5,5 uit 7 respectievelijk op een 2e en 3e plaats.
Het opvallendste resultaat
werd geboekt door Piet de Bruin. De
onlangs 80 jaar geworden schaker in
hart en nieren, ging er met een score
van 4,5 uit 7 met de vijfde prijs vandoor.
• Zandvoortse voetbaljeugd in volle actie

Badmintontoernooi van SC Zandvoort
ZANDVOORT - Op zondag 21 januari aanstaande organiseert de
badminton vereniging Sporting
Club Zandvoort haar jaarlijkse badmintontoernooi. Dit open toernooi
wordt gehouden in de Pellikaanhal
aan de A. J. van der Moolenstraat. Er
kan in het dames-dubbel, heren-dubbel en gemengd-dubbel aan dit toernooi worden meegedaan. Liefhebbers van het badmintonspel kunnen
zich donderdags in de Pellikaanhal
opgeven tussen 20.00 uur en 23.00

uur of zelfs tot 20 januari via telefoonnummer 13344. De eerste shuttle wordt geslagen om 10.00 uur in het
gemengde-dubbel.
Het inschrijfgeld, ƒ 7,50 per onderdeel, behoeft geen enkele belemmering te zijn om aan dit sfeervolle
gebeuren deel te nemen. Voorzitter
Dirk van de Nulft verwacht ook dit
keer weer een badmintontoernooi
op hoog niveau maar wel in sportieve en amicale sfeer.

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

17166

Oliebollen voor ZVM-junioren
ZANDVOORT - Vorige week
woensdag kwam de jeugd van Zandvoortmeeuwen geheel aan haar trekken tijdens het zogenaamde; zaalvoetbal ,,oliebollentoernooi '. De
voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen organiseerde daar voor haar eigen jeugd een prachtig onderling
zaalvoetbaltoernooi. Natuurlijk waren er winnaars maar alleen het

deelnemen aan dit evenement sloeg
bij de jongeren al erg aan.
Van F junior tot en met A junior
waren de teams voorzien van clubnamen van de meest prominente topelftallen van Europa. Zo konden de
vele toeschouwers kijken naar AjaxVolendam, Feyenoord-Anderlecht
of PSV-Barcelona om er maar een
paar te noemen. Zo vlak voor het

Duivenmelkers slaan
hun vleugels uit
ZANDVOORT - Het nieuwe
clubgebouw van Postduivenvereniging Pleines wordt komend weekend gebruikt voor
een tentoontstelling, compleet
met een rad van avontuur.
Daarnaast worden bonnen verkocht die kans geven op jonge
duiven van bekende landelijke
melkers.

leiding. "We hebben nu meer ruimte
om wat te doen", aldus Jan van de
Wal, een van de actieve Pleines-leden. "Meer ruimte om in te korven,
te ringen en klokken in- en uit te
slaan, maar ook voor allerlei andere
actieviteiten, zoals bijvoorbeeld het
organiseren van kienavonden. Daardoor wordt het ook interessanter
voor mensen van buiten de vereniging". Het huidige onderkomen is
ongeveer vijf keer zo groot als het
De kantine bevindt zich bij de vorige. Daardoor werd nu ook de
voormalige Panoramataocht van het inrichting van een onderzoekskacircuit, door tunnel Oost linksaf. mer mogelijk.
Vanaf de Linnaeusstraat, waar het
voormalige clubgebouw
stond,
wordt met borden de richting van de Wedstrijden
nieuwe locatie aangegeven. De tenEen en ander betekent dat men
toonstelling is zaterdag geopend makkelijker zelf wedstrijden kan orvanaf 14.00 uur, tot hoe laat deze ganiseren en een actiever en creatieduurt ziet men nog wel, voor zondag ver verenigingsleven tegemoet kan
is de openingstijd in principe vastge- zien. Bijzonder aan het nieuwe onderkomen is de aanwezigheid van
steld op 10.30 tot 17.00 uur.
In april begint het nieuwe seizoen een 'duiventuin', daarvan zijn er
voor de duivenmelkers. Dan zal blij- maar een paar in Nederland, aldus
ken dat het nieuwe gebouwtje veel Van der Wal.
meer mogelijkheden geeft dan het
De leden van de vereniging zijn
vorige onderkomen, een oude
school, dat - ondertussen sterk ver- dan ook best ingenomen met hun
vallen - enige tijd geleden werd afge- clubgebouw, de voormalige kantine
broken voor een nieuwe riolerings- van voetbalvereniging DIO, al heb-

Het zaalvoetbaltoernooi werd georganiseerd door de Haarlemse afdeling van de Koninklijke Nederlenadse Voetbal Bond en gehouden in
de sporthal van TYBB. De tegenstanders van het team van Zandvoortmeeuwen, dat onder leiding
van coach Ina Mietes speelden, waren TYBB, SVIJ1 en SVIJ2, VSV. In
de achtereenvolgend wedstrijden
toonden de Zandvoortse meisjes dat
zij te sterk waren voor hun tegenstanders. De keepster zorgde er zelfs
voor dat het Zandvoortse net onaangeroerd bleef, door geen enkele bal
door te laten. Tegen TYBB werd met
1-0 gewonnen. De beide teams van
Folo. Brarn Stijnen
SVIJ dolven het onderspit met respectievelijk 2-0 en 1-0. Slechts VSV
wist het Zandvoortse kampioenselftal een gelijkspel af te dwingen: 0-0.
Om 17 uur namen de trotse voetbalsters van Zandvoortmeeuwen de beker in ontvangst, die inmiddels een
oud jaar waren er natuurlijk oliebol- mooie plaats heeft gekregen in de
len voor de spelertjes en eveneens jeugdkantine.
kregen zij een faantje.
Tussen de bedrijven door speelden de moeders van de jeugd een
wedstrijd tegen de dochters die door
de moeders met moeite (2-1) gewon- ZAALHANDBAL
nen werd. Ook stond er een wedZondag uitwedstrijden: 16.35 uur
strijd op het programma tussen de DS GVO 5-ZVM 2, 11.50 uur HJ Amleiders van de teams en het jeugdbe- sterdam-ZVM.
Thuiswedstrijden in de Pellikaanstuur van Zandvoortmeeuwen. De
jeugdhestuurders bleken veel te hal: 09.30 uur MA ZVM-Odin, 10.15
sterk en zegevierden met 1-5 doch uur HS ZVM 3-Odin 4, 11.20 uur HS
uit de onderlinge aanwijzingen van ZVM 4-Blinkert 5, 12.25 uur DJ
de leiders bleken dat echte leiders te ZVM-Concordia, 13.30 uur DS ZVMBlinkert, 14.45 uur HS ZVM 2-Blinzijn.
Zandvoortmeeuwen, dat dit toer- ker 3, 15.50 uur DS ZVM 3-Odin 6.
nooi al enige jaren organiseert, BASKETBAL
bleek ook nu weer in de roos geschoZaterdag in de Pellikaanhal: 17.30
ten te hebben, gezien het enthou- uur Lions dames-DIOS.
siasme van zowel deelnemers, toe18.45 uur Lions heren-Racinb Beschouwers en begeleiders.
verwijk.
Uitslagen
17.30 uur Lions junioren jongens F-junioren: Roda JC-Manchester Alkmaar Guardians.
United 0-1, Manchester United-Se- ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
villa 2-1, Sevilla-Roda JC 3-2.
E-junioren: Anderlecht-AS Roma 18.00 uur Zandvoort '75-HBC D jun.,
4-1, Feyenoord-Anderlecht 2-1, AS 18.30 uur Zandvoortmeeuwen-OG B
Roma-Feyenoord 2-2.
jun., 19.00 uur TZB-CZGB dames,
D-junioren: Volendam-Ajax 6-3, 19.45 uur Zandvoort Noord-ConcorBenfica-Volendam 3-5, Ajax-Benfica dia, 20.40 uur Nihot-De Meer dames,
21.25 uur Trefpunt-Garage V., 22.20
4-3.
C-junioren: PSV-Real Madrid 6-3, uur TZB 3-TZB 2.
Real Madrid-Barcelona 1-4, Barcelo- Maandagavond in de Pellikaanna-PSV 3-2.
hal: 20.45 uur Zandvoort'75-VrouA/B-junioren: Bayern Munchen- wentroost, 21.40 uur ZandvoortAC Milaan 8-6, AC Milaan-Pisa 8-5, meeuwen 2-De Brug 2, 22.20 uur
Scandals 2-TZB 4.
Pisa-Bayern Munchen 6-5.

Sportagenda

Klaverjassen bij voetbalvereniging TZB
• Het nieuwe clubgebouw van Pleines

ben zij het geheel zelf moeten bètalen omdat subsidie achterwege
bleef. "We vinden het jammer dat we
geen subsidie hebben gekregen", bevestigt Van der Wal. Dertig leden

ZANDVOORT - De voetbalvereniging TZB bestaat in augustus 1990
veertig
jaar en omdat groots te kunnen vieren zijn er centjes nodig. Vele
geeft deze Zandvoortse postduivenvereniging veel meer mogelijkheden
aktiviteiten
worden gehouden waaronder een klaverjastoernooi. AanstaanFoto: Bram Stijnen
de vrijdagavond wordt de vierde in een serie van zes wedstrijden gespeeld in
TZB aan de Kennemerweg, aanvang 20.00 uur. Over de zes
hebben het nieuwe onderkomen nu tentoonstelling op het electriciteits- de kantine van
wordt, met aftrek van twee resultaten een algemeen klassebekostigd door er ieder ƒ300,- in te net aangesloten. En waarschijnlijk wedstrijden
ment opgemaakt. Toch kunnen liefhebbers van het klaverjassen meedoen
steken. Met vereende krachten heeft krijgt men er binnenkort nog een aan
deze wedstrijd en kunnen dan beslag leggen op fraaie dagprijzen,
men het geheel zelf opgebouwd en stukje grond bij. Vijftien melkers beschikbaar
gesteld door sponsor koffiehuis Friet Praat. Het inschrijfgeld
als het goed is, wordt het nog voor de zijn er nu al ingetrokken.
per koppel bedraagt ƒ 7,-. Ook zal TZB op deze avond een loterij houden.

Jaap Zijp legt secretaris-functie KNZHRMneer

'Reddingboot is nog steeds noodzakelijk'
ZANDVOORT - Een reddingboot van de Koninklijke
Noord- en Zuidhollandsche
Reddingmaatschappij in Zandyoort, blijft noodzakelijk. Dat
is de mening van Jaap Zijp die
per l januari de functie van
secretaris-penningmeester van
de KNZHRM, station Zandvoort, heeft neergelegd. Zijn
opvolger wordt - de in kringen
van het reddingwezen niet onbekende - Chris Kemp.

heden verkerende schepen is sinds
de jaren vijftig afgenomen. Strandingen komen in ons land veel minder voor dan vroeger.

Surfers

Het zijn nu veelal surfers en pleziervaartuigen waarvoor uitgerukt
moet worden, vertelt Jaap Zijp,
"maar het verloop van het reddingswerk is hetzelfde gebleven". De politie, gealarmeerd door de kustwacht
of een oplettende boulevardwandelaar, waarschuwt de secretaris-penDe heer Zijp, die als voormalig ningmeester of de schipper, die zich
commandant van de strandpolitie naar het botenhuis spoedt om daar
van onze gemeente ruime ervaring
heeft met alles wat met strand en zee
te maken heeft, startte zijn activiteiten voor het station Zandvoort als
helper bij het lijnwerp- en wippertoestel, was enkele jaren plaatselijk
commissielid en volgde in 1982 de
heer Van Elteren op als secretarispenningmeester. Hoewel hij volgens
de statutair vastgelegde leeftijdsgrens nog enkele jaren in functie
had kunnen blijven, vindt hij het na
tien jaar welletjes. Terneer daar in
de persoon van Chris Kemp een adequate opvolger is gevonden, aan wie
hij zijn taak vol vertrouwen overdraagt. Aardig detail: de nieuwe secretaris-penningmeester
is
getrouwd met de kleindochter van wijlen'de heer P. van der Mije K. Czn.,
de man aan wie het reddingwezen
langs de kust zo enorm veel te danken heeft.

Burgemeester
In zijn woning aan de Hogeweg
vertelt Jaap Zijp dat de directie van
de in 1824 opgerichte reddingmaatschappij in Amsterdam zetelt, maar
dat de plaatselijke commissie de instantie is die het in Zandvoort voor
het zeggen heeft. De burgemeester is
altijd voorzitter en dat houdt verband met het feit dat zowel de bemanningsleden als de anderen die
bij het reddingwezen zijn betrokken,
meestal bij de gemeente Zandvoort
werkzaam zijn. "Bij calamiteiten
kunnen ze dus onmiddellijk aantreden zonder problemen met werkgevers te krijgen", aldus de heer Zijp,
die verheugd is dat ook burgemeester Van der Heijden direct bereid
was het voorzitterschap op zich te
nemen.
De hulpverlening aan in moeilijk-

het stil alarm bij de bemanningsleden thuis in werking te stellen. Zodra voldoende bemanningsleden in
de loods gearriveerd zijn, vaart de
boot uit. Zijn er drenkelingen, dan
komt de Zandvoortse Reddingsbrigade in actie, waarna het Rode
Kruis, indien nodig, voor transport
naar het ziekenhuis zorgt.
De komende jaren zullen vrijwel
alle boten, gestationeerd tussen
Scheveningen en Lauwersoog, worden vervangen door moderne en
snellere exemplaren. Noordwijk
komt als eerste aan de beurt, Zandvoort zal nog eenjaar of vier moeten
wachten.

Wat er in de loop der jaren ook
veranderd moge zijn, het werk gebeurt nog steeds op basis van vrijwilligheid. Geld is niet belangrijk.

Feestpot
Na een oefening met de boot, met
het wippertoetstel of na een alarmering ontvangt de totale bemanning
een bedrag van ƒ 82,-, dat in de 'feestpot' wordt gedeponeerd. De loods en
de boot worden door de bemanningsleden zelf onderhouden. Dat
kost de maatschappij helemaal
niets. Zijn er bijzondere werkzaamheden, dan vergoedt de plaatselijke
commissie daarvoor ƒ 2,50 per man
per uur en ook dat gaat in de feestpot. Van de inhoud wordt het jaarlijkse uitje met de vrouwen gefinancierd.

Helicopters

Het station Zandvoort heeft een
goed contact met de stations Noordwijk, IJmuiden en Urk. Met de eerste twee heeft ze het meest te maken
in verband met de jaarlijkse gezamenlijke oefening, waaraan ook de
verschillende reddingbrigades en de
strandpolitie meewerken. Voorts organiseert elk tussen Lauwersoog en
Scheveningen gelegen station jaarlijks een oefening samen met de Marine Luchtvaartdienst van het vliegveld de Kooij.
"Wij hebben een goede naam verworven", zegt de scheidende secretaris-penningmeester met gerechtvaardigde trots. Met waardering memoreert hij de uitstekende verstandhouding met het hoofdbestuur van
de K.N.Z.H.R.M., met zowel de huidige als de vroegere directeur en met
de Zandvoortse Reddingsbrigade,
waarmee jaarlijks een gezamenlijke
oefening wordt gehouden.
"Ik heb een grandioze tijd gehad
en met veel plezier gewerkt", aldus
Jaap Zijp, die tot slot even wil reageren op de wel eens geuite veronderstelling dat helicopters de taak van
de reddingboot zouden kunnen
overnemen. "Helicopters zijn beslist
belangrijk voor het reddingwezen,
zeker waar het zoekacties betreft.
Een nadeel is echter dat ze niet kunnen opereren bij mist en bij een
windkracht sterker dan acht". Het is
duidelijk: de reddingboot kan niet
• KNZHRM secretaris-penningmeester Jaap Zijp (links) met zijn opvolger gemist worden!
Chris Kemp.
Folo: Berlott
C.E. KRAAN-MEETH

• Jansje en Ab
Lammers vieren
vandaag
hun
vijftig jarig huwelijk. Op de
achtergrond prijken tropheeen
van zoon Jan
Foto: Berlott

'Moeder van 5 kinderen aan debal'
ZANDVOORT - Toen Jansje
Keur en Ab Lammers elkaar in
de jaren dertig op een Zandvoorts sportveld ontmoetten,
konden zij nog niet vermoeden
dat zij op 4 januari 1940 met
elkaar in het huwelijk zouden
treden. Vandaag, precies vijftig
jaar later, vieren zij hun gouden bruiloft.
'Waar anders dan op het sportveld', is het antwoord van Ab Lammers op de vraag waar beide echtelieden elkaar ontmoet hebben. Maar
Jansje, voor sommigen ook wel Jo,
en de uit het Gelderse Wageningen
afkomstige Ab leerden elkaar ook
kennen via de zuster van Ab, die
toen op de Haarlemmerstraat woonde. Beide meisjes zongen samen in
het koor Immanuël.
Sport nam een belangrijke plaats
in bij het tweetal. Jansje deed aan
gymnastiek en handbal bij OSS, dat
laatste ook nog toen het echtpaar al
vijf kinderen had gekregen. "Een
keer tijdens een wedstrijd", vertelt
Ab, "hoorde ik achter me zeggen:
'nou moetje opletten want nu komt
er een moeder van vijf kinderen aan
de bal'. Zij hadden niet in de gaten
dat haar man op de tribune zat, want
niet iedereen kende mij omdat ik
van buiten Zandvoort kwam". Dat
laatste is totaal veranderd, Ab Lam-,
mers is nu helemaal ingeburgerd, al

Jansje toont een foto waaruit
verraadt nog een licht accent zijn
afkomst. Zo speelde hij voor de oor- blijkt dat alle zonen sportief zijn
aangelegd, want samen, met een of
log al bij TZB.
meerdere van haar tien kleinkinderen, vormen zij het Lammers zaalAspirientje
voetbalt eam. En de sfeer tussen de
Het was een sportief echtpaar en kinderen is uitstekend, beaamt Ab.
dat is het nu, Jansje 73 en Ab 72, nog "Elk jaar gaan de jongens samen een
steeds. Uiteraard wat minder actief, paar dagen naar de wintersport. En
maar toch doet bijvoorbeeld Jansje, tot nu toe heb ik iedere keer voor
dochter van Jaap Keur, 'de Kouwe' hen een reispakketje, voor onderen Jans Molenaar, 'van Vijs', en ge- weg, klaar gemaakt".
boren in de Brugstraat, af en toe nog
steeds - in de huiselijke kring - aan
tafeltennis. "En we hebben absoluut Vruchten
Het echtpaar is duidelijk trots op
nog geen medicijnen nodig", verklaart Jansje. "Hooguit een enkele de kinderen. "We hebben er hard
voor moeten werken, maar nu plukkeer een aspirientje".
ken we er de vruchten van. Ze zijn
'De appel valt niet ver van de allemaal goed terecht gekomen". Ab
boom', luidt een bekend gezegde, en had indertijd een baan in Haarlem
dat geldt in sportief opzicht ook als bankwerker, later, na een zware
voor het gezin Lammers, met zes operatie, als magazijnmedewerker.
zonen en één dochter. Meest opval- Jansje werkte in de huishouding, onlend daarbij is uiteraard de carrière der andere bij enkele bekende persovan zoon Jan, die als autocoureur nen, zoals de heer Wesselius, hoofd
talloze prijzen in de wacht sleepte. van de gereformeerde school en baDe tropheeen staan keurig bij zijn ron De Smedt uit Heemstede.
ouders opgesteld en worden twee
keer per jaar door Jansje opgeVandaag wordt het nog uiterst vipoetst. Zijn successen brachten het tale echtpaar door de kinderen in de
echtpaar onder andere in contact bloemetjes gezet. "En dan moeten er
met prins Bernhard. "Maar", vertelt nog minstens tien jaar bij", aldus
Ab. "Frans Henrichs vroeg me een een opgewekte Ab Lammers. "Dan
keer of ik niet trots was op mijn hebben we wéér die drukte om ons
zoon. Kijk, als ze me dat vragen, dan heen".
is mijn antwoord altijd: Welke beJOAN KURPERSHOEK
doel je? Ik heb er zes".
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AUDI
VW GOLF CL Turbo diesel '86
wit, 79.000 km
AUTO MAAS B.V.,tel. 02977 - 24320

Auto's te koop gevraagd

, 'mó,üfvmj

Auto's te koop gevraagd.
Evt. opknappen geen bezwaar
Tel. 020-182163.

JO,

1275;

DE HOOGSTE PRIJS
Koop- of VERKOOPPLANelk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
vnjw.bewijs. Tel. 020-101021. Occasionlijn. 023-365206

Adverteren in , Showroom"
AUDI 100 cc. M 83, nwstaat
Te! 020 • 665 86 86
i hè keuringen toegestaan,
FAX 020- 6656321
19750 Tel 020435186 ( & v p
Postbus 156, 1000 AD A'dam
i,a 1800 JUT)

BMW

Van particulier BMW 520 i
Allernieuwste model Maart 89 16 000 km Schadevrij met nog 3
mnd tabrgar Kleur diamantzwart met, centr vergr, stuurbekr.,
getint glas el ramen, brcedstraler, armleuningen voor, hoofdst.
tichter Morro sportstervelgen met brede banden Alarminst.
Nieuwste radiocass CD speler, type Pioneer Kex M 800, met
jfst bediening Nw pr / 80 229 Nu vaste prijs ƒ 60 000 Anders
i ^nodig te reageren 02990 35076
BMW 1502 klassieker APK BMW318i, b j 85, 4-drs, centr
ukt 90 nieuw gesp gerev deurvergr, 2 spiegels, 5-bak,
motcr /2250 020947052
A-spoiler, toerenteller, rood
lage prijs, 02503-14027.
H VAN POELGEEST B V
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr 7 l 1 A m s t e i
veen Info 020-410051
Chevrolet Citation 3 l v6 '81
APK tot jan '91 perf. st ƒ3000
Te Koop BMW 316. bj 81, Tel 030893801
i g st APK sportvelg Vr pr
;4000 Tel 0297727678

Chevrolet

Chrysler

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving Extra voordelig in
SHOWROOM?
Elke week 730.000 exemplaren
LET OP!
Autobedrijf

Mazda

JOHAN BOOM

AUTOBEDRIJF

't Amsterdammertje
voor Mazda-occasions
Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491

Lada

Mitsubishi

Lada

Mitsubishi Lancer Wagon 1 8
GL D, 4-'89, 35.000 km,
ƒ27.000 Tel. 02963-4338.

l K BMW 315, bj 8 82 i g s t ,
APK tot 1290, donkergroen Simca Matra Bagheera i g s t
V r p r ƒ4750 Tel 020-412218 bj 78 -i- div ace Ki rood Vr pr.
ƒ5950 Tel 02975-40837

Meer Garage

Citroen

Lmnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

T.k. Mitsubishi L300, 1982, met
achterwaartse kipper. Prijs
n.o.t.k. Tel. 02987-4953.

020-929548

Opel

Zuiderakerweg 83,
Amsterdam-Osdorp,
(oranje hek)
tel. 020-101021
Geopend van 9.00 tot 19.00 u.,
Alle auto's A.P.K. Hoge inruil,
Financiering binnen 24 uur.
V.a. ƒ4.00012 maanden garantie.
Jaguar 42, nw mod. '85, ƒ24.950
Ford Escort 1.4 CL, '87, ƒ12.950
Volvo 740 GL diesel, eind '86, ƒ 17.950
VW Golf 1300, '86, / 10.950
Mitsubishi Cordia GSL aut., '85, ƒ9.950
Opel Kadett 1.6 diesel, m.'86, ƒ9.950
Volvo 240 GL aut., LPG, orig. '83, ƒ7.950
Mitsubishi Galant Turbo, eind '83, ƒ 7.950
Seat Ibiza, '86, ƒ8.950
VW Golf GLD, orig. '83, ƒ 7.950
Opel Senator 2.5 aut., '82, ƒ6.950
Mitsubishi Lancer 1200, '88, LPG, ƒ 11.950
Opel Corsa 1.25 GT uitv., 084, ƒ 9.950
Opel Manta 2.0 GSi, bijna '86, ƒ 15.950
BMW 316, '81, ƒ4.950
Fiat Regata 85S, bj. '85, ƒ 7.950
Opel Kadett aut., bijna '84, ƒ5.950
Opel Ascona 1.6 aut., '83, ƒ5.950
Volvo 360, m. 085, ƒ6.450
Renault 5 TL, '86, ƒ7.950
Fiat 127/1050, '86, ƒ5.950
Mazda 323 NW, m. '82, ƒ 2.950
Rat Ritmo 855, '83, ƒ3.450
Audi 100 5E, eind '80, ƒ 1.450
Ford Taunus Combi, '79, ƒ 950
Volvo 343, '82, ƒ2.450
Fiat Argenta inj., '82, ƒ 2.450
en nog div auto's v.a. ƒ 800 tot ƒ 15.000.

Vanaf ƒ 120,- 5 veerbollen op
druk brengen met garantie bij
OPEL CORSA 1985, 1e eig.,
de Citroenspecialist van Zaanvan part., 80.000 km, vaste prijs
stad garage RENE SPAAN, Laurel 2 4 E '85, el. ramen- ƒ9.000. Tel. 02995-2721
Visserspad 11, Krommenie, cv.cc-rad/cass-tr.h-sch. dak ml.
OPEL DIPLOMAT '73 2x
075-281193 of 353788 Vraag na 18 uur 020-6002278.
ƒ 10.000. V8 chevy's 327.
tevens naar onze inruilauto's.
Tel. 020-862709
Nissan 300 ZX met ombouw,
o a 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ2750 excl BTW
EEND, uitermate lelijk, ooit van '86, 72.000 km., ƒ28500.
OPEL KADETT 1,3 N aut 1984,
plan zwaan te worden, nooit Tel. 02993-68763/69662.
Tel 020-932750
44.000
km,
ƒ7950. Tel.
gelukt, verder sprookje, t.e a.b. Sunny SLX laatste model met 02997-3709.
S Stevinstraat 12a, A'dam
Br o nr 415-12366 bur. vd bl. 12 kleppen en 1400 cc. motor, Opelcentrum Geldrop heeft 7C
BX 14E '87, 52000 km
4 deurs sedan champagne me- ANWB gekeurde occasions.
ƒ12750 Tel. 02995-3574
Citroen AX 11 TRE, kleur wit, talic. Bouwjaar 1989 mcl. ac- Emopad 43, Geldrop. Zien is
Te koop besteleend Acao'iana, 6''87,44.500 km, met rad/cass, cessoires, nieuwpnjs ƒ27.000, kopen, info 040-862483.
3 jaar oud, APK 12-'90, rood, ƒ12.750 Tel 020-957374.
nu t.e.a.b. tel. 02993-72637.
RIVA-OPEL
blikschade Tel 02975-69230
OSDORP
Uw beste Opel adres!
NOTWEG 38 A'DAM
OLDSMOBILE CUTLAS
Osdorp. Info 196575.
Fiat Ritmo 130 TC Abarth, bj.
FIAT PANDA
'79, blauw, ƒ 2250
01-1985, 87.000 km., zwart,
T.k. Ascona 16S 1982, trekh., 4Tel. 020-862709.
2e JEUGDSHOW ƒ 9 950. Tel 02975-60529.
deurs, 115.000 km, APK 10-'90,
Wie nu een 2e jeugd Panda
ƒ5000,-. Tel. 02298-1987.
FIAT VERMEY B.V.
koopt v a bj 1986 t/m 1989, Keuze uit ruim 35 occasions.
T.k. Opel Kadett 1.6 S GT '87,
krijgt
A Philipsweg 13, Uithoorn.
LPG, 98.000 km, met.gnjs,
Gevraagd
PEUGEOTS
504,
2000 MZ VERWARMDE SHOWROOM
Tel 02975-62020
ƒ 15.800, tel. 020-956580.
o 1 JAAR GARANTIE
505, sloop of schade enz. AfT k Fiat 126, bj. '76, APK 2/2-stand geen bezw. 020-244255.
» 1 JAAR UITGESTELDE
'90, t e.a b 02995-2944.
BETALING*
GRANDIOZE NIEUWJAARSHOW OP
KOUDIJS PEUGEOT
(onderstel van 500).
» 1 JAAR GRATIS ONDER
3 maanden garantie op
NIEUWJAARSDAG
VAN 13.00 tot 16.00 u.
HOUD, max 10.000 km
arbeidsloon en onderdelen Renault 25 GTX 86, APK 9/90,
Boordcomp, doorlock etc. prijs Alfa 33 Quadrofoglio verde diam.zw., el.ramen, .'87 ƒ 14.950
geen eigen risico
FIAT 128 3 P sport, rood, APK
* Min ƒ5.000,-, max ƒ10.000,
ƒ 16.500 na 6 uur 438497.
Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties
. . . .'84 ƒ 16.950
geen uitsluitingen
aug '90, bj. 1980, vr.pr. ƒ 1750.
mm 25% A.B. Koop in decem- 02977-28488
Audi 80 Turbo Diesel, blauwmet., 5-bak
'89 ƒ 34.950
geen kilometerbeperking
RENAULT AMSTERDAM
ber '89, aflevering januari '90.
Audi 90 2.3, 5 cil.inj., petr.gr., sp.vlgn., nwste.mod.,.'88 ƒ 36.950
geen bep. bepalingen
Top occasions met 1 jaar
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950
omruilgarantie
garantie
BMW 324 Diesel, saff.bl., get.gl., aut., sp.vlgn., .'89 ƒ 29.950
FIAT "WEISS" B.V.
aanvullende gar. mogelijk
Wibautstraat 224
BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.mt., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950
020-561 96 11.
staat garant voor
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950
08-85
T.k. Ford Granada 2300, b.j. Peugeot 205 GL
service en kwaliteit. '83 A.P K. 6/90, i.z.g.st, licht Peugeot 205 GL
04-86 Renault R5 '84 AM model 1300 BMW 320i, rookzilv., LPG, verl. spoilerset, licht met..'86 ƒ 22.950
Peugeot 205 GL
01-85 GTL, APK dec. '90. ƒ1850, 3MW 316 1.8, chammrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950
Burg. de Vlugtlaan groen met., m. n. banden, pr. ƒ Peugeot
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950
205 GR 1.3 .. 02-86 open dak/radio/prima auto.
6 950, 02990-39685.
BMW 635i. saf.blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.950
119-123, 1063 B J
Peugeot 205 GR 13 .. 11-85 Tel. 02977-40698.
T k Ford Taunus 16, bj. '80, Peugeot 205 GRD . . . . 04-87 T.k. RENAULT 5TL, '84, APK :hevrolet Southwmd, 6 pers., camper, vzv. alle ace.,.ƒ 69.500
Amsterdam,
trekh, schuifd., 4 deurs, pr. Peugeot 205 GTI 1.9 . 04-87 8-'90.
Nwe
radio/cass. :hevrolet Malibu 8 cil. aut., v.v. LPG, zeer apart .'80 ƒ 3.999
ƒ44.950
ƒ1250. Tel- 075-212832.
tel. 020-133579
Peugeot 205 XE 1.1 So 02-88 Opgekn. en onderh. Vr.pr. :hevrolet Super VIP bus, alle denkbare ace
Mroen BX 19 TRD, grijsmet., zeer compl
'85 ƒ 9.950
Peugeot 205 XLD . . . . 01-87 ƒ5500. Tel. 020-851423.
litroen CX 20, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950
Peugeot 205 XRD . . . . 01-89
FSO
T.k Renault 9 TL, aug. '82, apk litroen BX 19 GT, sportmt., el.ramen, 5-bak, get.gl.,.'87 ƒ 15.950
Peugeot 205 XS
03-87
tot jan. '90, vr pr. ƒ3000. tel: litroen BX 19 5drs. stat., 5-bak, st.bekr., elek.ramen,.'86 ƒ 14.950
Peugeot 205 XS Commer 11 -87
:itroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.950
Peugeot 305 Break GR 05-84 020-977425
Autobedrijf Hagenaar BV
Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950
Peugeot 309 G L 1.1 .. 04-86
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl.,.'87 ƒ14.950
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950
Peugeot 309 GL Profil 03-87
Schinkeikade 26-29 Amsterdam
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met, 1e eig., . .'84 ƒ 9.950
Peugeot 309 XE 1.1 . . 07-87
Off. ROVER DEALER:
Telefoon 020-71 34 57
Peugeot 309 XL
06-87 Pim v. Rootselaar, Rhôneweg Sierra 1.6 laser, Sdrs., LPG, champagne met., . .'84 ƒ 7.950
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.950
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- mcl. BTW Peugeot 405 GRD . . . 02-89 40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950
Introductiepnjs FSO Injectie va ƒ 13.999,-.
Peugeot 505 Fam. GL 01-87
n
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950
U kunt ook terecht voor occasions.
eugeot 505 GR
01-86
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88 ƒ 18.950
Peugeot 505 GTI
10-85
Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet
'88 ƒ 16.950
Peugeot 505 Select .. 03-85
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Sierra 2.0 CL ,autom.,diam.zwart,nw.rnod. met koffer'88 ƒ 22.950
v.d. Madeweg 23 bij Makro
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950
DIVERSE MERKEN
A'dam - 020-6686146.
Honda Accord 1,6 Luxe, 1e HYUNDAI Service Dealer
Sierra 2.3 GLD Sdrs. stat., alp.wit, gr.glas, roofrack,'89 ƒ 24.950
Talbot Samba GL . . . . 03-86
Auto
Centrum
Duivendrecht
oig , apnl-'88, nw gasmst, nw
Sierra 2300 diesel, stationcar, antr.gnjs, elek.ramen, '87 ƒ 18.950
Renault 21 Nevada Fam. 04-87 SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
trekhaak,
radio
l.zgst. Industneweg 27 020-995176.
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak„ d,spieg.,'87 ƒ 18.950
Renault 9 GTX LPG .. 08-86 v.d. Madeweg 23 bij Makro
53 500 km Vr pr ƒ 22 000. Tel
Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
'86 ƒ 17.950
A'dam - 020-6686146.
02979 85722
Ford Onon 16i Ghia, alp.wit, elek.ram., 5-bak, get.gl.,'86 ƒ 13.950
WESTELIJK HALFROND 70
-ord Escort 1.3, stationwagen, alaskawit
'85 ƒ 7.950
Amstelveen - Tel. 020-455451
Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace
'83 ƒ 7.950
KUPERUS
-ord Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950
voor alles van Peugeot nw en Autobedr. Luykx b.v. voor uw -ord Bronco2.9nnj. pickup, Amuitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.950
Land Rover Service Centrum
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij Giant Suzuki-modellen. Tel. Ford Taunus 4x vanaf '80T83 vanaf
ƒ 999.
Makro - A'dam - 6683311 - 020. 02968-94330. Off. dealer.
Honda CRX coupé inj, fer.rood, 5-bak, get.glas, '86 ƒ 19.950
'EUGEOT 305 1981, blauw, Suzuki Alto GA wit, sept '87 Lada 2104 stat., alaskawit, kopl.wissers, stof int., '89 ƒ 8.950
29.000 km. superzuinig ƒ 9000. Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950
APK5-'90, i.g.st., ƒ1000.
wenst alle bekende en onbekende
Mazda 626 2.0 GL diesel sedan, wijnrood
'85 ƒ 9.950
Tel. 020-452114
32526-87621
Land Rover en Range Rover rijders
Mercedes 300 E, met alle mogel. ace., '87
ƒ 44.950
EEN VOORSPOEDIG 1990
PEUGEOT 305 GLD
T.k.a. Suzuki Alto GL, okt. '88,Mercedes 260 E inj., d bl., stoff.mt., 4 hfdst, el.ram.,'87 ƒ 42.950
Bezoek onze showroom en zie de nieuwe Land Rover
'84, blauw, ƒ4000.
<l. rood, km.st. ± 17000, vrpr. Mercedes 300 TD Diesel, stat.w, st.bekr., niv.reg., '82 ƒ 14.950
Tel. 020-862709
M 1.500. 02990-45100.
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950
Mercedes 240 Diesel autom , st.bekr.,
'82 ƒ 7.950
PEUGEOT 505 SX 1986, blauw
Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950
J Siegcrstraat 18. A'dam, 020-945205 Ook op zaterdag na 10 u. met, schuifdak, 88000 km,
Mercedes 190 E.mj., champ.met., div.opties . . .'85 ƒ29.950
/ 12.950 Tel. 02997-3709
Mitsubishi Cordia GSL sp coupé, ferranrood, 5-bak,'83 ƒ 6.950
T k. Peugeot 205 GT, 5-drs, bj. GOLF '81, APK 5-1990, kleur Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
. .'89 ƒ22.950
1/'85, antrgr met, 80 PK, get zwart, sportuitvoenng, i g.st Mitsubishi Lancer 1.8 GLX statlpg. VAN spierwit '89 ƒ13.950
glas, goed onderh.1 Alle reke- Vrpr ƒ3000. Tel 02975-60174 Mitsubishi lancer glx.aut, str.bekr., usa-uitv, . . .'89 ƒ 19.950
nmgen ter inz Vr.pr ƒ9500 T k weg zakenauto VW Santa- Nissan Silvia 1.8 turbo fer.rood
'85 ƒ 14.950
Tel. 020-972173
Nissan Silvia 1 8 turbo wit, grijs kent
'86 ƒ 16.950
na diesel, bj '82, APK tot
Nissan Prairie 1.8 SGL, jubil. uitv., blauw met. . .'86 ƒ 16.950
11-4-'90 t . e a b 02995-2944.
ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
Autorubnek SHOWROOM vurschijnt elke vrijdag in Hel
DIJ het Olympisch stadion. Ver- VW GOLF aut. 1987, 40000 Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp.,'87 ƒ 15.950
Parool
(oop nw. en gebr. Peugeots km, VAN uitvoering, ƒ14950. Nissan Pulsar Targa sportcoupe , uit USA sportauto,'88 ƒ 36.950
Nissan 300 ZX Targa USA-uitv. alle opt., antr.gr. met., '87 ƒ 29.950
Daarnaast fli." week m alle edities van Weekmedia, l.w
Ook inkoop Tel. 0206629517. Tel 02997-3709
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc. '86 ƒ 11.950
Amsterdam;. Stadsblad Buitenvelderlse Courant, Diemer
Courant De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nissan 300 ZX Turbo zilverbl. met., targa daken, '87 ƒ33.950
Nierwshb'i Df Runner, De Zaanse Gezinsbode,
Opel Omega LS autom , LPG, zilvergr. met., stoff.mt.'88 ƒ 17.950
D" Nieuv.e Weesper Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950
A m s K i . i ens Wet!• blad Uithoornse Courant De Ronde
Opel Senator 2 5E aut., zilv.blauw, st bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950
TOYOTA - BROUWER
Vi" .T Aalsmeerder C 'urai t en Zandvoorls Nieuwsblad
Opel Senator 30i, alpine wit
'85 ƒ 13.950
VELE MERKEN • VELE PRIJZEN
Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met
'84 ƒ 8.950
2e Jan Steenstraat 42-48
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Opel Rekord 2.0S Traveller, mktblauw
'86 ƒ 11.950
Amsterdam - Oud Zuid. Tel 020 - 763829
1 olelomsrh •,nn n.aantiaa t/m vrijdag tussen 8 30 en
Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
Amsterdam - Noord
2000 uur Tel 020-6658636 Fax 020-6656321
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., zwart, 5-bak,'86 ƒ 12.950
Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401
b<hniie',k Vu! c j e L»n ,n en /end deve aan
Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5-drs stat., wit
'87 ƒ 14.950
SHOWROOM Pustbus l 56 l 000 AD Amsterdam
Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950
Adverteren m
A'a-ven kan ook Het Parool Wibaulslraat l 3 l of Rokin
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.gnjs met., stoff.mt., '86 ƒ14.950
SHOWROOM"
l l O Amsterdam
Opel Kadett 1.6 LS diesel Van, spierwit
'88 ƒ11.950
Condensatorweg 44
Tel 020 • 665 86 86
Alqe.en kan oak bi| de volgende Weekmediakanloren
Opel Ascona 1.6 LS Travell., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950
-Adam-SIdijk Tel 865511
Amstelveen Dornsstraal 54-56. Purmerend, Weerwul 19,
Renault 25 TD Diesel, alp.wit, w.w.-glas, 5-bak, .'88 ƒ 17.950
Uithoorn Stationsstraat 70, Weesp. Nieuv.straat 33,
Renault 25 GTS, antr.gnjs, el ram., 5-bak, st.bekr.,'87 ƒ 16.950
Zan.l.oort. Goslhuisplem 12
Renault 25 GTX, 5-bak, st.bekr., c.lock, antr.gnjs, '87 ƒ 18.950
Adverteren m
Renault 18 GTL, 2 kleuren grijs, 5-bak, el.ramen, '85 ƒ 7.950
Alle opdrachten l^ouel telefonische als schntteli|ke! die
..SHOWROOM '
Saab 900 Turbo S. arrow, zilv.gr. met., 5-bak, st.bekr.,'88 ƒ 32.950
/-or d,nsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in otis
FAX 020 - 6656321
Ron Geurs Personen Auto BV
Saab 900i, 16 V, rood met., cr.contr., airco, el.ram.,'89 ƒ 39.950
hivil ,'i|n worden de volgende dag reeds geplaatst
Voor exclusieve Volvo's
Totale oplage 730 000 e'xemplaren
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv„ wit, alle access., . .'86 ƒ 7.950
A'dam-Oost Info 020 920505 T k a inruilauto's, APK gekeurd Kadett 16 D 8-'84 Suzuki Switt, Amerik.uitv., 5-drs., blauw met., . .'87 ƒ 11.950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Volvo 2 l, m'86, 115000 km, / 6950 Rekord 2 O S. LPG, 9- Toyota 28i Supra, koperbrummet.alle opties . . .'85 ƒ21.950
3 regels
ƒ25.veel extra's, inz gar rek. mog , 81 ƒ 2950 Ascona 2 O S, 8-'80 Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met
'88 ƒ29.950
Voor elke extra regel ƒ11,z g auto ƒ9950 02995-2137, f 2250 Opel Ascona 2 0 0 , 1 1 - VW Jetta, goudbrons
'87 ƒ 14.950
mm-prijs
ƒ 5^8
Volvo 440 GLE, 1/89, 32.000 79, ƒ 1950 Opel Senator 3 O E VW Passat 1.8 GLI, ant.gnjs, nw mod., veel opties.'89 ƒ 34.950
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
km, gasinstallatie, schuifdak, CD, autom., 7-'80, ƒ4950 Aus- VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int.,'84 ƒ 7.950
Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950
tm Maestro 1 3 LS, 3-'86 ƒ 6950
f30000,- Tel 030-710360
Alle prijzen z\\r\ excl. 6% BTW.
Renault 5 TL 1-'83 ƒ 3950. Lada Volvo 240 GL stat Van, alp wit, 5-bak, st.bekr„LPG,'87 ƒ 17.950
Volvo 240 GL, Sdrs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st bekr.,'84 ƒ 15.950
• Bewijsnummers van een ge-2105 GL, 10-'84 ƒ2950 VW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
'86 ƒ 6.950
Golf C, 5-'82, / 6500 VW Golf Volvo 340 GL, alpinewit
plaatste SHOWROOM'
Voor meer informatie of advies, bel
advertentie krijgt u alleen toe- S LPG, 5-78, ƒ 1950. Volvo 66
Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk.
gezonden als u dat bij de op- aut., 10-78 ƒ 1250 BMW 315,
ANWB keuren geen enkel probleem.
gave van de advertentie ken- LPG, 4-'82ƒ 6950 Peugeot 305
AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
baar maakt De kosten daar 1 5, LPG, o b Van, 9-'85,
Markt, tel 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,
ƒ 5500 Autobedrijf Berebeit,
voor bedraaen / 3 donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3
Amsteldnk25 tel 0206627777

Nissan

ütövèïhuür

Oldsmobile

Fiat

AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's

Peugeot

Renault

Ford

Rover

Seat

Honda

Hyundai

Suzuki

Land-/Rangerover

De Meteor
Discovery

Volkswagen

Toyota

DE GRAAF-TOYOTA

Algemeen

Volvo

020-665 86 86

HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vnjwanngsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

Slag advertenties
Losse mm-prijs
1 000 mm-contract
2 500 mm-contract
5.000 mm-contract
10 000 mm-contract

ar Centre Haarlem
Toonaangevend voor exclusieve automobielen
Al jarenlang een begrip voor zekerneid
Alliid 75 auto's m voorraad
Audi 100 CD 2.3 E automaat, zilver met
'86 ƒ 17.950
Audi 100 CC, LPG, schuifdak, wit
'88 ƒ 19.950
Audi 100 CC 2.3 E automaat, schuifdak
'88/28.950
Audi 100 CC saharabeige, 100.000 km
'84 LPG ƒ8950
BMW 518i, LPG st. bekr. groen met
'83 ƒ 6.950.
Citroen BX 19 TRS Break stat. car, 5-bak st.bekr.'87 ƒ 14.950
Citroen CX, 20 Pallas, LPG, goudmet., 100.000km,.'84 ƒ 7.950
Ford Scorpio 2.0 GL Ghia, brons met., 54.000km,.'87 ƒ 17.950
Ford Scorpio 2.0 GL, LPG, rood met, 85.000km, .'88 ƒ 19.950
Ford Scorpio 2.0 GL Ghia, zwart met., 60.000km, .'88 ƒ22.950
Ford Scorpio 2.5 D, papyruswit, stuurbekr., sch.dak,.'88 ƒ 19.950
Ford Sierra 2.3 Diesel Laser, stuurbekr., 103.000km,.'86 ƒ 12.950
Ford Sierra 2300 diesel, laser, stationcar, 75 000 km.'87 ƒ 15.950
Honda Prelude EX Automaat, rookzilver, 75.000 km'84 ƒ 11.950
Honda Prelude automaat EX st.bekr. rookzilver 70.000
km
ƒ11.950
Jaguar XJ6 serie III Souvereign, alle opties, . . .'87 ƒ 37.500
Mazda 626 GLX Hatchback, LPG, 40.000km, . .'89/23.950
Mazda 626 Hatchback Diesel, groen met., . . . .'86 ƒ 9.950
Mazda 626 2.0 GLX, LPG, Sarajevowit 68.000 km.'88 ƒ 15.950
Mercedes 190 D, antrac., stuurb., sch.d., 120.000km.'85 ƒ 24.950
Mercedes 240 diesel, goudmet., stuurb., smetteloos,. '83 ƒ 14.950
Mini Metro Special saharabeige 60.000 km
'83 ƒ 2750
Mitsubishi Galant GL, sarajevowit, 60.000 km . ..'87 ƒ 9950
Nissan Laurel 2.8 GLD diesel 70.000km, brons met.,.'88 ƒ 19.950
Opel Rekord 2.0 S, lux, spierwit, LPG
'86 ƒ 12.950
Opel Kadett stationcar LS, diesel, GT interieur 5 bak,.'88 ƒ 16.950
Peugeot 505 STI alle opties
'82 ƒ3950
Peugeot 505 SR Break aut. LPG st. bekr. ANWB gek..'85 ƒ 9950
Renault 25 GTS, papyruswit, LPG, 5-bak, st. bekr. .'85/9950
Rover 3500 v.d. Plas automaat, LPG
'86 ƒ 13.950
Saab 900i sedan automaat,
'86/16.950
Saab 9000 Turbo, staalbl.met., leder int., 85.000km,.'87 ƒ 29.500
VW Golf 1.3 CL, 40.000 km, donkerblauw met., .'88 ƒ 15.950
VW Golf GTI, antraciet, alle opties
'83 ƒ 8.950
VW Jetta Elan Dies. autom., antr.met., 103.000km,.'86 ƒ 12.950
VW GTi 16 V, antraciet alle opties, 50.000 km., .'88 ƒ31.950
Volvo 240 GL, brons metall., LPG, 140.000 km, .'82 ƒ 4.950
Volvo 340 DL 1.7, 4drs. sedan, LPG
'86 ƒ 9.950
Volvo 740 GL LPG blauwmetal 120.000 km . . .'86 ƒ 15.950
Volvo 740 GL automaat groenmetal, LPG 66.000 km.'88 ƒ 28.950
Volvo 740 GLE Turbo Diesel, 35.000 km
'89/37.500
Volvo 740 GLE Turbo Diesel autom., 70.000 km, .'89/37.500
Volvo 740 GLE, LPG, champagne met., 70.000km,.'88 ƒ 29.950
Volvo 740 GL Diesel aut., alle opties, antraciet met..'87 ƒ 19.950
Volvo 740 stationcar, smetteloos, antraciet
'86/26.950
Alle automobielen mcl. winter- of 10.000 km beurt.
Inruil, soepele financiering, 24 maanden totale
garantie mogelijk. Tevens leasen wij deze auto's
tegen gunstige tarieven op aanvraag.

Car Centre Haarlem
Zijlweg 35 - Haarlem - 023-329750
Dagelijks geopend van 9-19 uur
Donderdagavond koopavond tot 20 uur

Accessoires en onderdelen
Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam, tel.
234986: ACCU'S, impenaals,
laddersteunen, fiets- en skidragers, ski-boxen, alle kleuren
autolak, gereedschappen.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Lid Nevar.
MAZDA RUITEN voor zij en
achter. Voor alle types uit
voorraad leverbaar. Fa. E. de
GRAAFF, Koninginneweg 48,
Haarlem. Tel. 023-314275.

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 364702
AUTOSPUITEN v.a. ƒ350 in
orig. spuitcab. mcl. verf. Ook
schaderep. + tax. 020-152507.
Erkend APK station
olie verversen v.a. ƒ29,50
groot onderhoud gratis APK
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176.
Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
Vooraf prijsopgave. Garage
Chrysant, Chrysantstr. 14 B,
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549
LPG inbouw Landi Hartog, zeer
voordelig met 2 jr gar., ook an
dere merken. 020-182163.

Autofinanciering
en verzekering

Autosloperijen

GOEDKOPE autoverz. met
termijnbet. 100% autolening.
Bel of bezoek onze mfowinkel
De Rijpgracht 2, tel.
020-846060, P.W.O. ass.

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. Gespecialiseerd in verkoop van motoren.
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
520 A,
Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020-107566.

Rijscholen
NIEUW VAN MICHEL!
1e les ƒ 3,95
(alleen brandstof)
overdag
020-853683
's avonds
..... 020-181775
Purmerend
02990-40087
Zaandam
075-174996

Bon

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.
Grote sortering ONDERDELEN
\/an alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

f 5,68
f 5,39
f5,31
f 5,20
f5,11

15.000 mm-contract
20 000 mm-contract
25 000 mm-contract
50.000 mm-contract
100.000 mm-contract

f 5,01
f4,89
f4,77
f4,67
f 4,56

Vignet/foto advertenties
15 000 mm-contract f5,45
Losse mm-prijs
f6,10
20 000 mm-contract f 5,31
1.000 mm-contract f5,85
25 000 mm-contract f5,19
2 500 mm-contract f5,80
5 000 mm-contract f5,68
50 000 mm-contract f 5,09
10 000 mm-contract f 5,56
100.000 mm-contract f 4,97
Een contract heeft een looptijd van 12 maanden
Meer weten?
Bel SHOWROOM, Joop van der Willik 020 - 5623073 of
Daan Verschoor 020-5622442

PERSCOMBINATIE
AD VERTENT E BEDRIJF

1091 GL Amsterdam

Wibautstraat 131

PRIJSWINNAARS
ZOEK DE FOUTE
SHOWROOM-ADVERTENTIE
15 december t/m 21 december
De oplossing moet zijn:
AUTORIJSCHOOL DE KNEUS, SINDS 2 MAANDEN ZELF IN
HET BEZIT VAN RIJBEWIJS, HÉT ADRES VOOR EEN GOEDE
OPLEIDING, LESSEN UITSLUITEND IN AUTOWRAKKEN, ZO
VAN DE SLOOP, ZELF GEEN TELEFOON. INTERESSE? BEL
KEET VAN B. DE HAAS OF SCHRIJF O. NR. 489-12364 BUR.
V.D. BLAD.
Winnaars van de gratis advertentie zijn:
Autorijschool Teerenstra, Muur 14, Uithoorn; R. van Scheppingen, Oosterdwarsstr. 10 A, Leiden; H. Faber, Boeierstr. 66,
P'end.
Prijswinnaars krijgen van ons bericht.
Miniatuurauto gewonnen door:
Oudenes, Praam 40, A'veen; A. Bekelaar, Hemsterhuisstr. 45,
A'dam; A. Verseput, Amstel 290E, A'dam; J. Klijn, Lorentzstr.
220, Den Helder; W. de Ligt, Deurloostr. 59'", A'dam; J. Uiterwaal, Spechtstr. 99, Badhoevedorp; W.F. Verschoor, Weth.
Dnessenstr. 21, A'dam; J. de Kruif, In de Korenmolen 18,
Duivendrecht; P.J. v. Horsten, Kam. Onneslaan 28, Badhoevedorp; F. Brun, Raadhuisstr. 6, Neck Wijdewormer; P. van Leeuwen, Marathonstr. 45, P'end; R.C. Stellingwerf, Ruigekade 27,
Vrouwenakker; F. Mul, Puttersbos 38, Hoofddorp; N. van Itterzon, Gozewijnstr. 35, Kudelstaart; W.E. Verhoeven-Pijffers, Ben
Viljoenstr. 31, A'dam; P. Vogel, Moesdistelstr. 34, Almere Stad;
M. Koster, Spechtstr. 5, Badhoevedorp; G. de Lange, De Wering
110, Oostzaan; J. Wiersmar, Oranjeplantsoen 35, Diemen; W.
Mouthaan, Plnts. Laanhorn 7, A'veen; B. Kamp, Volgerweg 96,
ZO Beemster; J.van Hartevelt, Cannenburg 22, Hoofddorp; R.A.
Tap, v. Boetzelaerstr. 96-2, A'dam; P. Bicker, Havenstraat 90,
Zaandam; R. Schutte, Marnixstr. 126B, A'dam; E. Koomen,
Konmgsvarenstr. 62, Wormer; T. Bakker, Keern 2, Medemblik; H.
de Vries, Kmderdijkstr. 55 hs, A'dam; R.E. Munor, Ebro 63,
Uithoorn; E. Spee, Kromgouw 87, Almere; R. Franken, Dadelklarerstr. 4, Almere; W. Slokker, Strandvlietln 14, Ouderkerk a.d.
Amstel; D.Tsui, Willemskerkestr. 17-2, A'dam; E. de Hews-Berga,
Orinoco 4, A'veen; J. Liefhebber, Nedersticht 32, A'dam; M.
Antonis, Sarphatipark 113-2, A'dam; J. van Motman, Parelvissersln 69, A'veen; M. Brehm, Botteskerksingel 6-2, A'dam; R.
Schoutsen-de Koning, Oosteinde 73, Oosthuizen; C. van Lunteren, Rembrandtweg 278, A'veen; A. Meulenbeld, Snelleveldplem
5, A'dam; T. Rijnbeek, Vondelwende 20, Hillegom; D. Bijkerk,
V.d. Hooplaan 46, A'veen; J. de Vries, Zwarteweg 45, Bennebroek; B. de Hondt, Jisperveldtstr. 266, A'dam; G.H.M. Hoogewoud, Sarphatipark 76, A'dam; F. Jansen, Kon. Wilhelmmaln 27,
Castncum; W. van Dort, Waverstraat 79 h, A'dam; L.J. Verduijn,
Sierduif 27, Nieuwegein; A.W.Weissman, Parnassusweg 20-1,
A'dam; D. Bazelmans, Goudbergstr. 49, Aalst Waalre; P. Weilers,
H. Hosstr. 125, A'dam; A. de Jeu, De Rooystr. 3, Heemskerk;
J.R. de Reijke, J.A. Brinkmanstr. 37, Almere; F. Jansen, Kon.
Wilhelmmaln 27, Castncum; G. van Geldorp-Mulder, Aalsmeerderweg 598, Rozenburg; R.M. Kenter, Kromme Mijdrecht 36-2,
A'dam; G.A. Feeterse, Kennemerdumstr. 34, A'dam; A. Post,
Rijnstr. 214'", A'dam; W.J. Kamp, Volgerweg 96, ZO Beemster;
J.J. Steenhuis, Hagedoornweg 20, Zwolle; A. Bartelmgs, V.
Heuven Goedhartln 787, A'veen; B. van Bennekom, Wilhelminakd.71, Uithoorn; H. Gortworst, Spatterstr. 144, Wormer; l.
Hendnksen, Dorpsstr. 26, A'veen; E. Scheepmaker, Bosrankln
267, Gouda; C. van Doesburg, Boterdiep 26', A'dam; M. Reuvers, Burg. übouretstr. 8, Waspik; J. v.d. Linden, Burg. Postweg
18, Landsmeer; H.W. Divendal, A.J. Ernststr. 611, A'dam; IJ.
Nagtegaal, Sportln 386, A'veen; H van Oort, S. Burgerhartstr. 343, A'dam; R.W. Radevan, Wilhelminastr. 106', A'dam; F. van
Dillen, Sandhorst 52-1, A'dam; M.K. Dik, Diknmge 120, A'dam;
Corn. Vuijk, Hondsdrafstr. 27, Nw Vennep; A. Stakkers Koel, de
Grienden 8, Nederhorst den Berg; D.J. Meenks, Kerkstraat 20,
Monnickendam; J.N.M. Jansz, Kringloop 140, A'veen; A. Weyer,
Sportlaan 256, A'veen; M. Hovenier, Puttersbos 38, Hoofddorp,
E. Rollenberg Hart, Haanstraat 46, Wormer; F.Rip, p/a Nedersticht 32, A'dam; F. Sam, Laanhorn 9, A'veen; H.G. Lagerwey,
Admiralengr. 78-1, A'dam; G. van Sluys, Overleg 71, A'dam; L.
v.d. Ploeg, H. Dunantstraat 30, Diemen; G.F.H. v.d. Wal, K
Louwenstr. 3, A'dam; R. Douma, Pietero'oesstr. 17, Edam; L.H.
Meijer, Helmholtzstr. 91 hs, A'dam; R. van Geens, Weegbree 56,
Huizen; L.v.d.Linde, Burg. Postweg 18, Landsmeer; R. Schavemaker, Wilgenroos 37, P'end; F. Koerts, Burg. Fockstr. 190",
A'dam; H. Teijsen, V.van Goghstr. 23 A, A'dam; H. de Vries,
Turfschip 174, A'veen; B. van Doorn, Hoofdstr, 110, Driebergen
Prijswinnaars krijgen de prijs thuisbezorgd.
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd).

Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.
prijs
excl. 6%
BTW

Aantal regels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,36,47,58,69,80,91.102.-

prijs
ind. 6%
BTW

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer:
• Alleen een woensdag of een vrijdag invullen

Handtekening:

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156 1000 AD Amsterdam of afgevenHet Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110.Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, pa. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplein 12

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

Van 9 tot en met 14 januari wordt in de Utrechtse Jaarbeurs
weer de Vakantiebeurs gehouden. Persoonlijk hoop ik altijd dat
het in die periode hard vriest, flink stormt of dat er zo'n pesterig
Hollands regentje valt. Het contrast met al die zonnige fleurigheid binnen is dan namelijk des te groter en dat spreekt me wel
aan. Nog nooit was het aanbod aan vakanties in binnen- en
buitenland zo groot als dit jaar. Voor elke beurs en smaak is er
wel iets te vinden. Hierbij wat krenten uit de vakantiepap. Het is
uiteraard een zeer beperkte selectie. Figuurlijk kan men op een
dagje vakantiebeurs honderd keer de grens over om er te kijken
en te keuren.

Vakantiebeurs brengt nieuwtjes uit binnen- en buitenland

Actieve vakanties zijn populair

TOEREN

Om met het binnenland te beginnen. De 9 VVV-reisgidsen van 1990
besteden ruim aandacht aan nieuwe
arrangementen en accommodaties
in Nederland voor alle seizoenen,
waarin vooral actieve vakanties uitvoerig worden belicht. Zo kan men
in Limburg onder meer een weekend mountambiking gaan doen of er
deelnemen aan een driedaagse wandelroute onder de naam 'Voetreis
door Limburg'.
Er is een reisgids Texel waarin brandingsurfen, catamaranzeilen en
zeekanovaren worden aanbevolen,
alsmede een vogel- en natuurontclekkingstocht. Avontuurlijk klinkt
ook de survivaltocht in de Hellendoornse heuvels. Voor de minder actieven is er in die provincie een verwenarrangement, waarin het accent
ligt op luieren en het deelnemen aan
dnesterrenmaaltijden.
Griekenland is met zijn 300 dagen
zon, 15.000 km lange kust en 2500
jaar schoonheid een heerlijk vakantieland. Er is echter meer dan zon en
strand. Wat te denken van een weekend in Thessaloniki, een verrukkehjke flaneerstad met veel groen,
goed gesorteerde, ruime keus aan
hotels in allerlei prijsklassen? Thessaloniki, of, zoals de Grieken zeggen

'Niki', was eens de hoofdstad van het
oude Macedonië en juist buiten het
seizoen is het een heerlijke stad. Informatie bij het Grieks Verkeersbureau, Amsterdam, tel. 020-248786.
Voor Noorwegen-toyers is er goed
nieuws. Vanaf 21 mei is er een direkte bootverbinding tussen Amsterdam en Bergen via Stavanger. De
'New Ship' van de Norway Line zal
die dag om 11 uur 's avonds voor het
eerst vertrekken uit de haven van
Amsterdam en woensdagochtend
om 7 uur arriveert men in Bergen.
Voor liefhebbers van muziek, toneel
en beeldende kunsten is deze oude
hanzestad, waar Edvard Grieg werd
geboren, een ideaal oord om enkele
dagen door te brengen.
Het actieve Zwitserse Verkeersbureau liet de eerste editie van het gratis Zwitserland Magazine verschijnen, een fraai verzorgd blad waarin
de lezer wordt attent gemaakt op de
vele bezienswaardigheden en mogelijkheden van dit alpenland. Men
kan het Magazine bestellen door een
briefkaart te sturen naar het Nationaal Zwitsers Verkeersbureau, Koningsplein 11, 1017 BB Amsterdam
of de folderlijn te bellen: 020 - 22 20
36. Deze laatste is 7 dagen per week
op elk uur van de dag bereikbaar.
Het Magazine is gratis, maar er
wordt wel een verzoek om bijdrage
in de portokosten bijgesloten.

Eindexamen-arrangement
Ook een op de Vakantiebeurs te
signaleren nieuwtje: een eindexamenvakantie-arrangement. D-reizen
in Hoofddorp (tel. 02503 - 66171)
heeft het in zijn pakket en het omvat
een bijzondere voordelige aanbieding (D-reizen spreekt van een feestreis) naar de Costa Brava of naar

direkteur loanmdes van het Grieks
Nationaal Bureau voor Toerisme bezochten het afgelopen jaar ruim
400.000 Nederlanders zijn land.
Grieks nieuws op de Vakantiebeurs:
met Holland International naar Kefalonia (Cycladen) en met Hotelplan
naar Santormi. De eerste bestemming met veel bergen en bossen, bij
Santonm veel opgravingen.
Bij het Italiaans Verkeersbureau
verscheen het boekje 'Tot ziens in
Italië, nuttige informatie voor wintersport in Italië'. Er zijn meer mogelij kneden voor een sneeu wvakantie in Italië dan men verwacht en
ook caravan- en camperverhuur is
m dit goed verzorgde boekje vermeld.

Culturele hoofdstad

Joegoslavië. Beide arrangementen
zijn campingreizen en zon, zee en
strand komen er ruimschoots in
voor. NBBS-reizen zijn er niet alleen
meer voor jongeren. Tot 99 jaar kan
men er tegenwoordig voor bepaalde
reizen terecht. Op de beurs de presentatie van de formule 'Strand
Plus' bij NBBS.
Strandvakanties met een vleugje aktief of een snuifje cultuur voor de
liefhebber die naast zon en zee wat
meer van het land en de bevolking
wil beleven. Ook bij NBBS een individuele brommertoer over Corfu en
cruisen door Marokko waar woestijnen, bergen, steden en strand binnen handbereik liggen en in lokale
hotelletjes of tenten wordt overnacht.
Iets anders zijn de charters van
Air France die twee keer per week
tussen Amsterdam en Corsica zullen worden uitgevoerd. Een campingvlucht is er al voor minder dan ƒ
500,--, hetgeen een prijsverlaging van
20% ten opzichte van vorig jaar betekent. Het aantal reizen voor niet-

rokers neemt toe. Nool Intertours
uit Arnhem heeft bijvoorbeeld op
alle bestemmingen in Joegoslavië
data gepland met een volledig rookverbod onderweg. Als eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij stelde Flexair al sinds oktober aan
boord van zijn vliegtuigen een rookverbod in.
Amenka-reizen liggen tegenwoordig ook binnen bereik van een groot
aantal Nederlanders. Vooral Flonda
is met Cahfornie de staat van de
grote attractieparken en subtropische zwembaden. Spectaculair zijn
in Orlando in Flonda attracties als
Catastrophe Canyon waar een treintje met bezoekers tot stilstand komt
in een olieveld. Explosies veroorzaken eerst hevige branden en vervolgens een vloedgolf. Sensatie dus
alom in deze MGM-studios en dan
hebben we het nog eens gehad over
de Walt Disney Studios, Epcott en
Adventure Island die hier voor de
liefhebbers een overdaad aan vermaak bieden.
Fietsen in eigen land is bij Nederlanders het meest populair. In het

In 1990 is Glasgow Europa's culturele hoofdstad en het programma in
deze Schotse stad geeft bijna elke
dag wel een aardig evenement te
zien. Zelfs het Bolsjow Theater zal
er optreden. Wie een Nederlandstalige brochure hierover wil hebben
kan deze gratis verkrijgen bij het
Britse Toeristenbureau, Stadhouderskade 2 m Amsterdam.
Goed nieuws uit Oostenrijk. Vakantiegangers die tussen 13 januari
en 10 februari gaan langlaufen of
alpmeskien in Obervellach in Karinthie krijgen als souvenir een complete langlauf- of skiuitrusting cadeau. Er zijn nog meer leuke dingen
op skigebied in dit dorp te beleven
en bij het Oostenrijks Verkeersbureau weten ze er meer van (tel. 020 12 96 82).
CAV in Den Bosch (tel. 073 - 42 22
27) is de Nederlandse specialist voor
ruitersportvakanties en het programma, dat ook op de Vakantiebeurs is te verkrijgen, omvat toertochten voor ervaren en beginnende
ruiters in meer dan 25 landen. Wie
altijd al graag m een circus had gewild kan er ook voltige en dressuur
leren.
Wie op safari nu eens rendieren
wil zien, kan bij het Fins Verkeersbureau (tel 020 - 71 98 76) informatie
aanvragen over het Salla Bendierenpark op de grens van Finland en
Eusland. Er zijn twee grote vakantiedorpen m dit gebied waar permanent honderden rendieren verblijven.
LENIPAUL

buitenland steken twee bestemmingen op fietsgebied hoog boven de
rest uit, te weten Frankrijk en Hongarije. Meneer Valstar van de Fietsvakantiewinkel in Woerden noemt
Hongarije een goed fietsland: niet te
zwaar, heuvelachtig, afwisselend en
met goede verbindingen er naar toe.
De Fietsvakantiewinkel is dé reisorgamsatie en kaartenwinkel voor de
echte fietsvakantieganger met een
enorm aanbod aan fietsreismogelijkheden tot in het Verre Oosten
toe.
Ook de Olau lijn is vertegenwoordigd op de Vakantiebeurs. Het is een
belangrijk jaar voor Olau. Sinds oktober vaart de Olau Hollandia en in
mei zal de Olau Britannia in gebruik
worden genomen. Er zijn elke dag
vier afvaarten van Vlissmgen naar
Sheerness, de overtocht duurt overdag ca. 8 uur en in de nacht een uur
langer. In de Olau Tips vindt men
uitstapjes en korte vakanties en
Olau Cottages is een dikke gids met
De vakantiebeurs In Utrecht is geopend
vakantiehuisjes.
woensdag 10 tot en met zondag 14 j.muaHet toerisme naar Griekenland van
rl van 10 tot 18 uur. Entreeprijs ƒ 10,-. 65steeg in 1989 met 10% en volgens plussers, kinderen, etc. krijgen korting.

Cees Marttin blijft zich erover verbazen dat ambachtelijke mensen in staat zijn flessen
te maken van zand en vuur. Hij
wordt lyrisch als hij zich alleen al voorstelt dat het vloeibare
glas met menselijke lucht wordt geblazen tot een gebruiksvoorwerp met vaak kunstzinnige vormen. Daarom heeft hij een
verzameling van zeshonderd oude flessen aangelegd. Als hobbyist moet je selectief zijn en steeds selectiever worden, in de
beperking kenmerkt zich immers de meester. En het spaart
bovendien de kosten. Hij kan zich aardig goed beheersen op
beurzen en veilingen, „maar een meester ben ik nog niet."

'De geblazen flessen zijn het mooist'

(ADVERTENTIE)

wasmachine
onderdelen
voor alle
merken

Het is toeval dat uw verslaggever
de Zaankanter Cees Marttin in de
trein van Utrecht naar Amsterdam
tegenkomt. De verzamelaarsbeurs
in de Jaarbeurshallen is zojuist afgelopen en in de overvolle trein wordt
druk gepraat over de uiteenlopende

ONDERDELENSKOP
Amsterdam van Woustraat 35 020-6629825
Amsterdam Bijlmerplem 403 020-913502
Amstelveen
Binnenhof -M 020-457283

VOEDING

Kunnen we weer eieren eten?
Nu we de oliebollen,
moet wel met een paar
kalkoenen en lekkere
dingen rekening nouhapjes weer een beetje
den. Alleen rauwe eieachter de rug hebben, is
ren of onvoldoende verde 'pot van alledag' een
hitte eieren kunnen de
welkome afwisseling.
schadelijke
bacterie
Bij het Voorlichtmgssalmonella
bevatten.
bureau voor de Voeding
En dan is er alleen een
constateert men dat
kleine kans op besmetover deze maaltijden
ting voor mensen uit de
een heleboel vragen leven. Enkele zogenaamde kwetsbare groepen.
daarvan worden deze week behan- Dat zijn ouderen, zieken, zwangeren
deld.
en kinderen tot ongeveer vijf jaar.
Deze mensen kunnen dus beter niet
Moet je granen met peulvruchten eten: een rauw (geklutst) ei, een te
combineren ter vervanging van zacht gekookt ei (drie minuten of
minder) of een spiegelei dat nog drilBij een gevarieerde voeding zonder lerig is. Ze moeten ook voorzichtig
\lees is het niet nodig granen en zijn met voeding waarin rauwe eiepeulvruchten in één maaltijd te ren zijn verwerkt zoals zelfgemaakcombineren om zodoende aan vol- te mayonaise, milkshakes, sorbet en
doende eiwit te komen. De eiwitten ijs.
in ons lichaam gaan regelmatig verVoedselvergiftiging is te voorkoloren door weefselafbraak. Het eiwit men door de eieren te verhitten tot
uit de voeding wordt m ons lichaam 70°C (het ei, gekookt of gebakken, is
afgebroken tot aminozuren. Hieruit veilig als het volledig is gestold). Veiuordt nieuw lichaamseiwit opge- lig te eten zijn: hardgekookte eieren
nouwd. Het eiwit van dierlijke pro- (minimaal vijf minuten), een aan
dukten bevat aminozuren in een twee kanten gebakken ei, een gepoLombinatie die gunstig is voor het cheerd ei en een roerei. Ook gerech«pbouwen van lichaamseiwit. Het ten zoals taart, cake, pannekoeken
w wit uit planten bevat ook de nodige en flensjes leveren geen problemen
aminozuren,
maar in een iets min- op omdat ze onvoldoende verhit
f
ler gunstige verhouding om li- zijn.
< haamseiwit te vormen.
Alle kipgerechten zijn gevoelig
Door verschillende soorten plant- voor salmonella-bactene. Daarom
aardig eiwit met elkaar te combine- moeten ze goed gekoeld bewaard
'i?n, kom je evenwel aan de goede worden (beneden de 7°C), goed gaar
\ erhouding. Nu is het niet zo dat, als worden gemaakt en meteen gegeten.
v lees uit de voeding wordt weggela- Pas bij het bereiden van kip ook op
tun, je allerlei ingewikkelde combi- voor kruisbesmetting. Dat wil zegnaties van plantaardige voedings- gen dat via keukengerei bacteriën
imddelen moet maken om maar aan van het rauwe produkt worden overvoldoende aminozuren te komen. gebracht naar het bereide produkt.
Zolang er maar dierlijke produkten Om dat te voorkomen moet alle keu'oals melk, kaas en eieren worden kengerei dat met het rauwe produkt
"tfgeten, is dat echt niet nodig.
in aanraking in aanraking is geweest
(messen, snijplanken, schalen),
Ik ben nogal geschrokken van alle worden schoongemaakt.
' t-'rhalen over eieren die besmet zouVoor vragen: Voorlichtingsbureau voor de
d<-'n sijn met salmonella. Kan ik nu Voeding,
postbus 85700,2508 CK 's Gra\enhanel of geen eieren eten?
ge: infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen tussen
U kunt gewoon eieren eten maar u 13.30 en 17 uur, ƒ 0,40 per minuut).

passies van diverse verzamelaars.
Naast me komt een tevreden kijkende man zitten. Terwijl de trein op
gang komt, doet ons gesprek dat
ook. Verzamelaar Marttin heeft die
dag één van de mooiste aankopen in
zijn leven gedaan. Hij is er zielsgelukkig mee. Van hem krijg ik het
tekortkomende geld voor een kopje
NS-koffie.
Een paar weken later ziet de verslaggever die enthousiast beschreven oude fles in het hart van een
vitrine staan, bij Cees Marttin thuis.
„Ik denk dat ik over deze fles wel
tien jaar lyrisch zal blijven. Deze is
opgegraven en door het verzuringsproces in de grond is het bovenste
laagje glas omgezet in schitterende
kleuren. Kijk, het is net goud. Ik
moet hem niet te vaak oppakken,
anders laten die chemicaliën los."
„Wat mij interesseert in flessen is
dat ze gewoon gebruiksgoed zijn,
maar toch iets heel spannends hebben. Je moet ze zorgvuldig behandelen. Juist omdat ze breekbaar zijn, is
het zo leuk als het je lukt om hele en
gave flessen te krijgen. Er staat hier
wel een fles met een gat erin, maar
die was goedkoop en is nog goed te
tonen omdat de beschadiging maar
aan één kant zit."
De vijftigjarige is levensmiddelentechnoloog van beroep, waarbij het
conserveren van agrarische produkten om de hoek komt kijken. Het is
een kleine stap naar zijn passie,
want glas is een degelijk verpakkingsmateriaal waar de inhoud goed
m tact blijft. „De Egyptenaren en
Romeinen gebruikten het al. Door
de eeuwen heen zijn flessen altijd
gebruikt voor waardevolle dingen
zoals balsems, oliën, parfums en medicijnen. Het tast het spul niet aan
en vaak is glas doorzichtig, dus kun
je nog zien hoeveel er in zit."

Truc
Een zijkamer is geheel gevuld met
zijn eeuwenoude glaswerk. Het
meeste is uitgestald in een antieke,
drie meter hoge apothekerskast.
Langs de wanden, tot bijna tegen het
plafond aan, staan de enorme joekels te pronken. Marttin vertelt dat
de glasblazers een truc gebruikten
om zo'n fles dat volume mee te geven; ze bliezen behalve de longen uit
het lijf, ook water in de fles. Dat
water verdampte vervolgens en zo
zette het glas uit. „Ik ben gek op
grote flessen. Die zijn ook niet zo
duur en ik weet wel waarom: verzamelaars kunnen ze eigenlijk niet
kwijt."
„In het begin heb ik het als een tik

1700. Het glas is dun, waaruit de
techmekbeheersing van de blazer
blijkt. Als je er tegenaan pinkt, geeft
de fles een dankbaar geluidje terug.
Hij heeft ze niet in zijn verzameling,
„maar er zijn soms flessen waarvan
de historie bekend is, die meer dan
vijftienhonderd gulden kosten. Ik
zag laatst bij een antiquariaat een
oude 'Lamsbout' met een platte kant
om ruimte te sparen. Hoeveel die
kostte? Ik durfde het niet eens te
vragen."

Video voor doe-het-zelver
Voor alle handige mensen, of de
genen die het willen worden, lanceert het Amsterdamse bedrijf Retailvideo BV een educatieve videolijn voor de doe-het-zelver onder
de naam 'Klusvideo'. De video's
verstrekken praktische en bruikbare informatie over allerlei klusjes in het huis Daarnaast is er een
handig naslagboek aan toegevoegd waarin de doe-het-zelver alles nog eens op zijn gemak kan
nalezen. Het assortiment van
klusvideo bestaat uit de navolgende titels: een nieuw toilet installeren, binnen schilderen, een nieuwe keuken installeren, wanden en
vloeren tegelen en stucen en sierpleisteren. Een vijftal nieuwe on
derwerpen zijn in voorbereiding.
De video's zijn verkrijgbaar bij de
Doe-het zelf bouwmarkten en verkrijgbaar op VHS-systeem voor de
introductieprijs van / 14,95.

Griekse badkamer
Liefhebbers van een klassieke stijl
komen ruimschoots aan bod bij
een nieuwe badsene van Opus van
Keramag. De serie bestaat uit een
geïntegreerde serie keramiek met
een zuil, gebaseerd op de dorische
zuilen met etruskische kapitelen
uit de klassieke Griekse architectuur. In deze serie zijn verkrijgbaar een wastafel met bijpassende
zuil, een universele closetcombinatie alsmede een stand bidet. De
serie is leverbaar m wit, manhattan en in de matkleuren chinchilla
en edelweiss. De accessoires en
kranen zijn verkrijgbaar in
chroom, edelmat en messing
Voor meer informatie: tel 0251313841.

Eerlijk

• Cees Marttin: „Flessen zijn gewoon gebruiksgoed, maar hebben toch iets
heel spannends."

ervaren dat ik flessen aardig vond en
mee nam. Het is dertig jaar geleden
dat ik stage liep bij een fabriek waar
Joodse kaas werd gemaakt. Door
een rabbi werd gecontroleerd of het
gebruikte stremsel wel koosjer was.
Dat stremsel werd in grote flessen
geïmporteerd. Het was toen voor het
eerst dat ik me als volwassene niet
geneerde om te vragen of ik een fles
mocht hebben. Ik vond ze mooi,
misschien omdat ze met die donkere kleur erg leken op de vazen uit de
bloemenwinkel van mijn ouders."
Hij hecht waarde aan de historische verbanden van flessen. Zo
staan er behalve drie art deco-flessen van Jac Jongert ook een pak
koffie en Van Nelle-doosjes op een
schap. „Jongert was de eerste graficus die voor een industrieel bedrijf
een house-style ontwierp. Daarvóór
maakte hij deze knobbelflessen. Je
ziet op de Van Nelle verpakking ook
die zelfde evenwichtigheid. Het is
puur art deco\ En dan blijkt die man
hier ook nog in de buurt geboren te
zijn."

Bolletje

smal, zie je veel bij flessen die in
kisten moesten worden geëxporteerd." Er staan Truffelflessen uit
Frankrijk, Rotterdammertjes met
de lange hals, Zaanse cacaopoederflessen, oude Capi-flessen voor fotografie-chemicalien en zogenoemde
kalkoentjes (die om in vaktaal te
blijven geen lijf hebben, slechts een
hiel, een schouder, hals en een monding).
„Aan de hand van zegels en belettering, dat zo mooi glinstert, kun je
soms een fles naar een bepaalde periode terug voeren. Ook door te kijken naar schilderijen kun je een stijl
terugvinden of het flessemodel zelfs
zien." In de woonkamer hangt een
schilderij met een fles. Toepasselijk
staan er drie in het echt op een rijtje
onder. Marttin gaat nogal eens naar
een tentoonstelling en discussieert
daar met museummedewerkers als
er iets niet klopt. Soms lukt het hem
dat een fout in een of ander boek bij
de volgende druk wordt hersteld.
Zijn duurste fles staat apart, de
naam is Lummel. De fles stamt uit

„Hoe langer je verzamelt, hoe
strenger je wordt en dat moet ook.
Ik moet nu eigenlijk beginnen met
het kaf van het koren te scheiden.
Mijn laatste aanwinsten zijn allemaal vrij geblazen, op enkele kleine
zondes na. De geblazen flessen zijn
ook het mooist van structuur. ledere fles is anders, ze zijn niet steriel.
De jacht naar oude flessen leidt me
af van de werkelijke problemen,"
lacht Marttin. „Je gaatje zelf voor de
gek houden en allerlei excuses bedenken. Ik heb afgesproken dat ik
zou stoppen met roken toen ik die
Hollandse hkeurfles kocht. Dat zijn
natuurlijk smoesjes. De gein is om
minder of net zoveel te betalen als
de antiquair. Als je van particulieren
iets koopt, vind ik datje eerlijk moet
zijn over de waarde. Mijn regel is dat
je de helft mag geven dan wat de
antiquair betaalt. Maar bij handelaren ding altijd af."
Cees Marttin is lid van de verzamelaarsvereniging De Oude Flesch.
Sfeervol gaat het er toe, vertelt hij.
„Tijdens een veiling van de club zit
je tegen elkaar op te bieden, maar
daarna feliciteer je elkaar. Het gaat
er niet om wie het meeste geld heeft.
Iedereen beoordeelt een fles naar
waarde."
FERDINAND RUSCH
Inlichtingen over de VerAimel.uirsclub De
oude Flesch is te U'rkriji;en bij Cees Marttin.
De Twee Gebroeders UK, 1M ZN in Zaandam. Telefoon: 075 - 15U5XI

Clip tegen knellende gordels

Hij vertelt de herkomst van het
zeldzame bolletjesmodel van Jac
Jongert dat hij van een particuliere
handelaar voor 150 gulden zou koVeel automobilisten ervaren een knellend gepen. Dit was afgesproken tijdens een
voel op de borst als zij de autogordels gebruiken
veiling waar een ander model (een
Meestal gebeurt het dan ook dat zij liever zonder
portfles) van Jongert, die veel mingordels rijden. Een Fransman vond er een oplosder zeldzaam is, onder hamer ging.
smg voor. Hij bedacht de zogenaamde Alixystem
De laatste werd verkocht voor enkeClip.
Het betreft een uitgekiend apparaat van kunstoi
le honderden guldens. „Die handedat bestaat uit een houder met daarin een draailaar werd toen helemaal wit, maar ik
schijfje. De Clip wordt over de gordel omhoog
kreeg het bolletje toch voor de afgegeschoven tot de portierstijl en vervolgens een
sproken prijs. Handelaren zijn dan
ook straight."
kwartslag gedraaid. „Met dit systeem kan de gordel iets losser worden
afgesteld, zonder dat de beschermende effect verloren gaat. De Clip zorgt er
De medicijnkast bevat veel glas- namelijk voor dat tussen het lichaam en de gordel maximaal een handdikte
werk, bijvoorbeeld een jeneverfles bewegingsruimte ontstaat", aldus de fabrikant.
De uitvinder ontving in Genève een onderscheiding van het Internationa
uit 1880 met een tapse vorm. „Een
krachtige vorm, maar de fles is tege- Ie Uitvinderscongres. Het Ministerie van Transport m Frankrijk keurde
lijkertijd heel fragiel. Die vorm, inmiddels de Clip goed. De Alixystem Clip kost per stuk / 19,95; nadere
beetje vierkant en van onderen informatie via tel. nr. 073-579130.

Lijntje voor kleine wasjes
De uittrekbare waslijn van Geesa
zorgt voor een nieuwe manier om
kleine wasje om een compacte mamer te laten drogen. Het verchroomde ronde huis van dit hjntje kan op elke willekeurige wand
worden geschroefd en heeft
slechts een diameter van 12 centimeter. Op de zich ertegenover bevindende wand wordt een klem
nippeltje bevestigd, waarin het uiteinde van het lijntje past. Het lijntje heeft een lengte van 285 centimeter en kan op elke tussenliggende uittrekstand vastgezet worden.
Voor meer informatie: tel. 033633214.

Nieuwe wasemkappen
De firma Atag heeft een nieuwe
serie wasemkappen op de markt
gebracht onder de naam Profi Air
De serie bestaat uit diverse modellen met verschillende capaciteiten. De wasemkappen hebben on
brandbare filters, die uitneembaar
zijn om af en toe schoongemaakt
te worden, zodat vervanging niet
nodig is. Elke Profi Air kap is
voorzien van een TL buisverlichting. Het wasemkappenprogram
ma kent zowel inbouw- als onderbouwmodellen Ze zijn verknjgbaar m 60 en 90 centimeter breed.
Er kan een keuze gemaakt worden
uit meer dan 20 kleuren Voor
meer informatie, tel. 08356-87911

Nieuw blad voor
Saab-liefhebbers
De Auto Import Maatschappi]
(A.I.M.) \an Saab lanceert onder de
Zweedse naam 'Konsept', een nieuw
magazine voor Saab-njders
Via 'Koiibept', dat twee keer per
jaar gaat verschijnen, namelijk in
voor en najaar, zullen ongeveer
25.000 Saab-rijdefb worden geinfor
meerd over tal van ontwikkelingen.
Verder zal het magazine typisch
Zweedse ondei werpen bevatten op
het gebeid van kunst, cultuur, sport
of andere zaken Het eerste nummer
is reeds verschenen
Het volgende nummer van 'Konsept' zal in het voorjaar van 1990
verschijnen
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1,99
Hand- en
perssinaas
appelen

Kipkarbonade

kilo

io

Fred Paap
Cor van Gelder
Koos Jacobse
Honny Chi

HONDENKAPSALON

±2

98

w^O

IEDERE MAANDAGOCHTEND OPEN

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Het is nu nog mooi weer
Breng uw hond nog een keer
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tanden wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel.
02507-12773.

Celciusstraat 192

Er kan nog
meer weg Bij
deHema
Kaftpapier effen/dessin.

Espresso kop en schotel.

1.75 4 voor
Peper- en zoutstel.
5 Paar sportsokken

Zandvoorts Nieuwsblad

Doos met 200 enveloppen.
5.50 2 voor

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Fa. Kroonenberg
De Spar

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Haltestr. 22, Zandvoort

Li,

Wij hebben opruiming op een groot
gedeelte van onze kollektie damesen herenschoenen
en -laarzen.

Bijv. v.a. 40%

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Pak a 5 schnften.5^0/4^5'O-

uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,

Drog. Bakels

Kerkstraat 31, Zandvoort

Op alle Helioform schoenen

Sig.mag.
De Krocht

Gr. Krocht 17, Zandvoort

min. kortingen van 20%

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Uw krant of magazine verzorgd
van kopij tot films?

'.ODUKTIES

Breigaren met breibeschnjvmg.
50 gram
3** l "7C
Midiset met dubbel cassettedeck.
MG/LG/FM. Dolby, high speed dubbmg en 5-bands equalizer, l Jaar
Hema garantie.395^

Ovale glazen vazen.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
Draagbare radio/cassetterecorder.
AM/FM. Werkt op lichtnet of batterij,
l Jaar Hema garantie.

Veiling
vastgesteld
op woensdag

Houten trekpop met 6 potjes verf.

150r

31 januari

Bei:

"*Sr

Nette goederen
kunnen nog
worden ingebracht
of opgehaald.

Tambounjn, xylofoon, mondorgel of
trompet.
S^ O^.

O.

VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK

Keukendoeken.

Inl.: Gasthuisplein
WIBAUTSTRAAT131, 1091 GL AMSTERDAM
TELEFOON 020 - 562 2522, FAX 020 - 562 2713

Tel. 12164

Wereldberoemd
in héél
Zandvoort

ALBERT VAN LINGEN

4.75
3 voor

10.-

Diverse dameshandtassen.

t/m

io.- 4o.-

Het complete werk van Karl May of
Jules Verne.
JLSrïtT l C

lor

Dansschool
STUDIO:

8r

Diverse panty's.

Detective-, oorlog-, thriller- of fantasie omnibus.
J&ï5r7Cr\

0.50

Diverse fantasiepanty's.

2r/3r

Oranjestraat 12 (einde afrit)

Zandvoort-Centrum
Zondag 21 januari

aanvang

NIEUWE CURSUS BEGINNERS
STIJLDANSEN VOOR PAREN
(elke leeftijd)

Ook nog plaats op clubs
voor gevorderden enz.

HERMAN HARMS

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
Grote Krocht 22 - Zandvoort

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"
Informaties tel. 02507-17082/16623

't Botert goed in 1990.
Roomboteicake zonder
consei ven ngsmid delen
Vers uit eigen\ banketbak
ual l r\ciuur\
ken]

Palmgworst
100 gram

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht

29,50
Alles zoveel u wilt!!

R75

N a v a i t a D O C 1986 Een
Spaanse rode kwaliteits
wijn met een fluweel
zachte smaak ë-954.95

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

Jong belegen Goudse
kaas l kg .11-60 10.-

2 chocoladetabletten a
100 gram In melk, puur
of wit

Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur

3.95

2 voor'Vxi

Fijn volkoren tatwe
biood
,246-1.80
Elzasser Ceivelaatworst
100 giam
,1^51.50

l t t k i . i t u i ml) u' v i n ik Hi i i

HENA

.Echt Waar Voor Je Geld.

MOGEN WIJ U EVEN
RECHT IN UW OGEN KIJKEN?

Uw ogen in één minuut gemeten.
Dat kan tegenwoordig met de computergestuurde optische apparatuur van Canon.
Stapt u dus even bij ons binnen voor een snelle (gratis) controle.
Uw gezichtsvermogen is onze zorg.
«BS

Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij:

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometnst o.v. - kontaktlensspecialist A.N V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN

IMieuwsb

Donderdag 11 januari 1990

Los nummer ƒ 1,25

Oplage: 4.900

50e jaargang nummer 2

Van Westerloo kandidaat wethouder voor PvdA
ZANDVOORT - "Ik ben ontzettend blij. Ik had niet gedacht dat dit ooit zou kunnen
gebeuren." Jeanette ven Westerloo kan haar geluk en verbazing niet op, nadat de Zand^
voortse afdeling van de PvdA
haar maandagavond had aangewezen als kandidaat voor
het wethouderschap na de gemeenteradsverkiezingen van
21 maart. De door de groslijst
commissie voorgedragen Gert
Toonen trok zich teleurgesteld
terug.
Als er ooit van een bliksemcarrière gesproken kan worden, is het wel
bij Jeanette van Westerloo. Nauwelijks negen maanden geleden geïnstalleerd als beginnend raadslid
heeft zij nu haar wethouderskandidatuur op zak en is de gezichtsbepalende persoon van socialistisch
Zandvoort geworden. Op de emotioneel verlopen ledenvergadering
kwam haar gezag onder de Zand-

o Jeanette van Westerloo

Fransen vast na
schietpartij in
de duinen
ZANDVOORT - Vorige week
donderdag zijn drie verdachten met de Franse nationaliteit
aangehouden en vastgezet, nadat zij in de duinen aan de Brederodestraat met vuurwapens
geschoten hadden.
De mannen reden na de schietpartij weg met een auto met een Frans
kenteken. Zij werden kort daarop,
op aanwijzingen van een getuige, op
de Zandvoorterweg aangehouden.
In de kofferruimte van de auto
werden een automatisch wapen, een
pistool en munitie aangetroffen. De
mannen werden in Zandvoort en
Heemstede ingesloten. Wat de mannen van plan waren is uit de verhoren nog niet duidelijk geworden.
Zij zeiden de wapens, die zij in
Nederland gekocht hadden, in Zandvoort te willen uitproberen. De mannen zijn door de Rechtercommissaris in bewaring gesteld. Bij het onderzoek wordt samengewerkt met
Interpol.

11 jan

12 jan

LW

Greet Zegwaard

afgelopen zateraf-

scheid
genomen.
Tijdens
een geanimeerde receptie in
Panoramazaal
van het Palace
namen

Uiteraard waren

ZANDVOORT - Ruim driehonderdvijftig schoolkinderen
uit Zandvoort spelen vandaag
een rol in een film. Bij de Watertoren in Zandvoort worden vandaag de opnamen gemaakt voor
een korte film die vertoond zal
worden op het Rotterdams filmfestival, dat van 28 januari tot en
met 4 februari wordt gehouden
onder de titel 'Welcome to the
nineties'. De slechts zeven minuten durende film, waarin de
leerlingen van de Hannie
Schaftschool, Nicolaasschool
en de Albert Plesmanschool
meespelen, maakt deel uit van
de serie korte films onder het
motto 'Along the road'. In de
film zijn de kinderen een joelende massa, die een man en een
vrouw toejuichen als deze met
hun auto een wastunnel verlaten.

HW

kraamver-

zorgster te hebben
gewerkt,
heeft
zuster
dagmiddag

deren aanwezig.

Zie ook pagina 7.
Foto Berlott

Zandvoortse is zakenvrouw van het jaar
ZANDVOORT - De 'Zakenvrouw van het jaar 1989' woont
binnen de gemeentegrenzen
van Zandvoort. Deze onderscheiding is afgelopen maand
toegekend aan mevrouw C.A.
Geerts uit Bentveld, van Promech Sorting Systems B.V.
Mevrouw Geerts kreeg de onderscheiding toegekend door een jury
die werd voorgezeten door voormalig minister Smit-Kroes. Ook verder
was deze samengesteld uit een aantal bekende persoonlijkheden, waaronder de heer S. Orlandini, voormalig directeur van de KLM. De eretekenen werden overhandigd door
staatssecretaris van Economische
Zaken Piet Bukman.
De onderscheiding dankt haar bestaan aan het Champagnehuis Veuve Clicquot a Ponsardin, het Stan
Huygens Journaal en de Telegraaf.
Zij wordt jaarlijks toegekend aan

een vrouw in een top-managmentfunctie, waarvan er in Nederland - in
vergelijking met het aantal mannelijke managers - niet zo gek veel zijn.
Dat vrouwen deze functie ook bijzonder goed kunnen vervullen,
wordt zo eens extra benadrukt. Vandaar dat ook herinnerd wordt aan de
weduwe van de stichter van het
Champagnehuis. Zij had in 1805, op
27-jarige leeftijd, de leiding met veel
succes op zich genomen.
Mevrouw Geerts heeft de onderscheiding toegekend gekregen 'op
grond van haar vermogen om met
succes en als innoverend ondernemer een belangrijke functie te vervullen binnen een Nederlands bedrijf', aldus het juryrapport. "Ik
denk door goed zaken te doen, omdat ik mijn best heb gedaan". Zij
heeft de algehele leiding van Pro- « Mevrouw C.A. Geerts
mech Sorting Systems B.V. uit de
Waarderpolder te Haarlem, dat ge- nes. Deze worden in allerlei branspecialiseerd is in geavanceerde, ches toegepast. Als voorbeelden
computergestuurde sorteermachi- noemt zij de boekengroothandel,

LW

03.09 10.49 15.25
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ZANDVOORT - Carnavalsvereniging de 'Scharrekoppen'
koos afgelopen zaterdag in gebouw 'De Krocht' haar nieuwe
prins. Het publiek was massaal weggebleven. Het carnaval in Zandvoort lijkt op sterven na dood.

trekt lichtvlekken over het schaarse
publiek. De vijf carnavalsverenigingen uit de regio laten zich vanavond
muzikaal begeleiden door het duo
Sonneveld en de boerenkapel Vrionel uit Beverwijk. 'Bona Sera Signorina' klinkt het door de luidsprekers. Prins Kokkei den Urste, lolbroek nummer een laat aan een ieDe spiegelbol in het midden Van der die het maar horen wil weten,
de zaal draait op volle toeren en blij te zijn dat zijn ambtsperiode er

eindelijk opzit.
Enkele problemen binnen het bestuur van de Zandvoortse carnavalsvereniging zijn er de oorzaak van
geweest dat de prinsenverkiezing
naar een later tijdstip verschoven
moest worden. Een geluk bij een ongeluk. Hierdoor konden de vijf gastverenigingen, waaronder de Gaapstokken uit Lisse, de Zeeleeuwen uit
Lelystad, de Haagse Narren afkom-

03.55 01.16 16.05 11.46

13 jan
04.39 02.05 16.48 12.26
14 jan
05.19 02.46 17.31 13.15
15 jan
05.58
01.4418.1514.06
16 jan
06.39 02.35 18.56 14.45
17 jan
07.14 03.25 19.34 15.30
18 jan
08.0604.0020.2616.05
19 jan
08.46 04.20 21.15 16.24
Willem Kokkelkoren mag nog een jaar als Prins Kokkei door het leven.
Maanstanden: 18 jan. LK 22.17 u.
Doodtij: 20 jan. 22.26 u. NAP+70cm

i
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waard drukten. Het typeerde de
scheidende kraamverzorgster dat
ze tal van gezinnen bij naam en
toenaam kende. Niet verwonderlijk,
want ook de meeste ouders waren
ooit 'haar' babies geweest.

maar ook het centrale magazijn van
MS-Mode, waar de kleding die binnenkomt gesorteerd moet worden
voor vervoer naar 254 filialen.
Het gaat goed met het bedrijf,
waar vier maanden geleden een
nieuwe technische directeur werd
aangesteld terwijl waarschijnlijk op
korte termijn de personeelsbezetting wordt uitgebreid van veertig
naar vijftig werknemers.

Ondanks de toezegging van wéthouder Frits van Caspel dat de bezwaarmakenden in de loop van de
procedure alle gelegenheid zullen
krijgen tegen het plan in verweer te
gaan/voelden sommige opposanten
zich op deze avond "behoorlijk in de
maling genomen".
De toelichting op het plan tot realisering van de bouw van een luxe
appartementencomplex, dat voorziet in de bouw van 17 appartementen, kon in de ogen van de omwonenden op voorhand geen genade vinden. Zij zijn bang dat door dit com-

plex het uitzicht over het duinterrein geblokkeerd wordt. Ook vinden
zij dit "gedrocht" niet passen in hun
villawijk. Het argument dat een appartementencomplex nog altijd beter is dan een discotheek riekte volgens sommige bewoners dan ook
naar chantage.

Kroon
Zij lieten weten zich met hand en
tand te zullen verzetten tegen deze
plannen, "zelfs al moeten wij hiervoor naar de Kroon". Van Caspel
hoorde de bezwaren op deze avond
minzaam aan en beloofde aan de bezwaarmakenden dat, nadat de plannen tot 26 januari bij de dienst Publieke Werken aan het Raadhuisplein ter inzage hebben gelegen, tijdens een hoorzitting hun grieven
uitgebreid ter tafel kunnen worden
gebracht.
Deze grieven zullen dan door het
college meegenomen worden bij de
beoordeling over het al dan niet afgeven van een bouwvergunning liet
hij weten.

Haptonoom houdt lezing

ZANDVOORT - Fysiotherapeut de tastzin leert men tastend en voemevrouw J.C. Overpelt-Rueter lend om te gaan met zichzelf en anhoudt maandag 15 janauri in het ge- deren.
zondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen in Zandvoort een lezing Een klacht, van welke aard dan ook,
over haptonomie. Zij doet dat op uit- wordt binnen de haptonomische
nodiging van de kruisverenigig. De principes geen apart verschijnsel,
fysiotherapeute werkt zelf op hapto- maar vindt plaats binnen het totale
nomische basis.
mens-zijn. Niet alleen worden de eiHaptonomie is de wetenschap van gen mogelijkheden duidelijk, maar
"Behalve van mijzelf is de onder- de tast. Door gebruik te maken van ook de eigen behoeften en grenzen.
scheiding ook een erkenning van het
bedrijf", aldus mevrouw Geerts.
(ADVERTENTIE)
Schaduwkant van de feestvreugde
was wel dat haar echtgenoot, met
wie zij het bedrijf in 1977 begon, een
maand tevoren was overleden. "In
gedachten roep ik mijn man uit tot
zakenman van het jaar. Hij is ten
slotte de uitvinder van het computersysteem, waardoor ik nu dus op
deze plaats kan zitten". En dat laatste met goed gevolg, dat blijkt wel
uit het juryrapport.

Carnaval loopt op laatste

B

HW

Hij is overigens niet bang dat hij
na twintig jaar wethouderschap in
een gat zal vallen. "Nee, ik zal me
echt niet vervelen. Er is ook leven
nog na de socialistische politiek in
Zandvoort."

ZANDVOORT - Alhoewel inspraak primair niet aan de
orde was hebben maandagavond in het raadhuis ruim
zestig bewoners van de Brederodestraat en de Boulevard
Paulus Loot alvast geprotesteerd tegen het appartementencomplex dat in de plaats
moet komen van Paviljoen
Zuid.

Na veertig jaar
als

vier, maar hoop op vijf zetels. Ik zal
a f &c si i \fi»B-B eg
erg veel met de bevolking in contact
Als het Rijk niet snel maatrefb
treden, omdat ik vind dat dat de laatgelen treft tegen de afkalO
ste jaren een beetje vergeten is. Ik
ving van het strand krijgt ook Zandzie de wethoudersfunctie ook met
voort te maken met een financiële
vertrouwen tegemoet. Mijn voorstrop. In de horeca zou dan veel
keur gaat uit naar de portefeuille
werkgelegenheid verloren gaan.
Maatschappelijk Welzijn en Volkshuisvesting", aldus Van Westerloo.
Voor de vertrekkende Ide Auke-vissers
ma had het verloop van de roerige
Met Ton Goossens als winj~
vergadering nog een pikant aspect.
naar bij het bootvissen en
O
Hij wilde slechts op een verkiesbare
Rob Dröse bij het strandvissen is
plaats staan voor het raadslidmaathet afgelopen visseizoen een groot
schap als Bloeme wethouder zou
succes geworden. Er werd echter
worden. Al veel eerder had hij te
minder gevangen dan vorig jaar.
kennen gegeven in ieder geval niet
meer als wethouder terug te willen
keren. "Met Bloeme als wethouder
had ik graag nog een periode als £ Het waren vooral jonge echt~y
raadslid willen functioneren, maar ;; paren, vergezeld van hun
S
de democratie heeft anders beslist." i; kroost, die de hand van Greet Zeg-

Nieuwbouw i
Zuid van slecht
bij de bewoners

er ook veel kin-

Kinderen spelen
rol in korte film

Datum

strijd zou komen. Volgens de statuten moet de alleen lijsttrekker met
meer dan vijftig procent van de
stemmen gekozen worden. Indien
de eerste ronde deze meerderheid
niet verschaft, valt de slechts scorende kandidaat af en gaat de rest
naar de tweede ronde. Hier ging het
echter om de kandidatuur voor het
wethouderschap, hetgeen volgens
de reglementen een zaak van de
nieuwe fractie is, die de kandidaat
uit haar midden naar voren schuift.
De uitverkiezing van Van Westerloo
is dus een advies aan de fractie. Als
Bloeme in een discutabele tweede
ronde wethouderskandidaat zou
worden, had deze stemming met de
statuten in de hand ongeldig verklaard kunnen worden.
Hoewel er op het scherpst van de
schede gestreden is, verwachten zowel Bloeme als Van Westerloo, dat
de persoonlijke-strijd geen gevolgen
zal hebben voor het functioneren
van de fractie. "Dat ik zo'n bliksemcarrière zou kunnen maken, had ik
nooit gedacht. Ik met veel vertrouwen de verkiezingen in en verwacht

vele bekende afscheid.

ZANDVOOET - Alle vierjarige
kinderen in Zandvoort moeten
volgende week woensdag in
geënt worden tegen DTP (difterie, tetanus, polio). Zij kunnen
daarvoor tussen 13.30 en 15 uur
terecht in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen
1. De uitnodigingen voor de
inentingsessie worden deze
week verstuurd. Degenen die op
15 januari nog geen uitnodiging
hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met de afdeling
Burgerzaken van de gemeente.
Op woensdag 7 februari krijgen alle negenjarige kinderen
tussen 13.30 en 15 uur een
DTP/BRM(bof, rode hond, mazelen)-injectie in het Gezondheidscentrum. Ook hiervoor
worden uitnodigingen verstuurd. Degenen die op 5 februari nog geen bericht ontvangen
hebben kunnen ook contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel. 61501.

l Waterstanden

lijk is dat een tweede stemronde gehouden wordt tussen de hoogst scorende kandidaten, nadat de kandidaat met het minste aantal stemmen, in dit geval Folkert Bloeme, uit
de race genomen is. Omdat Toonen
zich terug trok bleef eigenlijk alleen
Van Westerloo over. In een heftige
discussie lieten veel aanwezige weten toch een tweede stemronde tussen Van Westerloo en Bloeme te willen houden. Immers als alle 26 stemmen, die in de eerste ronde naar
Toonen gingen, in de tweede ronde
op Bloeme zouden worden uitgebracht, zou deze met 39 tegen 37
stemmen zijn fractiegenote naar de
kroon steken. Om enige duidelijkheid te scheppen werd besloten te
stemmen over een eventuele tweede
stemronde. Met slechts één stem
meerderheid werd besloten geen
tweede stemronde te houden, waardoor Van Westerloo kandidaat voor
het wethouderschap werd.
De problemen zouden overigens
niet te overzien zijn geweest als er
wel een tweede ronde zou zijn gehouden n Bloeme het sterkst uit de

Drukte
bij
afscheid

Hotel

Inentingen
voor kinderen

voortse PvdA-ers duidelijk naar voren. In de negen maanden van haar
functioneren in de gemeenteraad
heeft zij blijkbaar zoveel indruk gemaakt dat de leden de voordracht
van Gert Toonen als kandidaat wéthouder naar de prullenbak verwezen.
Er waren maar liefst drie kandidaten, als opvolger van de vertrekkkende Ide Aukema, voor het wethoudersschap: de door de groslijst
commissie
voorgedragen
Gert
Toonen, de huidige fractievoorzitter
Folkert Bloeme en de politieke nieuweling Jeanette van Westerloo, die
ook al als lijsttrekker naar voren
was geschoven. Na heftige discussies werd er tot stemming overgegaan, waarbij Van Westerloo over de
beste papieren bleek te beschikken.
Zij ..behaalde 37 stemmen, Gert
Toonen 26 en Folkert Bloeme
slechts 13. Na deze zeer duidelijke
uitslag trok Gert Toonen zich teleurgesteld terug.
Omdat Van Westerloo niet de absolute meerderheid had ontstond er
een onduidelijke situatie. Gebruike-

Foto Bram Stijnen

stig uit de residentie, de Parkpiepers
en de Biggevangers uit respectievelijk Haarlem en Heemstede op deze
avond als zaalvulling dienst doen,
waardoor het geheel er toch nog
enigzins carnavalesk uitzag.
Rond tien uur is het tijd om, zoals de
traditie wil de oude prins aan de
kant te doen. Hij moet plaats maken
voor de nieuwe koninklijke zotheid
die het Scharregat weer op het goede
spoor moet zetten. Een complete
ontkleedpartij van de pretprins 1989
moet de hilariteit naar een absoluut
hoogtepunt doen stijgen.
Het 'Moment Suprème' staat voor
11 uur gepland. Op dat moment
komt een kinderwagen de zaal binnen rollen waarin zich onmiskenbaar de nieuwe prins bevindt. Het
vermoeden wordt bevestigd door de
harige benen die vanuit de reuze luier de zaal insteken. Wederom volgt
er een ontkleedpartij, waarna voor
de tweede keer die avond een op zijn
tangaslip na, geheel ontkleed manspersoon aan het uitzinnige publiek
wordt getoond. Tot ieders verrassing blijkt de rol van Willem Kokkelkoren geprolongeerd.
Hij mag nog een jaar de scepter
zwaaien over de humoristen van het
Scharregat. Het Duo Sonneveld
blijkt de zaak door te hebben, "Take
me home", klinkt het door de boxen.
Tijd om op te stappen.

dit' krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat /idi in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hei Zamlvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

Naam: (m/v) i i i
Adres: i l i i l
Postcode/Plaats: L
Telefoon: i l i i
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Giro/Uanknr.: l l l L
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand t' 4.40* D kwartaal f 14D halfjaar f 25,50 D jaar f 46,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postahoimees gelden
andere tarieven.
LI kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
Amsterdam. U hoeft geen post/.ege! Ie plakken.
8 "7 1037 1"0 17003" l
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FAMILIEBERICHTEN
Na een ongelijke strijd, is toch nog onverwacht,
op 5 januari 1990, van ons heengegaan mijn innig
geliefde, zorgzame man, onze lieve vader en fijne
opa
Hendrik Luitsen Hildering
echtgenoot van Maria Johanna van Zanten
op de leeftijd van 70 jaar.
Zandvoort:
M. J. Hildering-van Zanten
Yvonne en Jan
Alexander
Josien en Carla
Henny en Diana
20-12 GM Zandvoort, 10 januari 1990
Thorbeckestraat 40
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden in het
familiegraf op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Liever geen bezoek aan huis.

Toch nog geheel onverwacht moesten wij afscheid nemen van onze vriend en levenskameraad
Henny Hildering
Henny bedankt.
Herman en Coby Landman
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ADVERTENTIES

BEDANKT

Noord-^lland

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele gelukwensen, kado's en bloemen bij ons huwelijk.

Het bestuur van de Ondernemers Vereniging
Zandvoort heeft de droeve plicht U mededeling
te doen van het overlijden van haar erevoorzitter
de Heer
H. Hildering
Hennie Hildering heeft met zijn innemende persoonlijkheid en grote plichtsbetrachting vele
jaren leiding gegeven aan onze vereniging en in
vele functies de belangen van de leden behartigd.
Wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar en ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen.
Zandvoort, 6 januari 1990
R. S. v.d. Laan, voorzitter
J. H. Oonk, secretaris

Na een leven vol liefdevolle zorg en trouw overleed onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
Maria Elizabeth Kuneman-Leupen
geboren 19 september 1901 te Rotterdam,
sedert 30 januari 1956 weduwe van
Gerd Hendrik Kuneman
Dankbaar zijn we voor de goede zorgen van direktie en medewerkers van „Huis in het Kostverloren" en van de artsen J. G. Anderson en R.
Drenth.
M. E. Keller-Kuneman
G. A. Keiler
G. H. Kuneman
A. C. Kuneman-Hoorweg
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 10 januari 1990
Corr.adres: G. H. Kuneman,
Kostverloren straat 19, 2042 PA Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de aula van het
„Huis in het Kostverloren", gelegenheid tot bezoek maandag 15 januari a.s. van 10.00 tot 10.30
uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 15
januari om 11.00 uur op de Algemene begraaf plaats Tollensstraat te Zandvoort. waarna gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van
de begraafplaats.

Dankbetuiging
Aïa en Pa Lammers bedanken langs deze weg heel graag
hun kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden en
kennissen voor de fantastische dag van 4 januari j.l. die
'.ij ons hebben gegeven bij ons Gouden Huwelijksfeest.
Hartelijk dank voor de vele belangstelling en attenties.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat
op de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het
Provinciehuis te Haarlem (dienst Milieu en Water,
Houtplein 33, kamer 2003), gedurende de periode van l 5
januari 1990 tot en met 13 februari 1990, voor een ieder
ter inzage ligt het verzoek de gemeente Zandvoort om
ontheffing van het verbod, vervat in artikel 3, eerste lid,
sub g, van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland ten behoeve van het aanleggen en
hebben van een sportaccommodatie in het binnencircuitgebied te Zandvoort.

HARTELIJK BEDANKT
Voor alles wat jullie voop mijn
vrouw gedaan hebben tijdens
haar verblijf in het ziekenhuis
en bij haar thuiskomst.

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende
schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing
indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,
2000 MD Haarlem).

Henk en Feik Halderman

tijdstip: maandag 15 januari 1990,20.00 uur
plaats: Raadhuis
De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het
Raadhuis.

Inzamelactie klein chemisch afval,
glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt 13 januari 1990 klein chemisch afval, glas en oud papier op
in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald.
Welke producten kunt u meegeven?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas(geenvlakglas)
- oud papier
Denkt u aan de.volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit vantevoren aan de straat, maar
geeft u het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens de normale grof vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer 61100.

Degene die zijn bezwaren tijdig heeft kenbaar gemaakt,
alsmede degene die het verzoek om ontheffing heeft
ingediend, worden, indien zij daartoe de wens te kennen
geven, door gedeputeerde staten gehoord.

Verkoop gemeentewoningen
PROVINCIE

NoorrfJSoHaiKf

BEKENDMAKING

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge
artikel 8, lid 3, van de Taxiverordening van de provincie
Noord-Holland bekend, dat zij bij hun besluit van 12 december
1989 vergunning hebben verleend voor het verrichten van taxivervoer binnen en vanuit het vervoergebied Amstelland en
Meerlanden aan:
- J.j. van Dam Touroperations B.V. met ten hoogste een taxi;
- de heer J.C. van der Horst en mw. C.A. van der Horst-van
der Vliet met ten hoogste twee taxi's.
Tegen deze beschikkingen staat, ingevolge artikel 65, eerste lid
van de Wet personenvervoer, beroep open voor degene die
door de beschikkingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen.
Het beroepschrift dient binnen een termijn van dertig dagen na
openbaarmaking van de beschikkingen te worden gericht aan
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Postbus 20021,
2500 EA 's-Gravenhage.

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Huwelijk
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

De beschikkingen liggen gedurende dertig dagen na openbaarmaking ter inzage bij bureau documentatie in het gebouw van
de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, Zijlweg 245, te
Haarlem.

De gemeente Zandvoort biedt de volgende woningen aan ingezetenen te koop aan:
1 .Secretaris Bosmanstraat 17a
(appartementsrecht) - bovenwoning (entree, woonkamer,
slaapkamer, keuken, douche, toilet)
Koopsom f. 75.000,- k.k.
2.Helmersstraat 26 eengezinswoning (entree, gang, toilet, douche, woonkamer,
keuken, 2 ruime slaapkamers, vliering, voor- en achtertuin,
achterom, stenen berging)
Koopsom f. 100.000,-k.k.
Aanmeldingen kunt u binnen veertien dagen na het verschijnen van
dit blad sturen aan: gemeente Zandvoort, afdeling Ruimtelijke Ordening, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Bij deze afdeling kunt u ook terecht voor meer informatie over de beide woningen.
Gegadigden kunnen - indien gewenst - de woningen bezichtigen. Zij
kunnen daarvoor contact opnemen met de heer Z.C. Beekhuis, telefoon 02507-61558.
Bij meerdere aanmeldingen zal onder meer worden geselecteerd op
basis van het urgentiesysteem en het doorstromingseffect.

Aangevraagde bouwvergunningen
200B-89
201 B-89
202B-89
203 B-89
204 B-89
001B-90
002 B-90

Kerkstraat 20:
Wilhelminaweg 17:
Soul. Paulus Loot 81 :
Gasthuisplein 5:
Fauvageplein 43:
Kerkstraat 12:
C. Huygensstraat 10:

wijzigen pui voorgevel
maken aanbouw aan achtergevel
bouw garage
bouw draagconstructie voor condensator
interne verbouwing woning
wijzigen winkelpui
plaatsing 2 dakkapellen

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Dansschool

ALBERT VAN LINGEfT'
STUDIO:

Oranjestraat 12 (einde afrit)

^

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting); ook al Is er bezwaar ingediend.'
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen

t u

Zandvoort-Centrum
Zondag 21 januari

158 B-89 Hulsmanstraat 1:
189 B-89 Wilhelminaweg 16 :

verbouwen woning
bouw garage

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

aanvang

11 januari 1990

NIEUWE CURSUS BEGINNERS
Fiesta Espana
Op veler verzoek wederom a.s. zondag in
de manege Zandvoort.
Programma van 16.00-17.00 uur
div. Spaanse gerechtjes en gratis Sangria.
Vanaf 17.00 uur speciaal menu en
live optreden van Spaanse band.
Entree 25,- p.p. all in.
Reserveren aanbevolen.
Elke zat. geopend vanaf 20.00.
Uitsluitend voor ongebonden mensen vanaf
25 jaar corr. kleding tel. 02507-16023.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
$f*^'''-K*<<-'i'?'tZ"'~'~~~"~>-*ff>! ;^"K •
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STIJLDANSEN VOOR PAREN
(elke leeftijd)

- - ï J i . '
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Spar, vriendelijk, vers
en toch voordelig
Stegeman
slagers
achterham

Krentenbollen

Rundergehakt

Witlof

500 gr.

500 gr.

8,45
.vacuüm rood
3 pakken
voor

5,99

SPORTACADEMIE
NAUWELAERTS

DEAGE

Vrijdag 12 januari aanvang 14.00 uur
Zaterdag 13 januari aanvang 14.00 uur
Zaterdag 20 januari aanvang 14.00 uur

Bent u verhinderd dan kunt u zich telefonisch opgeven
Bloemendaalseweg 152, 2051 GJ Overveen

Granny
Smith
draagtas
+ 2 kilo

1,98 2,98
Spar
sinaasappelsap

GEEF U NU ALVAST OP!
KOM NAAR ONZE INFODAGEN

S 023-253256

4 stuks

Magere
runderlappen

Spar
Koffie

SeiretaniS Bosmanstraat 40

van maandag 22 t/m zaterdag 27
januari gaat weer de nieuwe „Sportief
afslanken"-cursus van start. Door de geweldig
goede resultaten van de afgesloten cursus hopen
wi] weer een nieuwe groep cursisten op een goed
en gezond spoor te zetten.

Informaties tel. 02507-17082/16623

1,49 9,95

S uitvaartovereenkomst
'

FIT EN
SLANK
DE ZOMER
TEGEMOET

Ook nog plaats op clubs
voor gevorderden enz.

100 gr.

A. J. Lammers
J. Lammers-Keur
Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken. betuigen wij u langs deze weg onze oprechte erUentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van
Wim Schoo
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
Fam. Schoo
Zandvoort, januari 1990

Openbare vergadering Commissie Financiën

Buren, vriendenen kennissen

Tot onze grote ontsteltenis vernamen wij het bericht dat onze oprichter en ere-voorzitter
Henny Hildering
vrijdag 5 januari 1990 is overleden.
Wij denken met groot respect terug aan zijn inzet
en stuwende kracht binnen onze vereniging.
Zijn vrouw en kinderen wensen wij veel sterkte.
Zij zullen hem missen, net zozeer als wij.
Namens alle leden
Het bestuur van
Toneelvereniging Wim Hildering

BEKENDMAKING

Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland

Marga en Ton Bakker

Met leedwezen geven wij kennis van het toch
nog overwacht overlijden van de heer
H. L. Hildering
Gedurende een tiental jaren was de heer Hildering lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting „Huis in het Kostverloren" en Stichting
„Het Huis in de Duinen".
Tevens was hij secretaris van de Opnamekommissie van beide huizen.
Hij blijft in onze herinnering als een markante en
prettige persoonlijkheid.
Bestuur, direktie en
medewerkenden van Stichting
„Huis in het Kostverloren" en
Stichting „Het Huis in de Duinen"
Zandvoort.

Een laatste liberale groet aan een vriend, die in
voor- en tegenspoed zijn idealen is trouw gebleven.
Henny Hildering
laat een lege plaats op de kandidatenlijst voor de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingena achter.
Wij zullen hem missen.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen
wij veel kracht toe in deze droevige periode.
V.V.D. afd. Zandvoort-Bentveld

PROVINCIE

Andijvie

WAT STAAT U TE WACHTEN?
Het doel van de cursus is op een verantwoorde en natuurlijke manier overtollig
gewicht kwijt te raken en vooral óók uw figuur te verbeteren. Wij doen dit door een
combinatie van een speciaal aangepast trainingsprogramma en juiste voeding.
Het voedingsgedeelte staat onder leiding van onze diëtiste Ineke Kroezen en de
trainingen staan onder leiding van gediplomeerde sportleraren. De arts,
verbonden aan ons instituut, zal zorg dragen voor de medische begeleiding.
Tevens wordt voor u een streefgewicht bepaald door verschillende metingen.
DUUR VAN DE CURSUS: 10 weken, waarin u 2x per week een aangepast
trainingsprogramma krijgt en begeleid wordt t.a.v. de voeding (dieet). SUCCES
VERZEKERD! Uw gewicht zal minimaal 1 kg per week verminderen.
KOSTEN: 225.- voor de gehele cursus, inclusief de gehele begeleiding.
START: maandag 22 januari a.s.

GRAAG TOT ZIENS OP DE INFODAGEN
Dan zal het hele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te informeren en
uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen niet komen, dan is natuurlijk ook
telefonische informatie en inschrijving mogelijk.

literpak

1,39 1,98

IEDERE MAANDAGOCHTEND OPEN
Celciusstraat 192

Buiten het cursuspakket kan iedere deelnemer vrijblijvend éénmaal gebruik maken
van de sauna én vrijblijvend deelnemen aan onze wekelijkse "trim-u-fit-training"
op de zaterdagmorgen.

START NU MET UW GOEDE VOORNEMENS VOOR
EEN SPORTIEF EN GEZOND 1990!

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Oplossingen strandafslag goedkoper dan niets doen

Opsporingssysteem
van huisdieren

ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Als het Rijk niet op zeer
>rte termijn maatregelen treft om de kustachteruitgang een
It toe te roepen, zal dit leiden tot grote inkomstenderving van
meenten - waaronder Zandyoqrt - en horeca, plus een sterke
daling van de werkgelegenheid in laatstgenoemde sector. Het
sprand redden van de ondergang kost het minst geld, zo blijkt uit
het rapport 'Kustachteruitgang Bloemendaal'. Het Zandyoortse
college van burgemeester en wethouders zal waarschijnlijk deze
maand een standpunt innemen.
' Tot 2010 blijft het modderen op mate, in de malaise tussen de kilo-

het strand tussen de kilometerpalen
6 L en 63. Pas in dat jaar is het naar
v ïrwachtmg afgelopen met de strand af slag. Sinds 1985 zijn in Bloemendaal al vijf van de acht strandexploitanten verdwenen. De overige drie
draaien door het smalle strand op
een beperkte exploitatie. De gemeente Bloemendaal wordt het
zwaarst getroffen. De Bloemendaalse exploitanten zouden in 1990 met
een omzetverlies van bijna vier miljoen gulden te maken krijgen. Het
publiek heeft weinig behoefte aan
een smal strand en uiteraard heeft
dat ook zijn weerslag op de bedrijvpn op de zeereep. Strandbezoekers
gaan in toenemende mate het
strandbezoek als negatief ervaren
omdat het verzorgingsniveau afneemt, daardoor verwacht men in
Bloemendaal dat het strandbezoek
met vijftig procent zal teruglopen.
Hoogstwaarschijnlijk is er na het
seizoen 1990 ook voor de drie laatste
strandpaviljoens op het Bloemendaalse strand geen plaats meer.

Toeristenbelasting
Wat de financiële schade bedraagt
als de Zeeweg verplaatst moet worden en men de parkeerterreinexploitatie moet staken, is onbekend.
Zandvoort deelt, in bescheiden

ZANDVOORT - Wie zijn of haar
huisdier laat registreren, heeft een
grotere kans dat het dier terug gebracht wordt, als het op de loop gaat.
Voor een eenmalig bedrag van vijftien gulden, slaat de Regionale Dieren Ambulance de gegevens van het
huisdier op m de computer. Het
huisdier krijgt een plastic penning
ter grootte van een gulden om zijn
nek met zijn registratienummer, en
het telefoonnummer van de dieren
ambulance.
Als iemand een weggelopen huisdier vindt, belt hij of zij de dierenambulance, die het beest ophaalt en via
de computer de eigenaar opspoort,
zodat deze zijn trouwe kameraad op
kan halen. Wie zijn huisdier wil laten opnemen in het Regionale Opspormgs Systeem, krijgt na het toetsen van nummer 023-363476.

meterpalen 63 en 61, die veroorzaakt
wordt door de havenmond van IJmuiden. De gemeente moet een kleine drie ton aan toeristenbelasting en
staangeld derven.
Dit blijkt uit het rapport „Kustachteruitgang Bloemendaal", dat
gemaakt werd door het Waterloopkundig Laboratorium. De opdrachtgever was de Dienst Milieu en Water
van de Provincie. De conclusies waren dermate triest dat Gedeputeerde
Staten onmiddellijk de Minister met
klem verzocht hebben om maatregelen te treffen. De gelden hiervoor
moeten zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld, zodat nog m
maart gestart kan worden met het
werk. Uitstel is executie.

Zandvoorters
tonen hun hobby's

Opspuiten
In het rapport wordt een aantal
oplossingen aangedragen voor de
kustproblematiek. Twee daarvan
moeten volgens GS serieus overwogen worden. De eerste oplossing is
het handhaven van de huidige situatie door het storten of opspuiten van
zand. Met behulp van palenplatforms zou het aantal strandpaviljoens in Bloemendaal weer op acht
gebracht kunnen worden, zoals in
1985.
In dat jaar begon men de eerste

• De strandafkalving zet zich voort richting Zandvoort, tot ongeveer ter hoogte van Bad Riche.

effecten van de kustafslag (teruggang paviljoens en strandhuisjes) te
merken. Bij Parnassia had men dat
al eerder moeten ondervinden. Het
storten van zand zou van tijd tot tijd
herhaald moeten worden. Een alternatieve oplossing is de situatie van
1985 herstellen. De benodigde hoeveelheid zand is in dit geval veel groter omdat het verloren gebied moet
worden teruggewonnen. De strandpaviljoens en -huisjes die na 1985
verdwenen, kunnen in ere en op de
Haarlem 023-244443.
vertrouwde manier herbouwd worCentrum Voor Vrijwillige Hulpver- den. Dus niet op palen, maar op
lening: Voor informatie, advies en zand.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Dom
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
De ondernemers aan de Kop van
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. de Zeeweg kiezen voor de laatstgeSpreekuur op dinsdag en donderdag noemde oplossing. Woordvoerder
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip Beerepoot van De Zonnehoek: „We
mogelijk na telefonische afspraak, moeten terug naar de oude situatie
hiervoor kan men bellen van dinsd. toen alles nog in bedrijf was. Als er
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
niets met die rapporten gedaan
Belbus: Om van de belbus (voor be- wordt, zou dat zeer dom zijn. Bovenwoners van 55 jaar en ouder) ge- dien wordt Zandvoort veel zwaarder
bruik te kunnen maken, dient men belast. Als hier in Bloemendaal niets
zich 24 uur van tevoren op te geven meer verkrijgbaar is, wordt de drukbij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- te naar Zandvoort verlegd. Denk
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten maar eens in wat een parkeerproblebedragen ƒ1,50 per persoon per rit men dat alleen al geeft. Voor de permanente exploitanten aan de Kop
binnen de gemeente.

Weekenddiensten
Weekend: 13/14 januari 1990
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
l
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft
weekenddienst dr. van Bergen, Pasteurstraat 10, tel. 19507. Spreekuren:
zat. en zond. 12.00 en 17.00 uur. Inlichtingen omtrent de overige weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de betrokken
huisartsen: Anderson, 12058; Drenth,
13355; Flieringa, 12181; Zwerver,
12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel: 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vermissingsdienst, 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens pension) 02507-13888, Asiel

Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Flemingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

van de Zeeweg zou dat een slechte
zaak zijn, want we zijn toch voor een
groot deel afhankelijk van het zomerseizoen."
„Van strandpaviljoens op palen
zijn we niet erg gecharmeerd, want
dat geeft hoge onderhoudskosten.
Dan moeten iedere keer dat het zand
wordt weggeslagen, de trappen naar
het paviljoen verlengd worden. En
het zeewater staat voortdurend tegen de onderkant van de paviljoens
te klotsen."
Afgelopen jaar moest de trap van
de reddingsbrigade het ontgelden.
Na een zware storm was deze oribereikbaar geworden. Beerepoot: „Het
is niet denkbeeldig dat bij een zware
dagenlange storm de bunker waar
de reddingsbrigade op gehuisvest is,
wordt ondergraven en kantelt, met
alle gevolgen van dien voor Les Pyramides. Geen mens weet hoe diep
die bunker zit."

Ophogen
Daarom moet het strand volgens
de ondernemers grondig worden opgehoogd. Beerepoot meent dat het
opspuiten zelf een werk van niks is,
de voorbereiding neemt meer tijd in
beslag. De kosten bedragen ongeveer een miljoen gulden. „Wat is dat

Taxicentrale in
fietsenstalling

nu voor een bedrag voor de Staat der
Nederlanden? Eén miljoen moet
toch kunnen," stelt Beerepoot. „Na
tien jaar moet je het nog een keer
ophogen en dan ben je klaar, want
na 2010 stabiliseert het zich." Van de
vijf strandexploitanten die noodgedwongen hun arbeid moesten staken, hebben twee hun materiaal opgeslagen. De Zandhoek en Copacabana kunnen zo weer opgebouwd
worden.
De gemeente Bloemendaal is er
alles aan gelegen dat er nog komend
voorjaar wordt ingegrepen. De gemeente Zandvoort heeft nog geen
standpunt bepaald naar aanleiding
van het rapport. Als er niets gedaan
wordt door het Rijk, betekent dit dat

Foto Berlott

er naar schatting 75 huisjes op Zandvoorts grondgebied na 1990 niet
meer terugkeren op het strand. Vijf
strandafgangen van Zandvoort zullen ook verplaatst moeten worden.
In het door afslag getroffen Zandvoortse gebied bevindt zich alleen
voor Bad Riche een paviljoen.
Het college van Zandvoort heeft
zich nog geen standpunt over de uitkomsten en conclusies van het rapport gevormd. Naar verwachting
wordt dat pas deze maand gedaan,
waarna het rapport ook ter inzage
wordt gelegd. Het beslissende financiële woord is echter aan de Minister
van Verkeer en Waterstaat.

Lambada-maand

ZANDVOORT - Januari is de
Lambadamaand van club 'Banaan'.
Op 13 en 27 januari worden er aan de
Celsiusstraat 190 twee danswedstrijden gehouden. Gekozen worden de
drie beste Lambada-dansers/dansseressen. De prijzen worden op 27
ZANDVOORT - De Stichting houden. Het eerste uur zijn de san- januari
uitgereikt.
Harten Twee herhaalt zondag gria en de Spaanse hapjes gratis.
op veler verzoek het 'Fiësta Es- Daarnaast kunnen de alleenstaanden aanzitten aan een maaltijd met
pana', dat in november hon- drie
gangeri. Een Spaans trio onder
derden ongebonden mensen leiding
van Mano en een bekende
naar De Manege aan de Zand- discjockey
ZANDVOORT - In de Agathakerk
zorgen voor dansmuziek.
voortselaan trok.
Als gast treedt pp de zanger Roberto. wordt woensdag 17 januari weer een
Het Spaanse festijn wordt tussen De toegangsprijs bedraagt 25 gul- koffie-uurtje gehouden. Iedereen is
welkom om hier de gezelligheid te
16 en 23 uur in dezelfde lokatie ge- den, inlichtingen tel. 16023.
komen opzoeken. Het koffie-uurtje
wordt gehouden tussen 10.00 en
11.30 uur m de ontmoetingsruimte.
EVERHARD HEBLY

Fiësta Espana in De Manege

Koffie-uurtje

TAXi-CENTRALE
2AMDVOORT BV
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Gewond na val
ZANDVOORT - Een 13-jarige jongen kwam tijdens zijn val in het
zwembad aan de Jacob van Heemskerkstraat zo ernstig ten val, dat hij
met een verwonding aan zijn knie
naar het Spaarneziekenhuis in
Haarlem moest worden overgebracht.

ZANDVOORT - De oude fietsenstalling
van het NS-station heeft een nieuwe bestemming gekregen. Sinds de jaarwisseling is de
Taxicentrale Zandvoort hier ondergebracht.
Met de verhuizing is het bedrijf in andere
handen overgegaan.

De nieuwe eigenaar is Leo Rietveld uit Amsterdam. Het twaalftal chauffeurs is meeverhuisd. Opmerkelijk is dat er weer tweewielers zijn teruggekeerd in de voormalige stalling. Het taxibedrijf gaat
namelijk door met de verkoop van fietsen. Naast
een nieuw kantoortje bevat de ruimte een kleine
reparatieplaats.
Leo Rietveld was voorheen taxichauffeur in Amsterdam. De Taxicentrale Zandvoort beheert hij samen met zijn vrouw en schoondochter. Het bedrijf
dhr. Feike ter Velde
Weekend: 13/14 januari 1990
is 24 uur per dag te bereiken.
Crèche en kindernevendienst
In het voormalige onderkomen aan de Grote
Zondag 19.00 uur: zendingsdienst
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Krocht komt de kantoorboekhandel annex sigarenZondag 10.00 uur: ds. P.J. MuldersJehova's Getuigen: Gem. Elswoud, zaak, die nu nog aan de overkant is gevestigd.
Smedestraat 37 te Haarlem.
uit Haarlem
Tevens kinderdienst i.h. Jeugdhuis Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag • Chauffeur Vic Elgey stapt voor het nieuwe onder19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Bongen, komen in de taxi. In de deuropening staan mevrouw
Gereformeerde Kerk:
Foto Berlott
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. Rietveld en haar schoondochter.
Zondag 10.00 uur: (geen opgave)
023-244553.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
zoek ook een
ZANDVOORT
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. In
speciale
hoek
- De 'Verzamel't Veld uit Haarlem
voor het ruilen
beurs
Zandvoort' wordt zondag weer gehouden verscheidenheid aan artikelen aan- van postzegels ingericht. De toegang
Koomskatholieke Kerk:
in het gemeenschapshuis aan de wezig is. Er zijn vooral veel ansicht- tot de beurs is gratis. De beurs is
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
ZANDVOORT - De in
Louis Davidsstraat in Zandvoort. kaarten uit Zandvoort en kaarten geopend van 13 tot 17 uur.
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samenZandvoort alom bekende
Ook niet-verzamelaars krijgen de ge- met treinen. Verder zijn er onder
zang, J. v.d. Meer
Hennie Hildering is afgeloMeer informatie is verkrijgbaar
legenheid om op de beurs rond te meer munten, glazen, diverse objecZondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. koor,
pen
vrijdag
op
70-jarige
leeften van spoorwegen, postzegels en bij P.L. tervelde 02507-12303. Wie een
neuzen.
J. v.d. Meer
tijd
in
het
Elisabeth
Gastboeken te kijk en te koop. veel objec- tafel wil reserveren moet contact opWoensdag 10.00 uur: koffie-uur i.d.
huis te Haarlem overleden.
nemen met de heer Van der Eyken,
De organisatoren hebben er ook ten zijn ook onderling te ruilen.
ontmoetingsruimte
nu weer gezorgd dat er een grote
De organisatoren hebben op ver- tel. 02507-14234.
Hennie Hildering, die in de jaKerk v.d.Nazarener, Zijlweg. 218,
ren dertig met zijn ouders van AmHaarlem:
(ADVERTENTIE)
sterdam naar Zandvoort verhuisZondag 09.30 uur: Zondagsschool en
de, heeft in deze gemeente een
bijbelgespreksgroepen
zeer actief bestaan geleid met
Zondag 10.30 uur: morgendienst,
enerzijds zijn parfumeriezaak in
de Kerkstraat, anderzijds met een
fors aantal bestuursfuncties. Zo
was hij jarenlang voorzitter en lade Ronde
ter ere-voorzitter van toneelvereniging Wim Hildering, die in 1948
Venen
ontstaan was uit een fusie van de
We vinden ze zelf VÏNGERLIKKEND LEKKER. Daarom mag u er zoveel van eten als
Onafhankelijk nieuwsblad voor Mijdrecht,
verenigingen De Schakel en Ons
Vinkeveen, Wilnis, Waverveen en De Hoef.
We
serveren ze met versgebakken Vlaamse frites, knoflooksaus,
Toneel. Met de naam van de nieuVerschijnt op woensdag. Uitgave Weekmecocktailsaus en een gemengde salade.
dia BV. Bladmanager: J F Sas Hoofdredacwe vereniging werd de in 1947
teur J M. Pekelharing
overleden toneelspeler Wim HilKeuken geopend: elke vrijdag vanaf 16.30 u; elke zaterdag vanaf 16.30 u;
dering, de vader van Hennie, herelke zondag vanaf 11.00 u. U mag reserveren.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel. 02975-40041 Postadacht.
dres- Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Hennie Hildering
Hennie Hildering is lange tijd
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
voorzitter geweest van de in 1908
Verkoopmanager. B. Lodewegen.
Alleen de sfeer is er onbetaalbaar.
r
opgerichte Federatie Handelsver- de Kamer van Koophandel te
Micro advertenties tel 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
eniging Hanze Zandvoort en orga- Haarlem. Een veeleisende functie,
Inleveradressen voor advertenties en redacniseerde in 1983 de grootse 75-ja- waardoor het moeilijk was om een
tiekopij- Bondsspaarbank, Dorpsstraat 14,
rigjubileum-yiering daarvan. In goede opvolger te vinden.
Mijdrecht; De Nagtegaal, Dorpsstraat 34,
Verder vervulde hij een be1985 nam hij opnieuw maar nu
Wilms, De Gouden Haan, Herenweg 173, Vmkeveen
tijdelijk de plaats in van voorzitter stuursfunctie bij de Stichting
Redactie: Dorpsstraat 54-56, Amstelveen,
Charles Moerenburg, die deze Huisvesting- en Verzorging van
tel 020 - 451515 Postadres: postbus 51,
ZANDVOORT - De op 3 janufunctie op moment wegens druk- Bejaarden, maakte hij deel uit van
1180 AB Amstelveen.
ari beroofde man uit Bentveld
Dick Piet (red chef), Hans Recourt (adj chef),
ke werkzaamheden niet kon ver- de Opnamencommissie Bejaarheeft zijn koffer terug. Het atEne Fokke, Torn van Hulsen, Jaap Kok, Willevullen. Ook is hij lange tijd ad-in- den Zandvoort plus de Commissie
TOen Knebel, Ellen v d Linden, Jos Temmink,
tribuut werd teruggevonden
Culturele
Belangen,
en
was
hij
terimvoorzitter
geweest
van
de
laRobbert Wortel Red. secr: Henny Lanser.
door de luchthavenpolitie van
ter opgerichte Ondernemers Vere- nestor van carnavalsvereniging
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
niging Zandvoort. In 1987 kon hij De Scharrekoppen. Ook in depoliSchiphol.
25,50 per half jaar, ƒ 46,- per jaar. Voor
de voorzittershamer definitief Uek was hij actief, met name als
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
De bewoner van de Zandvoortseoverhandigen aan Hema-direc- lid van de WD, welke partij hij
nummers ƒ 1,25
laan werd destijds tijdens een beroOpgave abonnementen, vertiufzingen.etc:
een aantal jaren in de gemeenteteur Van de Laan.
maandag t/m vnjdag 0830-17 uur, telefoon
ving door een gemaskerde en gewaraad vertegenwoordigde.
(020)-6 68.13.00
pende man gedwongen zijn koffer af
Woensdagochtend werd HildeDaarnaast heeft Hildering vijfBezorgktachten: uitsluitend donderdag tuste geven. In deze koffer zat een geldentwintig jaar lang - tot 31 mei ring onder overweldigende besen 9 en 12 uur tel 02975 - 40041.
bedrag van veertigduizend gulden
1984 - het Koninklijk Nederlands langstelling ter aarde besteld op
de Ronde Vener (waann opgenomen 'de
en enkele kentekenbewijzen. Buiten
Ondernemers Verbond, afdeling de Algemene Begraafplaats aan de
Dorpsstem', 'Het Streekblad' en 'de Amstelhet geldbedrag bleken alle bescheiZandvoort, vertegenwoordigd in Tollensstraat.
lander') is opgericht in 1895.
den nog aanwezig.

Kerkdiensten

Hennie Hildering overleden

ZANDVOORT - 'Zandvoorters en
hun hobby' is de titel van de expositie die donderdag 18 januari van
start gaat m het Cultureel Centrum
aan het Gasthuisplem. Te zien zijn
onder andere schilderijen, tekeningen, aquarellen, zijdeschildermgen
en geïllustreerde gedichten.
Aan de expositie werken mee:
mevr. R. Brugman, V. Bol, mevr. N.
Sterk, J. Weber, mevr. E. Willigers,
R. Kok,F. van Zeijl, mevr.C.H. Stolman, K. v.d. Heuvel, mevr. A. Moen,
mevr. A. Terol, mevr. B. lagerweijSijtsma, mevr. Sandbergen-Kerkman. mevr. J. Pieters, H. van Schie
en J. de Reus.
De tentoonstelling wordt volgende
week donderdagavond om acht uur
officieel geopend. De expositie duurt
tot en met zondag 18 februari en is
dagelijks geopend van 13.30 tot 16.00
uur, behalve op maandag en dmsdag.

Verzamelaars houden beurs

Run op kaarten
Nieuwjaarsfeest
ZANDVOORT - De kaartverkoop
voor het meuwjaarsfeest dat zaterdagavond en zondagmiddag in Gebouw 'De Krocht' zal worden gehouden belooft nu al een groot succes te
worden.
De run op de kaarten is enorm,
laat voorzitter Ed Fransen van Toneelveremging 'Wim Hildermg' weten. Fransen verwacht dan ook dat
beide voorstellingen zullen worden
uitverkocht. Bij de Ako op het Kerkplein, Drugstore De Gaper in de
Kerstraat en bij Foto Boomgaart op
de Grote Krocht zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Het programma dat onder muzikale leiding
staat van Dico van Putten omvat het
optreden van het Zandvoorts Mannenkoor, Music All In, Amand Hekkers, en Hellen Dubois. Tevens is er
een optreden van het Duo Thomasvaer en Pieternel. Nog eenmaal zal
de entertainer Henk Jansen, op beide
dagen zijn hommage aan Dorus
brengen. De voorstelling op zaterdag begint om 20.00 uur en op zondagmiddag om 14.00 uur.

In Eetcafé „The Londoner" weten ze wel wat lekker is!!
Knapperig gegrillde SPARE RIBS
ƒ 15,50
u wilt.

Eetcafé „The Londoner" - Kerkstraat 5 - Zandvoort - 02507-15363

Koffer terecht
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woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

O P R U I

l N G

BALK
BAKT
BETER
BROOD

VOOR DE LEDEN K0« BESCHIKBAAR JANUARI 1990
1. De eengezinswoning
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 80
Huur ƒ353,22 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
bergruimte en tuin.

Uw Echte Bakker Balk is
uitgeroepen tot Ondernemer van
het jaar 1989.
Hier zijn we reuze trots op.
Daarom hebben we dit weekend een
speciaal:

2. De flatwoning

CELSIUSSTRAAT 152

O.V.Z.

Huur ƒ498,20 per maand

BOKAAL SCHNITT

3. De flatwoning

van 8,75 voor

CELSÏUSSTRAAT 182
Huur ƒ496,83 per maand
4. De flatwoning

FOTO BOOMGAARD

Ontdek de variatie van het
BROODKWARTET
Grote Krocht 26 -13529

FLEMINGSTRAAT 130
Huur ƒ 679,50 per maand
Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, c.v. en berging.
6. De flatwoning

KEESOMSTRAAT 215
Huur ƒ 684,58 per maand

Schiesser

Gevraagd:

damesslips

JONGEN OF MEISJE
± 1 8 jaar,
voor enige dagen per week
in de
bloemenshop
bij Dirk v.d. Broek

2 stuks
tanga
12,95
heup
13,95
taille
14,95

Kroon Mode

Inl. aldaar of telefonisch na 19.00 uur
020-121304

Haltestraat 55
Zandvoort

7. De flatwoning

KEESOSVISTRAAT 323
Huur ƒ671,16 per maand

KEESOMSTRAAT 385
Huur ƒ688,68 per maand
9. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 78
Huur ƒ724,26 per maand
10. De flatwoning

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"
Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
aardappelgerecht

29,50
Alles zoveel u wilt!!

vraagt

DROGISTERIJ

Bezorgers/sfers

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

min. leeftijd 15 jaar.

uw adres voor:

Tel. 02507-18156
Mevr. Ovaa
M. Molenaarstraat 22

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

OOK NAAR MAAT

LORENTZSTRAAT 248

-

KWARTET 85 cent
oc M

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

HONDENKAPSALON

en een

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

HET PAROOL

8. De flatwoning

Deze week:

VOLKOREN

FLEJVMNGSTRAAT 46
Huur ƒ676,45 per maand
5. De flatwoning

5,95

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur
Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

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

Huur ƒ722,11 per maand
11. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 329

mi in

Huur ƒ 702,11 per maand
12. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 429
Huur ƒ722,11 per maand
13. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 509
Huur ƒ 702.11 per maand
Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, c.v., lift en berging.
- Voor alle bovenstaande woningen verleent het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2
personen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 16 januari a.s. vóór
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen kan men dit kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U
dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort.
De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag
19 januari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van
de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende ,,puntensysteem voor iidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk punten systeem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging:
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on, derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Dan "krijgt u meer geld voor uw Huidige auto
era bovendien meer auto voor u\v geld.

RUtLRUBRlEK JANUARI 1990
1. Aangeboden: Eengezinswoning + garage
CELSIUSSTRAAT
Huur woning ƒ 570,05 per maand (niet
geharmoniseerd)
Huur garage ƒ 65,05 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., zolder, tuin en schuur.
Gevraagd:

Kleinere woning op begane grond
of 1e etage,
liefst in centrum met voorkeur
.,Zeeburg"/Brederodestraat/
Lijsterstraat/Sophiaweg en Van Lennepweg.

2. Aangeboden: 2-kamerwoning
DE SCHELP (begane grond)
Huur ƒ591,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, c.v., berging en lift
Gevraagd:

3- of 4-kamerflat
in de Celsiusstraat.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres
Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens derichtlijnen van deruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning
iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte
lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend reageren tot het einde van
deze maand.

Kom in actie voor clc beste transactie, dat is op 't moment liet motto
bij Peugeot. Hoofdrol speelt de nieuwe
Peugeot 309. Nieuw? Inderdaad.
Hij is groter, sterker, mooier en
schoner. De autopers schreef er bcwondcrend over; na een proefrit zult u net

zo enthousiast zijn. Een andere hoofdrol
is er voor uw huidige auto.
Want wij kunnen u nu tijdelijk een
heel speciaal inruilaanbod doen. Méér
geld dus voor uw huidige auto.
Maar ook meer auto voor uw geld.
Kijk maar eens hoe weinig de nieuwe

Peugeot 309 kost en hoeveel hij u biedt.
Neem bijvoorbeeld de XE 3-deurs
met zijn 1.4 liter benzinc-injcctiemotor,
dricweg-katalysator, Lambda-sondc
en vijfversnellingsbak. Deze levert maar
liefst 80 DIN pk (58 CEE kW) en dat alles
kost u slechts 22.545,-.

Kom dus in actie voor de beste
transactie en kom vandaag nog even bij
ons langs voor meer informatie of een
proefrit. U bent van harte welkom.

E>E NIEUWE
PEUGEOT3O9

P R I J X r N I N C l im\',EXCl.AH.EVrRINGSKOSrr-N-l90.- WIJ7.IGINGFN VOORBE1IOUDI-N. I'I LIGLOT11-ASP, l EASFN1TGI N l PN AANTKt-KKI-LIJKE PRIJS.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEG E B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

WEEKMEDIA 22

5 Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 11 JANUAR11990

Ton Goossens en Rob Dröse winnaars
van de boot/strandviscompetitie

| ZANDVOORT - Vorige week wedstrijd vangt, werd éénmaal gewerden door de Zeeyisvereni- wonnen door Gerrie Driehuizen en
ging Zandvoort de jaarlijkse éénmaal door René Visser. Aad van
wist in een van de laatste
bekers uitgereikt. Alhoewel dit Houten
een Pollak te verschalseizoen minder werd gevangen wedstrijden
ken van 54 centimeter, hetgeen zelddan vorig jaar werd het vissei- zaam te noemen is. In de laatste
zpen een groot succes. De ac- bootwedstrijd trok Ton Goossens
tieve visclub staat al weer te met miniem verschil de winst uit zee
trappelen om aan het nieuwe en werd winnaar van de jaarcompeseizoen 1990 te beginnen. De titie met 28 punten. Tweede werd
winnaar bootvissen werd dit Gerrie Driehuizen met 32 punten op
jdiar Ton Goossens en Rob Drö- de derde plaats, gevolgd door HerHogkamer met 34 punten. Vierse werd de kampioen van de man
de eindigde Ab Elsgeest, vijfde werd
strandvissers.
Frits Stiekel en op een gedeelde zesHet komt zelden voor dat de winnaars van de jaarlijkse boot/strandcompetitie nog niet bekend waren
bij de laatste wedstrijd. In de stand
waren de onderlinge verschillen dermate klein dat de beslissing in de
laatste wedstrijd moest vallen. Afgelôpen jaar werden er zeven bootweds|rijden georganiseerd, afwisselend
vanuit Scheveningen, Umuiden en
Den Helder. Gemiddeld namen 21
leden van de visvereniging deel aan
de wedstrijden, wat een goed gemiddelde genoemd mag worden. De
Zeelandtrofee, een trofee voor wie
de grootste platvis in een bepaalde

de plaats eindigden Aad van Houten
en Hans Roest.

Strandcompetitie

investering in materieel. De vangsten bleven het afgelopen jaar achter
bij de voorgaande jaren. Paling werd
nauwelijks gevangen. Gul deed het
in het voorjaar redelijk (vanwege de
zachte winter) maar in het najaar
was dat gewoonweg slecht. Wat wel
in enkele wedstrijden werd gevangen was een enkele tong. Ondanks
alles was de competitie nog nooit zo
spannend als het afgelopen jaar.
Veel deelnemers lagen één £ twee
punten van elkaar verwijderd.
De laatste wedstrijd zou dus op
het scherpst van de snede gestreden
worden, volgens Herman Hogkamer, een oude rot in de viswedstrijdsport. En hij kreeg gelijk, er moest
met grammen gewogen worden om
de winnaar aan te wijzen. Uiteindelijk wist Rob Dröse met 25 gram
meer vis dan Herman Hogkamer, de
winst naar zich toe te trekken. Dróse
werd eerste met 45 punten nipt voor
Herman Hogkamer, die 46 punten
behaalde. De derde plaats was voor
Gas Al, vierde werd Henk Bluys, de
vijfde plaats ging naar Gerard Bluys
en zesde werd Melwin Dröse.

De Strandcompetitie telde het afgelopen jaar zeventien wedstrijden.
Vijf wedstrijden werden vanaf de
Pier van Umuiden gevist en twaalf
wedstrijden vonden plaats op het
noorderstrand van Zandvoort. De
opkomst was gemiddeld elf leden,
wat dus aanzienlijk minder is dan de
deelname aan de bootvisserij. Men
ziet als reden hiervoor dat men bij
de strandvisserij toch actiever bezig
Op 30 december 1989 vond de feesmoet zijn alsmede de toch vry hoge telijke prijsuitreiking plaats in de

ZHC verslaat ambtenaren

SPORT

• Links Rob Dröse en rechts Ton
Goossens, de winnaars van het afgelopen jaar.

Voetbal kort

Chrisly Bar, dit in het bijzijn van de
dames, alwaar tevens een uitstekend koud buffet en drankje genuttigd werd. De „Engelhart" beker
werd uitgereikt aan Ton Goossens
en de „Chrisly Bar" beker aan Rob
Dröse.
De „Dierplezier" beker voor de
grootst gevangen paling ging naar
Henk Bluys. Hij ving een paling van
maar liefst 67 centimeter. De beker
voor de meest gevangen vis over
1989 was voor Herman Hogkamer,
terwijl Rob Dröse een beker kreeg
voor de grootste vis.

ZANDVOORT - De voetballers ondergebracht in de Haarlemse Voetbal Bond hadden
een korte winterstop en zijn afgelopen weekend weer in actie
geweest. De TZB zondagvoetballers verloren kansloos van
KIC met 4-0 terwijl de zaterdagteams van TZB en Zandvoortmeeuwen tot een gelijkspel kwamen. Dus de cpnclusie kan dan zijn dat er niet erg
goed overwinterd is.

Als laatste kreeg Hans van Straaten de pechprijs. Van Straaten is altijd zeer actief bij strandwedstrijden, maar heeft volgens de jury nog
nooit wat gevangen. De grandioze
avond werd besloten met een interessante quiz en een daverende verloting met prachtige prijzen, dit alles georganiseerd door de familie Al
en de familie Hogkamer.

Toch voetbalde vooral Zandvoortmeeuwen in de eerste helft zeer acceptabel. De Zandvoorters moesten
winnen van SVIJ om de periode-titel
te bemachtigen terwijl tegenstander
SVIJ aan een gelijkspel genoeg had.
De badgasten bouwden m de eerste
helft een sterk overwicht op. Het
enorme overwicht leverde in de eerste helft een verdiende 1-0 voorsprong op maar had gezien het goede spel hoger moeten zijn. Nu was
het alleen Ferry van Rhee die doel
wist te treffen.

Dapper verzet junioren

Gemakkelijke winst voor
Lions-dames op DIOS

In de tweede helft een meer gelijkopgaande strijd en het was SVIJ dat
met de mogelijkheden beter omging
en halverwege op gelijke hoogte
kwam, 1-1. Vanaf dat moment heeft
Zandvoortmeeuwen van alles geprobeerd de winst alsnog te pakken,
maar zij slaagden er niet meer in
echte doelnjpe kansen te scheppen.
lengtevoordeel van Alkmaar Guardi- SVIJ ging met de periode-titel strijans werd door Lions overtroefd met ken en voor Zandvoortmeeuwen
veel inzet en sprongkracht. In die rest alleen de serie van acht wedattractieve eerste helft ontliepen strijden die nu nog komen, goed af te
beide partyen elkaar weinig.
werken.

ZANDVOORT - The Lions basketbalsters zijn het jaar 1990
goed begonnen door een 47-25 overwinning op DIOS. De eerste
helft was niet al te best (19-15) maar in het tweede gedeelte werd
orde op zaken gesteld. De jongens junioren speelden in de eerste
helft een voortreffelijke partij tegen het hooggeklasseerde Alkmaar Guardians maar konden in de tweede helft het hoge tempo Na een 12-11 voorsprong voor The Dat is de laatste mogelijkheid op
niet meer aan en verloren geflatteerd met 58-50.
Lions leek Alkmaar Guardians de een periode-titel daar in de race om

eerste helft, die toch met voor- wedstrijd te gaan beslissen en nam
sprong voor de Lions werd afgeslo- een 14-18 voorsprong. Lions liet een
ten, 19-15.
paar gemakkelijke lay-ups liggen
maar verdedigend gaf het geen
In de tweede helft vlotte het veel duimbreed toe. De Zandvoorters
beter. The Lions ging er wat feller herstelden zich en namen in de 16e
tegenaan en verhoogde het tempo. minuut een 26-24 voorsprong.
Snel een paar scores achter elkaar
en het gat met DIOS was definitief
geslagen, 25-15. DIOS had totaal Ontevreden
niets meer in te brengen en was onDe Alkmaarse coach was duidelijk
der het bord geheel kansloos. De re- ontevreden en reageerde zich af op
bounds waren voor de Zandvoortse de scheidsrechters wat hem een
VOETBAL
dames waarna de break goed werd technische fout opleverde. The
Zaterdag: J. Hercules-Zandvoort- gelopen. Dat leverde vele punten op Lions hield het hoofd erbij en Bart
meeuwen 14.30 uur. Stormvogels- en de score liep op naar een 47-25 Mol en Mike Kroder zorgden voor
een 30-24 voorsprong. Lions had al
TZB 14.30 uur. Zondag: TZB-Schalk- einduitslag.
ontzettend veel gegeven in deze eerwijk 14.30 uur, Kennemerweg.
„De uitslag is goed," meende ste helft en moest Alkmaar GuardiVolleybal
Vrijdag: Delta Lloyd 3-Sporting coach Olaf Vermeulen. „Het spel ans toestaan de ruststand te bepalen
was minder best alhoewel de break op 36-34.
OSS dames 21 uur.
* Spannend moment bij de hockeywedstrijd tussen ZHC en de ambtenaren
in de tweede helft wel liep."
ZAALHANDBAL
Scores Lions: Simone van den
De onstuimige inzet in de eerste
Foto Bram Stijnen
Zondag uitwedstrijden: 9.30 uur
HS Concordia-ZVM 2,10.35 uur. HS Berg 14, Elles Bruinsma 8, Jenneke helft eiste zijn tol en Alkmaar GuarZANDVOORT - De traditio- HS Concordia 3-ZVM 4, 11.15 uur Willemse 6, Jeanine Stobbelaar 6, dians had weinig meer te duchten
nele
nieuwjaarshockeywed- MA IJmond-ZVM, 10.45 uur. JA Skylla Janssen 5, José Beerepoot 4, van The Lions. Lions leed balverlies
en de Alkmaarse aanval draaide
strijd tussen een ZHC team en HVH-ZVM, 10.50 uur DJ Blinkert- Irene Verbruggen 4.
toen op volle toeren.
ZVM, 16.30 uur HS Odin 2-ZVM, 14
een elftal ambtenaren/raadsle- uur
DS Geel Zwart-ZVM.
Junioren
Na zes minuten wist Lions voor
ZANDVOORT - De verwachtingen, dat het eerste Zandvoortse Schaak- den is ook nu weer een aardige
ZAALVOETBAL
Vooral in de eerste helft leverde het eerste in de tweede helft te scoVrijdagavond in de Pellikaanhal:
;eam de eerste overwinning zou binnenhalen, zijn niet uitgekomen. Met een gebeurtenis geworden.
3-5 gingen de bezoekers uit Santpoort met de overwinning huiswaarts.
18 uur Zandvoortmeeuwen-Schoten het talentvolle jeugdteam van The ren maar toen had Alkmaar GuardiVlisschien kan het tweede schaakteam deze tegenvaller vanavond goedmaDe uitslag is niet belangrijk maar C-jun., 18.30 uur Zandvoort'75-Score Lions goed basketbalwerk af. Zon- ans het gat al geslagen, 38-50. Onken.
Dit team speelt dan tegen De Vennep uit Nieuw Vennep.
uiteindelijk wisten de ZHC'ers met A. c-jun., 19 uur Zandvoort'75-Heem- der de geblesseerde schutter Dave danks sterk verzet was de scherpte
1
In de interne competitie, vorige week, werden slechts vijf partijen ge- 3-1 te winnen. Het ZHC team was stede dames, 19.45 uur Zandvoort'75 Kroder, die goed werd vervangen uit het Zandvoortse spel verdwenen
speeld. Twee daarvan werden afgebroken, te weten: Drost-Van Elk en Ter veel te sterk, maar dat kon ook niet 2-Zandvoort'75 3 dames, 20.30 uur door jongere broer Mike, pakte en werd Lions weggespeeld naar een
Bruggen tegen Twint. Bosma en Gude slaagden erin hun partij winnend af anders, aangezien er een half eerste Zandvoort Noord 2-Sekura 2, 21.15 Lions de zaken energiek aan. Het 58-80 nederlaag.
te sluiten. De afgebroken partij uit de 14e ronde tussen Gorter en Schilt- elftal meespeelde, wat eigenlijk niet uur TZB 6-Kalmthout 3, 22 uur
meijer werd zonder verder te spelen remise gegeven. De eerste tien op de de bedoeling is. Van een ambtena- Zandvoort Noord 4-Sporting G. 2.
ranglijst zijn op dit moment: 1. Van Eijk, 2. Lindeman, 3. Ayress, 4. Van ren/raadsledenelftal kon eigenlijk
Maandagavond in de PellikaanBrakel, 5. Cliteur, 6. van Kempen, 7. Drost, 8. Ter Bruggen, 9. Termes, 10. ook niet gesproken worden daar er hal: 20.45 uur Scandals-Mimi's, 21.40
Geerts.
bij de raadsleden weinig animo uur TZB 5-NAS 2, 22.30 uur Zandbleek te zijn. Slechts Jan Jongsma voortmeeuwen 4-Zvoort Noord 3.
gaf acte de presence. Dus kan er beter gesproken worden van een „versterkt" ambtenarenteam. Toch
speelden beide teams een leuke parZANDVOORT - Aanstaande zaterZANDVOORT - De bridgers hebben zich weer gestort op een nieuwe tij, die zoals gemeld na een 1-0 rustcompetitieronde van zes wedstrijden. De heren Spiers en Veldhuizen zyn stand, met 3-1 werd gewonnen door dag organiseert de basketbalverenigepromoveerd naar de A-lijn en gaven gelijk hun visitekaartje af door met ZHC.
Het enige ambtenarendoel- ging The Lions het jaarlijkse schooleen score van 60,71 % eerste te worden. Het eveneens net gepromoveerde punt kwam op naam van Charles de basketbaltoernooi in de Pellikaanechtpaar Heidoorn scoorde 59,03 % en werd daarmee tweede. Zij worden Muinck, die later de strijd moest sta- hal. Zowel de meisjes als de jongens
gevolgd door mevrouw Paap en de heer Vergeest.
ken. Hij kreeg de bal tegen zijn spelen een halve competitie en voor
Mevrouw De Vries en de heer Haalman zijn gedegradeerd, maar spelend hoofd en verliet met een bloedende beide zijn fraaie bekers te winnen.
n de B-lijn wonnen zü met 57,59 %. Tweede werden de dames Menks en hoofdwond het veld. Het bleek ge- Ook wordt er een totaal klassement
Roest met 54,02 %. In de C-lijn ging de overwinning naar het gelegenheis- lukkig mee te vallen.
opgemaakt. De wisselbeker moet
paar mevrouw Van Leeuwen/mevrouw Slegers. Zij haalden 56,25 %. Het
verdedigd worden door de Beatrixechtpaar Van Gellekom werd tweede met 55,36 %. Inlichtingen over de
school.
De eerste wedstrijd, bij de jongens
sridgeclub geeft de heer Braun via 14060 en mevrouw Visser via 18570.
als zowel de meisjes wordt om 10.00
uur gespeeld tussen de Van Heuven
Goedhartschool en de HannieSchaft
Tweede klasse HVB
Spaarnest. 13-23 Schalkwijk 13-12 school. De prijsuitreiking wordt ver12-20 THB
12-10 wacht omstreeks 17.00 uur en wordt
ZANDVOORT - Door een 8-10 nederlaag tegen De Blinkert is EHS
13- 8 verricht door voorzitter Johan Beerde situatie voor de dames van Casino-ZVM erg somber gebleven. Heemstede 13-18 TZB
13-17 KIC
13- 8 epoot.
De Zandvoortse handbalsters gaven het hooggeklasseerde De SVIJ
Organisator Andre van Huystee is
Vogelenz. 13-16 Overbos
13- 8
Blinkert goed partij maar verloren met 8-10.
BSM
13-13 Spaarnvogel 13- er weer in geslaagd het programma
rond te krijgen en rekent op basketl
bal van goed niveau. Het schoolbasCasino-ZVM speelde met veel inzet en bleef lang in het spoor van De
ketbal blijkt best aan te slaan en de
Slinkert en kansen op een goed resultaat bleven aanwezig. Door een iets Eerste klasse HVB Zaterdag
>etere taalvaardigheid nam De Bunkert een 4-6 voorsprong bij de rust. In de SCW
14-23 J. Hercules 14-13 laatste jaren zijn er grote talenten
14-22 Halfweg
uit voortgekomen. Ook nu hoopt de
weede helft knokte Casino-ZVM tegen de kleine achterstand aan en kwam SVIJ
14-12
een paar minuten voor tijd terug tot 8-9. De gelijkmaker lag voor het grijpen Kennemers 14-19 DCO
14- 9 organisatie op veel maar sportieve
14- 7 strijdlust en een uitpuilende Zandmaar de Haarlemse zaalhandbalsters konden via een benutte strafbal de Energie 14-19 HBC
• Het nieuwe onderkomen van de ZANDVOpRT - Zo'n 200
zege definitief veiligstellen, 8-10. Casino-ZVM heeft er nog wel van alles aan Velsen 14-19 Hillegom 14- 6 voortse sporthal.
duivenvereniging
Foto Bram stynen postduivenliefhebbers bezochgedaan maar De Blinkert gaf geen kansen meer weg.
14- l
Zandv.m. 14-18 VSV
De Zandvoortse dames kwamen in
de eerste helft maar moeizaam op
gang. In die matige periode werd
veel balverlies geleden wat tot veel
gerommel onder de baskets leidde.
Het aanvallende spel bleef onder de
maat en aangezien DIOS er ook niet
veel van maakte werd het een saaie

Sport Agenda

Schaakteam gaat ten onder

het totale kampioenschap de kansen minimaal zijn gezien de vijf punten achterstand op SCW.
Het zondagelftal van TZB, dat aan
het einde van 1989 een paar goede
partijen had neergezet, kwam nu tegen KIC niet in het ritme. KIC speelde een overtuigende partij en had
TZB bij de rust al op de knieën, 2-0.
Ook in de tweede helft konden de
Zandvoorters vrijwel geen goede
combinatie op de grasmat leggen en
KIC had dan ook weinig moeite om
de ruststand te verdubbelen tot een
4-0 eindstand.
De zaterdagvoetballers van TZB
leken de strijd tegen BSM winnend
te gaan afsluiten, maar BSM kwam
in de slotfase verrassend langszij, 33.
In dit duel was Willem Keur de
grote man aangezien hij de totale
Zandvoortse doelpuntenproduktie
voor zijn rekening nam. Na een 0-1
was het Keur die gelijkmaakte. Toch
vocht BSM dapper en scoorde nog
voor de rust de tweede treffer, 1-2. In
de tweede helft een veel beter TZB
dat fel op jacht ging naar de gelijkmaker. Dat lukte door een doelpunt
van opnieuw Willem Keur die ook
zorgde voor een Zandvoortse vooriprong, 3-2. Jammergenoeg maakte
BSM in de slotfase alsnog gelijk, 3-3.

Nieuw onderkomen duivenvereniging

A-team geeft zijn visitekaartje af

Schoolbasketbal

Standen voetbalclubs

Casino-ZVM team strijdend ten onder

ZANDVOORT - In de eerste
classe van de zaalvoetbalcomjetitie
behaalde
Bad
Zuid/ZVN een zwaar bevochen 3-2 overwinning op Concordia. In het begin leek het een
gemakkelijke zege te worden,
doch de Zandvoorters vergaen de strijd vroegtijdig af te
maken en wisten pas in de laat>te minuut de winnende treffer
:e scoren.
In dit duel tussen het op de tweede
>laats staande Bad Zuid/ZVN en het
n de middenmoot vertoevende Con-ordia. namen beide ploegen in de
ierste minuten een afwachtende
houding aan. Na zo'n vijf minuten
pelen namen de Zandvoorters het
heft in handen en een daverend
chot van Gerard Ramkema spatte
ip de lat uiteen. Twee minuten later
v
as het wel raak toen Marcel

Moei

Schoorl met een onhoudbaar schot
in de bovenhoek de score openbrak.
Bad Zuid/ZVN hield de tegenstander goed onder druk en mocht Concordia eens uitbreken dan zorgde de
felle Jack Goedegebuure er onmiddellijk voor dat de tegenpartij niet
gevaarlijk kon worden.

In de elfde minuut had Jack Goedegebuure opnieuw een goede interceptie en speelde snel de bal in de
diepte naar de uitbrekende Rik
Keur, die de uitlopende keeper passeerde en vervolgens de bal in het
verlaten doel deponeerde, 2-0. In
plaats van de tegenstander nu rustig
te laten komen om dan met snelle
counters toe te slaan, ging Bad
Zuid/ZVN op jacht naar de derde
treffer, maar doordat er nu veel te

zege Bad Zuid

gezet door Jack Goedegebuure, die
de bal naar binnen trok naar de vrijstaande Gerard Ramkema maar zijn
schot ging weliswaar over de vallende doelman heen maar helaas tegen
de doelpaal. Toen iedereen zich al
verzoend had met een gelijkspel
mocht Bad Zuid/ZVN één minuut
voor tijd nog een hoekschop nemen.
De bal werd naar Marcel Schoorl
gespeeld, die snel naar binnen trok
om vervolgens met een hakballetje
Ilya Gazan aan te spelen. Door het
verrassende hakballetje ontstond er
een klein gaatje in de verdediging
van Concordia en Gazan nam onmiddellijk bal op zijn wreef en kogelde de met meer verwachte winnende
treffer in het doel, 3-2.

tweede maal werd geklopt, 2-2.
Bad Zuid/ZVN, dat zich in de race
om de titel, geen puntverlies kan
permitteren ging nu meer in de aanval wat twee grote kansen opleverde
voor Ilya Gazan en Marcel Schoorl.
Beide kansen werden te niet gedaan
door de goed werkende Concordia
doelman. Daarentegen ontsnapte
Bad Zuid/ZVN aan een achterstand
toen een enorme knal van een ConNa de doelwisseling sloop de on- cordia speler via de binnenkant van
rubt in het Zandvoortse team en de paal weer terug het veld in caramConcordia voelde dit uitstekend aan boleerde. In tijdnood gekomen been hield Bad Zuid/ZVN zoveel moge- gonnen de badgasten nu te gehaast
In de laatste zeer spannende milijk onder druk. En hoewel er ook te spelen waardoor veel balverlies
voor de thuisploeg nog wat kleine ontstond en de tegenstander een- nuut bleef Bad Zuid/ZVN door mHdel van enkele overtredingen op de
kansjes ontstonden was de gelijkma- voudig overeind kon blijven.
been en haalde zodoende met een 3-2
ker onvermijdelijk. Deze viel in de
Toch werd er in de 20e minuut een stand ongeschonden het eindsigachtste minuut toen Wim van der
Kuyl bij een lage schuiver voor de schitterende aanval over rechts op- naal.
weinig beweging was bij de Zandvoorters waren de beste kansen voor
Concordia, die door de zeer attent
keepende Wim van de Kuyl onschadelijk werden gemaakt. Desondanks
was het enkele seconden voor de
rust raak, toen een breedtepass door
een Concordia aanvaller werd onderschept en die maakte dankbaar
gebruik van deze blunder, 2-1.

ten afgelopen zaterdag de opening van het nieuwe clubhuis
van de Zandvoortse Postduivenvereniging Pleines. In het
nieuwe gebouw in het binnenterrein van het circuit werd de
opening opgeluisterd door een
fraaie tentoonstelling.

Tot vorig jaar vertoefde de duivensporters in een keet aan de Lmnaeusstraat maar door de aanleg van de
effluent-leiding moest men daar verdwijnen. Daar hoeft de Postduivenvereniging geen spijt van te hebben
want het nieuwe onderkomen vlak
bij de vroegere Panoramabocht en
naast de ZHC-hockeyvelden is een
unieke plek. De 29 leden van Pleines
zijn er met zelfwerkzaamheid ingeslaagd een oude kantine van voetbalvereniging DIOS uit Nieuw Vennep
om te toveren m een prachtig onderkomen.
Voor een evenement als deze tentoonstelling hoeft nu niet meer uitgeweken te worden naar een andere

gelegenheid. Het onderkomen is
ruim genoeg, maar liefst vijf maal zo
groot als het vorige. Door de uitbreidmg kan de postduivenverenigmg
nu ook kienavonden houden en ook,
en dat is natuurlijk het uitgangspunt, kan de club zelf wedstrijden
organiseren. Pleines hoopt nu het
zo'n riant onderkomen heeft dat er
wat aanwas van leden komt. Daar
heeft de vereniging behoeft aan en
die mogelijkheid is er nu.
Volgens keurmeester Arie Langeberg van de Nederlandse Postduiven
Organisatie waren de tentoongestelde duiven alle van een bijzonder
hoog niveau. De meeste prijzen behaalde J. P. Heeremens uit Vogelenzang. Zeven prijzen waaronder zes
eerste werden door hem gewonnen
Hans Heiligers uit Bentveld kwam
eveneens tot een behoorlijke score
met twee eerste prijzen. De Zandvoorters E. v.d. Meulen, Th. Smniger en de combinatie Koper-Koper
gingen evenmin met lege handen
naar huis en vielen ook in de prijzen,
terwijl Jaap Harteveld de eerste
prijs kreeg voor de mooiste oude
doffer.
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' 1icro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrooton
Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S
Plaatsing is mogeli|k in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter
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1421 AA Uithoorn
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Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
/ 6 13 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
*i Informatie over onze overige aantrekkelijke adverterjtiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
» Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
-> BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3.00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefomsch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
üezorgklachten) of zenden aan'
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

j
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Huishoudelijk personeel gevraagd

* Een goed voornemen voor
1990 is . je aanmelden als aktief lid bij de werkgroep Zandvoort van Amnesty International Tel 19649/19587
* Floor bedankt voor de uitstekende verzorg ter gelegenh van onze receptie m
het flatgeb „Santhorst" Het
was grandioos geslaagd1
* Francis hartelijk gefeliciteerd met je 18e verjaardag
en veel succes met je eerste
rijles Ferry, Tineke, Ron,
Daan
* Guus Wat doe jij in de
kast" Rob
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 02907-5235
•*• Hoera' Francis wordt 18
jaar en neemt meteen autonjles, dus allemaal thuisblijven
Pa en Ma
* Hoera' Mijn zus wordt 18
jaar ze gaat meteen autonjles
(race) nemen Je broer Fred
•*• Maak een goed begin van
1990 en word voor maar ƒ30
een heel jaar lid v d Verg
Vrouwen van Nu Bel eens
met nr 14462»
* Mansol de Jong1 Ben je
tel nr kwijt en ben zo nieuwsgieng of je ook bent aangenomen' Groetjes Liliane
* Mike doet met de kassa
Prettige reis Mike Afzender
Wit + Wit
* Pleuntje de Graaf (Reus) is
vrijdag jarig Dat je maar een
grote meid mag worden!
NvD
* Verzamelbeurs Zandvoort
m Gemeenschapshuis zondag 14 jan Vele verzamelgeb ruilen, kopen, verkopen
Gratis toegang Inl 14234.

Weg is weg

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

* Wie wil er 1x per maand
een brief schrijven voor een
Gevr huishoudelijke huip/kinderoppas in een gezin m jonge gewetensgevangene via Amkinderen, 2 a 3 dgn p w in Aerdenhout/Bentveld.
nesty International'' Voor info.
Tel reacties tussen 1900-21 00 uur 023-247773
tel 19649 of 19587
Gevr huish hulp, 1 ocht Gevr nette zelfstandige huis
p w 3 uur Bellen na 1900 hpudelijke hulp Tel. 13348
Verloren en
uur 02507 16541
Gevr per 1-3 a s zelfst. ervagevonden
Gevr hulp i d huishouding ren WERKSTER v 1 ocht
voor 1 a 2 keer per week, pw Licht en zwaar huish
09301300, ƒ40, 2x 0930 werk m kl gezin (3 pers)
* Wie heeft beige mohair da1130, ƒ50 Tel 02507-13802 Tel 02507-16591
mesjas + zwarte glacé handGevr met spoed voor 1x p w Gevr ZELFSTANDIGE HULP schoenen meegenomen bij
Verkade op dinsdagavond 19
huish hulp voor ± 2 mnden
voor maandag en vrijdag
dec? Bellen 075-174867
Tel 02507-13263
Tel 02507-19100

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

Lessen en clubs

De originele Salsa
en andere Latijns Amerikaanse dansen leer je bij

Dansschool Alegria

Divers personeel
gevraagd
Gevr DEMONSTRATRICES
voor het demonstreren en
verkopen van de VAX Superzuiger m winkels en warenhuizen, do dag en/of za dag,
mm leeftijd 21 jr Veendorp
VAX, info mevr Kuiters,
02982-3830 (19-21 uur)
* Amnesty
International
zoekt vertalers/sters die brieven kunnen vertalen m Frans,
Engels en/of Spaans Tel
19649 of 19587

Er wordt gedanst zoals m het land van herkomst, dus geen
namaak1 Ook voor gevorderden en showdansen Voor alle
Radio/tv/video
informatie over cursussen, workshops en swmgavonderv 020275834 of 050-733819, Galgenstraat 44,1013 LT Amsterdam
Na het succes van onze vorige cursus starten wij opnieuw
24 uurs service
met de cursus CALLIGRAFIE in het Stekkie op vnjdagoch- TV- EN VIDEOREPARATIE
tend van 9 00 11 00 uur Cursusduur 12 lessen, ƒ 120 mcl mat.
Snel en betrouwbaar
De cursus bevat een ruim aantal versch lettertijden en ook Meestal thuis gerepareerd
krijgt u schilderlessen Verdere ml kunt u vr bij Ellen Folkers,
Vrijblijvende prijsopgaaf.
tel 02507-12143, Vera Dieden, tel 02507-17677 Lid N V C
Geen voornjkosten.
Tel 020-912427

HEMA
.Echt Waar Voor Je Geld.
Woninginrichting

Sportartikelen

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

Te koop mooie donkerbl. met
rode bies RENNHOSE, mt 36.
Tel 02507-17547.

* Te koop 2 gevelkachels,
een grote en een kleine, ƒ50
en ƒ 125. Tel. 02507-17295.
TE KOOP: 2-pers. ledikant
met apart st spiraal, 140x200
(Pullman bed), 3-deurs kast
Foto Boomgaard met spiegel, toillettafel, wit IeGrote Krocht 26
Binnenkort starten de volgende AVONDOPLEIDINGEN
dikant, 200x90, met rolboTelefoon 13529
- TYPEN*, steno* steno*, tekstverwerking*, WordPerfect,
dem Tel 02507-19599
UW FILM OP VIDEO
notuleren, secretaresse en kantoorassistent(e)
Te koop handgemaakte boeƒ 1,75 per minuut met
- NEDERLANDS, Engels, Spaans, Italiaans voor gevorderreneiken ronde eethoektafel,
gratis achtergrondmuziek
den Bednjfscorrespondentie Cambndge opleidingen
0 120 cm + 4 stoelen, bijpas- BOEKHOUDEN (PD), Middenstandsdiploma, Computer- * Kl -t v te koop, 8 kan , z g sende salontafel, 120x65 cm,
Boekhouden MBA Sociale Wetgeving
beeld, vr prijs ƒ 175 Inl z.g a.n T.e.a b Tel na 17.30
- AUTOMATISERING dBASEE III plus', LOTUS 1-2-3', MS- 16306
uur 02507-16286
DOS*, Introductie PC*, Praktijk Diploma Inform l en II
* T k staande sch lamp met
- TOERISME SEPR vak- en handelskennis, IATA/IFTAA
rose kap ƒ65; hanglamp, 6" Start wekelijks, ook overdag
arms, rose kapjes, ƒ30,
wandlampjes, 2-arms, ƒ 7,50.
AMSTERDAM Stadshouderskade 113, tel 020-760013,
Alles koper Tel. 075-167023.
ALMERE STAD Stationsplein 38, tel 03240 - 3 77 55
T.k
a Queen Ann eeth , stoe* BIJ Zandvoorts kinderkoor Nederlands en Benelux kam- Corn. Sltitrsstrut 2 B
len nw bekleed; 2 staande
leer je de leukste liedjes Elke pioen Loilipop start deze l
Tel. 02507-12070
lamp; hanglamp, 1 krist plavoo av van 1845 19 45 u in
week nwe cursussen Rock 'N |
fonn Tel. 02507-16071.
1 film
pen lokaal van de kerk a d
Roll 020-946088 of 239336
Uianavveo Tel 12622
* Wegens verhuizing t.k
eethoek, blank, 4 stoelen,
..:<•"
5 films
nwpr ƒ500, z.g.a.n. ƒ250.
Muziekinstrumenten
Tel. 17962.
Wij STOFFEREN 10 bankstelVerhuur Movle-boxen
Dirk Witte
kussens inclusief stof voor
Gitaren synthesizers keyboards, dig piano's
ƒ295 Velours overgordijnen
Nieuwste Yamaha PSR-sene
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtf.
uit voorraad leverbaar mcl adapter
Vitrage en alle soorten modelDieren en
gordijnen va. ƒ5,95 per medierenOpperhoofd dealer
ter, gratis gemaakt' 1000 verbenodigdheden
Yamaha, Roiand Korg, Boss Gibson,
schill. meubelstoff van ƒ69
Fender, Ibane?, Rickenbacker, Squier etc etc
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
DENNIS PAPEGAAIEN
Bel voor prijzen tel 020 26 46 55
caravans, zeer voordelig Alle
een
begrip
m
Nederland
Be
Vnzelstraat 53 Amsterdam (Ma gesloten)
voor gratis infoboek 020 soorten schuimrubber op
665 7658 Inruil en fin mog maat gesneden Barkrukken
Foto Boomgaard
stoff mcl stof of leather-look
Oppas
gevraagd/
ook voor
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
aangeboden
ƒ 55 Echt schuimrubberen
portretfoto s
Kleding
matras met zuiver scheerwol
pasfoto s
afgedekt ƒ225 DE VRIES,
receptiefoto s
Gevr oppas, ma t/m vrijdag
Haarlemmerdijk 168, Amstergroepsfoto s aan huis
v 11 30 130 uur, v 2 kindeBONTMANTELINRUIL
dam, 020-220981; Ampèrestr.
Grote Krocht 26
ren, 1'/2 en 3!/2 jr
(kleine) bijbet tegen excl 10, Zandvoort, 02507-19347
Tel 13529
Tel 02507-18692
lichtgew
lammy's/nappa/
bontgevoerde regenmantels.
OPPAS AANGEBODEN
Woningruil
Kunst en antiek
v vrijdag- en zaterdagavond Heren lammy's en jacks
Folders tel 020233488
Tel 02507 17056
VEILINGGEBOUW
Woningruil Aangeb 4'5 een « Rubrieksadvertentie opCOUPEUSE/
AMSTELVEEN
gez won te Hoorn ƒ 570 p m geven7 Zie voor adres en of
MODEONTWERPSTER
Gevr 2 a 3 kamerwoning te telefoonnummer de colofon heeft tijd om de leukste mo- Heden inbreng van goederen
Zandvoort Tel 0229030990 m deze krant
dellen naar maat en eigen voor de veiling van 29 en 30/1.
ontwerp voor u te maken, ook Frans Halslaan 33, A'veen
Maandag gesloten.
veranderwerk Voor alle leefTelefoon 020 - 47 30 04
tijdsgroepen en maten
GRATIS
Tel 02507-17370
Woninggids van Zandvoort
* Te koop dames lammyFinancien en
coat z g a n , mt 40/42,
handelszaken
heupl Nw pr ƒ 900, nu ƒ 295
makelaars o.g.
Tel 075-159253
Autoverzekering
T k nw suede herenjack m
NVM
V A ƒ75 - DORSMAN
Tel. 02507-12614
MAKELAAR
bont gevoerd, mt 52, beige,
blijft toch goedkoper'
pr no t k Tel 02507 12770
Bel nu 02507-14534

Studiecentrum ASR

VIDEOTHEEK

5,-/7,50 p.d.

25,- p. week

Huwelijk en
kennismaking
Aantr. Ital./Port. sport, j man,
1.74/sl, z.k.m. lieve vrouw v.
ser. rel., kind welk. Br.'m. foto
o e r. o. nr. 755-76780 bur. bl.
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub- 023-356840 (mfoband).
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg

Te koop
aangeboden
diversen
* T k. BB car combi kinderwagen, 3-m-1, zg.an., mcl.
voetenzak, ƒ 300 Tel 0250718793.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Rijles auto's
en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant.

5 REGELS

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOPFIETAFELS

Vakantie
buitenland
Bungalowpark „La Male".
Heerlijke omg. m Z-Franknjk.
4 luxe bung., voll. inger,
grenz. aan eigen bos waar u
kunt wandel, en pickn.
BIJ ons vindt u privacy en rust'
Voorj. extra l. pr. Ned. fam.
Inl. na 6 uur 09-3363304175.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

MICRO
•

Mj GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

k 0 0 P b r u i d s ] a P 0 n , ma a t
T e
3 8 , m 0 d e r n e s a l 0 n t a f e l e n
r i e t e n
T e l
s t 0 e l
0 2 - 3 4 3 .

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Diverse AROLA 4-WIELIGE tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
INVALIDENWAGENS, m goe- ontvangt van ons een acceptgirokaart.
de staat, rijden 40 km p u Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
V.a./4500. Inl: 020-910518.

Diverse clubs

r
Zandvoorts Nieuwsblad

Charmante vrouw bezoekt
heren thuis. Brieven onder nr.
795-76791 bur. v.d. blad.
Kamer te huur.
J. BIK 25 JAAR, clubs, esc.,
De Witte Zwaan.
mass., pnvé-adr., vnjbl.heid,
Tel. 12164.
pers. vnjh., vaste clientèle
Te huur aangeb. v. jonge man Buiten Wier.str. 3/5, A'dam.
achterhuis, slaapk., woonk., Tel. 020-246505 (030-944530),
kd.t., ƒ700 mcl Tel. 15760. 7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100.
Opl. int. full-t., part-t, mog.
Te huur gestoff kamer v. net
Türkge seks hatti
meisje. Tel. 02507-16505.
Te huur klein zomerhuisje, eigen k.d.t, ƒ500 p mnd mcl.
06-320.327.44
Bellen na 6 uur 02507-18599.
dakikasi 50 cent
Te huur WOONRUIMTE m
Centrum, ƒ650 p.m. Tel. na
Diversen
20 uur 02507-14080.
Zanvoort Te huur- gem ruim
X.YZ B.V verhuizingen en
ZOMERHUIS, febr, maart en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
april. Ind.' kafner, slaapk.,
Dag/nachtservice 020-424800
k/d/t.. Tel 02507-14058.

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

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04

6 regels
7 regels
8 regels
9 regels
10 regels

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ10,88
ƒ 12,08

Alle prijzen mcl. 6% BTW

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

CHRIS HARDENDOOD

Naam:

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

telefoon 023-385478

Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:
leietoon:

S.v.p.
b.v.p. In
mrubriek:
runnen:

i
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Groot feest bij afscheid
Sportschool Buchel -Gemeenteraad 1971 van
zuster Zegwaard
Tijdens een geanimeerde receptie in de Panoramazaal van
het Palace Hotel werd zaterdagmiddag afscheid genomen
van zuster Zegwaard die, na
veertig jaar kraam verzorgster
te zijn geweest, eind december
een punt achter haar werkzaamheden heeft gezet. Een uiterst deskundig trio had de bijeenkomst voorbereid, want
wie beter dan dokter Mol, verloskundige Tine Oudshoorn
en mevrouw Van Nes-van den
Rijnspever, eveneens verloskundige, konden de vele verdiensten van Greet Zegwaard
naar waarde schatten?

Om precies vier uur arriveerde de
scheidende kraamverzorgster in een
imposante auto, bestuurd door dokter Mol, bij het Palace Hotel, waar de
driejarige Ivo van Nes haar een fraai
boeket bloemen aanbod. Onder de

Voedselpakketten
i De oude foto van deze week is een bijzondere. Hij is in 1971 gemaakt in
i verband met de wedstrijd tussen Sportschool Buchel en de toenmalige
j gemeenteraad. De foto werd ingestuurd door de heer Kolk.
Staand, van links naar rechts: onb., Kuiper, Braamzeel, Joustra, burgemeester

Nawijn, Attema, Schut, Van der Molen, onb., Kolk, P. Keur, Van der Mije, G.
Keur, Van Tetterode, Zimmerman, Schuiten, onb., Halderman.
Knielend, van links naar rechts: onb., Fransen, nn, nn, Visser, Oosterhaan,
Buchel, Van Soolingen, K. Schuiten, Schilpzand.

ZANDVOORT - De actie voor Roemenië heeft in Zandvoort 252 voedselpakketten opgeleverd. Alle pakketten werden bij Nol van Bennekom van het plaatselijke Rode Kruis
ingeleverd, waarna de gemeente een
kleine vrachtwagen ter beschikking
stelde om het materiaal naar het
centrale magazijn te vervoeren. De
voedselpakketten worden naar Roemenië overgebracht.

Ondernemers in de prijzen

ZANDVOORT - De plaatselijke middenstanders zijn ook afgelopen jaar
stelselmatig bezocht, om te kijken of
zij in aanmerking konden komen voor
ejen onderscheiding. Jaarlijks reikt Ondernemers Vereniging Zandvoort een
bleker uit aan de meest klantvriendelijke Zandvoortse ondernemer van het
voorafgaande jaar. Van 1989 werd dat
bakker Balk.
:

Een aantal geselecteerde ingezetenen bezbekt jaarlijks de plaatselijke middenstand
om van elke zaak een indruk op te doen en er
uiteindelijk een oordeel over te vellen. Daarbij
wordt gelet op de presentatie van winkel (pui
en etalage) en van de artikelen, de gevarieerdhjeid en compleetheid van het assortiment, de
klantvriendelijkheid van het personeel en de
totale service van de zaak.
i Ook in 1989 konden de winkeliers hun beste
beentje voorzetten om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, al zullen zij dat
het hele jaar door moet blijven doen. De onderzoekers zijn namelijk onbekend. Dat de
klant met deze langdurige inzet gebaat is, zal
duidelijk zijn. Wie de onderzoekers zijn, lijkt

een van de best bewaarde geheimen in Zandvoort. Zo ook hun bevindingen, die pas geopenbaard worden op de avond dat de eervolle
onderscheiding wordt overhandigd.

receptiegangers bevonden zich de
wethouder van volksgezondheid, de
heer Termes, de staf van het Kraamcentrum Zuid-Kennemerland, collega's en haar broer Gerard. Pater Gerard Zegwaard, als missionaris
werkzaam geweest in Nieuw Guinea
en Indonesië, is kennelijk net zo'n
nijvere bij als z'n zuster. Hoewel hij
gepensioneerd is werkt hij als parttimer voor de Memisa en preekt hij
iedere zondag in Rotterdam in het
Engels voor in ons land verblijvende
buitenlanders. „Er is veel belangstelling voor. De mensen komen van
heinde en ver en we zijn dan ook blij
dat we in een Rotterdams verzorgingshuis ruimte hebben kunnen
huren," aldus onze vroegere plaatsgenoot.
Het waren vooral jonge echtparen,
vergezeld van hun kroost, die Greet
de hand kwamen drukken en het
typeerde haar dat ze tal van gezinnen bij naam en toenaam kende.
Niet verwonderlijk overigens, want
de meeste ouders waren ooit „haar"
baby geweest. Het ging er ongedwongen toe in de Panoramazaal, die al
gauw het aanzien kreeg van een crêche. Peuters, waaronder zelfs twee
tweelingen, hadden het grootste plezier en wisten elkaar, desnoods kruipend, te vinden. En er kwamen
steeds meer bij!
Een volkomen verrassing, ook
voor het comité, was het optreden
van een achttal koorleden van „Caecilia", die hun medelid waarderend
toezongen. Een andere verrassing
was de inhoud van de in de hal geplaatste Pamper-doos, waarin de bezoekers hun bijdrage aan het afscheidsgeschénk hadden gedeponeerd: de tuin aan de Zandvoortselaan 135 zal door een hovenier in een
waar lustoord worden omgetoverd!
C. E. Kraan-Meeth

Vakantiegangertjes
zoeken gastgezinnen

Vorige week donderdagavond werd in het
Beach Hotel bekend gemaakt wie de winnaars
van 1989 waren. De hoogste onderscheiding
ging naar bakker Balk aan de Hogeweg, die
tevens de wisselbokaal in ontvangst mocht
nemen. Hij kreeg de eerste prijs vanwege de
altijd feestelijke uitstraling van zijn zaak, de
vriendelijke bediening en de goede bezorging.
Tweede werd Cortina Modes aan het Kerkplein, vooral wegens de succesvolle presentatie en het assortiment. Enen als derde eindigde Reisbureau Zonvaart aan de Grote Krocht
wegens de grote verscheidenheid aan reizen.

ZANDVOORT - De Stichting Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen die kinderen van ouders die het
niet zo breed hebben, of opgroeien
in een gezin met allerlei problemen,
een fijne vakantie willen bezorgen.
Wie zich op wil geven, of meer informatie wil hebben over het werk van
de stichting, kan bellen naar Marion
Pool via 023-272560 of naar Oda van
Vulpen via 02518-54986.

Verkeer tijdelijk
één richting in
Van Speijkstraat
ZANDVOORT - De Van
Speijkstraat en een deel van
het Stationsplein ondergaan
een herinrichting. Met de
werkzaamheden wordt deze
week een begin gemaakt. Het
verkeer kan de Van Speijkstraat vier weken lang slechts
in één richting inrijden.

Op het genoemde tracé wordt de
bestrating van trottoir en rijbaan
vervangen. De rijbaan wordt geasfalteerd en de trottoirs worden voorzien van nieuwe tegels. Ook ten aanzien van de parkeergelegenheid verandert er een en ander. Op het Stationsplein wordt het aantal insteekparkeerplaatsen vergroot, op de Van
Speijkstraat worden door middel
van lijnen parkeerplaatsen aangeduid. Tevens wordt er aan de oostzijde van de straat, ter hoogte van de
Van Kinsbergenstraat, een bushalte
geplaatst.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Huberts Wegenbouw uit Nijmegen en zullen minimaal zeven weken gaan duren. Dat
betekent dat op de Van Speijkstraat
gedurende vier weken eenrichtingsverkeer geldt, vanaf het Stationsplein in noordelijke richting. Zodra
de nieuwe rijbaan gereed is, wordt
de Van Kinsbergenstraat voor beide
richtingen open gesteld.

Tentoonstelling
over de brandweer
ZANDVOORT - Tot en met 18 februari is in de openbare bibliotheek
in Zandvoort een tentoonstelling te
zien over de brandweer. De expositie
geeft een beeld van het beroep van
brandweerman vanaf de tijd dat
branden geblust werden door mensen die emmers water aan elkaar
doorgaven. Dit gebeurde tot circa
1650. In die tijd werd in Duitsland de
brandspuit uitgevonden en zeven
jaar later ontwierp de Amsterdammer Jan van der Heyden de slangbrandspuit. De bibliotheek is open
op maandag van 14 tot 17.30 uur, op
dinsdag van 14 tot 17.30 en van 18.30
tot 20.30 uur, op woensdag van 10 tot
12 en van 14 tot 17.30 uur, op vrijdag
van 10 tot 12, van 14 tot 17.30 en van
18.30 tot 20.30 uur en op zaterdag
van 10 tot 14 uur.

De 'Service'-beker ging dit jaar naar IJzerhandel Gebr. Versteege aan de Pakveldstraat,
omdat de volgens OVZ-voorzitter Van der
Laar altijd opgewekt waren en overal een opZANDVOORT - De Diabetes Verelossing voor wisten. De gelukkige bakker
ZANDVOORT - De gemeente heeft
niging heeft een telefonische hulp- een nieuwe glasbak geplaatst bij het
Balk, die wegens ziekte verstek moest laten
dienst in het leven geroepen. Het Huis in het Kostverloren. Daarmee
gaan op de avond van de bekendmaking, kreeg
zijn bekers de volgende dag in de winkel door • Bakker Balk werd vrijdag door OVZ-voorzitter Van derLaan bekroond als de Zandvoortse nummer is 033-725083. Patiënten tornt het aantal glasbakken op derondernemer die de meeste klantvriendelijkheid ten toon spreidt.
OVZ-voorzitter Van der Laan uitgereikt.
Foto: Bram Stijnen met diabetes kunnen dag en nacht tien.
dit nummer voor informatie bellen.

De Besturen van de

KRUISVERENIGING EN HET
GEZONDHEIDSCENTRUM
ZANDVOORT
wensen u een Gezond 1990
en zij nodigen u uit tot het bijwonen
van een lezing over

Hulp voor diabeten

HET

Weekmedia op microfiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

WENST
EEN IEDER

HAPTONOMIE
een wetenschap die steeds meer in de
belangstelling komt te staan en niet alleen
bij sportmensen, maar ook bij niet-sporters.
WAT IS HAPTONOMIE?
Daarover spreekt de in Zandvoort woonachtige fysiotherapeute mevr. J. Overpelt,
en wel op
MAANDAG 15 januari a.s.
in het Gezondheidscentrum te Zandvoort,
Beatrixplantsoen 1. Aanvang 20.00 uur.

EEN GELUKKIG

Randstad
heeft volop
werk

VOORSPOEDIG

Cursus zorg-assistent

U bent hartelijk welkom en de, zoals bekend, voortreffelijke koffie staat klaar.

Wilt u werken als zorg-assistent c.q. verpleeghulp, maar heeft
u geen ervaring? Randstad Uitzendbureau start met een
opleiding waarna u direct aan de slag kunt in diverse
instellingen. De aanvang is 22 januari a.s. en de cursus duurt 5
weken, waarin u bekend wordt gemaakt met civiele taken,
voeding en zorg aan de patiënt zoals wassen, helpen met
aan- en uitkleden etc. De minimumleeftijd is 18 jaar.

Wij zoeken voor uitbreiding van ons team

Informatie bij Machteld Kee, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

leerling-slager m/v

-ir randstad uitzendbureau

of die er voor opgeleid
wil worden.

Nieuwe glasbak

Zandvoorfs
Fa. Kroonenberg
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

WEBER'SSchoonmaakbedrfjf-glazenwasserfj

Opleiding via het S.V.O. behoort tot de mogelijkheden.
Heeft u interesse, kom langs of bel voor een
afspraak, vragen naar L. Bouwens.

SPAR-SUPERMARKT
Celsiusstraat 192 - Tel. 14361

Specialiteit:

SCHOONMAAK LUXAFLEX
REPARATIE ROLGORDIJNEN
VERKOOP VERT. LAMELLEN
Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers

Bel voor info 14764-14090

OPRUIMING

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag.
De Krocht

Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij:

C

men
KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT

Rtt ERKENDE
VERHUIZERS

Uw ogen in één minuut gemeten.
Dat kan tegenwoordig met de computergestuurde optische apparatuur van Canon.
Stapt u dus even bij ons binnen voor een snelle (gratis) controle.
Uw gezichtsvermogen is onze zorg.

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

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier van a/te ziekenfondsen

Audi 80 1 8 S grijs met kat 5 CHEVROLET MONZA bouwj
bak 5/87 45000 km Aspoiler 1979 w V8 motor APK
div extr Tel 0297720804
gekeurd, sunroof m goede
staat van onderhoud ƒ 4 250
Bovag gar Autobedrijf
Austin
H J Lange, Middelie 120
Off AUSTIN DEALER Pim v Middelie Tel 029921318
Rootselaar staat altijd voor u (ook s avonds)
ivlaar1
Rhôneweg 40 42
Adam SI Dijk Info 131375

Chrysler

BMW

Chrysler Uithoorn biedt aan
GTS automaat GTS automaat/
Turbo GTS Shelby/5 bak/177
H VAN POELGEEST B V
^oor uw betrouwbare occa PK/leer/airco
BV
Uithoorn
sion Stationsstr 7 11 Amstel Zeijmga
0297561212
veen Info 020410051

Citroen
Citroen C15D bj 88 12000
I-m, beige vr pr ƒ13000
Tel 075 163008
Citroen Uithoorn biedt aan
diverse Visa s 86/ 87 Axel 88
BX 84 t/m 87 Zeijmga BV
Uithoorn 02975 61212
Citroen Visa 17RD bj 87
80 000 km vr pr ƒ 11 500
Tel 075163008
Directiewagen Citroen BX 16
MONTREUX mei 89 17000
Km, vele extra s, ƒ 23 500
AX 11 E 5 drs wit
jjni 89 13000 km ƒ13500
Citroen OLTHOF B V
Isolatorweg 40 A dam Sloter
dijk, tel 020 823520
« SHOWROOM verschijnt
huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving

2 C V b j 85 kmst 80000 Pr
ƒ3500 Tel 020792244
BX14TRI bj 87 BX 14 RE bj
88 BX 14 RE 85 AX 11 TRE
4 drs 88 Autobedrijf Wim van
Aalst 0297984866, Mijdrecht
Citroen AX 11 beauty m 86 in
nw st zeer zuinig vol jaar
APK Prijs ƒ5500 Tel 020
869324
Citroen Axel 12 TRS 5 85 5
versn lichtmet velgen ƒ4950
Tel 0299048715

Daihatsu
Cuore TX 7 88 rood slechts
13 000 km, nieuwpr ƒ 15 995
nu ƒ 10 995 Moet u zien bij au
tobedr Heere Ceintuurbaan
225 tel 020719154

T k Rat Panda 34 van januari
84, APK 22/09/90 kleur licht
blauw, in zeer goede staat
ƒ6000 Tel 02507 18829
T k Fiat Ritmo bj 84 blauw
73000 km vrpr ƒ5500
Tel 075288789
Uno 45 S, Rialto dure uitvoe
ring, M 86,1e eig ƒ7950 Inruil
gar/fm mogelijk 0299037825
UNO 60 S Rialto bj 10/'87,
km st 60 000 02979 84866

Ford
Escort 1 6LXRS, bj 1983 ver
laagd APK dec 1990 Tel
02977 27455 na 16 uur
Ford Escort 1 6 D Bravo 51 000
km, nog 1 jr extra garantie,
bj 88 Vrpr ƒ21000
Tel 020140715
Ford Resta eind 85 v v 1 3
motor felrood, nieuw type 3
drs ƒ10950 Autobedrijf H J
Lange, Middelie 120 Middelie
Tel 029921318 (ook 's av)
Ford Sierra 1600 4 drs met
LPG mstall 60 000 km Bjr '87,
m prima staat 02979 86013

Ford Mustang Fastback Ghia
bj 80, APK 24 4 90, i z g st,
kl wit, mter rood Pr ƒ3750
Tel 020237634
Sierra Combi 2 3 D 87 + trek
haak, 88000 km, diverse opties,/25500 Autobedr J Wals
Tel 029021697
T k Ford Escort 1 3, bj 83
APK gek , 5 drs , i z g st Vr pr
ƒ7950, 020 850835 na 18 u
T k FORD GRANADA 20 L
blauwmet
bj '82, vrpr
ƒ3950,- Tel 075212832

FSO
Autobedrijf Hagenaar BV

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v a ƒ 10499 mcl BTW
Introductiepnjs FSO Injectie v a ƒ 13999
U kunt ook terecht voor occasions

Land-/
Rangerover

Hyundai
HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020 995176

Jeeps/
Terreinwagens
LADA Niva 4x4, grijs kenteken
bj '78 APK mei 90 Motorisch
goed Dubbele LPG mstall
brede wielen etc Vr pr ƒ 2500
Tel 020380714

Rangerover m perfecte staat,
alles nieuw, v v LPG, APK ge
keurd stoffen interieur, roof
rek, bullbar etc ƒ11 250
Autobedrijf H J Lange
Middelie 120 Middelie
Tel 02992 1318 (ook 's av)
• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden in
SHOWROOM is de manier
Tel 0206658686

Lada
Lada 1500 Combi LPG, bj
dec 81 kl wit, APK, 130000
km mot goed moet opgekn
ƒ500 Tel 0346560769
LADA 2107 1600 S 1986 5 bak
53 000 km kleur blauw, ƒ 6950
Riva Noord tel 020361153
T k LADA 2105 82 APK t/m
nov 90 auto verkeert m prima
konditie
Nwe Achtergracht 99IIIA dam

WESTDORP
vertrouwd en bekend adres
voor uw nieuwe of jonge LADA
Natuurlijk met echte BOVAG
garantie en APK keuring 100%
financiering v a ƒ 250 p m
NIEUWE LADA 2105 nu ƒ 9995
Echt mooie occasions vanaf
ƒ 4500 Adres verkoop
Adm de Ruyterweg 398
Adam tel 020825983

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Mazda
AUTOBEDRIJF

't Amsterdammertje
Amstel 340 t/o Carré
Telefoon 020 236491
Mazda 626 1 6 LX sedan LPG,
kleur wit + trekh , ƒ 14 750 Au
tobedr Jan Wals 02902 1697

Mercedes Benz
Merc 307D, 80, APK gek , ge
sloten uitv, verlengd en ver
hoogd, techn 100 % Prijs
5250, Tel 020124445 na
1900 uur 0297741085

Mini
Weg omsth Mini E 88
grijsbl met pr n o t k
1e eig Tel 020238809

Mitsubishi
Lancer 1,2 GL Ipg 1e eig
model 88 ƒ 11 950 Inruil gar /
financ mogelijk 0299037825
Mitsubishi Galant 1600 GL wa
gon, bj 81 v v kleur groen
met
benzine, stationcar
ƒ2150 Autobedrijf H J Lange
Middelie 120 Middelie
Tel 02992 1318 (ook 's av)

Te koop Mitsubishi Galant Sap
poro 2000 GSR (mcl trekhaak)
A P K tot 8 '90, kleur zilvergrijs
metallic prijs ƒ 1 500 tel nr
071 219497 (na 1600 uur)
T k Mitsubishi Colt 1 5 GLX115
mnd oud vele extr rad cass
tel 0297562613

Nissan
Nissan Stanza 1 6 GL, M '84,
i z g s t ƒ5950 Inruil gar/fi
nanc mogelijk 0299037825

SUNNY 9 '87,
78 000 km, ƒ 9800
Tel 020902188

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel
020799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020713581
Suzuki Alto GL, b) '84, 50000 Alto GL, 4 drs , wis/was, bj '88
km ƒ6500 Auto Amstelstad Alto GL, wis/was, bj '87 Alto
GA, bj 12/'86 Alto GL, portierTel 020799100
schade, bj '87 Alto FX, 4 drs ,
Suzuki Alto GL, bj '87, 22 000 bj '82 Autobedrijf Wim van
km ƒ9950 Auto Amstelstad Aalst 02979 84866, Mijdrecht
Tel 020799100
Autobedr Luykx b v voor uw
Suzuki Alto GL, bj '85, 51 000 Giant Suzuki modellen Tel
km ƒ7950 Auto Amstelstad 0296894330 Off dealer
Tel 020799100
Uithoorn biedt aan
Suzuki Swift, 1 3 GL automaat, Suziki
Alto's, 3 en 5 drs,
bj '88,17000 km Auto Amstel diverse
Suzuki Swift Zeijmga BV Uit
stad Tel 020799100
hoorn 02975 61212
Suzuki SWIFT GA, wit, grijs Suzuki Alto, bj '87, 37 000 km
kent Perf auto, juli '86, 60000 ƒ 8 950 Auto Amstelstad Tel
km, ƒ7500 Tel 0206659280
020 799100
Suzuki Swift, GL, bj '88, 27000
km ƒ14750 Auto Amstelstad
Tel 020799100
Suzuki SX 100 coupe, bj '83, Simca Matra Bagheera i g st
74000 km ƒ3950 Auto Am bj 78 + div ace Kl rood Vr pr
ƒ5950 Tel 0297540837
stelstad Tel 020799100

Talbot

Toyota
T k Toyota Starlet 1,2 5 deurs,
bj '79, APK tot 6-'90, ƒ2000-,
i z g s t Tel 020452831
Toyota Corolla 1 8 GL D, 6/'84,
5 versn , 5 drs , Apk Vr pr
ƒ7000 Tel 020128197

DE GRAAF-TOYOTA

Opel
OPEL REKORD bouwj 1985!
v v Traveller uitvoering,
5 versnellingen, getint glas,
trekhaak van ƒ13950 voor
ƒ 13 250
Bovag gar OPEL KADETT 1 3
S VAN bouwj 12 mnd 1987
w LPG, zijramen achter,
grijs kenteken 60000 km, 1e
eigenaar
stationcar
van
ƒ 12 950 voor ƒ12250
Bovag gar Autobedrijf
H J Lange, Middelie 120
Middelie Tel 02992 1318 (ook
's avonds)

Rat Ritmo, '84, vrpr ƒ3750
Tel 075163008
Opel Kadett 13 S Bj sept '87
Metall grijs 3 drs LPG GT
velgen ƒ15500 029031515
Opel Kadett 13 N, autom M
87, 1e eig ƒ12950 Inruil gar/
financ mogelijk 0299037825
OPEL KADETT 1 6 diesel LS,
wit, bj 86, mcl radio/cass ree,
90000 km, 0299035139
Opel Kadett, '85, LPG nw mo
del, ƒ 10500 075 163008
Opel Kadett, bj '82, autom,
Te koop Opel Kadett 160 Stat, LPG, vr pr ƒ 4 500 075 163008
bj '83 Gekeurd tot '91 Vr pr
ƒ5950 Tel 020995049
Opelcentrum Geldrop heeft 70
T k Opel Manta 'A 19s aut ANWB gekeurde occasions
'74, Berlmetta geheel gerest Emopad 43, Geldrop Zien is
m goede staat, 02979 82076 kopen, info 040 862483

Conoensatorweg 44
A dam.Si dijk T p 865511

Div Celica's, b j '80, '82, v a
ƒ 1 750 Toyota Brouwer,
Hamerstraat 315, A'dam N
020360401
STARLET diesel, trekhaak,
sept '87,20 000 km, ƒ 14 000,Tel 029083913
Adverteren m
SHOWROOM
Tel 020 6658686

Volkswagen
VW GOLF CL Turbo diesel '86
wit, 79.000 km
AUTO MAAS B.V.,tel. 02977 - 24320

VW Passat, bj '81, 5 drs, i p s , VW Golf GLD, bijna '84, i z g st
APK mei 90, d rood, vrpr ƒ7950 Inruil gar/fman mogelijk 0299037825
ƒ4000 020 411139 middag
VW
Jetta 1,8 mj 5/'87, 40000
l v m lease auto VW Golf 1 6,
11/87, 53000 km, i z g s t km , ƒ 22 450 Toyota Brouwer,
Hamerstraat 315 A'dam N
ƒ16500 Tel 029463427
020360401
Te koop wegens beëindiging
van bedrijf VW Piek Up bus VW Passat variant D, 5 bak, 11Turbo diesel, 1985, APK tot juli '88, zwart (mcl trh), 38000
lkm,/27500 Tel 020434177
1990 tel 020136223
T k GOLF 18 1986 met LPG, T k VW-Golf 1600 CL, juni'84,
alarm, sunroof, 137000 km, 5 bak, zilver met, APK dec '90,
i z g st, br banden, sport uitv
ƒ11500 Tel 020124469
Na 18 00 uur
ƒ11900 Inl 0251852900 na
VW Golf 1 6 CL, 5/86, i z g st, 18 00 uur
KUPERUS
KOUDIJS PEUGEOT
voor alles van Peugeot nw en ± 80000 km, met blauw, mcl T k weg zakenauto VW Jetta
3 maanden garantie op
Diesel, '85,87 000 km, 1 19
arbeidsloon en onderdelen gebruikte, v d Madeweg 1 5 bij schuifdak en APK tot '91, vr pr ƒCL
10 500 Oostzaan 02984 1507
Makro A'dam 6683311 020 ƒ14500 020719923
geen eigen risico
geen uitsluitingen
Peugeot 205 GRD, sept 1984
Volvo
geen kilometerbeperkmg
126 000 km, beige, Digradcas
geen bep bepalingen
ree, ƒ9495 Tel 020477900
VOLVO 240 GLGL bouwjaar 1983 v v
omruilgarantie
aanvullende gar mogelijk Peugeot 205 GRD, wit 1986, GLGL uitvoering, LPG installatie, kleur groenmet, spaakvelgen,
106 000 km , schuifdak, radio/ stoffen interieur van ƒ 10 250
voor ƒ 7950
Peugeot 505 Select
03 85 cass, i z g st, vr pr ƒ11 500 VOLVO 240 bouwjaar eind 1985 w
LPG installatie, radio/cass , kleur donkerrood
ƒ 16500
Peugeot 505 GTI
10 85 020 326466 van 19 21 u
VOLVO 360 GL bouwjaar 1985 w
Peugeot 505 GR
01 86 Te koop PEUGEOT 205 XE
Peugeot 505 Fam GL 01 87 ACCENT bj apr 1986, wit kleur groen met, sedan uitvoering, LPG installatie,
ƒ 12 250
Peugeot 405 SR 1 6
09 87 62 000 km met radiocass ree 5 versnellingen
VOLVO 244 GL, bouwjaar 1981, v v
Peugeot 405 GRD
02 89 nwe banden Vrpr ƒ8900
2 1 l motor, kleur blauw, radiocass , perfekt rijgedrag ƒ 7 500
Peugeot 309 XL
06 87 Tel 0299029065
Peugeot 309 GL Profil 03 87 T k Peugeot 504 coupe, bj '78 VOLVO 360 GLS, bouwjaar 1985, v v
Peugeot 309 GL 1 1
04 86 4 cil autom , APK 10 10 90, sedan uitvoering, benzine, 2 l motor, blauwmet, centr vergr,
koplampruitewissers, 5 versn
ƒ 12950
Peugeot 309 GL 1 1
04 86 f 16 000 020953239/901594
VOLVO 66, bouwjaar 1977, w
Peugeot 305 Break GR 05 84
ƒ 1 500
Peugeot 205 XS Commer 11 87 Tka Peugeot 505 GL, APK kleur groen, APK gekeurd, m prima konditie
Peugeot 205 XS
03 87 dec 90 Vrpr ƒ8750,- mcl
Peugeot 205 XS
04 87 autoradio Tel 020 199041
ALLE VOLVO'S MET BOVAG-GARANTIE
Peugeot 205 XRD
01 89 ZUIDWIJK Mmervalaan 86,
Autobedrijf H J Lange
Peugeot 205 XLD
01 87 bij het Olympisch stadion Ver
Middelie 120 - Middelie
Peugeot 205 XE 1 1 So 02 88 <oop nw en gebr Peugeots
Tel 02992 1318 (ook 's avonds)
Peugeot 205 Junior
01 87 Dok inkoop Tel 0206629517
Peugeot 205 GTI 1 9
04 87
Volvo 66, autom APK jan '91,
Peugeot 205 GRD
04 87 • SHOWROOM verschijnt pr ƒ 1500 Autobedrijf Jan
huis aan huis m geheel
Peugeot 205 GR 1 3
02 86
Wals tel 02902-1697
Autosloperij
DE ZOMBIE
Amsterdam en omqevma
Peugeot 205 GR 1 3
11 85
340 GL Sedan D, bt>, groen vraagt te koop schadeauto's
Peugeot 205 GL
04 86
met, ƒ 14750 Autobedr J Tevens verkoop van alle merPeugeot 205 GL
01 85
ken onderdelen Gespeciali
Wals Tel 029021697
Peugeot 205 GL
08 85
900C, 47000 km 9 87, 900 Ron Geurs Personen Auto BV seerd m verkoop van motoren
Inbouw mogelijk Osdorperweg
GLI, aut 10 86, 58 000 km,
DIVERSE MERKEN
Voor exclusieve Volvo s
A, Amsterdam Osdorp
Talbot Samba GL
03 86 900 Turbo 84 900GLI, 11 82, A dam Oost Info 020 920505 520
Tel 020107566
Renault 21 Nevada Fam 04 87 900GLS, 83 SAAB dealer
Jorntsma, Wagenweg 10,
AUTOWRAKKEN tegen de
Renault 9 GTX LPG
08 86
Purmerend, 02990 23741
hoogste prijs voor de deur
Ford Scorpio GL 2 O
01 87
gehaald Autosloperij Jan
SAAB Ipg mbouwstation Auto
Tel 020361178/029076248
WESTELIJK HALFROND 70 service Molenaar 02503 14097
Amstelveen Tel 020455451 RDW erkend BOVAG lid
Auto's te koop gevraagd
Grote sortering ONDERDELEN
Evt opknappen geen bezwaar van alle schade auto's, alle
Tel 020182163
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 025025435
DE HOOGSTE PRIJS
RENAULT AMSTERDAM
Wie koopt mijn RENAULT 4 elk merk auto a contant met
Top occasions met 1 jaar
Tel 020258787
vnjw bewijs Tel 020101021
garantie
Renault 5 L, bj 84 puntgaaf, Het HOOGSTE BOD1" Bel
Wibautstraat 224
AUTORIJSCHOOL DE VREDE
60 000 km ƒ4950 Inruil gar /fi voor vrijblijvende prijsopgaaf
020 561 96 11
start met deze unieke aanbie
nanc mogelijk 02990 37825
Loop, sloop en schadeauto s
T k Renault 4 F6 Knutselaut Renault 5 TL, 82 APK 3 90, met vrijwaring Tel 020754193 ding de 1e 10 lessen voor ƒ 30
per uur, daarna ƒ37,50 Voor
met goede motor gas mstall blauw trekhaak, nw accu +
HOOGSTE PRIJS
meer info tel 020 999190
en nwe uitlaat Remi achter uitlaat ƒ2200 029825753
voor elk merk auto, a contant,
lek ƒ750 Tel 932179 na 6 u
MICHEL is terug met de
met vrijwarmgsbewijs geen
vertrouwde aanbieding'
Vanwege lease RENAULT 9TL
sloopauto's Tel 0299037825
1e 10 lessen a ƒ25
mperf st 1987 slechts 36 000
Koop of VERKOOPPLAN- overdag
020 853683
km ƒ12000 029633242
E10 VAN bestelbus 88, slechts NEN? Bel dan snel Nationale 's avonds
020181775
17 00 km, m nw st, ƒ 9 282 70, Occasionlijn 023365206
Purmerend
02990 34768
Autobedr Heere Ceintuur
Zaandam
075174996
baan 225, tel 020 719154
Wegens
hoge
slagmgs
SEAT AUTO KOHLER SEAT
STATIONWAGEN 1 6 DL okt
percentage kunnen wij weer
v d Madeweg 23 bij Makro
89 slechts 7000 krn, nwpr
nieuwe leerlingen plaatsen
Adam 0206686146
ƒ 28 995 nu ƒ 23 995 Kom snel
Zie Nationale Rijschoolgids
SEAT DEALER
langs bij autobedr Heere, AUTO ELEKTRA HECHRI BV Autorijschool Frans
Klaar
terwijl
u
wacht
Ruilstar
Gebr van Rijn
Ceintuurbaan 225, tel 719154
Tel 331826
ters en dynamo s Erkend
Mijdrecht 0297988711
mbouwbedrijf van TBBS/TNO
autobeveili
Subaru 1 8 GL coupe, 4 wd, goedgekeurde
Valkenbur
87, 52000 km zilv met, gmgssystemen
SKODA 130 L 1986 22 000 km ƒ 22 500 Toyota Brouwer Ha gerstr 134 Tel 020240748
merstraat 315, Adam N Autoshop J Schievmk, Rozen
5 bak kleur wit ƒ 5750
A P K KEURINGSSTATION
020 360401
gracht 69 71 73 A'dam, tel
Keuren zonder afspraak
Riva Noord tel 020361153
234986 ACCU S, imperiaals,
Feenstra & Jimmmk
laddersteunen fiets en ski Asterweg 24A A'dam 364702
Suzuki
dragers, ski boxen, alle kleuren APK LASWERK en reparatie
van demum heeft nu heel veel raaazend autolak, gereedschappen
Keuring klaarmaken leder
Grote sortering ONDERDELEN merk auto Vooraf prijsopgave
mooie occasions
van alle schade auto s, alle Autobedrijf BEEN, Aalsmeermerken, alle bouwjaren
derdijk 386 Aalsmeerderbrug
Dank zij de enorm gestegen verkoop m 1989 van Suzuki s kan Ravenstijn 025025435
Tel 0297727262
VAN DEINUM u nu laten profiteren van en kiezen uit een groot
Grote sortering ONDERDELEN
Autoschade K J Reurs
assortiment perfecte inruilauto s van diverse bouwjaren en
van schade auto's, alle
Uitdeuken, spuiten lassen
uitvoeringen
merken alle bouwjaren
Planciusstr Bogen 3 4 5
RAVENSTIJN,
02502
5435
Tel 020 246968 Focwa lid
VAN DEINUM OFF SUZUKI DEALER VOOR AMSTERDAM E O
Lid
Nevar
Jarmuiden 29 Amsterdam Sloterdijk tel 020 148933
Erkend APK station
ook gevestigd Jan van Galenstraat 113, A dam tel 020 831956
IONISATIE KATALYSATOR'! olie verversen v a ƒ29,50
Welles
+25
%
kracht'
Nietes
groot onderhoud gratis APK
Suzuki Alto GL bj 84 31 000 T k Suzuki Alto GL 3 drs 83
Auto Centrum Duivendrecht
km ƒ6950 Auto Amstelstad 49000 km APK 10 90 ƒ6500 rook! Brandstof 15%! ƒ 30
Doyer
Motor
02159
45265
Industneweg 27 020995176
TP! 020799100
Tel 02977 24210 na 17 uur

Peugeot

Autosloperijen

Saab

Auto's te koop
gevraagd

Renault

Rijscholen

Autorubmk SHOWROOM \erschi|nl elke vri|dag in Hel
Parool
Daarnaast tikt, week m alle edil es van Weekmedia l w
A nMerdams btadbblad Buitenveldertse Courant Dienier
Courant De N euwe Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam
Nieuwsblad De Runner De Zaanse Gezmbbode
De Nieuwt Weesper Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amslelvetrib Wi ekblad Uilhoornse Courant De Rondo
V-"ner Aalsn eerder Courant en Zandvoorls Nieuwsblad

Hoe kunt u uw tekst opgeven'
Telt fc t isJi van maanjaq t/m vrijdag tussen 8 30 en
2 0 0 0 i u r TL! 0206658680 Fax 020 6656321
Schndt l |k Vul de bon in en ?end deze aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam
Afijn tn kun ook HL! Parool Wibaulstraut 131 of Rokin
l 10 Amsti rdam
AlgevLi ku ' ook bi| de ^olqende Weekmediakantoren
Atnstelvtin Dorpsstraat SA 5o Purmerend Weerwul 19
Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 33
Zandvoirt Gaslhuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke» die
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur m ons
bezit zi|n u orden de volgende dag reeds geplaatst
Totale oplage 730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie m SHOWROOM'
3 regels
ƒ 25 Voor elke extra regel ƒ11,mm-pri|s
ƒ 5 68
mm-prijs met vignet
ƒ 610
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Garage verzorgt uw auto
APK KEURING
Vooraf prijsopgave Garage
Chrysant, Chrysantstr 14 B,
A'dam-Nrd Tel 020-340549

Subaru

Seat

Skoda

Accessoires en
onderdelen

Service en
reparatie

AUTOBEDRIJVEN RINKO
RENAULT
AUTOBEDRIJF JONGSMA
FORD
Nodigen u uit voor de
permanente show van INRUILAUTO S mklusief
• APK goedkeuring
• WN milieukeurmg
• BOVAG garantie
RENAULT
5TL, 5 drs, '86,
ƒ10950
5TS, 3 drs,'86,
ƒ11950
9TL, 4 drs, '84,
ƒ 5 950
11 autom , 3 drs, '86J 12950
11 GTX 5 drs, '86, ƒ13950
21 Nevada GTS +LPG, '87,
ƒ21950
21 Nevada TL, '88, ƒ25950
25 GTX Rad Ren , '87 J 24 950
FORD
Resta 1 1 L, '84,
ƒ 7 950
Escort 1 1 L, '83,
ƒ 6950
Escort 1 1 L, '85,
ƒ10950
Escort 1 4CL, 5 drs, '86,
ƒ13950
Onon16L, 4 drs, '85J12950
Sierra 1 6 L, 3 drs, '86J 15 950
Sierra 2 O L, 3 drs,'86J 16 950
Sierra 2 O GL 5 drs, '85,15 905
Granada Combi 2 O L, '85,
ƒ11950
OVERIGEN
Alfa Romeo 333, '86J11950
Honda Civic 1 3 L, '87,
ƒ15950
Nissan Cherry 1 5 GL, '86,
ƒ12950
Opel Ascona 1 6 S, '86,
ƒ15950
Peugeot 305GL, 4 drs, 84,
ƒ 7950
PERSOONLIJKE SERVICE
SINDS 1926
Curiestraat 8 10
Zandvoort Nieuw Noord
Telefoon 02507-1 33 60

AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's
2000 M2 VERWARMDE SHOWROOM

Algemeen

voor Mazda-occasions

Fiat
FIAT 127/1050 1983 60 000 km,
kleur rood ƒ 5500
Riva Noord tel 020 361153
Rat Croma Turbo i e eind 86
28 000 km wit als nieuw licht
met velg schuifd en garan
tie ƒ26900 0299363268
FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020

AUTOSPUITEN v a ƒ350 m
ong spuitcab mcl verf Ook
schaderep + tax 020 152507
LPG inbouw Landi Hartog, zeer
voordelig met 2 jr gar, ook an
dere merken 020 182163

LfG slaak)!»* met 95ÜOO
km plaaliel ,'WSOO E*e
veor
—

Chevrolet

AUDI

jf
18
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LETOPi
Autobedrijf

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83,(oranje hek)
A'dam-Osdorp,
tel 020105478/101021
Geopend van 9 00 tot 19 00 u
Alle auto's A P K Hoge inruil,
Rnancienng binnen 24 uur
Va ƒ4000,12 maanden garantie
Volvo 747 GL, diesel, eind '86,
ƒ17950 Ford Escort 14 cl,
m'87, ƒ12950 Opel Manta
GSI eind 85, ƒ15950 Mitsubi
shi Lancer, 1 2 EL, ong '87,
LPG, ƒ11950 VW Golf 1300,
m'86, ƒ 10 950 Opel Kadett 1 6
diesel '86, ƒ9950 Mitsubishi
Cordia GSL aut '85, ƒ9950
Volvo 240 GL aut '83, LPG,
ƒ7950 Opel Corsa 125 GT
uitv '84, ƒ9950 Rat Uno 55 S
m ' 8 6 ƒ7950 Ford Sierra 1 6,
5 drs '84, ƒ 7 950 Opel Ascona
165, aut '83, ƒ 5 950 Opel Ka
dettaut '83, ƒ 4 950 Opel Kadett 16 Berlma, '83 ƒ4950
Toyota Crown diesel, m '82,
ƒ3450 Renault5tl'84J4950
Renault 4 gtl, eind '83, ƒ 2 950
Ford Mustang 3 5, aut, m '80,
ƒ3950 Nissan Stanza H B '84,
ƒ4950 BMW 316,'80, ƒ 2 950
Volvo 343 dl, '82 ƒ2450 Ausm
Maestro '86, ƒ4950 Nissan
Prairie 15, m '84, ƒ5950 Rat
Argentamj '83, ƒ 2 450 En nog
div auto's v a ƒ 800 tot 15 000
MAZDA RUITEN voor zij en
achter Voor alle types uit
voorraad leverbaar Fa E de
GRAAFF, Koninginneweg 48,
Haarlem Tel 023314275

APK keurstation, Autobedrijf
GEBR VAN RIJN,
Jan Wals, Noordemde 32 A,
Specialisten m Duitse merken llpendam Tel 029021697
Mijdrecht-02979 88711

Erkend Veilinghuis A.V.Z.
TE ZANDVOORT VEILT OP

Zondag 14 januari 1990
automobielen
w o 17 x Mercedes
15 x Opel
20 x Ford
10 x BMW
Diverse terreinwagens 4 x 4
en alle andere Europese en Japanse (opmerken m alle type's,
uitvoeringen en prijsklassen
Uniek, mklusief 1 jaar garantie
Kijkdagen
vrijdag 1300 - 1700 uur
zaterdag 1000-1700 uur
zondag 1000 - 1200 uur
Veiling
zondag v a 1300 uur

Veilinghuis A.V.Z.
BURG FENEMAPLEIN 27 29 ZANDVOORT
(2 minuten van station)
telefoon 02507 14660
fax info 02974-838

PRIJSWINNAARS
ZOEK DE FOUTE
SHOWROOM-ADVERTENTIE
22 december t/m 28 december
De oplossing moet zijn
FORD ROADSTER, GEÏMPORTEERD UIT CHIGAGO, GE
BRUIKT IN GANGSTEROORLOGEN, BARST VAN DE KOGELGATEN, BEKLEDING VERTOOND BLOEDVLEKKEN BRIEVEN
AAN A CAPONE O NR 422 12365 BUR V D BLAD
Winnaars van de gratis advertentie zijn
H Kors, Nwe Achtergracht 99, A'dam, B v d Jagt, Mijnsheren
weg 46, Kudelstaart, W Anema, Knoopkruid 50, Diemen,
J Fetter, J M Kemperstraat 80, A'dam
Prijswinnaars krijgen van ons bericht
Miniatuurauto gewonnen door
G Braster, H van Somerenstr 34, Kudelstaart, D Herdes,
Voorsteven 34, A'dam, T A Vet de Boer, Noorderweg 153,
Wijdewormer, R Tap, v Boetzelaerstr 962, A'dam, P Snel,
Meerhuizenplem 28 BH, A'dam, A de Vries, P Boomstraat 2, M
Beemster, M Kes, Begoniastr 9', A'dam, G Z Soekhai, Dosto
jevskismgel 21, A'dam, H J Anker, Lmnaeusparkweg 79, A'dam,
H L Buitenweg, P Scholtenstr 51, A'dam, W van Willegen,
Aalsmeerderweg 175 b, Aalsmeer, W Wijfje, Mgr Noordman
laan 8, De Kwakel, M v d Veen v Dok, Raadhuisstr 31, M
Beemster, Vogel, J H op de Veldestr 17, Zaandam, W van
Walree, M H Trompstr 9", A'dam H Vos, Naarder Hop 4,
Volendam, B Slop, Ruysdaelstr 45'", A'dam T M Pot, Amel
bergstr 4"', Sittard, C Baas, Uranuslaan 174, Krommenie, H D
Santiago, Harpoenier 95, Zaandam, F Sam, Laanhorn 9, A'veen,
M Kroonenberg, Kosterij 12, Hoogkarspel, W Bonker, Beatrix
laan 17, Diemen, G F v Willes, Coornhertstr 4, A'dam, R Ricke,
Zuiddijk 305, Zaandam, J van Boeckel, Jac Mansstr 22,
Weesp, F van Diel, Scholckerlaan 1, Zaandam, W Grauwelman,
lepenlaan 50, Zwanenburg, F Reuvecamp, Nedersticht 32,
A'dam W Scheenhart, Sanderijnstr 4', A'dam, H Both, P van
Egmondstr 10, Bunschoten, E Th de Mos-Dekker, v Heuven
Goedhartln 699, Rat Morgendauw 6e verd , A'veen, A J , Grego
ry, Julianaplantsoen 214, Diemen J H Gaarenstroom, Schweitzerstr 98, Hoofddorp, N J Houdiet, K Doormanstr 32, Zaan
stad, C A M Bomg, Gen Vetterstr 18, A'dam, D F Tax Lankamp, Oost Halfrond 251, A'veen, P A Westdorp, Dr A
Schweitzerln 163, P'end, A Polman, Zuidemde 35, Monnicken
dam, Th van Kruiselbergen, Zegge 135, Uithoorn, F Smoorenburg, Zuiderhof 36, ZO Beemster, W Peek, J v Galenstr 36,
Hlem.M Roeleveld, T de Matotstr 1, A'dam PK Medendorp,
Turnerstr 29 C, A'dam, G Henneke, Herm v d Tuukhof 38 hs,
A'dam, H C Duker, Klaterbos 127, Hoofddorp, H Propitius,
Talmastr 3 Weesp M Anepool, Assumburgstr 9, Assendelft,
C Struik, Dantestr 86, A'dam, T W Helmers, Konmgsvaren 52,
Abcoude, H v d Meulen, Burg Cramergracht 72, A'dam J
Meijroos Boschjesstr 49, Koog a d Zaan, B Tiemens, Kruizemuntstr 645, A'doorn H Gernts de Leeuw, Plesmanln 14, Bad
hoevedorp, F Jonen, Gravenstr 30, A'dam A Derksen, De Sav
Lohmansstr 6 a, Zaandam, B Leeftmk, Klip 114, Lelystad, R
Schavemaker, Wilgenroos 37, P end, C Pruys, Derkmderenstr
81', A'dam, DJ Broekema, Selde Rust 41, A'veen, J Konigsmann, Leliestr 9, Rosmalen, H Feeterse, Kennemerdumstr 34,
A'dam, M van Voorthuysen, Marathonstr 104, P'end, H D
Rovers Leeuwenkstr 4, Wormerveer, H J Meijer, Kofstr 8,
Zaandam, C Hornstra, Baarsjesweg 268'", A'dam, Mw SmitBrussel, J v Galenstr 26, Wormerveer, AH
Verdonk,
J v Waertstr 45, Westzaan, A W M Sassen, Merelslag 30, De
Hoef, A van Geffen, Osdorperban 2095, A'dam, L Visser,
Beemsterstr 204, A'dam, J J Veldhuysen, Burg v d Pollstr 84",
A dam, H J Klem, Tapijtschelp 10, Diemen, J Schouten, Passage
3 11, Zandvoort MFC Haspels Sationsweg 80, Hoofddorp, H
Jong, Dijckscampenlaan 96, P'end, C van Waveren, Cavaljeplem 59, P'end, M Verheyen, Weth denHertogstr 84, A'dam, S
Jurgens, Mijndenhof 131, A'dam, C Hagemeijer, Celebesstr 35,
Wormerveer, W G Vlootman, De Almanak 24, Zaandam, G van
Sluys, Overleg 71, A dam, J Peelen, NIC Anshjnstr 91, A'dam, M
de Haas, Koningsvaren 49, Abcoude, H Brunmk, Thamerlaan 39,
Uithoorn, G H A Harkmk, Meeuwenveld 8, Weesp, FA Wope
reis, Colijnlaan 14, Uithoorn, Drieenhulzen, Zaagmolen 9, Scha
gen N v d Aar, Radarstraat 100, Umuiden, H Tolsma, Rosanum
laan 18, Driebergen, M Feenstra, Notweg 30', A'dam, J LH
Zonneveld!, Burg v Damstraat 6,1115 AX Duivendrecht, W van
Dillen, Pandonnastr 6, A'dam, E J J Klaiber v Voorst, Buitenlust
57, Diemen, J W Souman, Boekweitstr 63, P'end, E Plets,
Brikstr 74, Zaandam
Prijswinnaars krijgen de prijs thuisbezorgd
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd)

GRANDIOZE JANUARISHOW
BIJ AUTOVARIA

n

d

'84/1095jf/
Audi 100
3
'84 ƒ16958 "'
Audi 80 Coupe champ, met, alle opties
'RQ
fQAQZAll '
Audi 80 Turbo Diesel, blauwmet, 5 bak
'89/34
Audi 100 CC Diesel, rookzilv met, 5 bak, st bekr, '86 ƒ 15 950~J
BMW 324 Diesel, saff bl, get gl, aut, sp vlgn , '89/29 950i
BMW 324 Diesel, kop brons met, vel int, 4x hfdst, '87 ƒ 22 95§<
BMW 316, alpine wit, verl, sportvlgn , get glas, v a '86 ƒ 15 950 .
BMW 320i, rookzilv, LPG, verl spoilerset, licht met '86/22950
BMW 316 1 8, chaminrood, alarm, sportvlgn ,
'85 ƒ 14950
BMW 524 Turbo Diesel, alpmewit, get gl, st bekr, '84 ƒ 12 950
BMW 635i, saf blauw, leerbekl .schfdk, zr compleet'82 /24 950
BMW 520i, div access
'84 ƒ 9950
BMW 524 Turbo Diesel, div access o a aut
'87 ƒ 17 950;v
Chevrolet Southwmd, 6 pers, camper, vzv alle ace , ƒ 69 50pn
Chevrolet Super VIP bus, alle denkbare ace
ƒ 44 950.
Citroen CX 2 O, goudmet, bijzonder mooi
'84 ƒ 7 950'
Citroen BX19 5drs stat, 5 bak, st bekr, elek ramen, '86 ƒ 14 950
Citroen BX 19 TRS, ferrrood
'85 ƒ 8950
Sierra 2 3 D laser, alpmewit, 5 bak , st bekr, c lock'86 ƒ 13 950''
Sierra 2 3 Diesel laser, 5 bak, st bekr, cv, get gl, '87 ƒ 14 950
Sierra 2 3 CLD Diesel, saft bl, 5 bak, cv, str bekr ,'88/18 950'
Sierra 2 3 Diesel laser, zilvergrijs met, 1e eig ,
' 8 4 / 9 950
Sierra 2 3 Diesel laser, antr gr met 5 bak, st bekr ,'85 ƒ 10 9501
Sierra 1 6 CL, zilvergrijs met, getgl, nwste mod ,'88 ƒ 18 950
Sierra 2 O CL ,lpg, koperbrons, nw mod met koffer'88 ƒ 19 950
Sierra 2 3 Diesel.diam zwart, nw mod met koffer '88 ƒ 18 950
Sierra 2 3 Laser ,saff blauwmet
'88 ƒ 16 950
Sierra 2 O CL ,autom ,diam zwart.nw mod met koffer'88 ƒ 22 950
Sierra 1 6 CL, donkerbl siervlgn , dubb spieg , 5drs ,'89 ƒ 19 950
Sierra 2 3 GLD 5drs stat, alp wit, gr glas, roofrack,'89 ƒ 24 95Q{
Sierra 2300 diesel, stationcar, antr grijs, elek ramen, '87 ƒ 18 950,
Scorpio 2 O CL, LPG, saff bl met, 5 bak , d spieg ,'87 ƒ 18 951?
Scorpio 2 O CL automaat, zilvergrijs met,
'86 ƒ 17 950;
Ford Orion 16i Ghia, alp wit, elek ram , 5 bak, get gl ,'86 ƒ 13 950,
Ford Granada 2 3 GL, LPG, veel ace ,
' 8 3 / 7 950f
Ford Granada 2 O GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8 95Öf
Ford Bronco29imj piekup, Am uitv .Pullman,airco,'88ƒ24950
Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf
ƒ 999Honda CRX coupe mj, fer rood, 5 bak, get glas, '86 ƒ 19 950
Hyundai Stellar
'88JF 995P
Lada 2104 stat, alaskawit, kopl wissers, stof int, '89 ƒ 8950
'88
ƒ 18 950
Mazda 626 2 O GLX coupe, saff bl, LPG, 5 bak,
'85 ƒ 9950
Mazda 626 2 O GL diesel sedan, wijnrood,
Mercedes 300 E, met alle mogel ace , '87
ƒ44958
Mercedes 260 E mj, d bl, stof f int, 4 hfdst, el ram , '87 ƒ 42 950- Mercedes 300 TD Diesel, stat w, st bekr, niv reg , '82 ƒ 14 9501Mercedes 300 Diesel autom , saff bl, schuifd
"
'81 ƒ 9 950
'82 ƒ 7950Mercedes 240 Diesel autom , st bekr,
Mercedes 240 Diesel, luxe int, d spieg , schuifd '82 ƒ 9950.
Mercedes 190 E mj, champ met, div opties
'85/29950r
'88/3995(1
MB 190 E 2 3 aut, rookzilver, schuifdak, nw st
MB 280 S o a LPG, 16 inch sportw , Pullmann etc '81 ƒ 17 95G
Mercedes 190 D, zwartmetallic, spoilerset etc etc '86/32950
Mitsubishi Cordia GSL sp coupe, ferranrood, 5 bak,'83 ƒ 6 950
Mitsubishi Spacew 2000 GLX, VAN, spierwit,
'89 ƒ 22 950
Nissan Silvia 1 8 turbo wit, grijs kent
'86/16 950
Nissan Prairie 1 8 SGL, jubil uitv blauw met
'86 ƒ 16 950
Nissan Laurel 24 SGL, alpmewit, sprboardcomp ,'87 ƒ15950
Nissan Pulsar Targa sportcoupe , uit USA sportauto,'88 ƒ 36 950"
Nissan 300 ZXTarga USA uitv alle opt, antr gr met,'87/29
Nissan Bluebird, 2 O GL, alp wit, st bekr, LPG etc '86 ƒ 11
Nissan 300 ZX Turbo zilverbl met, targa daken, '87 ƒ33
Opel Omega LS autom , LPG, zilvergr met, stof f int '88/17
Opel Omega 2,3 Diesel, alp wit, 5 bak, siervelgen,'88 /19
Opel Senator 2 5E aut, zilv blauw, st bekr, 4x hfdst ,'84/12
Opel Senator 3 Oi, alpine wit,
'85/13
Opel Rekord 2 OS, LPG, zilv blauw met,
'84 ƒ 8950
Opel Rekord 2 OS Traveller, mktblauw,
'86/11 950
Opel Kadett 1 6 Diesel, zilvergrijs
' 8 5 / 6 95CL
Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5 drs stat, zwart, 5 bak,'86 / 12 95CL
Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5 drs stat, wit,
'87 ƒ 14 950
Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5 drs stat, rood, 5 bak,'88 ƒ 16 950 <
Opel Kadett 1 3 LS, LPG, zilv grijs met, stoff int, '86 / 14 950 •
Opel Kadett 1 6 LS diesel Van, spierwit
'88 ƒ,11 950
Opel Ascona 1 6 LS Travell, diam zw met, 5 bak,'87 /13~950
Porsche 924 m absolute nieuwstaat
'78 ƒ 13 95&
Renault 25 GTS, antr grijs, el ram , 5 bak, st bekr, '87 ƒ 16 950;
Saab 900 Turbo S arrow, zilv gr met, 5 bak, st bekr ,'88/32 956
Saab 900i, 16 V, rood met, er contr, airco, el ram ,'89 ƒ 39 950Seat Ronda LS, 5 drs uitv, wit, alle access ,
' 8 6 / 7 950
Skoda 105 L, 13 000 km
'89 ƒ 7 950
Toyota 2 81 Supra, koperbrummet alle opties
'85 ƒ 21 950
Celica 2 O GTi Sp coupe, 5 bak, antr gr met,
'88/29 950
VW Jetta, goudbrons,
'87 ƒ 14 95CL_
VW Passat Diesel stationwag , zilv gr met, luxe int ,'84 ƒ 7 950
Volvo 745 GL stat, autom , antr gr met, sch /k dak, '87 ƒ 32 950__
Volvo 240 GL stat Van, alp wit, 5 bak, st bekr ,LPG, '87/17 950
Volvo 240 GL, 5drs, stat, zilv gr met, 5 bak, st bekr ,'84 ƒ 15 950
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
'87/10 950 v
Volvo 340 GL, alpmewit
' 8 6 / 6 950'
Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk _
ANWB keuren geen enkel probleem
AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte::
Markt, tel 02510 12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur.i
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 123

ar Centre Haarle

T

jarenlang een Degrip voo' /eHerfieid
AllijO 75 auto's m voorraad
Aud' 100 CD 2 3 E automaat, zilver met,
'86 ƒ 18 950
Audi 100 CC, LPG, schuifdak, wit,
'88 ƒ 19950
Audi 100 CC 23 E automaat, schuifdak,
'88 ƒ28950
Audi 100 CC saharabeige, 100000 km,
'84 LPG ƒ 8950
BMW 518i, LPG st bekr groen met
'83 ƒ 6950
Citroen BX 19 TRS Break stat car, 5 bak st bekr '87 ƒ 13 950
Citroen CX, 20 Pallas, LPG, goudmet, 100 OOOkm, '84 ƒ 7 950
Rat Croma stat 1E, 50 000 km rookzilv metal '88 ƒ 15 950'
Ford Escort 1 6 laser, 5 bak, 40 000 km
'88 ƒ 16 950^' |
Ford Scorpio 2 Oi GL Ghia antrach
?
80 000 km alle opt
'87 ƒ 18 950
Ford Scorpio 2 O GL, LPG, rood met, 85 OOOkm, '88 ƒ 19 950
Ford Scorpio 2 5 D, papyruswit, stuurbekr, sch dak, '88 ƒ 16 950
Ford Sierra 2 3 Diesel Laser, stuurbekr, 103 OOOkm, '86 ƒ 9 950
Ford Sierra 2300 diesel, laser, stationcar, 75 000 km '87 ƒ 15 950
Honda Prelude EX Automaat, rookzilver, 75 000 km'84 ƒ 11 950
Jaguar XJ6 serie III Souvereign, alle opties,
'87 ƒ37500
Mazda 626 2 O GLX, limited hatchback st bekr,
50 000 bronsmetal
'88 ƒ 17 950
Mazda 626 Hatchback Diesel, groen met,
' 8 6 / 8 950
Mazda 626 2 O GLX, LPG, Sarajevowit 68 000 km '88 ƒ 15 950
Mercedes 190 D, antrac , stuurb , sch d , 120 OOOkm '85 ƒ 24 950
Mercedes 240 diesel, goudmet, stuurb smetteloos, '83 ƒ 12 950
Mercedes 300 diesel autom goudmetal Pullman
i
mter, alle opties
'81 ƒ 7 950
Mini Metro Special saharabeige 60 000 km
'83 ƒ 2750
Nissan Laurel 2 8 GLD diesel 70 OOOkm, brons met, '88 ƒ 19 950
Opel Ascona 1 9 autom sphnternw st LPG mstal
>
120 000 km
ƒ 3950
Opel Kadett stationcar LS, diesel, GT interieur 5 bak, '88 ƒ 16 950
Opel Senator 2 8 S autom sportvelgen LPG mstal '81 ƒ 3 950
Opel Rekord 2 O S GL automaat donkerblauw,
LPG mstal, 80 000 km,
'87 ƒ 13 950
Renault 25 TS blauwmet 5 b LPGonderb 75000 km '88 ƒ 15950
Saab 900i sedan automaat,
'86 ƒ 14 950 ,
Saab 9000 Turbo, staalbl met, leder int, 85 OOOkm, '87 ƒ 29 500
VW Golf GTI, antraciet, alle opties,
'83 ƒ 8 950 ,
VW Jetta Elan Dies autom , antr met, 103 OOOkm, '86/12 950
VW Gil 16 V, antraciet alle opties, 50000 km , '88 ƒ 31 950
VW Passat GL diesel 80 000 km zw metal 5 bak '86 ƒ 11 950
Volvo 240 GL, brons metall, LPG, 140000 km, '82 ƒ 4950
Volvo 740 GL diesel autom antrach metal st bekr '87 ƒ 19 950°
Volvo 740 GL LPG blauwmetal 120 000 km
'86 ƒ 15 950
Volvo 740 GLE Turbo Diesel, 35 000 km,
'89 ƒ 37 500
Volvo 740 GLE Turbo Diesel autom , 70 000 km, '89 ƒ 37 500
Volvo 740 GLE, LPG, champagne met, 70OOOkm, '88 ƒ29950
Volvo 740 stationcar, smetteloos antraciet,
'86 ƒ 26 950
Alle automobielen mcl winter of 10 000 km beurt
'
Inruil, soepele financiering, 24 maanden totale
garantie mogelijk Tevens leasen wij de?p auto's
tegen gunstige tarieven op aanvraag

Car Centre Haarlem
Zijlweg 35

Haarlem

023 3297bO

Dagelijks geopend van 9-19 uur
Donderdagavond koopavond tot 20 >....

ir

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd.
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving: Paul Busse. Coördinatie: Trudy Steenkamp.
• Eens in de vier a vijf weken wordt
de 72-jarige A. Hooning door het
Groene Kruis opgeroepen om warme maaltijden rond te brengen. Hij is
één van de ongeveer honderd vrijwilligers bij het Aalsmeerse TafeltjeDek-Je project. „Het is hartstikke
leuk om bij de mensen iets te brengen waar ze behoefte aan hebben.
Ja, meestal schep je de maaltijden
ook op. Het eten is eerste kwaliteit
hoor. Dat weet ik want we eten nu
zelf ook van Tafeltje-Dek-Je, omdat
mijn vrouw tijdelijk onthand is." Het
vrijwilligerswerk kost per week aan
tijd drie keer een uur. De heer Hooning krijgt ƒ3,75 per keer vergoed om
de autokosten te drukken. Hij heeft
er niets over te klagen. „En als je
denkt dat je niet mee uit kunt, dan
moet je het gewoon niet doen. Aan
de auto's van collega's zie je dat er
rijp en groen tussen zit. Sommigen
hebben het niet breed, maar er doen
ook directeuren en artsen mee.
Waarom mensen dit werk doen? Ja,
ik denk dat ze sociaal voelend zijn,
hè."

Vrijwilligerswerk
oet wel leuk blijven
Een zeer groot percentage van de Nederlanders verricht vrijvilligerswerk, maar liefst 45 procent. Blijkbaar voelen velen
ich verplicht onverplicht te werken. Ze maken zich verdiensteijk zonder daarmee iets te verdienen. Er wordt wel gezegd dat
inze maatschappij op die inspanningen drijft. Anders dan bij
letaald werk, blijven er genoeg vacatures open staan voor vrij/illjigers; liefhebbers kunnen dus altijd terecht. Maar sommige
•arodeze baantjes zijn te zwaar en worden steeds onaantrekkelij;erO Het moet natuurlijk wel leuk blijven, dat vrijwilligerswerk.
}oêde afspraken maken blijkt, ondanks het vrijblijvende karak;r belangrijk.
„Vrijwilligers zijn onmisbaar",
jegt^Eduard Nazarski, vanaf l febru,ri .'directeur van het Landelijk
teunpunt Vrijwilligerswerk (LSV).
|Wej hebben hebben wel eens gekec-n-wat er allemaal niet zou kunnen
oorjgaan als er een week geen vrijilligers op de been waren." Hij
mt een deel van de waslijst op:
et} sportwedstrijden, geen activiiten in buurt- en jongerencentra,
;erj thuisbezoek bij zieken, geen bejrging van warme maaltijden bij
ulpbehoevende ouderen, in de zieenzorg zou het nog meer behelpen
ij n,) politieke partijen kunnen niet
orgaderen,
in de kerk zou alles al>en; op de schouders van de domiee komen te liggen en aan het orgaiseren van een eventuele elfstedenicht zou men niet eens denken als
• geen enthousiaste hulp te veracjiten is.
Het LSV geeft aan vrijwilligers en
(maatschappelijke) organisaesïadviezen en informatie. Ook bijrbeeld over wervingsacties. Om-

dat er, ondanks die 45 procent, een
tekort aan vrijwilligers bestaat.
„Vooral in de gezondheidssector
zijn er meer mensen nodig. Door de
bezuinigingen verdwijnen er beroepskrachten, terwijl de vergrijzing toeneemt", zegt Nazarski. Het
verwijt dat het inzetten van vrijwilligers betaalde banen verdringt, vindt
hij niet terecht. Volgens hem is het
niet zo dat vrijwilligers die plaatsen
innemen. In ieder geval willen ze dat
absoluut niet. „Dan is de lol van on-.
kundige." Hoewel de gastvrouw dat
betaald werk er ook af."
ook vindt, zegt ze toch „maar die
mensen kunnen toch niet zonder...".
Gastvrouw
In dit geval, toen het LSV zich
Een voorbeeld. Een vrouw helpt ermee ging bemoeien, zorgde de diin haar vrije tijd in een bejaarden- rectie voor vervangend personeel.
huis. Als 'gastvrouw' brengt ze kof- Hoe vaak er werkelijk op dergelijke
fie rond en maakt een praatje met de manieren ^misbruik gemaakt wordt
mensen. Op een dag is de verpleeg- van vrijwilligers is niet bekend. Nakundige ziek en aan de vrijwilligster zarski: „Daar is geen zicht op, maar
wordt gevraagd om tijdelijk een aan- misbruik komt wel voor. Er is zelfs
tal 'taakjes' over te nemen. „Als LSV eens een huisarts geweest die een
zeggen wij dat je dat niet moet doen, vrijwilligster als assistente had. Zo
want je bent immers geen verpleeg- bruut uitgebuit worden, dat kan natuurlijk niet."
Het landelijke steunpunt neemt
fel stelling tegen uitspraken van de
vorige minister die vrijwilligers
prees, maar eraan toevoegde dat ze
nog veel meer zouden kunnen. De
forse bezuinigingen in het sociaalcultureel werk dwingen sommige
beroepskrachten hun betaalde baan
op te geven. Zonder vrijwilligers
draait een buurthuis niet, maar zonder professionele hulp evenmin.

Oplossing Oudejaarspuzzel

„Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers het heel onaantrekkelijk vinden als het werk te zwaar wordt, te
verantwoordelijk."
„De functie van vrijwilligerswerk
is meestal aanvullend op professionele voorzieningen. Ook heeft dat
werk vaak een signalerende functie.
Vrijwilligers beginnen gewoon ergens aan. Taallessen aan buitenlanders werden in het begin gegeven
door vrijwilligers. Nu worden daaraan kwaliteitseisen, een opleiding,
gesteld en wordt dat werk vaak betaald." Andere voorbeelden van
steeds professioneler geworden
werk is kinderopvang, de reklasseringsdienst en actiegroepen. „Ook in
het sociaal-cultureel werk werden
steeds meer beroepskrachten aangetrokken, dat wordt jammer genoeg
meer -en meer teruggedraaid:"
Uit onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek blijkt dat
45 procent van de bevolking boven
de achttien jaar regelmatig onbetaald werk voor een maatschappelijk doel verricht. De verhouding
tussen mannen en vrouwen is gelijk.
Wel zitten mannen vaker in besturen en in (sport) verenigingen, terwijl vrouwen meer zijn vertegenwoordigd bij de hulp aan kinderen,
buren, bejaarden en gehandicapten.
Het hebben van een betaalde baan of
werkloos zijn, heeft geen invloed op
de cijfers.
Uit beide groepen komen in verhouding een gelijk aantal mensen.
i de laatste ATV-pagina van 1989 schotelde wij u deze Zweedse puzzel Uit de cijfers blijkt dat de leeftijdsca|or. Toen nog oningevuld. Vandaag, zoals beloofd de oplossing.
tegorie 35 tot 50 jaar en mensen met

Legendarische motoren zijn 13 en
14 januari in het Autotron in Rosmalen te aanschouwen. Tijdens cie
tiende antieke motorenmarkt
worden diverse merken getoond
die indertijd het loodje legden tegen de Japanse giganten. Verzarnelaars en bewonderaars kunnen
een hart er dus ophalen, maar ook
sleutelaars kunnen terecht voor
die zeldzame onderdelen. Tien
clubs zijn aanwezig en zullen informatie geven.
De markt is open van 10 tot 18 uur,
de toegangsprijs bedraagt ƒ 12,50.
Kinderen en 65-plussers betalen
vijf gulden minder.

Foto Wilfried Overwaler

een wat hogere opleiding oververtegenwoordigd zijn.
De motieven van mensen om zich
in het vrijwilligerswerk te storten
zijn uiteenlopend. Nazarski noemt
er een aantal. Je betrokken voelen
bij het doel van een organisatie; opdoen van contacten; werkervaring
krijgen; een zinvolle vrije tijdsbesteding hebben; iets voor een ander willen betekenen; voor de status en
prestige, of omdat ze er voor zijn
gevraagd en het gewoon wel lollig
vinden.

om zijn tijd ergens anders aan te
besteden. De LSV zet zich in voor
een beter beleid, want uiteindelijk
hebben organisaties en vrijwilligers
hier beiden voordeel bij.
„Het werk moet niet alleen zinvol
zijn, ook plezierig. Omdat iedereen
zich om verschillende motieven beschikbaar stelt, zullen organisaties
moeten letten op het verdelen van
passend werk." De betrokkenheid
zal groter worden als er serieus naar
suggesties en kritiek wordt geluisterd. De LSV pleit bij grote organisa-

'Onbetaalde
krachten zijn
onmisbaar'
Eduard Nazarski

Statistiek

Antieke motorenmarkt

„Je kunt heel veel bereiken met
vrijwilligers. Juist omdat de mensen
ervoor kiezen, gebeurt er ook heel
veel. Ze zijn super gemotiveerd. Er
zijn mensen die zich de benen uit
het lijf lopen en steeds bezig zijn met
regelen. Die mensen moeten ook altijd bereikbaar zijn. Het leuke ervan
is dat je ongeacht opleiding en achtergrond kan doen wat je leuk vindt
en je doet dat samen met anderen."
De voordelen van onbetaalde
krachten zijn voor instellingen en
verenigingen erg groot. Het kost
niks en vaak is de motivatie hoog.
Deze werkgevers doen er echter
goed aan die hulp te koesteren. Als
de sfeer onaangenaam is, staat de
vrijwilliger immers niets in de weg

ties voor beroepskrachten die begeleiding geven. Op den duur is dat
lonend.
„Een idealist bij een actiegroep zal
eerder problemen binnen die organisatie op de koop toe nemen. Maar in
het algemeen moet het werk aansluiten bij de wensen van mensen. Sommigen willen best een keer in de
week ergens voor rijden, maar per se
niet vergaderen." Omdat er geen arbeidsovereenkomsten zijn voor vrijwilligers vindt het LSV het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt
worden, liefst op papier.
Als een vrijwilliger tijdens zijn onbetaal'de arbeid schade veroorzaakt,
is de kans groot dat zijn verzekering
niets uitkeert, want de 'werkgever; is

aansprakelijk. Om niet het risico te
lopen dat dit uit de tauurthuiskassa
moet worden betaald, biedt een verzekering een oplossing. Ook in gevallen als de vrijwilliger schade lijdt.

Onkosten
„Problemen ontstaan vaak omdat
er onduidelijkheden zijn. Rechten
van vrijwilligers, zoals onkostenvergoedingen en verzekeringen, moeten goed geregeld worden. Dat wordt
niet altijd gedaan, de LSV probeert
dat te stimuleren. Het kost een organisatie wel geld en daarom wordt er
geen aandacht aan besteed. Maar
ook hier geldt: goedkoop is duurkoop. Hoe minder voorzieningen,
hoe nadeliger op de lange termijn.
De belangen van de vrijwilliger en
die van een instelling lopen wat dat
betreft parallel. Als het steunpunt
daarin adviseert, staan die twee dus
niet tegenover elkaar."
Heel normaal is het dat ook vrijwilligers de kosten die ze tijdens
hun 'liefdadigheidswerk' maken,
vergoed krijgen. Per jaar kan er een
bedrag van onder de 800 gulden worden uitgekeerd zonder dat hierover
belasting of premies betaald hoeven
te worden. Maar de vrijwilliger kan
niet zonder meer aanspraak maken
op die onkosten, daarover moeten
eerst afspraken worden gemaakt.
Nazarski: „Het recht op onkostenvergoeding is nu een moreel recht,
wij vinden dat het eigenlijk een wettelijk recht zou moeten zijn."
Het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk
geeft folders uit over onder meer verzekeringen, onkosten, vrijwilligerswerk en uitkcringen, sponsoring, wervingsactie, hoc schrijf ik
een persbericht. Dagelijks verzorgt de LSV
een pagina op Teletekst (nr. 509). Ook is er
een informatielijn voor alle mogelijke vragen, telefoon: 030 • 31 98 44. Het adres van de
LSV is Catharijnesingel 70, 3511 GM in
Utrecht.

De Camping Unie komt met een
opvallend nieuwtje op kampeergebied. Dit seizoen brengt zij de
Kampeer Vrij Kaart (KVK) uit,
waarmee men naar eigen schema
op verschillende kampeerterreinen tien etmalen kan kamperen.
De KVK koopt men vooraf tegen
een speciaal (gereduceerd tarief),
dat afhankelijk is van het aantal
personen. De kaart bevat tien cheques voor overnachtingen, naar eigen keus (weekend, midweek, losse dagen) een seizoen lang (l april1 oktober) te gebruiken, uitgezonderd de maand augustus. Voor de
KVK-houders is er op de deelnemende camping altijd een extra
goede plaats gereserveerd en de
plaats voor de tent van de kinderen is gratis. Bovendien is de kaart
overdraagbaar aan vrienden of
kennissen. Inlichtingen bij alle
ANWB-kantoren of bij de Camping Unie zelf, tel. 035-49849.

KAMPEER VRIJ
'

Gillende Bodyguard

Jury buigt zich
over honderden
ATV-kleurplaten
De redactie van deze ATV-pagina werd rond de jaarwisseling overspoeld met kleurige tekeningen. Meer
dan driehonderd kinderen hebben hun best gedaan op
onze kerst-kleurplaat. Watten, glittertjes, tekeningen
bewerkt met verf en garen - het kon allemaal niet op. Er
zijn scholieren die hele kunstwerken van de tekening
gemaakt hebben. Toch hebben we uiteraard een keuze
moeten maken. Trudy Steenkamp (coördinatie ATVpagina), Elseline v.d. Berg (PR- en Promotiemanager
Weekmedia) en Jan Maarten Pekelharing (hoofdredacteur) hebben zich vorige week over de werkstukken

Kampeer Vrij Kaart

gebogen en de winnaars uitgekozen. Besloten is om ook
een aantal eervolle vermeldingen te geven. Alle betrokken kinderen ontvangen binnenkort een kleinigheidje.
De prijswinaars zijn:

UITHOORN: Jolanda Brandse (7 jaar), Fokkemast 34
Eervolle vermelding: Fenneke Harte (9 jaar). Zegge 169
AALSMEER: Saskia Commandeur (4 jaar), Huygensstraat 16, Kudelstaart
Eervolle vermelding: Jeroen (9 jaar), Ophelialaan 227
DE RONDE VENEN: Daniëlle Kooistra (5 jaar), Patrijs 38, Mijdrecht
Eervolle vermelding: Patricia v.d Bosch (9
jaar). Hoofdweg lOa, Waverveen
AMSTELVEEN: Jorise de Boer (10 jaar),
Meerlandenweg 3
Eervolle vermelding: Jasper Slokker (G
jaar), Strandvlietlaan 14, Ouderkerk a/d
Amstel
ZAANSTREEK: Daniël Visser (7 jaar), St.
Willibrordus 44, Zaandam
Claire Gabriël (8 jaar), Elzeboom 11, Koog
Zaan
voorlichtingsmateriaal. De gevolgen van Oort a/d
Samantha Bartelingh ( 5 jaar), Fluitekruiden de voordelen van een geleasde auto van de weg 130. Zaandam
Eervolle vermeldingen: Merijn Grin (6 jaar),
zaak.
Bazuinhof 8, Zaandijk en Jasper Fonville (2
Maar hoe je het ook wendt of keert, er is jaar),
Burg. Albertiplein 16, Krommenie
altijd één gedupeerde: de werkgever of de WATERLAND/PURMEREND:
Marjan
werknemer. In de volksmond blijft een auto Koopmans (6 jaar), Karn 41, Monnickenvan de zaak nog steeds het mooiste wat er te dam
Sabogal (9 jaar). Adrianus Bleysbedenken valt, maar de werkgever wordt door Katherine
straat 3, Volendam, Louise Overmars (10
de nieuwe regeling genoodzaakt om ieder ge- jaar), Gruttoplantsoen 12, Volendam.
val apart te onderzoeken. Een standaardre- Eervolle vermelding: Paulien Knook (10
Westerweg 59, Purmerend
cept bestaat niet. De werkgever zal voor iedere jaar),
HAARLEMMERMEER: Ivarna Rangel (11
werknemer moeten bekijken wat het belast- jaar),
B. van Sattnerstraat 63, Hoofddorp
baar inkomen is, welke vergoeding gegeven Mandy Nordmann (5 jaar), Baker 27, NieuwVennep
wordt en hoeveel kilometers privé en zakelijk Yyon
de BLaij (7 jaar). Zwattingburen 27,
gemaakt worden.
Nieuw-Vennep
Eervolle vermelding: Cindy Rijsenbrij (11
jaar), Amestelle 199, Zwanenburg, Liesbeth
Gijzenberg (8 jaar), Rijnlanderweg 139C
ZANDVOORT: Torn de Boer (5 jaar), Max
In veel informatie over Oort en de auto Eeuwenstraat
4
wordt erop aangedrongen om direct met uw Eervolle vermelding: Alexandra Benning (8
jaar),
Willemstraat
baas over een auto van de zaak te gaan praten. WEESP/MUIDEN: 23
Dat is wel erg simpel gesteld, want die man Meeuwenveldt 7(5 Daan Krikke (5 jaar).
moet tenslotte in zijn buidel tasten. Voor hem Eervolle vermelding: Jeroen ter Beek (8
is het een kwestie van goed rekenen. Dan zou jaar). Horrewaarde 45, Muiderberg
Maya Baanders (9 jaar),
het weieens kunnen zijn dat hij besluit de AMSTERDAM:
15-B
kilometervergoeding terug te schroeven naar Groenburgwal
Wendy Schrekker (10 jaar), Stenghof 15
0,44 cent, daar kun je in de meeste gevallen Nicole Pawlowski ( 5 jaar), Wieringerwaard212
geen kilometer voor rijden, maar het is voor straat
Eervolle vermeldingen: Wendy Teuben (8
de werkgever misschien het gemakkelijkste. jaar),
Volendamrnerweg 278: Dennie Smit ('2
jaar), Kalkoenstraat 15'; Yanaika van HeWie zijn auto zakelijk gebruikt, komt waar- mert (10 jaar), Haag en Veld 257.

Een klein alarm-apparaatje met
een touwtje, de bodyguard. Het is
zeker niet het definitieve antwoord op straatroven, maar het
geeft een wat prettiger gevoel en
wellicht helpt het. Het ovalen
doosje wordt in een tasje of andere
bagage bevestigd. Er zit een koord
aan dat vastgemaakt moet worden
aan het lichaam (jas of riem). Als
de tas door een dief wordt gegrepen, trekt hij het koord uit het
doosje en ontstaat er een enorm
lawaai. De kans is aanwezig dat de
dief zonder zo'n piepende buit
vlucht. Het alarm kan ook met een
drukknop in werking worden gesteld.

De Bodyguard kost /19.90. Meer informatie bij Bellenium. tel. 01828 - 17617.

at wordt het: leasen of de kilometerprijs?
|0ort. De belastingmaatregel die heel
ederland in 1989 in beweging bracht.
's discussie spitste zich meestal toe op
l nadelige gevolgen voor de automobi|t. De verwachting dat veel bedrijven
guden overstappen op het aanschaf-

i van lease-auto's voor het personeel
j nog niet uitgekomen.
Sinds l januari geldt dus het veelbesproken
flsel-Oort, dat een belastingverlaging van
"miljard moet opleveren. Dat wordt, in het
|cler van het terugdringen van het autogeuik, voor een groot deel verhaald op de
Btomobilist. In het kort de belangrijkste ver|öeringen op een rijtje.

Rekenen

De eerste tien kilometer woon-werkverr worden beschouwd als privé kilometers
zijn niet meer aftrekbaar. Tot l januari
'chten we voor die eerste kilometers (enkefeis) nog tweehonderd gulden aftrekken.
'Lbedrag vervalt, bovendien worden alle
rige bedragen met tweehonderd gulden
l^agd.
Overigens blijft de minimum-aftrek
1
tweehonderd gulden wel bestaan, ook al
iakt
u geen reiskosten. Voor inwoners van
1
district Amsterdam, Diemen en DuivenJcht geldt echter weer een uitzondering. De
cus gaat er namelijk van uit dat zij nooit
dan tien kilometer van hun werk van'n wonen. Dat wordt dus allemaal carpoolDe kilometerprijs is vastgesteld op 0,44
t- ledere cent die de werkgever extra be't, moet de werknemer bij zijn inkomen
'ellen. Wie dus 0,60 cent per kilometer ver•$• krijgt, moet over 0,16 cent belasting gaan
alen. Voor die 0,44 cent wordt u geacht uw
" i auto te bekostigen. Niet alleen onderu
ü en afschrijving, maar ook de kosten van
w
egen, veerboten en parkeren zijn sinds l
u
ari bij dit bedrag inbegrepen. Of u nu in
x
'ijftien jaar oude Kadett of in een splinteruwe Ford Scorpio TD GL a ƒ 57.473,- rijdt,
'naakt allemaal niet uit. De kilometerprijs
r
aagt 0,44 cent. Een oud betrouwbaar walt
Je is dus niet eens zo onverstandig, alleen
doet u dan aan geen enkele milieunorm
er.
De zogenaamde 20-procent bijtelling is
'rtaan altijd van toepassing als u een 'auto
''s baas' heeft die u ook privé gebruikt.
;
Was in het verleden niet het geval als de
n
| belasting eindheffing was. Als u de geluk-

• Er rijden een paar honderdduizend lease-auto's op de weg

kige eigenaar bent van een dergelijk mobiel kunt u in het vervolg
rekenen op een aanslag van de
inkomstenbelasting.

Eenvoudig?
De belastingvereenvoudiging is
er niet veel eenvoudiger op geworden. En wat is nu voordeliger,
een eigen auto, een auto op naam van de zaak,
of een geleasde auto? 'Auto van de baas' roept
iedereen, een auto van de zaak en een geleasde
auto zijn blijkbaar synoniemen van elkaar.
Toch is de keus niet zo simpel.
Dat blijkt wel uit het feit dat de markt voor
lease-auto's onbetwistbaar is toegenomen,
maar lang niet zo onstuimig als eerst de ver-

archieffoto Weekmedia

wachting was. Veel bedrijven zijn
er blijkbaar nog niet van overtuigd. Uit een vorig jaar gehouden
onderzoek bleek dat slechts 3,3
procent van de werkgevers overwoog om meer lease-auto's aan te
schaffen. Een groot deel had zelfs
nog geen standpunt. Hoe het ook
zij, de lease-auto is nog altijd in de
minderheid, al rijden er wel een
paar honderdduizend op 's lands wegen en zal
het aantal wel toenemen ook.
Kan niet uitblijven, zeggen de leasemaatschappijen in koor. Ze doen een beetje denken
aan het spreekwoord van de twee om één been
vechtende honden, de derde ging er echter
lachend mee heen. De maatschappijen zijn
flink actief geworden in het rondstrooien van

schijnlijk niet uit met dat bedrag als hij zijn
auto normaal wil onderhouden. En wat gaat
degene doen die niet uitkomt met zijn vergoeding? Bezuinigen. Dat kan op een paar manieren. Bijvoorbeeld door nog even door te rijden
op die te gladde en afgeschreven banden. Door
het verversen van de olie en laten nazien van
het CO2-gehalte maar een maand uit te stellen. Of door de dealer met zijn flinke uurtarief
links te laten liggen en zijn toevlucht te nemen
tot de goedkope garage op de hoek.

Of een vergoeding van 0,44 cent de veiligheid
ten goede komt, zal moeten blijken. Redelijk
lijkt het niet. Voor veel mensen die hun eigen
auto zowel zakelijk als privé gebruiken, zal er
niet veel anders op zitten. Bezuinigen is echter niet de enige oplossing. De afstand Amsterdam-Utrecht zou sinds l januari 1990 weieens
43 kilometer, in plaats van 37 kilometer kunnen bedragen. Via Oort leiden er vele wegen
naar Utrecht.
EVERHARD HEBLY

(ADVERTENTIE)

Huisdieren lawaai
Geblaf, gepiep en gejank van huisdieren vormen een belangrijke
bron van geluidhinder. Het staat
samen met muziek en loopgeluiden in de top drie van buronlawaai. De Nederlandse Stichting
Geluidhinder (NSG) heeft er een
brochure over gemaakt. Hierin
worden adviezen gegeven voor zowel de gekwelde buur als de huisdierbezitter. Behalve aan honden
wordt er aandacht besteed aan
kippen, hanen, volièrevogels. duiven en andere dieren.
De NSG heeft tevens een boekje
uitgebracht over hoe je de overlast
kunt beperken bij het muciseren.
Beide deeltjes zijn gratis te bestellen bij de NSG, tel. 015 - 562723.

Vakantie CARA-patiënten

ONDEROELENSHOP
AmrtmUm «an Wouslraal 35 0206629825
Am«t«rt«m BNlmerplem 403 020-913502
Amttelvefln
Binnenhof 44
020-457283

Voor CARA-patiënten (mensen
met ademhalingsmoeilijkheden i
zijn de mogelijkheden om op vakantie te gaan zeer beperkt. Er
bestaat vaak angst om er op uit te
trekken, onder andere vanwege
mogelijk te verwachten benauwdheidsproblemen op het vakantieadres. Het Astma Fonds heeft hier
wat aan gedaan en de folders
'CARA en goed voorbereid op vakantie' en 'CARA en groepsvakanties voor jong en oud, programma
1990' samengesteld. Voor meer informatie kan men zich wenden tot
de afdeling vakantie-activiteiten
van het Astma-Fonds, tel. 033950330.
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i-iN Mi urn

,-Arfi

oterweg 139 Badhoevedorp Tel. 02968-94631

Voor de gestampte pot.
Maison
du
Rouret
Coteaux de lArdeche
Een fruitige rode wijn met
een aangenaam bouquet
3 95 3 voor 10.-

Gelderse -ook
"50 gram

2,95 &

Kmp wit of bruin brood
J-851.80

Gouase Kaas \
05-8011.70 \

i bt
ai i

Doe het goed
en zoek het bij

Pakje met 7 roomboter
stroopwafels

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
m al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

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

JOTSPI

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

l 50 2 voor 2.55

4-5Ü 1.25

Schiesser
voordeel!

r

o npoucen mokka
t i3l rum'rozijnen *
i „norn
,
l 70 4 voor 4.95
l

Fa. Gansner & Co.

o hp kent u aanb Ld ngen n de Hema

HEMA

U 11 jt 1390

.Echt Waar Voor Je Geld-

VRIJDAG EN ZATERDAG
Alle

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

MANTELS

Haltestraat 50 tel. 13030

zoekt een

ssiioostsnaakhulp m/v
Bel of kom even langs en vraag naar
Jacob Koning

1

/z prijs

reeds meer dan 25 jaar
voor

Voor enkele uren per week.

Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DEIMSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort*
Tel.02507-12972

H»ekerU P. V. KLEEFF
v. Stolbergbergweg 1 Tel. 17093

Wij zoeken voor uitbreiding van ons team

gesloten van
maandag 15 januari
maandag 29 januari

cassière

?f?A

Haltestraat 55
Zandvoort

Heeft u interesse, kom langs of bel voor een
afspraak. Hr. L. Souwens

SPAR SUPER NOORD

..'Urenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en
bemiddeling bij hypotheken en assurantiën

NU 249,-

f 19,95
Schiesser®

Kroon Mode

Part-time of full-time

v

Celsiusstraat 192 - Tel. 14361

wo-de m&t 'n
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

y

AART VEER

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen.
telef
- 02507-15531
"Q T7

Ih'VM
Vt. i_\Afl

Ondergoed voor mannen die
kwaliteit en pasvorm willen voor
een betaalbare prijs
100% katoen m 3 kleuren
Slipofsinglet
2 Stuks

±>. V . telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

presenteert

ZIJN NIEUWE KOELTOONBANK, MET NOG MEER VERS GESNEDEN GROENTEN,
SALADES, RAUWKOST, STAMPPOTTEN EN KANT EN KLAAR MAALTIJDEN.
Profiteer daarom van deze feestelijke aanbiedingen uit onze koeltoonbank.

sek voor Amsterdam en omgeving
ke week 730.000 exemplaren
Ja ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter Minstens drie regels beschrijven

%$*

prijs
excl 6%
BTW

-n'3i regels

2,50

FRUIT SALADE Vz pond
Nieuw!

l

1,95
95

SALADE EXCLUSIEF 1/2 pond
SALADE TROPICAL Vz pond

*
KRIELAARDAPPELTJES „Donne Femme" 1 pond 3,50

pnjs
incl 6%
BTW

Maandag en dinsdag

:t

lU
I In

25,36,47,58,69,
80
91,
102,-

-|

HONGAARSE
ZUURKOOL 1 pond

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

^ƒ

1/eeb

_

v ' -S

r L trode/Woonplaats
Ji'tdatum*
ir etüonnummer
ot ^ddg olietn vrjcag nvulen

Handtekening

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156. 1000 AD Amsterdam, ot afgeven
LJ
H<=t
~' Parool Wibautstraat 131/Rokm 110.Amsterdam
110,Amsterdam
"Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54 56, Purmerend,
\ 'te'wal 19 Uithoorn Stationsstraat 70, Weesp p a firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvoort
ja<uhuisplein 1 2

2,50

i
[
[

GROENTE EN FRUIT
GROTE KROCHT 25
ZANDVOORT
•S? 14404

Ji
)

ii

2
31
3

p TI na
NIEUWS- EN HÖiS^AFFROS^LADËN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 25 januari 1990

IMieuwsbla
Oplage: 4.900

50e jaargang nummer 4

Los nummer ƒ 1,25

Circuit wil Dame in
lagere huur de touwen
ZANDVOORT - Tussen gemeente en stichting Exploitatie Circuit Park is een meningsverschil ontstaan over
een redelijke huurprijs. Directeur Ernst vindt 4 ton per jaar
teveel voor de korte racebaan.
De gemeenteraad beslist dinsdagavond.
Het College van Burgemeester en
Wethouders stelt dat het bedrag van
4 ton een minimale huurprijs is en
wil dus niet akkoord gaan met verlaging daarvan. De huuropbrengst
wordt namelijk als structureel dekkingsmiddel in de gemeentebegroting aangewend, verlaging daarvan
heeft dus consequenties voor de begroting.

Circuitdirecteur Ernst acht een
verband leggen met de gemeentebegroting niet op zijn plaats. Hij wees
erop dat op de kleinere racbaan een
aantal evenementen niet kan plaatsvinden, voorbeelden daarvan zijn
het EK Truckfestival en de Formule
3000-race. Bovendien heeft de stichting Exploitatie Circuit Park een ton
aan extra kosten ten gevolge van de
uitbreiding van Gran Dorado.

Vijf jaar
Eventueel zou hij wel akkoord
kunnen gaan met een huurprijs van
4 ton, mits deze voor vijfjaar vastgelegd zou worden. Het college wil
hier echter niet aan, omdat - als de
nieuwe accommodatie gereed is partijen.de vrijheid moeten hebben
om te kunnen onderhandelen over
alle voorwaarden. De redelijkheid
van een overeenkomst voor vijfjaar
wordt wel ingezien in verband met
mogelijke contracten met sponsors.
De meerderheid van de commissie
voor financiën lijkt het collegevoorstel, een huurovereenkomst voor
vijf jaar zonder dat de huurprijs
voor die totale periode is vastgesteld, te steunen.
Wel behielden de meeste leden
hun stem voor, dinsdagavond in de
gemeenteraadsvergadering valt de
beslissing.

vergaderen over

ZANDVOORT - De welgeproportioneerde dame die al
sinds april 1966 vanaf haar
sokkel op de Rotonde op de
Noordzee uitkijkt, moest
dinsdagochtend even in de
touwen. Zij kreeg een nieuw
plekje, een paar meter naar
voren.

ZANDVOORT - De Partij van de Arbeid komt maandagavond
in de vergaderzaal van Gran Dorado opnieuw bijeen voor de
vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990. Op deze ledenvergadering wordt
tevens opnieuw gestemd over de wethouderskandidaat van de
socialisten.

Het kostte enige tijd om het inclusief sokkel - ongeveer 8000
kilo'zware beeld zodanig op te
hangen, dat het brons onbeschadigd zou blijven. Een klus die er
door de storm niet gemakkelijker
op werd gemaakt. Bovendien betwijfelde men het of de - ter plekke
gestorte - sokkel het zou houden.
Maar ruim een uur later stond de
dame, indertijd gefabriceerd door
Jan van Luijn die op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam medeleerling was van
Bep Sturm-van den Bergh, keurig
op haar nieuwe plekje.De 'verhuizing' was nodig omdat beeld een
betere plaats te geven ten opzichte
van het patroon van de nieuwe bestrating op de Rotonde. Met dat
laatste wordt een dezer dagen begonnen. De bestrating is vrijwel de
laatste fase van de herinrichting
van de boulevard, want de nieuwe
muur langs de wandelpromenade,
die tot aan de Seinpostweg reikt,
is bijna gereed. De bestrating op
dit glooiende deel van de boulevard wordt in twee stroken aangelegd, de één mét, de ander zonder
treden.

Het hoofdbestuur van de PvdA
heeft op verzoek van enkele leden
van de afdeling Zandvoort, waaronder oud-fractievoorzitter Gert Toonen, de huidige fractievoorzitter Polkert Bloeme en wethouder Ide Aukema, de vergadering van 8 januari
ongeldig verklaard. Dit omdat er
procedurefouten
zijn
gemaakt.
Hierdoor zou volgens de door de
groslijstcommissie naar voren geschoven wethouderskandidaat Gert
Toonen, Jeanette van Westerloo ten
onrechte gekozen zijn tot kandidaat
wethouder voor het na de verkiezingen te vormen college van burgemeester en wethouders.

Vormfouten

De firma Nelis verwacht de
klus, die in totaal zo'n 2,4 miljoen
gulden kost, over ongeveer drie
weken geklaard te hebben, mits de
weersomstandigheden
gunstig
zijn. Ook storm, met veel stuifzand, kan vertragend werken.
Oorspronkelijk was gepland dat
de opknapbeurt van de boulevard
eind 1989 klaar zou zijn.
• De 'dame' van Jan van Luijn
werd dinsdagochtend een paar
meter verplaatst.
Foto: Beriott

Uw krant niet
ontvangen?

ZANDVOORT - De firma Nelis uit Haarlem krijgt waarschijnlijk de opdracht het
nieuwe sportcomplex van
Zandvoortmeeuwen aan te leggen. De aanneemsom bedraagt
bijna de 1,3 miljoen gulden exclusief BTW.

Opvolgers van Drenth en Zwerver zijn liever huisarts dan specialist

ïratis
Advies en bijstand zijn voor leden
an de vereniging gratis. Anderen
unnen tijdens de spreekuren voor
12,- per jaar lid worden. De spreekren werden tot nu toe gemiddeld
oor minimaal twee personen per
eer bezocht.
Iet NVH vermoedt echter dat er
leer behoefte is aan advies, dan nu
evraagd wordt. Men denkt echter

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

Het is de bedoeling dat de voetbalvereniging nog dit jaar, voor het
nieuwe seizoen, verhuist naar het
binnenterrein van het voormalige
circuit. De gemeenteraad heeft daarvoor vorige maand in principe bijna

mensen omgaan én minder met en- ring achter de rug, waaronder een
kel de techniek, zoals in de chirurgie jaar als huisarts op het Bovenwindhet geval is. Het contact met de pa- se Eiland Sint Eustatius van de Netiënten is voor mij erg belangrijk", derlandse Antillen. Een veelzijdige
ervaring zo blijkt: "Op 2000 bewoaldus Jagtenberg.
Evenals Weenink is hij getrouwd ners werken daar maar twee artsen,
met een verpleegkundige, zij hebben en er zijn verder geen medische speeen zoontje (Luuk) van veertien cialisten. Dus als de ander vrij was,
maanden en wonen momenteel in stond ik overal alleen voor, alles uit
Haarlem. Maar Zandvoort is hem de eerste lijn kwam naar mij toe.
niet onbekend. Van 1961 tot 1980 Daardoor kreeg ik met van alles te
heeft hij in deze gemeente gewoond maken, van het trekken van een kies
en zijn praktijk vestigt hij in het tot het opereren van honden".
Daarnaast was hij onder andere
vroegere ouderlijk huis aan de Thorbeckestraat 44.
sportkeuringsarts bij de Stichting
Sportgezondheidszorg Haarlem en
nam hij in de provincie Noord-HolWeenink
land diverse stads- en plattelandsFrank Weenink woont in Drie- -huisartsenpraktijken waar. Weehuis. Ook hij heeft al de nodige erva- nink loopt nu al mee met dokter
Zwerver, wiens praktijk hij per l februari zal overnemen. "Zo leer ik
een aantal patiënten, vooral chronisch zieken, al vast kennen".
Beide doktoren hebben bewust gekozen voor een huisartsenpraktijk,
vanwege liet contact met de patiënten. "Als huisarts heb je veel meer te
maken met de mens in zijn totaliteit", aldus Jagtenberg. "Een hartchirurg bijvoorbeeld is heel gespecialiseerd technisch bezig en krijgt
meestal maar kort met de patiënt te
maken. Vaak verdwijnt die na een
enkele ingreep weer uit het gezicht".

Stress

[Waterstanden
atum
5 jan
5 jan
r
jan
3 jan
9 ian
5 jan
l jan
feb

ifeb

HW

UW

HW

LW

02.35 10.36 14.50 23.06
03.16 11.16 15.15 23.34
03.44 11.40 15.5804.26 00.10 16.38 12.15
05.00 00.46 17.12 12.44
05.39 01.05 17.52 13.30
06.21 01.34 18.36 14.05
07.01 02.19 19.26 14.45
07.49
03.05 20.15 15.25

aanstanden: 26 jan. NM 20.20 u.
tij: 28 jan. 04.26 u. NAP+98cm

;

Strandpaviljoen
Trefpunt
Q
krijgt als fietsvriendelijke hoO
reca-onderneming de Waarderingsprijs 1989.

;'
;•
^
'i

Winst
Winst behaalde Zandvoort
f- :
'75 vorige week in de oefenO l.
campagne tijdens de winterstop te- •;
gen het maar liefst twee klassen ;i
:
hoger spelende IJmuiden.

SCHOOLINFOR~MATIEBIJLAGE 1990

'Als huisarts méér contact met de patiënt'
Elysee Beach Hotel, van 15.30 tot
18.00 uur. Dokter Drenth stopt per
26 februari, hij krijgt een receptie
aangeboden op vrijdag 23 februari
van 16.30 tot 18.30 uur in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen.
De praktijk van dokter Drenth
wordt overgenomen door Chris Jagtenberg. Hij heeft al een aantal jaren
als huisarts gewerkt, eerst in 't Zand
in Noord-Holland en sinds anderhalfjaar in een grote praktijk in Almere. Daarvóór is hij een paar jaar
werkzaam geweest in diverse ziekenhuizen in Nederland, onder andere in Eindhoven en in Utrecht,
waar hij zich aanvankelijk wilde
specialiseren in de hart- en longchirurgie. "Ik wilde echter meer met

Trefpunt

Nelis krijgt klus ZVM

Alle spreekuren van het NVH worien gehouden in wijkcentrum 't
Btekkie, Flemingstraat 9 Zandvoort
Vieuw-Noord (bij de Van Pagéehal).

"Het kan uiteenlopen van een sim)el
advies tot aan het inschakelen
r
an een advocaat", aldus secretaris
arg Weidema.
Het NVH afdeling Zandvoort zal
ndien nodig bemiddelen teneinde
ot een oplossing te komen, maar
Ian moeten de klachten wel al
Dokter Zwerver legt zijn praktijk
chriftelijk bij de verhuurder zijn neer per l februari, komende zaterngediend. .Om de afhandeling van dag kan men hem de hand drukken
^achten te bespoedigen, verdient tijdens een afscheidsreceptie in het
iet aanbeveling om van brieven en
ndere relevante gegevens copieën
iee te nemen.

Sloop
Het Spaanse en het ItaliaanQ ;;
se restaurant aan de Zee- «J v
straat worden deze week met de .-•
grond gelijk gemaakt.
-:

Het rumoer, dat onstaan is over de
aanwijzing van Van Westerloo als
kandidaat wethouder, heeft het aanzien van de PvdA inmiddels ernstig
Koper
l
geschonden. Gert Toonen heeft zelfs
gedreigd om met een eigen socialisGeertje Koper en Jaap KoQ ï'j
tische lijst naar de stembus te gaan.
per ontmoetten elkaar méér
*3 -•
Tijdens de 'ongeldig verklaarde' verdan zestig jaar geleden op de glij- : ;
3 miljoen gulden beschikbaar ge- gadering werden 37 van de 75 sternbaan aan de Strandweg.
steld. Dit wordt echter pas definitief, men uitgebracht op Van Westerloo
als men is ingelicht over de aanbesteding van het sportcomplex. Dat
(ADVERTENTIES)
gebeurt morgenmiddag om 16.30
uur tijdens een extra gezamenlijke
vergadering van de commissies PuC
blieke Werken en Financiën.
Verschillende bedrijven konden
WEEKMEDIA EN TOP 8+1
dinsdag inschrijven op de klus, J.G.
Nelis GWW B.V. uit Haarlem bleek
DEZE WEEK
de laagste met ƒ1.420.000,- exclusief
BTW. De aanneemsom is ondertusSCHOOLINFORMATIE
sen middels bezuinigingen teruggeZie elders in deze krant.
bracht tot ƒ1.295.000,-.
De volgende schoolinformatie is op
21 en 22 februari. .-

dat lang niet iedereen hiervoor 's
avonds naar 't Stekkie wil komen.
Met het instellen van een spreekuur
op de dinsdagmiddag vermoedt men
dan ook voor een aantal mensen het
bezoek vergemakkelijkt te hebben.
Het is dan nog licht (dus grotere
veiligheid), de kinderen zijn nog
naar school (meer tijd beschikbaar)
en de belbus rijdt nog (vervoer voor
ouderen beschikbaar).

ZANDVOORT - Maar liefst
twee Zandvoortse artsen nemen deze maand afscheid van
hun patiënten. Dat zijn de dokters Drenth en Zwerver. Zij
worden opgevolgd door twee
jonge collega's, respectievelijk
de vierendertig] arige Chris
Jagtenberg uit Haarlem en de
tweeëndertigjarige Frank Weenink uit Driehuls. De persoonlijke aandacht voor de patiënt
blijft, zo geven zij beide duidelijk aan.

Een zorg minder hopen Ge- n .
zinszorg Kennemerland Zuid
O ;
en cliënten binnenkort te hebben, in ...
de verwachting dat het aantal part- ;•
timers zal toenemen.

Geschonden

ZANDVOORT - Het Nederlands Verbond van Huurders
afdeling Zandvoort heeft het
aantal spreekuren uitgebreid
van twee tot drie per maand.
Het derde en nieuwe spreekuur is op de vierde dinsdag van
3e maand, van 13.30 tot 14.30
aur in 't Stekkie. Met deze mid3aguren hoopt men een aantal
mensen tegemoet te komen.

De reeds bestaande spreekuren,
>p de eerste en de derde dinsdag van
Ie maand van 20.00 tot 21.00 uur,
Jlijven gehandhaafd. De spreekuren
:ijn bedoeld voor huurders en woüngzoekenden uit de gemeente
'andvoort, zij kunnen hier informaie inwinnen en/of klachten doorge'en over zaken die niet of niet naar
evredenheid door de verhuurder
:ijn opgelost.

Zorg

Volgens bestuurslid Jan Heemskerk zijn de 'vormfouten' tijdens de
vergadering van 8 januari niet opzettelijk gemaakt. Ook de aanwezige
afgevaardigde van het gewest greep
niet in. "Hoewel er geen opzettelijke
fouten gemaakt zijn, is er naar aanleiding van de gevolgde procedure
rumoer ontstaan rond de wijze
waarop de kandidatenlijst voor de
gemeenteraad tot stand gekomen is.
In principe bestaat de mogelijkheid,
dat de stemming over de plaatsvolgorde van de kandidaten beïnvloed
is door de gemaakte fout tijdens de
vergadering. Zuiverheid en zakelijkheid staan bij de PvdA hoog in het
vaandel, ook als het om belangrijke
zaken gaat zoals de samenstelling
van de gemeenteraadsfractie", aldus
Heemskerk.

2,4 miljoen

Verbond van Huurders
breidt aantal uren uit

tegen 2G op Toonen en 12 op Bloeme.
Hiermee had zij net niet de - volgens
de statuten vereiste - absolute meer- •
derheid van de Zandvoortse socialisten achter zich.
Na deze uitslag trok Toonen zich
terug. Het valt volstrekt niet te voorspellen hoe de stemming maandagavond uitvalt, omdat de opkomst
van de leden bepalend is voor de
uitslag.

Chris Jagtenberg (l.) en Frank Weenink worden de opvolgers van respectievelijk dokter Drenth en dokter
Zwerver.
Foto Beriott

"Als huisarts moet je ook op leeffactoren letten", voegt Weenink toe.
Als voorbeeld noemt hij 'stresserende' factoren die een rol kunnen spelen bij het ziek worden, zoals werkomstandigheden, een verhuizing of
familie-omstandigheden. "Als huisarts moet je pp dergelijke omstandigheden wijzen, in de praktijk
blijkt dat vaak heel verhelderend te
werken". "De mensen betalen vaak zonder dat zij dat beseffen - een prijs
voor stress", bevestigt Jagtenberg.
Het betekent volgens hem echter
absoluut niet dat de patiënt niet
meer 'gewoon' ziek mag zijn: "Die
terugkoppeling naar de sociale factoren hoort er als 'extra' bij.
Vervolg op pagina 3
•U

Nadere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunfu vragen bij":
PERSCOMBINATIE Advertentiebedrijf
Afd. Personeels & Opleidingsadvertenties
Telefoon: 020-562.6297
Regio kantoren van Weekmedia
Telefoon: 020-562.2618
02975-40041
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FAMILIEBERICHTEN

u mimi

Hoera
Opa en Oma Koper
zijn l februari a.s. 60 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd door:
Ingrid en Peter
Roy
Jeannette en Willem
Ellen en Peter
Linda en Wil
Jaap en Mictiaela
Helene en Michcl
Suzanne en Gerard
Kees
Greta en Edwin
Marja en Cor
Ton
Anja
Brenda en Richard
Menno en Dohma
Gerard
Yvonne en Leon
Diane en Dennis
Eric
Mark

^

023-315855

_ H^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
;;van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

A. M. Terol-Mantel
50 JAAR GETROUWD
- Jhr. Quarl. v. Uffordlaan l fi
4j. 2042 PR Zandvoort
Ut Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 3 februari in Gran Dorado Hotel van 15.00-18.00 uur.
Kinderen en Kleinkinderen

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

•tt
#

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.
*
*

g In de volle overtuiging des Geloofs heeft God tot
S Zich genomen onze lieve moeder, schoonmoeder,
* grootmoeder en overgrootmoeder
Akke Paap-Noorderbroek
weduwe van Klaas Paap
op de leeftijd van 89 jaar.
Uit aller naam:
G. J. Paap
Zandvoort, 21 januari 1990
„Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
Nic. Beetslaan 46
2041 NP Zandvoort
De begrafenis heeft op woensdag 24 januari
plaatsgehad.

Op 16 januari 1990 ging van ons heen, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, omi, tante en oudtante
Louise Henriëtte Haverkamp-Remmers
op de gezegende leeftijd van 96 jaar.
Zandvoort:
L. W. Henrion VerpoortenHaverkamp
F. Henrion Verpoorten
Oegstgeest:

J. H. Haverkamp
L. Haverkamp-Wittebol
Uithoorn:
L. A. Haverkamp-Muysson
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Nichten en neven
Achternichten en -neven
Corr.adres: Hogeweg 56 - flat 7
2042 GJ Zandvoort
De Bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgevonden op 19 januari op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfqrnuizen
Ook voor Uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Dankbetuiging:
Voor alle lieve zorgen gedurende de meer dan 12 jaren
van haar verblijf in „Het Huis in de Duinen" en voor de
buitengewone hulp van dokter Zwerver tijdens de laatste zeer moeilijke week besteed aan onze moeder,
mevrouw L. H. Haverkamp-Hemmers
Namens de familie:
L. W. Hennon Verpoorten-Haverkamp
Voor Uw blijk van medeleven ons betoond na het overhjden van onze moeder
Jacoba Maria van Staveren-Zantvoort
weduwe van Henk van Staveren
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller IIJUITI:
haar kinderen
'andvoort, januari 1990

Deskundig ag>iesr

van bijvoorbeeld j u b i l e u m , t f u n i t - , MTUuderinti, h u u e -

lijk, geboorte of aniliTc fiinnlieherifhten.
U bereikt met deze aduTtcntit 1 11 Hl M l menden in Zatulvoort, Benhi'ld t-n A e n i o n h n u t en betaalt daarvoor
slechts ƒ27.00 (.<\(•] i i ' , BT\Vi

Voor moer informatie hel \\Vi'kni''dui Uithoorn, telefoon 02!'".")-101)11

Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

Spaar-Groei-Rekening
tot 2500,- (ongewijzigd)
2500,- - 5000vanaf 5000,-

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meerte worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
23B-89
68B-89
187B-89
197B-89
199B-89
1B-90

Vinkenstraat 6
Burg. Van Alphenstr. 102
Dr.C.A.Gerkestraat61
Kostverlorenstraat?
Burg. Engelbertsstr. 14
Kerkstraat 12a

oprichten tuinhuisje
plaatsen luifel boven pompeiland
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
wijzigen winkelplein

(W.A.B.M.)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om positief te beschikken op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een:
- amusementshal annex theater, Kosterstraat 3/5/7 te Zandvoort;
- snackbar, Haltestraat 53 te Zandvoort.
De ontwerp-beschikkingen en andere op de aanvragen betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 26 januari tot 10 februari 1990 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 9.00-12.00 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de stukken ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00-14.00 uur.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraag en een ieder, die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot genoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen
naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
25 januari 1990

van DEIM5EIM en ZN.
Bilderdijkstraat 30 ZandvoortTel.02507-12972

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn
De Spar

Kerkstraat 12, Zandvoort

4 %
51*%

Spaar-Plan-Rekening
Spaar-Vast-Rekening*
looptijd 2 jaar
Iooptijd.3jaar
looptijd 4 jaar
looptijd 5 en 6 jaar
looptijd 7,8,9 en 10 jaar

7]/>%
7!*%
7%%
7%%
7%%

Termijnplanbrieven*
na 2 jaar
na 3 jaar
na 4 jaar
looptijd 5 jaar
looptijd 6 jaar

7 %
7'/4%

Rabobank Rendement Rekening
minimum saldo ƒ 10.000-

614%

Rabobank Beleggersrekening
tot25.000- (ongewijzigd)
25.000,- - 50.000vanaf 50.000,-

3 %
4%%
614%

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500,- (ongewijzigd)
2500--5000vanaf 5000,-

2!ó%
4 %
5'/i>%

Rabobank Kinderspaarplan

4%%

Rabobank Tienerrekening

3%%

Zilvervloot
Werknemerssparen
ambtenaren/premiespaarregeling
spaarloonrekening
winstdelingsspaarrekening

INTERESSANTE INBOEDEL VEILING
Op woensdag 31 januari
's morgens 9.30 uur

naar

Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden
afgesloten) wordt de rente met Va% verhoogd:
Spaarrekeningen met opzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening.
Spaar-Premie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5.
•Jm.i.v II januari 1990

VEILINGGEBOUW DE WITTE ZWAAN
Gasthuisplein
er wordt o.a. geveild:
Zeer fraai meubilair, modern - klassiek en oma's tijd. Schilderijen,
etsen, boeken, porselein, glaswerk, koelkasten, fornuizen, 2 Solina nuisorgels en veel ander klemgoed enz. enz.
KIJKDAGEN: zondag 28 en maandag 29 januari 10.00-17.00 uur
Deurwaarder H. Terhoeven uit Haarlem
Veiling directie Fa. Waterdnnker
Tel. 02507-12164

4%%

wijzigingen voorbehouden

Rabobank

R3

Meer bank voor je geld
Zandvoort, Grote Krocht 30-36
Tel. 02507-16941

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD

Te koop gevraagd

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

STRANDTENT

telefoon 023-385478

Br. ond. nr. 990753.

mini
club
KINDERMODE

OPRUIMING

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS

De hele
wintercollectie
voor de halve prijs

Aangesl. bij DIBEVO
Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

Buureweg 1-3
2042 HH Zandvoort
Tel. 02507-16580

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natu rauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

ADVERTENTIES

P. J. d'HONT

Te koop gevr.

UITVAARTVERZORGER

Groot huis of pension

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Br. ond. nr. 990754

Spaar-vrij-Rekening (ongewijzigd)

reeds meer dan 25 jaar
voor

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Deze adu'rU'ntk'ruimU' v a n Ml mm btml en öÜ mm
hoou kunt u uoliruikcn om oen aankondiging te doen

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

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

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
. . . en toch kwam ook haar tijd . . . We konden
het eigenlijk niet geloven dat, binnen één week
van ernstige ziekte, we voorgoed al scheid moesten nemen van onze moeder
Louise Henriëtte Haverkamp-Hemmers
9-11-1893
T 16-1-1990
haar
Loek en Fred

Bouw garage
wijzigen woning
bouw schuur/garage

Voorgenomen Hinderwetvergunningen

en

*

Burg. Engelbertsstr. 28
Haltestraat 30
Max Euwestraat 73

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van
dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
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*
* Op 3 februari a.s. zijn onze ouders
C. Terol

#

Aangevraagde bouwvergunningen
6B-90
7B-90
8B-90

De Rabobank
verhoogt haar
spaarrentetarieven

DE IAATSTE VOORJAARSMODE
UIT PARIJS...
Het laatste Franse modesnufje staat nu al bij ons in de showroom: de
nieuwe Renault 5 Parisienne. Uitgevoerd in luxueus zwart hebben we de
Parisienne, volledig volgens het laatste modebeeld, voorzien van diverse accessoires: zonwerend glas, een luxe zonnedak, speciale Parisienne stripingen logo.
De Renault 5 Parisienne is er al vanaf f 19.295,-.* Bovendien is het
deze maand extra aantrekkelijk om een Parisienne te kopen.
U hoeft haar namelijk pas in 1991 te betalen!** Of u kiest voor
een gunstige renteregeling: 0% bij een looptijd van 24 maanden.** Kom snel langs voor een
uitgebreide proefrit.

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"
Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht

29,50
Alles zoveel u wilt!!

' inkl BTW. excl. aflevenngskosten
k

' Financiering op basis van huurkoop via Renault Financiering. Minimaal te financieren
bedrag f 4 000.. max. f 10.000.-. Aanbetaling 25%. Raadpleegde Renault-dealer.
voor alle flnancienngsvoorwaarden

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10,2041 CD Zandvoort.Telefoon (02507) 13360.

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur
Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

t
«L
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Afscheidscadeau
dokter Drenth
ZANDVOORT - In verband met de pensionering
van dokter Drenth is een
comité opgericht dat hem
tijdens een receptie een afscheidscadeau wil aanbieden. Voor dat laatste is een
gironummer geopend.
Dokter Drenth bereikt dit jaar
de pensioengerechtigde leeftijd.
In verband daarmee beëindigt
hij op 26 februari zijn praktijk,
na 28 jaar in Zandvoort als huisarts werkzaam geweest te zijn.
Op vrijdag 23 februari is er een
afscheidsreceptie in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen 1. Bij die gelegenheid kan men tevens kennis
maken met zijn opvolger, dokter Chris Jagtenberg, en diens
echtgenote.
' Er is een comité gevormd dat
dokter Drenth tijdens zijn afscheidreceptie een geschenk wil
aanbieden, als dank voor wat hij
als arts en als colonnecommandant van het Eode Kruis voor de
Zandvoortse
gemeenschap
heeft gedaan. In verband daarmee zijn twee rekeningnummers geopend, ten name van Comité Afscheid Dokter Drenth, te
Zandvoort, waarop men een bijdrage kan storten. Dat zijn het
nummer 49331 bij de Postgiro
plus het
rekeningnummer
56.58.15.989 bij de ABN te Zandvoort. Het gironummer van de
ABN is 4000.

Kaalslag op Zeestraat

Maatschappelijk
werk gaat door

ZANDVOORT - Kaalslag op
de Zeestraat. Deze week zijn de
twee restaurants op de hoek
van de Zeestraat en de Stationsstraat definitief gevallen
onder de slopershamer.
De restaurants Sevilla en Pizzeria
Venezia zijn vorig jaar al ontruimd
met het plan deze omver te halen. De
gemeente had de panden daartoe
voor een bedrag van ongeveer zes
ton overgenomen, onder de voorwaarde dat deze per l september
leeg opgeleverd zouden worden. Al
voelden de beide exploitanten niets
voor een gedwongen vertrek, uiteindelijk heeft het de toenmalige eigenaar weinig problemen opgeleverd.
Het contract liet aan duidelijkheid
niets te wensen over. Dat beseften
zowel Francisco Garcia van restaurant 'Sevilla' als zijn buurman van
'Venezia' al snel.
Het doel van de sloop is een bredere doorgang te verkrijgen van het
Stationsplein naar de Zeestraat,
waardoor de verkeersstroom versoepeld kan worden. Van die stroom
zal ook de NZH-bus deel gaan uitmaken. Hoe het gebied er uiteindelijk
uit zal gaan zien, is nog onduidelijk.
Bij de planontwikkeling zal duidelijk rekening gehouden moeten worden met eventuele wensen van de
Nederlandse Spoorwegen. Eén van
die wensen is, zij het in een nog pril
stadium, de bouw van een low-budget hotel op het Stationsplein.
De wens van Garcia is om elders in
Zandvoort zijn bedrijf voort te zetten. Maar een locatie daarvoor heeft
hij nog niet gevonden. Zijn buurman
Manuel heeft zijn heil voorlopig in
Portugal gezocht.

ZANDVOORT - De continuïteit van het maatschappelijk
werk in Zandvoort is sinds
kort weer gewaarborgd. Het
kleine plaatselijke team is, na
het afscheid onlangs van Willem de Goede, definitief versterkt door Wim de Wit.

•

De stichting Maatschappelijk
Werk Zuid-Kennemerland had in
het verleden voor het uitvoeren van
haar diensten in Zandvoort twee van
haar mensen in deze gemeente gestationeerd. Naast Madeleme Groot
was dat Willem de Goede, maar
laatstgenoemde werd begin 1989
ziek. In de loop van dat jaar werd
steeds meer duidelijk dat hij zijn
werkzaamheden in Zandvoort met
meer zou kunnen hervatten.
Afgelopen jaar is hij vervangen
door diverse tijdelijke krachten, hetgecn voor een aantal cliënten wat onvermijdelijke - wisselingen van
werkers betekende. Sinds kort is het
werk van De Goede overgenomen
door een nieuwe, ervaren maatschappelijk werker die men voor
vast heeft kunnen aanstellen: Wim
de Wit.
Madeleine Groot en Wim de Wit
zijn dagelijks 's morgens tussen
09.00 en 10.00 uur te vinden op het
bureau aan de Noorderstraat l, tel
13459, waar men met hen een afspraak kan maken. Het avondspreekuur is voorlopig vervallen.

Twee res-

taurants aan
de Zeestraat

moesten deze
week definitief
wijken
voor de nieuwe ontwikke-

lingen.

Foto Berlott

i Weekenddiensten
Weekend: 27/28 januari 1990
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.P. Paardekoper,
heeft
weekenddienst dr. G. Mol, Koninginneweg 34a, tel. 15600. Spreekuren:
zat. 07.30, 12.00 en 17.00 uur, zond.
12.00 en 17.00 uur. Inlichtingen omtrent de overige weekenddiensten
worden verstrekt via de telefoonnummers van de betrokken huisartsen: Anderson, 12058; Drenth, 13355;
Flieringa, 12181; Zwerver, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888,
Asiel
Haarlem

023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Gratis
voor leden. Eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

j Kerkdiensten
Weekend: 27/28 januari 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in Ned. Hervormde Kerk met
voorgangers en medewerking van
koren van de verschillende kerken.
Lepra-kollekte
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 25 JANUARI 1990

Zaterdag 19.00 uur: E.V., geen opg.
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in Ned. Hervormde Kerk
(Kerkplein) met en medewerking
van koren van de verschillende kerken. Lepra-kollekte
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis

MENINGEN

Vervolg van voorpagina

Onschuld

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt
uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
Anonieme brieven worden niet geplaatst

Naar aanleiding van de diverse
persberichten over de P.v.d.A. ledenvergadering en over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de
De heren zijn nu bezig om de eergemeenteraadsverkiezingen, willen
wij ook graag een paar opmerkingen ste vrouwelijke kandidaat wethouder erg te beschadigen en te kleinemaken.
Toen I. Aukema in 1970 op de
In deze publikaties komt Gert ren.
lijst
kwam,
het de bedoeling was
Toonen tevoorschijn als de ver- dat hij later en
zou worden,
moorde onschuld en Ide Aukema als kende bijna wethouder
niemand van de leden
de reddende engel. Het was toch hem. Ondergetekenden
kenden hem
echt wel bekend dat Jeanette van wel en samen met Klaas
Sant hebWesterloo in was voor kandidaat ben
wij toen met hem gesproken. Hij
wethouder. Het bestuur was op de wilde
en kon zich vrij maken. In de
hoogte en dus ook de voorzitter Lida toenmalige
ledenvergadering moest
Weilers, deze was ook lid van de I.
Aukema zich aan de leden voorgroslijstkommissie. Wat de vier le- stellen.
Hij had toen ook alleen beden betreft die niet mochten stern- stuurlijke
ervaring en na een half
men, daar heeft niemand aan ge- jaar raadslid
hij wethouder. De
dacht, jammer. Maar deze leden P.v.d.A. heeftwerd
er geen spijt van gestonden wel op de officiële ledenlijst had, want hij was
een goede wethouuit Amsterdam.
van financiën.
Bij de stemming werden 75 stern- der
Jeanette van Westerloo is onder
men uitgebracht. Hiervan kreeg Jea- andere
jaar voorzitter van de
nette van Westerloo er 37, Gert P.v.d.A. vier
geweest
en heeft in die tijd
Toonen 26 en F. Bloeme 12 stem- heel moeilijke vergaderingen
geleid.
men. Degene met het minst aantal Zij heeft vier jaar lang bijna
alle
stemmen viel af, dus F. Bloeme, en raadsvergaderingen en commissieherstemming tussen Jeanette van
bijgewoond. Jeanette
Westerloo en Gert Toonen was no- vergaderingen
Westerloo heeft een direkte madig. Toen trok Gert Toonen zich te- van
van aanpak en spreken en zij
rug en bleef Jeanette van Westerloo nier
alleen over, dus wethouder kandi- draait er niet omheen, je weet watje
aan haar hebt. Wij hebben het volste
daat. Maar na veel rumoer werd er vertrouwen
in haar. De opmerking
gestemd of er gestemd moest wor- van G. Toonen,
dat de kandidatuur
den tussen Jeanette van Westerloo van J. van Westerloo
duidelijk geen F. Bloeme. Hieruit kwam 35 keer richt is op eigen belang,
willen wij
'nee' en 34 keer 'ja', dus geen stem- afdoen met: kijk maar in de
spiegel.
ming meer en J. van Westerloo kanWe wachten de uitspraak van het
didaat wethouder.
af en wie niet
Zo is het gegaan en niet anders, hoofdbestuur rustig
kan handelen doet
wel rommelig, dat is waar! Maar be- democratisch
paalde mensen kunnen niet tegen maar niet mee.
M. Weber en
hun verlies. Er is ook voor G. ToonA.J. van der Moolen
en een lobby aan de gang geweest,
Zandvoort
dat weet hij heel goed. G. Toonen
trok zich ook al in 1986 terug, omdat
toen de groslijstkommissie, terecht,
Ide Aukema als kandidaat wethouder voorstelde. Nu wilde hij ook alberichtgeving over de perikeleen maar als kandidaat wethouder lenUw
in
de plaatselijke afdeling van de
op de groslijst en anders niet.

Napoleon

Kerk v.d.Nazarener, Zijlvveg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische bijbelgespreksgroepen
dienst in Ned. Hervormde Kerk Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds.
(Kerkplein) met en medewerking J. Overduin, m.m.v. Jongerenkoor
van koren van de verschillende ker- Celebrate
Zondag 19.00 uur: avonddienst dhr.
ken. Lepra-kollekte
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
Oscar Lohuis
Crèche en kindernevendienst
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Zondag 10.00 uur: Oecumenische Smedestraat 37 te Haarlem.
dienst in Ned. Hervormde Kerk Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
(Kerkplein) met en medewerking 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
van koren van de verschillende ker- L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
ken. Lepra-kollekte
023-244553.
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
Woensdag 31 januari 14.00 uur:
Vrouwengroep
Donderdag l februari 20.00 uur:
Avond Leprakomité Zandvoort
Periode: 16 - 22 januari 1990
Roomskatliolieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Ondertrouwd:
Wezenbeek, Petrus
Hendrikus
Franciscus Joannes en Straube, Rebecca Claudia
Brandse, Peter Gerard en SchreuZandvoorts
• Kiekado heeft veel antieke meubelen maar ook kleine snuisterijen.
der, Grietje

ZAKELIJK BEKEKEN

Burgerlijke stand
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Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel 02975-40941. Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv.verkoop- 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres' postbus 25, 2040
AA Zandvoort.
Dick Piet (red chef), Eddie de Blieck (adj
chef). Joan Kurpershoek, Rob Boerngter,
Mananne Timmer.
Faxnummer redactie 020-452508
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Gehuwd:
Hoomans, Petrus Hermanus Gerbrand en Koper, Gesine Helene
Evers, Arnoldus Lourens en Ulloa
Ocampo, Maria Eugenia

'Meer waardering
voor huisartsen'

Modern en antiek bij Kiekado

ZANDVOORT - Alles betaalbaar houden, dat is het streven
van Simon en Ans Aukema, de eigenaars van Kiekado in de
galerij Kerkstraat 22. Zij verkopen bijzonder antiek en moderne
cadeau-artikelen.

Geboren:
Zoè Peronne, dochter van: Van der
Velden, Josephus Henricus GertruDe winkel van het Amsterdamse
dis Maria en Hoynck van Papen- stel lijkt een bijzondere aanwinst
drecht, Adielle Emilie Marie Louise voor Zandvoort, gelet op de reacties
William John, zoon van: Geiler, die Simon en Ans al hebben gekreJohn Frederick en Geiler, Ann Sloan gen. Zij verkopen allerlei antieke
Isabelle, dochter van: Heitkönig, An- meubelen, waaronder ook banken
tonius Richardus en Smit, Sonja
zij het dat deze opnieuw met leer
Lau Ryu, zoon van: Van Wonderen, overtrokken zijn. Van het kleinere
Unnis Gerardus Thomas en Kuijl, werk zijn vooral het Steinbach kristal en het René Lalique glas het verEveline Regina
Alexander, zoon van: Van Mcgen, melden waard, maar wat te denken
Maurice l'heodof us Thomas en Van van de grote collectie Sung en Ming
Diemen, Johanna Petronella Anto- aardewerk uit China. Ander antiek
zijn onder andere de schilderijen
nia
van bekende meesters, waaronder
Breitner, Leo Gestel en leerlingen
Overleden:
Giebels geb. Vogel, Wilhelmina Ma- van de Haagse School. Prenten zijn
ria, oud 90 jaar.
er al vanaf ƒ5,- per stuk.
Haverkamp geb. Hemmers, Louise
Verder treft men in deze zaak Henriette, oud 96 jaar
Paap geb. Noorderbroek, Akke, oud volgens Simon als enige in Neder89 jaar
land - een compleet 'kikkerservies'

uit Bali aan. Plus nog tal van andere
'hebbedingetjes' zoals Simon deze
noemt, en binnenkort wordt de collectie nog verder uitgebreid. "De opzet is alles betaalbaar te houden",
aldus Simon Aukema (overigens
geen familie van de wethouder), die
erg ingenomen is met dit onderkomen. "We hadden eerst een zaak in
het 'Spiegelkwartier' in Amsterdam,
maar de ruimte was er erg beperkt.
Hier hebben wij een etalagefront
van 12 meter plus daarachter een
mooie ruimte. Er kan veel staan,
dus is er ook veel te zien". Men kan
vrij in- en uitlopen bij Kiekado om er
een kijkje te nemen. Indien gewenst
kan men er ook terecht voor taxatie.
De winkel is van dinsdag tot en met
zaterdag open van 11.00 tot 17.30
uur, op zondag van 13.00 tot 18.00
uur.

Partij van de Arbeid noopt mij, als
stemmer op die partij, tot reageren.
Wat is er in dit dorp, in deze Partij
van de Arbeid, aan de hand? Voordat
de beer is geschoten wordt de huid
reeds verkocht; de schoten zijn helaas bij voorbaat reeds allen mis.
De afdelingsvergadering van de
PvdA heeft besloten niet de heer
Toonen als wethoüderskandidaat te
beschouwen. De heer Toonen trekt
zich daarop terug als toekomstig

raadslid. De druiven zijn zelfs zo
zuur dat Toonen, in uw krant, dreigt
een eigen partij op plaatselijk niveau
te laten verrijzen. Loyaliteit? Napoleon in Zandvoort?
Indien de vergadering waarop een
en ander is beslist, niet geheel vlekkeloos is verlopen, is dat betreurenswaardig, en wellicht zijn sommige
fouten te herstellen. Ten zeerste te
betreuren en niet goed te maken
lijkt mij wat Toonen zegt: een eigen
partij. Daarop is slechts één reactie
mogelijk: Eltaa of St. Helena. Ruimte genoeg voor een goed strandpaviljoen en de Partij Toonen Vooruit.
KonaUl Segaar
Zandvoort

Vroeger was de huisartsenopleiding somatisch gericht, later werd
de trend dat men veel meer naar de
psychische kant ging kijken, tegen-,
woordig proberen we een middenweg te vinden".
De trend dat de arts als 'doorverwijs-station' naar de specialist diende, lijkt verleden tijd: "Uiteraard
moet je op tijd doorverwijzen", aldus Jagtenberg, "al probeer je als
huisarts veel zelf te doen. De eerste
noodzakelijke handelingen moet je
zelf kunnen verrichten". "De medisch-technische zaken moetje goed
op een rijtje hebben", stelt Frank
Weemnk. "Als huisarts ben je uiteraard vakman, je bent medisch geschoold".

Waardering
Toch wordt volgens beide de huisarts, wat kennis en inzet betreft,
nogal eens ondergewaardeerd. "Een
stuk juiste waardering vinden wij
heel belangrijk. Het vak van huisarts is moeilijk, de - vaak onverwachte - dingen gebeuren hier op
deze plek, onder jouw ogen en jij
moet daarbij ingrijpen. Soms moet
je zelfs in het holst van de nacht
allerlei moeilijke afwegingen maken. In vergelijking daarmee heeft
een specialist met een laboratorium
achter zich het makkelijker".
Het ziet er naar uit dat de taak van
de huisarts nog zwaarder gaat worden, nu de thuiszorg toeneemt. De
huidige trend is immers om ouderen
zo lang mogelijk thuis te laten wo• De gezinszorg heeft een groot tekort aan mensen die een paar uur per nen. Een en ander vereist een verder
week of wat meer willen werken.
gaande samenwerking tussen artsen
en de diverse hulpverlenende mstanties. De artsen onderling lijken
al op de goede weg. Dat blijkt onder
andere uit de vergevorderde plannen voor een gezamenlijke vervangingsregeling tijdens de avonden en
weekenden. Al moet - zo is men van
mening - die dienst in principe alleen voor spoedgevallen gelden.

Parttime werken aantrekkelijker

Gezinszorg rekent op
aanloop van parttimers

ZANDVOORT - De gezinszorg,verwacht dat het aantal parttimers
weer danig zal toenemen, nu de belastinghervormmg 'Oort' van kracht
is geworden. De basisaftrek, vergelijkbaar met de belastingvrije som,
is immers vastgesteld op ƒ4500,-. De
behoefte aan parttimers, voor verzorgend en/of huishoudelijk werk,
is bijzonder groot.
Vooral voor partners zonder inkomen in een huwelijks- of samenlevingsrelatie kan het nu weer aantrekkehjk zijn om een parttime baan
te nemen. Zo lang men onder de
./'4500,- blijft, houdt de partner immers zijn of haar dubbele aftrek. De
Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid, die met een flink tekort
aan medewerkers kampt, vestigt
hierop de aandacht m de hoop een
aantal krachten te kunnen werven.
Het gaat zowel om mensen die in
vaste dienst willen treden voor begeleidmg of verzorging van cliënten,
ZANDVOORT - Aanstaande zondag, Wereldlepradag 1990, vindt
voor deze gelegenheid in Zandvoort
een
oecumenische
kerkdienst
plaats. Daarnaast organiseert het lepra-comité Zandvoort op donderdag
l februari om 20 uur m het gebouw
van de NPB onder auspiciën van de
Lokale Raad van Kerken een lepra-avond.
Op deze avond zal de nieuwste
film 'Licht in de Himalaya' worden

als om mensen die als alpha-hulp rechtstreeks in dienst van de cliënt alleen huishoudelijk werk willen
doen.

Voordelen
De GKZ wijst op de voordelen van
werken voor haar stichting in verhouding met zwart werken. Zo
wordt men alleen ingezet bij mensen
waar het echt nodig is, men kan altijd terugvallen op de gezinszorg en
de regelgeving vanuit de instelling
voorkomt moeilijkheden rond de
uitbetaling.
Nu komt de aftrek van de partner
niet meer in gevaar zolang de ander
niet meer dan /'4500,- per jaar verdient, wat neerkomt op bijna /90,per week. Degenen die daar wat
meer over willen weten, kunnen mformatie inwinnen bij Ans Lippus
van de Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid, afdeling Alpha-hulp
verlening, tel. 023-248041.

Wereldlepradag
in Zandvoort
vertoond, waarbij Clemens Olsthoorn aanwezig zal zijn om achtergrondinformatie te geven over het
werk van de Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding. Tevens zal
hij een en ander vertellen over zijn
ervaringen tijdens zrjn bezoek aan

Afspraak
Wat hun eigen praktijk betreft
zijn zowel Weenink als Jagtenberg
van plan op afspraak te gaan werken, in plaats van met een mloop-spreekuur. Dat bevordert kortere
wachttijden voor de patiënten en
voorkomt dat de arts haast moet
maken vanwege een volle wachtka
mer. Maar het valt met te verwachten dat de Zandvoorters aandacht te
kort zullen komen: het aantal patienten per praktijk, rond de 1800,
ligt beduidend lager dan het landehjk gemiddelde. De norm-praktijk is
momenteel berekend op 2350. De
juiste aandacht op het juiste moment is eveneens van belang. Wat
dat taetrelt lijkt Jagtenberg een taelangrijk initiatief genomen te hebben met het instellen van een 'spoed-hjn'. Daardoor moet zijn praktijk
tijdens de drukke uren altijd good te
bereiken zijn voor spoedgevallen
JOAN KURPERSHOEK
Nepal \ oor de opname van deze iilm
De avond wordt muzikaal ver
zorgd door Irene van den Heuvel op
cello en Kathleen Jonckheerc op
viool. Zij hebben voor deze avond
een kort Bach-programma samungc
steld. In de pauze zal een collecte
worden gehouden voor het Kasulu
-project van de NSL. Dit project is in
1976 door kerkelijk Zandvoort gea
dopteercl. De toegang voor de avond
is aratis.

j Dommel
POMMEC WDRPT WAKKER H6
OCIWt KEREL'" HEB JE EEN
NACHTMERRIE OP ZO?

WATJE Zg&T
AN )
IK PROOMPE RAT IK AAN
SLAPIJLOObHElP
./

DONDERDAG 25 JANUARI 1990

WEEKMEDIA 22
Woninginrichting

miin

Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529 •

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2.
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

actievoor de

* Te koop crèmekleurig
hangkastje voor in berging
of schuur ƒ20; 3.00x1.90 m
Novilon, tegelmotief, ƒ 35. Tel.
02507-17923.
* Te koop houten schrijfbureau, 56x95 cm, ƒ60; wagenwiel compleet met kapjes,
i.z.g.st., ƒ 100. Tel. 023246922 (Bentveld).
* Te koop kastbed, 90x190,
compl. met spiraal en matras,
ƒ50. Tel. 02507-12558.
* Te koop massief eiken eethoek, z.g.a.n., tafelblad 7 cm
dik, tafel 70x170. Nw.pr.
ƒ3000, nu ƒ250. Tel. 0250716997.
T.k.: buffetkast, z.g.a.n., pr.
ƒ 550; salontafel wagenwiel
m. glaspl. ƒ300. Tel. 16121.
T.k.a. blankeiken zeskantige
TAFEL met zware massieve
kolompoot + bijpassende
STOELEN met rieten zitting.
T.e.a.b. Tel. 15486.
* T.k.a. r.v.s. aanrechtblad
incl. spoelbak, 180x57 cm,
ƒ 65; 4 barkrukken ƒ 40. Tel.
02507-17225.
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verschill. meubelstoff. van ƒ69
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber
op
maat gesneden. Barkrukken
stoff. incl. stof of leather-look
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr.
10, Zandvoort, 02507-19347.

Dan krijgt u meer geld voor ir%v Huidige auto
era bovendien meer auto voor u\v geld.

Kleding
* Beste Jock en Bram heel
erg bedankt voor het oergezellige weekend in Winterberg door uw kinderen en
kleinkinderen.

* Hoera! Rien Portielje wordt
65 jaar. Gefeliciteerd. Damme, Frans en Jaap.
* O, o, wat waren wij blij met
deze verwennerij ter ere van
* Bob en Willem veel plezier het 40-jarig huwelijksfeest in
met jullie nieuwe hupmobiel. Winterberg. Het is een gewelTiny en Bert.
dig succes geweest.
Energie-, metamorfose- en Peuterspeelzaal 't Opstapje
polariteitsmassage heeft nog plaats op de dinsdagmiddag, leeftijd vanaf ± 2
Bachremedies
jaar. Inl.: tel. 18119 of 15601.
Voor ontpanning, nieuwe
energie en verandering.
Voor trouwfoto's
E. Schoorl, tel. 02507-17474.
Foto Boomgaard
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
Grote Krocht 26
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
Tel. 13529
* Winter of zomer, het is
altijd gezellig bij de Verg.
Vrouwen van Nu. Word ook lid
of bel eens om informatie met
tel.nr. 14462.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

* Lieve
mama,
welkom
thuis, ik hoop dat je snel beter
bent. Groetjes -t- xxxjes.
Remco + Madeleine.
* O jee! Opa heeft alweer
een heel jaar AOW! Van harte
gefeliciteerd met uw verjaardag. Melissa + Carola.

Gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING, 1 ochtend per
week. Tel. 02507-12626.
Werkend gezin zoekt zelfst.
werkende HUISH. HULP voor
'/2 dag per week in Bentveld.
Tel. 023-246928/02505-1884.

BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbet. tegen excl.
lichtgew.
lammy's/nappa/:
bontgevoerde regenmantels.
Heren lammy's en jacks.
Folders: tel. 020-233488.
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk. Voor alle leeftijdsgroepen en maten.
Tel. 02507-17370.

Muziekinstrumenten
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
Te koop prachtige zwarte
EXCELSIOR ACCORDEON,
pianoklavier. Vr.pr. ƒ 1200.
Tel. 02507-12007.

Kom in actie voor de beste trans- zo enthousiast zijn. Een andere hoofdrol
actie, dat is op 't moment het motto is er voor uw huidige auto.
Want wij kunnen u nu tijdelijk een
bij Peugeot.' Hoofdrol speelt de nieuwe
heel speciaal inruilaanbod doen. Méér
Peugeot 309. Nieuw? Inderdaad.
Hij is groter, sterker, mooier én geld dus voor uw huidige auto.
Maar ook meer auto voor uw geld.
schoner. De autopers schreef er bewonderend over; na een proefrit zult u net Kijk maar eens hoe weinig de nieuwe

PEUGEOT. DYNAMISCH OP

Dirk Witte

WEG.

* Draai 'n pirouette of maak
'n rolkraan bij de Zeeschuimers. Kunstzwemmen leren
in zwemb. de Duinpan is weer
begonnen. Aanm.: 16511.

Meijer Kruijt van Wilsem

OPPERHOOFD DEALER:
Yamaha, Roland, Korg, Boss, Gibson, Fender,
Ibanez, Rickenbacker, Squier etc. etc.

Zalenverhuur

Bel voor prijzen tel. 020 - 26 46 55
Vijzelstraat 53, Amsterdam. (Ma. gesloten.)

VERENIGINGSGEBOUW

ACCOUNTANTS (lid NIVRA)
zoeken wegens uitbreiding van de relatiekring

assistent accountants (m/v)
Zij moeten boekhoudkundig goed onderlegd zijn, studerend
voor het NIVRA is een pré, representatief zijn tegen over de
cliënten, energiek mee willen werken op een relatief klein
kantoor (ca. 40 medewerkers). Salaris-niveau uitstekend.
Wie ambitieus carrière wil maken, doet goed te bellen, of te
schrijven naar: Meijer Kruijt van Wilsem, Startbaan 5, 1185 XP
Amstelveen. Tel. 020-455751, t.a.v. mevrouw Meijer-de Groot.

Divers personeel gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

een bezorger/ster
voor een wijk in Oud-Noord
± 240 kranten
Aanmelden: telefoon 17166
METSELAAR(S)
gevraagd,
± februari, in
Duitsland. Prima verdiensten.
Br. o. nr. 716-76822 bur. blad.

Kunst en antiek

DE NIEUWE
PEUGEOT309

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Gitaren, synthesizers, keyboards, dig. piano's
Nieuwste Yamaha PSR-serie
uit voorraad leverbaar incl. adapter

Meijer Kruijt van Wilsem

Kom dus in actie voor de beste
transactie en kom vandaag nog even bij
ons langs voor meer informatie of een
proefrit. U bent van harte welkom.

PRIJZEN INCL. BTW. EXCL. APLEVER1NGSKOSTEN 490,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS
Zijn op zoek naar een
HOOFD TYPEKAMER (M/V)
Wat wordt vereist?
- typevaardigheid en kennis van WordPerfect;
- goede contactuele vaardigheden;
- stressbestendigheid;
- organisatie- en improvisatietalent;
- leidinggevende kwaliteiten.
Kortom: een schaap met 5 poten.
Dat belonen we graag met een goed salaris. Bel of schrijf:
Meijer Kruijt van Wilsem, Startbaan 5, 1185 XP Amstelveen.
Tel. 020-455751, t.a.v. mevrouw Meijer-de Groot.

Peugeot 309 kost en hoeveel hij u biedt.
Neem bijvoorbeeld de XE 3-deurs
met zijn 1.4 liter benzine-injectiemotor,
drieweg-katalysator, Lambda-sonde
en vijfversnellingsbak. Deze levert maar
liefst 80 DIN pk (58 CEE kW) en dat alles
kost u slechts 22.545,-.

SNOWWHITE

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

* Te koop poezentas, 1x
gebr., ƒ20; rieten fietsmand
ƒ 15; babybad, geel, ƒ 15; wipstoel ƒ20. Tel. 02507-13937.
* T.k. kinderledikant + matras, 130x70, ƒ40; 2 zwemvesten + wetsuites ƒ 50. Tel.
02507-17063.
* T.k.a.
stalen
bureau,
150x85, laden l. en r. (afsluitbaar), kleur: legergroen, ƒ65.
Tel. 02507-17225.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Sportartikelen

Woningruil
Hoorn. Aangeb. 4/5-kamer
eengez.won., grote woonk.
met open haard, geheel
voorz. van plav. vloer; 1ste
verd. 2 slpk. waarv. 1 met 5
mtr kastenwand, geh. vern.
badk.; 2e verd. 3e slaapk.
Tuin op zw. Hr ƒ 572 p.mnd.
Gevraagd in Zandvoor 2- a 3kamerflat. Tel. 02290-30990.

Vaar/surfsport

Diverse clubs

TE KOOP: buikspierbar,'-ie, MARINA MONNICKENDAM
Kettler, nw, ƒ100; halter i.\ de gezell. jachthaven met alle
schijven en dumpel 50 kg. faciliteiten. Enkele ligplaatsen
Tel. 16997.
beschikbaar. Tel. 02995-2595.
* Te koop
skischoenen,
maat 42, ƒ35; paardrijcap,
Auto's en
maat 54, ƒ20. Tel. 02507auto-accessoires
16516.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Woningruil. A'dam-West/Bos
schoonmaak/glazenwassen j
en Lommer: part.won., 3 kam.
+ tuin, ƒ310 p.m. Gevr. iets
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
Huwelijk en
dergelijks in Zandvoort. Br. o.
nr. 764-76821 bur. v.d. blad. * Bromfietshelm te koop gekennismaking
vraagd. Tel. 18611.
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein
Diverse AROLA 4-WIELIGE
Radio/tv/video
Onderhoud,
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Financiën
en
Tel. 02507-14534
INVALIDENWAGENS, in goeParasol Reis- en Contactenreparatie,
handelszaken
de staat, rijden 40 km p.u.
club: 023-356840 (infoband). Te huur aangeboden gestofdoe-het-zelf
24 uurs service
V.a. ƒ4500. Inl.: 020-910518.
feerde KAMER voor net meisTV- EN VIDEOREPARATIE.
je. Tel. 02507-16505.
* Te koop witte crossfiets, 4Erkende relatie/
Snel en betrouwbaar.
Autoverzekering
7 jaar,f 75. Tel. 02507-17482.
Dakkapel!!
Te
huur
februari:
Meestal thuis gerepareerd.
bem.bureaus
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
COMFORTABEL FLATJE
Nu ook in bouwpakket.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
blijft toch goedkoper!
Tel.
02507-18987
Duidelijke handleiding
Geen voorrijkosten.
Bel nu: 02507-14534.
voor doe-het-zelvers.
ALLEEN . . . . KOM NOU!
Tel. 020 - 91 24 27.
In 1 dag te plaatsen.
KONTAKTENBANK
Te huur
Ook voor aannemers.
Foto Boomgaard
erkend door R.v.T.
Vakantie
v. perm.
Timmerbedrijf/'fabriek Ruiter.
Grote Krocht 26.
(Els v.d. Arend).
buitenland
Specialist in
Telefoon: 13529.
(Landelijke) schriftelijke be1 pers.
dakkapellen - kozijnen.
UW FILM OP VIDEO
middeling door het hele land,
zit/slaapk.
m.
Tel. 02202-2700. Fax: 2730.
ƒ1,75 per minuut met
ƒ 85 per 3 mnd. of ƒ 220 p.jr.
Bungalowpark ,,La Male".
gratis achtergrondmuziek.
Vraag gratis en vrijblijvend
keukenblok.
Heerlijke omg. in Z-Frankrijk.
een
proefnummer
aan
van
Hobby's en
4 luxe bung., voll. inger.,
Gebr. d.t.
ons tijdschrift voor alleengrenz. aan eigen bos waar u
verzamelingen
staanden, waarin onze werkHuur ƒ450,- p.m. incl.
kunt wandel, en pickn.
wijze en alle bijzonderheden
Verplicht 1 mnd. borg.
Bij ons vindt u privacy en rust!
beschreven
staan.
Ook
dansZondag 28 januari a.s. van
Voorj. extra l. pr. Ned. fam.
en kontaktavonden.
Tel. 15620 of 12259.
10.00-17.00 uur SPECIALE
Inl. na 6 uur: 09-3363304175.
Tel.
020-6628618.
Postbus
ANSICHTKAARTENBEURS in Corn. Slegersstraat 2 B
7098,
1007
JB
Amsterdam.
twee zalen van ARTIS AmTel. 02507-12070

Te koop RAT UNO 45 (Van),
bouwjaar '86, 45.000 km.
Tel. 02507-13168.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

1 film

5,77,50 p.d.
5 films

25,- p. week
Verhuur Movle-boxen

Computerapparatuur
en software
Lessen en clubs

Voor installatie of reorganisatie van uw PC, bel: 15208. Leer kunstzwemmen bij de
Veilinggebouw Amstelveen veilt weer Ook als u meer over uw PC Zeeschuimers. Wij zoeken 10
meisjes van 10 tot 14 jaar.
wilt weten. Na 18 uur.
maandag 29 en dinsdag 30 januari
Kunstzwemmen voor ƒ 30 of
Aanvang 19.30 uur.
/15/maand. Woensd, vrijd.
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 27/1 en 28/1, 10-16 u.
Dieren en
en/of zaterdag.
Veel inboedels,' antiek en curiosa. Frans Halslaan 33,
Inl.: tel. 16511.
dierenAmstelveen (hoek Rembrandtweg). Tel. 020-473004.
Zwemles voor ouderen, nu
benodigdheden
* T.k. antieke wieg, wit
ook bij de Zeeschuimers.
smeedijzer, verrijdbaar, ƒ 180.
Jaarlijks leren velen nog
Tel. 02507-17063.
DENNIS PAPEGAAIEN
zwemmen. Waarom u ook
een begrip in Nederland. Bel niet? Bij voldoende interesse
• Zie de colofon voor opgavoor gratis infoboek: 020- start 7-2 in zwemb. Gran Dove van u\\ rubieksadvertentic
665.7658. Inruil en fin. mog. rado. Inlichtingen: tel. 14119.

Onroerend
goed te koop
aangeboden
Te koop aangeb. GARAGE,
Burg. v. Venemaplein, bovenste laag. Tel. 02507-19357.

Te koop
aangeboden
diversen
* T.k. mooi wit kinderledikant + matras ƒ 100; babyart.: bad, hemel, standaard,
emmer, tas, voetenzak, flesverwarmer, ƒ50. Tel. 18527.
* Te koop wegens verhuizing: gevelkachel, z.g.st., als
nieuw, ƒ150; gasstel ƒ50;
strijkmachine, Tefal, ƒ90. Tel.
02507-13937.
,

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd
Rustige werkende dame
zoekt per 15 maart voor 6 a 7 maanden

comfortabele woonruimte
IN ZANDVOORT OF OMGEVING.
Tel. 02507-17330, overdag: 010-4111787.
Ouders van Hotelschool-student zoeken een KAMER
voor 5 maanden i.v.m. stage.
Tel. 02263-3287.

Gevr. zeer ruim appartement/
dubb. etage of woonhuis in
A'dam of BVeldert, opknappen geen bezw. 020-461489.

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
OER/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

NVM

Tü rkge seks hatti
06-320.327.44
dakikasi 50 cent

Diversen

Rijles auto's
en motoren

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
te'efoonnummer de colofor.
ir; deze krant.
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VIDEOTHEEK

sterdam, ingang: Plantage l
Middenlaan 41-A. Oude an-l
sichten van vele steden en
dorpen enz. Entree: 2 gulden.
Ned. Ver. „De Verzamelaar". |
Tel. 020-423519.

J. BIK 25 JAAR, clubs, esc.,
mass., privé-adr., vrijbl.heid,
pers. vrijh., vaste clientèle.
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam.
Tel. 020-246505 (030-944530),
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100.
Opl. int. full-t., part-t, mog.
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WEEKMEDIA22

Sporting OSSmaakt sterke
indruk in de competitie

ZANDVOORT - De volleybalteams van Sporting OSS
kwamen behoorlijk goed voor
de dag. De Sporting dames zegevierden gemakkelijk met 3-1
over Cazuz en de heren verloren en wonnen een keer. De
bekerwedstrijd tegen het hoger spelende Roda'23 werd met
2-0 verloren maar in de competitie wedstrijd tegen Heemstede won Sporting OSS overtuigend met 3-0.

In de competitiewedstrijd tegen
Heemstede speelde Sporting OSS
een ijzersterke wedstrijd. Het onderaanstaande Heemstede bood wel
zwak verweer maar "Sporting liet
zich niet meeslepen in het zwakke
spel en maakte de strijd snel en soepel af. Elke kans greep Sporting
OSS aan en maakte die af. De eerste
set werd winnend afgesloten met 156 en in de tweede set was het verzet
van Heemstede iets feller. De Zandvoorters toonden echter de juiste
wedstrijdmentaliteit en boekten we-

ZANDVOORT - Na de vorige Robin Voswijk, Robert Prins, Paweek donderdagavond in het trick Berkhout, Henk Janssen, FloGemeentehuis gespeelde 17e rian van der Moolen en Frederik van
ronde van de interne competi- Veenstra.
tie van de Zandvoortse
Schaakclub, zijn er geen noe- Hoogoventoernooi
menswaardige veranderingen In het vierkampen-hoogoventoeropgetreden op de ranglijst.
nooi heeft Olaf Cliteur het m groep 5
Twee afgebroken partijen uit de 13e
en 15e ronde werden uitgespeeld.
Lindeman tegen Ter Bruggen werd
remise terwijl Drost tegen Van Elk
het onderspit moest delven. In de
17e ronde wisten Van Eijk, De Oude,
Scholten, Franck en Pepijn Paap, de
volledige winst binnen t halen. Ayress-Marqueme, Twmt-Van Brakel
en Gorter tegen Dennis van der Meijden deelden de punten. Met nog
twee afgebroken partijen uit de 14e
en 15e ronde bestaat de toptien op
dit moment uit: 1. Van Eijk, 2. Lindeman, 3. Cliteur, 4. Ayress, 5. Van Brakel, 6. Ter Bruggen, 7. Van Kempen,
8. Drost, 9. Van Elk en 10. Geerts.

Jeugd
Bij de jeugd, die vanavond voor de
tweede keer hun instruktie-avondkrijgen voor het pionnen, toren of
koningsdiploma, zorgden Pepijn
van de Mije en Anta Samsuria er
voor dat zij hun partij winnend afsloten. In groep B wonnen Remco en

Foto. Bram Stijnen

derom setwinst nu met 15-11. In de
derde set een oppermachtig Sporting OSS dat het hoge terugspelen
van de bal door Heemstede keihard
afstrafte en gemakkelijk naar een 30 overwinning liep door de laatste
set met 15-6 te winnen.
In de bekerwedstrijd tegen
Roda'23, een klasse hoger uitkomend in de top, werd Sporting OSS
in de eerste set kansloos wegge-

het betere zaalhandbal spelen. SnelNadat Casino-ZVM al snel tegen ler en agressiever dan Casino-ZVM
een 4-1 achterstand aan keek en de en JHC had een gemakkelijke midstrijd al beslist leek te zijn, kwam de dag. De Zandvoortse aanval opereerspanning toch weer terug. De Zand- de te statisch en kwam telkens een
voortse dames haalden op tot 4-3 en stapje te kort om het JHC moeilijk
er was weer van alles mogelijk. Kan- te maken. Met de uiteindelijk 18-8
sen op de gelijkmaker waren zeker nederlaag wordt Casino-ZVM nog
aanwezig maar werden niet benut. meer met degradatie problemen geToen JHC Middels een snelle break confronteerd.

Gaaf badmintontoernooi SCZ

ZANDVOORT - Het traditio- In de verliezersronde van het henele badmintontoernooi van rendubbel werd eveneens een behoorlijke shuttle geslagen. De finale
Sporting Club Zandvoort is tussen
en zoon Bram en Wim
ook dit jaar een gigantisch suc- van dervader
Ban tegen Louis Schuurces geworden. Dit „open fami- man en Johan
vergde alles
lie-toernooi" is een niet meer van de spelers. Moelee
Het werd een fraaie
weg te denken evenement in driesetter, uiteindelijk gewonnen
het Zandvoortse sportgebeu- door de familie Van der Ban met 15ren. Dirk van den Nulft zorgde, 12, 10-15 en 15-7.
te samen met zoon Jan, voor
een perfect en vlot lopende organisatie en boyendien werd Damesdubbel
De damesdubbels kenden evenhet een toernooi, gespeeld op eens
wedstrijden in de voorrondes
bijzonder hoog niveau.
van ongekende spanning. Vele par-

Vooral de strijd in het herendutabel stond op een zeer hoog peil. Na
de voorrondes plaatsten zich voor
de finale Gerrit van den Nulft en Jan
Enderman, die het moesten opne
men tegen vader en zoon Dick en
Jaap Enderman. Het familieonderonsje werd een knappe partij die
lang gelijk op ging. Spannende ralley's, tactische ballen of harde smashes, een genoegen om naar te kijken.
Uiteindelijk wisten het koppel v.d.
Nulft/Enderman de titel te pakken
door met 15-9 en 15-11 te winnen.

tijen werden beslist in drie sets
maar voor de grote finale plaatsten
zich ten slotte de zusters Francien
Ojevaar en Nina Versteege tegen het
geroutineerde duo Inge Ipenburg en
Truus Keesman. In de eerste set ontliepen de koppels elkaar niet en
moest er een verlenging aan te pas
komen. Ojevaar/Versteege deelden
de beslissende klappen uit en wonnen met 18-15 waarna zij de strijd in
de tweede set definitief naar zich toe
trokken met 15-6.
Het gelegenheidskoppel Gonny
van Gameren en Dorothea Vork
zorgde in de verliezersronde voor
een aangename verrassing door
door te dringen tot de finale. Daar
moesten zij het opnemen tegen Joke
van Looy en Tine van den Nulft. Na
een leuke partij ging de winst naar
Van Looy/Van den Nulft met 15-8 en
15-9.

Gemengd dubbel
In deze klasse waren de meeste
koppels te vinden en na langdurige
schifting van de paren slaagden Riet
Groenendijk met partner Kees van
Loon erin zich te plaatsen voor de
finale. In die finale kwam de tegenstand van Susanne Paap en Jaap Enderman en die bleken te sterk gezien
de uitslag van 15-9 en 15-2.
In de verliezersronde vochten
Femke Booiman met Frans Klaassens tegen Yvonne en Johnny Romijn een fraai duel uit dat door de
Romijnen werd gewonnen met 15-12
en 15-6.

net niet kunnen redden om volgend
jaar te promoveren naar een hogere
groep. Met 2,5 punt uit 4 wedstrijden
(3x remise en lx winst) pakte hij
toch een fraaie gedeelde tweede
plaats In het tien-kampentoernooi,
wat vorige week donderdag in Wijk
aan Zee is begonnen doen vier leden
van de Zandvoortse Schaakclub
mee. De resultaten tot en met zondag in hun respectievelijk groep
zijn: Ton van Kempen 2 punten uit 4,
(2x remise, lx winst, lx verlies); Edward Geerst 2 punten uit 4, (4 remise); Piet Termes 1,5 uit 4 (lx remise
lx winst, 2x verlies, waarbij eenmaal
in gewonnen stelling door de vlag
werd gegaan. Tot slot Olaf Cliteur,
die 2,5 uit 4 scoorde (3x remise en lx
winst). Hij staat op een voorlopige,
gedeelde tweede plaats.
Volgende week volgen de totaal resultaten van dit gigantische schaaktoernooi. Tot en met aanstaande
zondag zijn de schaakmeesters in
actie in Wijk aan Zee, en het is zeker
de moeite waard daar eens te gaan
kijken.

Olympia waarderingsprijs
voor paviljoen Trefpunt

in felle strijd om
de bal tijdens de
volleybalwedstrijd
tegen
Heemstede.

speeld, 15-4. In de tweede set toonde
Sporting OSS knap volleybal en
Roda'23 moest alles uit de kast halen om een derde set te voorkomen.
De Zandvoortse heren pakten zelfs
een 7-6 voorsprong maar konden die
in een spannende finale niet vasthouden. Roda'23 bleek iets koeler en
maakt de set en wedstrijd uit via een
12-15 overwinning.
„We hebben toch goed gespeeld",

Casino-ZVM handbalteams
laten het lelijk afweten

Herendubbel

Tweede klasse HVB
14
Spaarnest. 15-27 BSM
15-16 Velsen
16-22 DCO
16-11
EHS
14-23 THB
14-10 Energie
16-22 HBC
16- 8
Heemstede 15-20 KIC
15-10 Kennemers 16-21 Hillegom 16- 6
SVIJU
15-18 Overbos 15-10 Zandvtm. 16-21 VSV
16- 3
Vogelenzang 15Tweede klasse HVB zaterdag
17
TZB
15- 9 Overbos
16-30 DSOV 16-12
Schalkwijk 15-16 Spaarn.vgls 15- Geel Wit
16-25 KHFC 16-11
2
Renova
16-25 DEM
16-10
Eerste klasse HVB zaterdag
Van Nispen 16-22 BSM
16-10
SVIJ
16-25 Halfweg 16-14 Stormv.
16-19 TZB
16- 8
SCW
16-25 J. Hercules 16- SVJ
16-18 Concordia 16-

Spanning bij schaakclub

ZANDVOORT - In de zaalhandbalcompetitie konden de
Casino-ZVM dames ook dit
keer niet voor een positieve
score zorgen. In de uitwedstrijd tegen JHC werd CasinoZVM kansloos met 18-8 ge- put 5-3 scoorde klapte Casino-ZVM Doelpunten Casino-ZVM:
klopt. De Zandvoortse heren in elkaar. Bij de rust keek Casino- greet Sterrenburg 4, Elly von
waren ook niet echt op dreef ZVM al tegen een 8-4 achterstand 2, Mireille Martina 2.
maar behaalden toch nog een aan.
14-14 gelijkspel bij HVH.
Ook in de tweede helft bleef JHC Heren

Ongeveer vijftig koppels hadden
zich de afgelopen zondag gemeld in
de Pellikaanhal en die maakten er
een sfeervol badmintonfeest van.
Felle maar sportieve strijd, met partijen die ongekend boeiend waren.
In de aanhef staat reeds vermeld dat
het een „open familie-toernooi" was.
Dat bleek uit het deelnemersveld.
Vaders en zonen of dochters maar
ook oma's en moeders tegen dochters of kleinkinderen; het maakte
allemaal niet uit het ging wel om de
winst maar spelplezier stond duidelijk voorop.
Uit het verdere verloop en de uitslagen bleek overigens dat familieleden zeer op elkaar waren ingespeeld
en dan ook menig prijsje wegsleepten. Wat te zeggen van een koppel
vader en zoon Van der Ban of vader
en zoon Enderman. Zo ook vielen in
de prijzen de zusters Ojevaar en
broer en zus Romijn.

Standen voetbal

Sport agenda
VOETBAL

Zaterdag: Zandvoort '75-Aalsmeei
15.00 uur terrein binnencircuit
Zandvoortmeeuwen-DCO 14.30
uur terrein Vondellaan
TZB-KHFC 14.30 uur terrein Ken
nemerweg
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Vai,
Nispen 14.30 uur terrein Vondellaï'ii
Spaarnestad-TZB 14.30 uur
ZAALHANDBAL

Een vrijuit spelend Sporting OSS
heeft geen enkele moeite gehad met
het onderaanstaande Cazuz. De
Zandvoortsen speelden hun eigen
spelletje en hadden aan Cazuz een
gewillig slachtoffer. Goed opgezette
aanvallen werden hard afgesmasht
en ook verdedigend klopte het bij
Sporting OSS als een bus. In de eerste twee sets was er geen vuiltje aan
de lucht en door een goede opzet
werd al snel een 2-0 voorsprong genomen. Setstanden 15-6 en 15-4. In
de derde set schakelde Sporting
OSS over op een lagere versnelling
en daarvan profiteerde Cazuz. Cazuz
nam een 4-7 en 6-12 voorsprong,
waarna Sporting weer aanzette voor
een eindsprint. Die kwam echter net
te laat aangezien Cazuz stand wist te
houden 14-16.
In de vierde set opnieuw een geconcentreerd spelend Sporting OSS
dat weer goed in het ritme kwam.
Het hogere tempo 'werd Cazuz te
machtig en Sporting OSS liep vlot
weg naar een prachtige 15-5 set overwinning. Met deze overwinning
werkte Sporting OSS zich wat omhoog uit de onderste regionen en
bezet nu een negende plaats. „De
laatste weken speelden we wat nerveus", constateerde Ad Akkerman.
„Nu speelden de dames een relaxed
spelletje volleybal en ging het erg
goed. We moeten nog een paar keer
winnen en als we rustig ons eigen
• Sporting OSS
spel spelen kan het best".

Heren

Zandvoorts
Nieuwsblad
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stelde aanvoerder Jan Dietz vast.
„Roda bleek gewoon te sterk, maar
met onze inzet en het gevarieerde
spel hebben we goed tegenstand
kunnen bieden. Tegen Heemstede
ging het ons erg gemakkelijk af en
zijn we totaal niet in gevaar geweest.
We wonnen wel makkelijk van een
zwakke tegenstander, maar we
speelden dan ook wel een sterke
wedstrijd".
na een 5-2 achterstand werd de ruststand afgesloten op 6-5.
In de tweede helft liep het wat beter bij Casino-ZVM. De aanvallers
schoten nu wat gerichter en al snel
werd de achterstand omgezet in een
voorsprong. Casino-ZVM zou die
voorsprong steeds weten vast te
houden. Met nog een drietal minutn
te gaan had Casino-ZVM een 12-14
voorsprong te pakken. Uit de daarop
volgende aanval kreeg Casino-ZVM
een dot van een kans op de vijftiende
treffer maar helaas bleef die onbenut. De strijd zou dan beslist zijn,
maar nu kon HVH in de slotminutn
alsnog tot een 14-14 eindstand komen.

ZANDVOORT - Tijdens de
jaarlijkse feestavond van de
rijwiel toerclub Olympia uit
Amsterdam is de waarderingsprijs 1989 toegekend aan de familie Jaap Paap van strandpaviljoen Trefpunt.
De waarderingsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een niet lid, bedrijf of instelling, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de rijwiel
en toerclub. Paviljoen Trefpunt

Bridgen om de
Koningsbeker

ZANDVOORT - Vorige week
woensdag werd bij de Zandvoortse
Bridgeclub de tweede voorronde gespeeld in de strijd om de Koningsbeker. Per voorronde worden er vier
paren voor de finale geplaatst.
De hoogste score van 70,83 procent werd behaald door het koppel
De Zandvoortse heren lieten een
kostbaar punt liggen tegen HVH.
Gelsing/De Vries uit de C-lijn. De
dames Klinkhamer en Meijer uit de
Zowel de Casino-ZVM aanvallers als
D-lijn plaatsten zich als tweede met
de scheidsrechters hadden een off61,01 procent.
day waardoor er van een slechte
wedstrijd gesproken kon worden.
Derde werd het gelegenheidskopDoelpunten Casino-ZVM: Peter pel Lemmens/Emmen uit de B-lijn
De badgasten lieten minimaal acht
doelrijpe kansen onbenut hetgeen Pennings 4, Jan van Duijn 3, Jan met 56,12 procent. De heren Spiers
oorzaak was van het gelijkspel. In de Drayer 2, Guido Weidema 2, Gerard en Veldhuizen uit de A-lijn werd
vierde met 55,87 procent.
eerste helft liep het van geen kant en Damhoff 2, Menno Trouw 1.
MarStein

Formule l racewagen ophet circuit

ZANDVOORT - Echte racefans
konden deze week hun ogen bijna niet geloven toen er een heuse Formule 1 racewagen over
het Circuit van Zandvoort reed.
Wellicht als een voorzichtig Ionken naar een Grand Prix-toekomst voor Zandvoort werd de
snelle wagen getest door Otto
Renzing van het Leyland House
March Team. Het verkorte circuit voldeed uitstekend hiervoor. Om de wagen goed te kunnen testen werd zelfs een alstand afgelegd die ongeveer
gelijk is aan die welke ook op de
Grand Prix verreden worden.
Tussendoor werd er in de loods
ijverig gesleuteld aan het snelheidsmonster.
Foto Berlott

werd de prijs toegekend voor de inzet en medewerking welke Olympia
ondervindt bij haar in Zandvoort georgamseerde activiteiten, waarbij in
het bijzonder vermeld mag worden
de twintigjarige samenwerking bij
de Zandvoortse strandloop.
Sinds enige jaren staat strandpaviljoen Trefpunt ook vermeld in de
Gids voor fietsvriendelijk Horecabedrijven welke wordt uitgegeven door
de Nederlandse Rijwiel Toer Unie.
Hierdoor is paviljoen 8 niet alleen
een vaste pleisterplaats voor de
Olympialeden maar komen er tijdens het seizoen fietsers uit het gehele land de afrit naar Trefpunt aflopen.
De prijs zal aan de familie Paap
worden overhandigd tijdens de
Strandloop Zandvoort welke op zondag 11 maart aanstaande voor de 24e
keer door RTC Olympia wordt georganiseerd.

Zaalvoetbal
De voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen laat nu reeds weten dat
het traditionele zaalvoetbaltoernooi
dit jaar wordt verspeeld van 7 mei
tot en met 8 juni.
In vorige jaren vond dit toernooi
enige weken later plaats maar om de
concurrentie van TV-uitzendingen
van het wereldkampioenschap voetbal te ontlopen heeft de organisatie
besloten eerder met dit zaalvoetbalspektakel te beginnen en dus ook te
eindigen.
Noodgedwongen wordt dan ook
op de zaterdagen en de zondagen
een programma ingelast.

Uitslagen: HS BSM 3-ZVM 4 13-13.
HS Odin 4-ZVM 3 14-12, HS HVR
ZVM 14-14, HJ Blinkert 2-ZVM 20
19, DS OG 2-ZVM 3 17-2, JA Ad«.
ZVM 3-5, DS Bato 2-ZVM 2 16-19, DJ
DSOV-ZVM verv., MA Concordia
ZVM 9-4, MA KIC-ZVM 6-2, MA KIV
ZVM 19-5, DSJHC-ZVM 18-8.
Programma zondag, wedstrijden
in de Pelhkaanhal: 09.25 uur HS
ZVM 3-Blinkert 5,10.30 uur HS ZVM
4-Concordia 3, 11.15 uur MA ZVM l
TYBB, 12.20 uur HJ ZVM-JC/Vido,
13.30 uur DS ZVM-VZV 2, 14.45 uut
ZVM-OG, 15.55 uur HS ZVM 2-GVO
BASKETBAL

Zaterdag: 17.30 uur: Lions dames
TYBB in de Pellikaanhal
18.45 uur Lions heren-LC Playcrs
in de Pellikaanhal
ZAALVOETBAL

Vrijdag m de Pellikaanhal: 18.00
uur ZVM-CBS C-jun., 18.30 uur ZVM
2-IJmond D-jun., 19.00 uur Zand
voort N. 7-Zandvoort N. 6, 19.45 uur
TZB-Trefpunt, 20.40 uur TZB-Zand
voort N. vet., 21.25 uur ZVM-EDO
vet., 22.10 uur TZB 5-Zandvoort N. 3
Maandagavond in de Pellikaan
hal: 20.45 uur Scandals-Handsome,
21.40 uur ZVM 2-Carr. Boys 2, 22.20
uur Scandals 2-ZVM 2.

SPORTKORT
Zandvoort '75
De oefencampagne tijdens de win
terstop van Zandvoort '75 verloopt
voorspoedig. Vorige week werd al
van een hoger geklasseerde gewon
nen en tegen het twee klassen hoger
spelende IJmuiden werd eveneens
fraai gewonnen, 2-4.
Beide ploegen begonnen voorzich
tig maar geleidelijk aan kregen de
Zandvoorters een veldoverwicht en
verschenen steeds vaker voor het
doel van IJmuiden. Na twintig mmu
ten was het raak toen de mee opgekomen verdediger René Paap de bal
ontving en hard raak schoot. Zancïvoort '75 bleef het beste van het spel
behouden en Paul Longayroux brak
door maar werd neergelegd. Uit de
toegekende vrije trap schoot Dennib
Keuning de bal fraai in, 0-2. IJmuiden probeerde de strijd een wending
te geven en kreeg tweemaal daartoe
de gelegenheid, maar profiteerde
niet. Rob Gansner had bijna succes
maar zijn inzet ging net naast.
Direct na aftrap in de tweede heli t
wist IJmuiden tegen te scoren na
een beoordelingsfout in de Zandvoortse achterhoede. Halverwege de
tweede helft besliste Zandvoort '75
de strijd toen Paul Longayroux vnj
voor de doelman geen fout maakte
Even later was het opnieuw Longay
roux die de voorsprong opvoerde
naar 1-4. In de slotfase kwam IJmui
den nog terug tot 2-4 toen een van
richting veranderd schot Wiebe
Beekelaar kansloos liet.

Klaverjas

Aanstaande vrijdagavond wordt in
de kantine van Zandvoortmeeuwen
de derde klaverjaswedstrijd gehouden om het open kampioenschap
van Zandvoort. Er staan nog vier
wedstrijden op het programma,
waardoor er nog kan worden meege
daan aan dit kampioenschap. Van
de zes wedstrijden tellen namelijk
de vier beste mee. Bovendien kunnen er op elke speelavond fraaie pri]
zen worden gewonnen en teven.s
wordt er een loterij georganiseerd
met eveneens prachtige prijzen. Hoi,
inschrijfgeld bedraagt f 7,- per kop
pel. Vrijdagavond begint de klavei
ZANDVOORT - In de zaalvoetbal jasstrijd om 20.00 uur in de kantine
interregionale afdeling kwam Nihot- aan de Vondellaan.
/Jaap Bloem Sport tweemaal in actie en deed dat erg goed en pakte vier
punten. Eerst werd er knap in Texel
van Gamma gewonnen. De Zand- TZB-voetbal
De TZB-voetbalteams kwamen 70
voorters controleerden deze wedstnjd maar kwamen toch door een wel zaterdag als zondag in het veld
verrassend afstandsschot op een 1-0 met wisselend succes. Het zondag
achterstand. In de volgende minuut team kwam verrassend goed voor du
was het bijna gelijk maar Edwin dag. Na een paar forse nederlagen
Ariesen knalde op de doelpaal. Aan herstelde TZB zich knap in de uu
de andere kant toonde de Zand- wedstrijd tegen het hoog geklasseei
voortse doelman zijn klasse door de SVIJ. Een geconcentreerd en mor
een paar gave reddingen. Voor de enorm veel inzet strijdend TZB i>af
doel wisseling werd het toch gelijk SVIJ dermate knap tegenspel dat cl e
toen René Paap de bal op maat plaat- 2-2 eindstand zeker verdiend was
ste naar Edwin Ariesen die Remco TZB toonde aan dat met inzet in
van Lent een niet te missen kans gaf deze klasse best succes kan woiclen
en het was raak, 1-1.
behaald. Het zaterdagelftal van TZJ;
Nihot/Jaap Bloem Sport bleef in had een minder goede dag en was
de tweede helft het spel maken en kansloos tegen het sterke Renov
Gamma Texel loerde op de counter. Na een 0-3 achterstand bij de ni'-i
Jaap Bloem stopte echter alles en leek TZB in de tweede helft nog .ue
werd man van de wedstrijd. De vaarlijk terug te komen door een
Zandvoorters kwamen verdiend op snelle treffer van Wim Keur, ma u
voorsprong toen de Texel-doelman Renova was op alle fronten de bete
de bal, na een schot van Ariesen, niet re. TZB moest toe zien dat Renova
onder controle kreeg, en in de re- verder uitliep naar een eindstand
bound scoorde Ivar Steen de win- van 1-5. Voor de verrassing van d"
dag zorgde het zaterdagteam van
nende treffer 1-2.
De mannen van coach Guus Mar- Zandvoortmeeuwen. Een werkeliiK
celle kwamen tot de tweede winst in topvorm spelend Meeuwen team
door Studio Sport terug te wijzen. kende geen pardon met lijbtaanvoei
Dennis Keuning knalde Nihot/Jaap der SCW. Een uiterst gemotiveeid
Bloem Sport al snel naar een 1-0 Zandvoortmeeuwen overvleugelde
voorsprong. Keuning maakte even SCW dat geen enkele mogelijkhoui
later een foutje waardoor het gelijk kreeg. Zandvoortmeeuwen nam in
werd, maar hij herstelde zich goed de eerste helft een 2-0 voorsprong
door een puike partij te spelen.
door doelpunten van Martin Visser
Door een eigen doelpunt van Stu- en Angelo Koning en leek in de twee
dio Sport kwam Nihot/JBS weer op de helft SCW van het veld te spelen.
voorsprong, 2-1. In de tweede helft Met snelle combinaties werden do
dicteerde Nihot/Jaap Bloem Sport kansen gecreëerd en Pieter Brune
de rommelige strijd. Ivar Steen zorg- en Ferry van Rhee voerden de scoie
de voor 3-1 maar Studio Sport gaf op naar 4-0. SCW kon met kunst en
niet op en bracht door te scoren de vliegwerk grotere schade voorko
spanning weer terug. Door een be- men. Toen Zandvoortmeeuwen in;
nutte strafschop van Edwin Ariesen geraasd was kon SCW in de slotfavwerd het 4-2 doch wederom een fout onder de druk vandaan komen. De
in de Zandvoortse verdediging en Zandvoorters geloofden het wel in
het was 4-3. Dennis Keuning zette de de slotfase, waardoor SCW de score
stand op 5-3. Coach Guus Marcelle een beter aanzien kon geven en t\\ etwas te spreken over de eerste twee maal scoorde, 4-2. Meer liet Zand
wedstrijden van 1990.
voortmeeuwen niei. toe.

NIhot op winst
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De

familie

vanaf

1.95
*

over de

3 voor

5r

Katoenen damesslips Div kleuren en des
sms Mt 36 t/m 48

krant

4.3 voor

10.-

1.75
3 voor

Katoenen herenslips Div kleuren en dessms Mt 4 t/m 7

2.50
Artistset Een koffertje vol hobby en kleur
plezier

Denim jongensslip of -hemd 50% katoen/
50% polyester Div kleuren Mt 104 t/m 164

voordeel
Roestvrij edelstaai bestek 'Chique' Vaat
wasmachmebestendig Per 2 stuks verpakt
vanaf 3-50- t/m &3%-

Diverse accu's met hoge startcapaciteit,
onderhoudsvrij en 2 jaar Hema garantie
Voor vele autotypes _S7-5t)
77.50 t/m 100.-.

vanaf

13.75

Multigrade motorolie Inh 5 liter
SF/CC 15W50
J&75 13.75
SF/CD 10W40
-1^75 16.75

vanaf

8.75

5 Ferro cassettebandjes 60 mm
40-758.75 90 mm 4*7512.75

goed
reclame
medium

Katoenen meisjesslips Div kleuren en dessms Mt 104 t/m 164

Bundel met 2 p,
acryl/30%nylon

Dames-Tshirt Div modieuze kleuren Ka
toen/lycra Ook met vierkante hals Mt 38/
40 en 42/44

Kinderjoggingbroek Div kleuren Katoen/
polyester Mt 128 t/m 164

Dames T shirt
katoen Mt38/4C

de normaalste z

20.-

voordeel

onmisbaar

3r

Bundel met 2 paar kmdersportsokken
19/22 t/m 35/38 A- t/m-5^
3.- t/m 4.-.

Echt waar voor

15%'O

nog steeds
actueel

4.75

Midiset met infrarood afstandsbediening
2 x 10 Watt Stereo MG/FM radio 3-bands
i
equalizer Dubbel cassettedeck High speed
dubbing l jaar Hema garantie

l-I'

3 75

'
2 voor

i*

6.75

2.75
3 voor

Kartonnen tabbladen voor 2,4- of 23 nngs
banden

12.75

4.75
2 voor

.14775
Nylon of canvas boodschappentas Div
kleuren

6.75

Gelmieerd kwarto schrijfblok

8.25

2.75
2 voor

Kaart met 10 dubbele scheermesjes. Passen op alle dubbelsysteem apparaten

Sherry Gold &
dry

4.75

Pak met 5 snelhechters

Eiersalade Bakje i

VB6VAS1Ï
WISSELI
SIUKKC

'

6.25
2 voor

10.75

Pak met 30 compactluiers

vanaf

1.60
2 voor

5.25
2 voor

Miss Helen nagellakremover met lanolme
Inh 100 ml

8.75

Ir

Wissellijsten met spiegelglas m div formaten J-75 t/m-OS^S L- t/m 11.-.

Pak met 250 vel schrijfmachinepapier

Veegvaste muurvi
Inh 2,5 l
Inh 5 l

vanaf

2.50
2 voor

1.25
3 voor
Smulmenu voor de kat rundvlees, konijn,
kip of zalm

12.75

3.75
Leren dameshuishoud-portemonnee of heren ntsportemonnee Div kleuren

Kunststof bloempotten m div. formaten
.2-5et/mJ4-75 2 voor 3.75 t/m 28.25.

gezellig
en krities

makelaar m assurantiën

HYPOTHEEKADVISEUR
Rente Spaarhypotheek

10 jaar: 8.5%
J

02507-1 2468 passage 36 38 40
i. i
postbus 413
\\(]
2040 ak zandvoort

10 Banksteikussens stofferen
,~-*. <<*
inclusief stof
295.-

DE VRIES
• Velours va
9.95
• Vitrage en modelgordijnen, v a
9.95
• Alles gratis gemaakt
• 1000 verschillende
meubelstoffen v a
9.95
Tevens verzorgen wij uw meubel, caravan en
bootkussen stoffering
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

BALK
BAKT
BETER
BROOD

IDE"

.ECHTE
l BAKKER j

(n)

7T7T

RUMRUNNER

WEBER'S
Schoonmaakbedrijf-glazenwasserij

02507

7,95

Deze week:

1,40

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

13796
bezorgen

pizza's

RIMIIMI

Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796
Margherita
9,00
l

met kaas en tomaat

Amara

11,50

met kaas tomaat pikante en knoflook

Napolitana

13,00

met kaas tomaat en ansjovis

Salame

13,00

met kaas tomaat en salami

Funghi e salame

Sportcenter Wim Buchel

GARAGE

A J v d Moolenstraat 47
tel 15829-13965

ANSSEN

ZANDVOORT

A.P.K. Keuringen van alle merken.

JULIANAPARK 40 - HAARLEM
(winkelcentrum Cronje)
Tel. 023-260359 of b.g.g. 371343

Meer dan 20 jaar een begrip voor
service en betrouwbaarheid.
Reparatie, onderhoud, revisie van
alle merken.

Kochstraat 10,
Nieuw Noord, Zandvoort.
Tel. 15966

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023261230
TELEFAX 023274785

RECREATIEVE KARATE-LESSEN VOOR
OPTIMALE ZELFVERDEDIGING VOOR
MEISJES EN JONGENS V.A. 14 JAAR
O.L.V. MARION DE KRIJGER.
Dinsdagavond 20-21 uur,
Gratis proefles!
JIU-JITSU

Voor meisjes en dames v.a. 14 jaar
EFFECTIEVE ZELFVERDEDIGINGSLESSEN
O.L.V. WIM DUCHEL 7E DAN
Dinsdagavond 19.00 uur
Gratis proefles!

SPECIALITEIT
schoonmaak van gebouwen
schoonmaak van luxaflex
verhuur tapijtreinigers
Bel voor info: 14764-14090

Pizzeria Restaurant

Ontdek de variatie van het
BROODKWARTET

BROODJESKWARTET

ROB

Dames quartz Ju
band l jaar Hema

HEMADenorma

VAN DEN HEUVEL

f"ï WO

Quartz mini wekker m wit, zwart of zwart/
zilver l jaar Hema garantie

14,00

met kaas tomaat, champignons en salami

Rimini

13,00

kaas, tomaat champignons en ham

Quattro stagioni
Al tonno

14,50

met kaas tomaat en tonijn en ui

Marinara

15,00

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis

15,50

dichtgevouwen pizza met kaas, tomaat,
champignons en ham

Siciliano (vegetarisch)

15,00

met kaas, tomaat paprika, champignons, ui
en artisjokken

Pizza di Shoarma

15,00

kaas, tomaat, gekruid gegnlld vlees (shoarma)

Hawaii

Paap

14,50

met kaas, tomaat, ham ansjovis, olijven artisjokken en champignons

Calzone

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

13,50

met kaas, tomaat en ananas

Bezorging door geheel Zandvoort
Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals
lasagna en spaghetti.

Het jaar van
Van Gogh
vandaar onze maandaanbieding
VAN GOGH
TULBAND
5,75
Deze week
OOSTENRIJKSE
APFELSTRUDEL

1,50

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

i
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paar
4.75
paax
rensokken. 70%
t/m 46.

24.75
Katoenen damespyjama. Div. kleuren. Mt
38/40 t/m 46/48.

als set
suren. Polyester/
744.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

5.-

Katoenen meisjessetje. Div. kleuren. Mt 104
t/m 164. Hemd 3.50. Slip 2.50. .

20.-

Gestreepte damesblouse, korte mouw. Div.
kleuren. Polyester/katoen. Mt 38/40 t/m
46.

18.75
Katoenen herenpyjama. Div. kleuren.
42/44 t/m 58.

4.-

Katoenen baddoeken, 50 x 90 cm. Effen
of met streepdessin. Div. kleuren.

•i

„^.J_ 8.75

..•.;**--"" ~- 2 voor

14.75

Naadloze beha o.a. in wit en peach. Mt
70-80 AA, 70-80 A, 70-85 B en 75-85 C.

e geld is bijons
k van de wereld.
4.95

£«95el: dry of medium

3=65-

3.25

gram.

1.60
5 voor

5.751
2 voor

9.75

Hema huiswijn: rode en witte kwaliteitswijn.
Inh. l liter.

IkgQ,

Fijn of grof volkoren tarwebrood. Gratis
gesneden.

io.strv/1
Jonge Goudse kaas. Vers van 't mes.

7.75
2 voor

13.75

Naadloze beha in wit en ivoor. Mt 75 -80 A,
75-85 B/C en 80-90 D.

12.75
Schoudernemparaplu. Div. kleuren.

Pannen met anti-aanbaklaag. Geschikt voor
koken op gas.
Eier-of steelpan .
-6^5
5.Koekepan
Z76/&75- G.-/7.Hapjespan
IQ-fö
15.-

10r

6.50

Ongevormde panty's, 20 denier. Div. kleuren. Mt 36/40 en 40/44.

Sledestofzuiger, 650 Watt. Incl. accessoires. l jaar Hema garantie.

11.75

p.m.

voordeel

Effen weefstof, 150 cm breed. Kent u onze
'gordijnmaakservice al?

Alle rolgordijnen.-Sa^
29.-t/m 119.-.

1.50
Softy breigaren. 88% acryl/12% wol. Bol
a 50 gram. Bol over? Geld terug!

AS&

Doos met 200 tissues. 3.2 voor
vanaf

lQrT-5 8.75

2.2 voor

3.50

Milde shampoo. Voor dagelijks gebruik.
Inh. 500 ml.

«42.75
orloge met leren
ie.

5.25

Pak met 20 afvalzakken incl. sluitstrips.

4.75
£33 4.75

100

2.75
2 voor
Scheerschuim. Inh. 300 ml.

JV

j-trcS iLi

2.95
Kersenbonbons. Zakje a 200 gram.

1.10 o 95
4 voor Oi^ '

^185

Paarderookvlees. Vers van 't mes.

4.25

Tompouce. Vers uit eigen banketbakkerij

4.25
2 voor
Div. universeel-lekvrije batterijen. Kwik- en
cadmiumvrij.-3r-= t/mA25
2.50 t/m 3.75.
vanaf-3^

M»l£5
Chocoladetabletten. Pakje 2 stuks a 100
gram. Melk, puur of wit.

zo herkent u aanbiedingen in de Hema

te zaak van de wereld,
AUTD-MOTOBBUSCHQOl.

FRANS VAN SPRANG

Theorie per video
10 lessen voor
ƒ 145,incl. werk + leerboek,
losse lessen

4r

Sokkenwol, 60% acryl/20% wol/20%
polyamide. Bol a 100 gram. Bol over? Geld
terug!

ƒ 13,50
(zonder boeken).

Nieuwe cursus start

dinsdag 30 januari a.s.
in het zaaltje van de
Ger. kerk, Julianaweg 15.
Van 19.30 tot ± 21.30 uur.

Inl.: Bert Hoogendijk
14946 of 023-370408.

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

Ochtendbladen

Volkskrant en Trouw

Z A N DVOORT

vragen voor
Zandvoort

Bezorgers/sters
min. leeftijd 15 jaar
Verdiensten
± 300,- p.m.

MOGEN WIJ U EVEN
RECHT IN UW OGEN KIJKEN?

Tel. 02507-13413
De heer Benjamins

Hot unieke bungalowpark Zandvoort omvat 440 luxe
bungalows, 125 hotclstudio's en uitgebreide centrale
voorzieningen zoals een subtropisch gollslagbad, een
wedstrijdbad, een scala aan horecaraciliteiten en shops,
bowling- en kegelbanen, vele sportfaciliteiten,
uitgebreide congres- en conferentie-accommodatie
Het scala aan horecataciliteiten bestaat onder meer uit
een groot Boulevard Restaurant met terras, een GrillRestaurant, een Italiaans Restaurant, een Pannekoekenrestaurant, een Zwembadsnackbar en dn erse bars
In totaal bieden de tacilite'ten plaats aan ca 1.000 gasten
De congres- en conferentie-accommodatie biedt plaats
aan 10 tot ca 1000 personen
De afdeling administratie ?oekt ter versterking van haar
team een

GEZOCHT:
Liefde (voor de huishouding)

ADMINISTRATIEF
,
MEDEWERKSTER (V/M)

welke betrouwbare zelfst. dame wil 2 ochtenden per week ons interieur verzorgen.

Naast de administratieve werkzaamheden m het
algemeen zal deze tunktionaris m het bijzonder belast
uorden met de crediteuren-administratie

Mevr. v. Amerongen
Lijsterstraat 12, tel. 13866

GEVRAAGD»!
Lieve oppas (tevens voor
licht huishoudelijk werk)

HET PAROOL
vraagt

Uw ogen in één minuut gemeten.
Dat kan tegenwoordig met de computergestuurde optische apparatuur van Canon.
Stapt u dus even bij ons binnen voor een snelle (gratis) controle.
Uw gezichtsvermogen is onze zorg.

voor Bas - 5 jr en Babette - 3 jr,
full-time v.a. februari.
Liefst met ervaring.

Bezorgers/sters

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij:

min. leeftijd 15 jaar.

Gelieve schriftelijke sollicitaties, te richten aan mevr. L. Gans,,'tFamilierestaurant, Kerkstraat 27, 2042 JD Zantfvoort.

SLINGER OPTIEK

Tel. 02507-18156

Gediplomeerd opticien, optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Mevr. Ovaa
M. Molenaarstraat 22

Wi| zoeken iemand met ervaring op dit gebied die tevens
gewend is met een geautomatiseerde boekhouding te
werken Er dient bereidheid te zijn om met \visseldiensten op alle dagen van de u eek. te werken l let betreft
m basis een -10-urige werkweek
Kandidaten voor de/e funktie verzoeken \\•\\ te
solliciteren voor 5 februari a.s
U kunt uw sollicitatie sturen naar:
Gran Dorado Zandvoort
t.a.v. Edmée Sperling, Financial Controller
Vondellaan 60
2041 BE Zandvoort
DE B U N G A L O W P A R K E N OP DE M O O I S T E P L E K J E S

Collage Paul Busse

'Er is meer dan het beroep van pa'

Voordat de Mammoetwet bestond,
was er nauwelijks een vuiltje aan de
lucht voor tal van scholieren. Je koos
voor HBS-A of HBS-B. Eenvoudiger
kon het niet en niemand had voor die
keus een schooldecaan nodig. Met de
invoering van het vakkenpakket kwamen de moeilijkheden, want wie weet
op 15-jarige leeftijd al honderd procent zeker wat hij worden wil? Een
nieuw 'beroep' was geboren: decaan.

voor wiskunde en dat willen ze allemaal in
hun pakket. Bij ons is het Paasrapport de
graadmeter of ze een bepaald vak wel of niet
aan zullen kunnen. Er zijn bepaalde normen, of liever richtlijnen, die vrij streng
gehanteerd worden."
Voordat de leerling in samenspraak met
ouders en decaan een definitieve keus
maakt, geven de leerkrachten nog een advies. Het kan weieens voorkomen dat een
kind zelf beslist wiskunde in het pakket wil,
maar dat de leerkracht een zwaar negatief
advies uitbrengt. De school heeft in dat
soort gevallen het laaste woord.
Voor wiskunde wordt bijvoorbeeld ook
een pakketcijfer gegeven. Dat is gebaseerd
op de onderwerpen die ook in de bovenbouw

In de letterlijke betekenis van het woord
is een decaan de voorzitter van een faculteit.
Kortom, de man of vrouw bij wie je met je
vragen terecht kan. Sinds de Mammoetwet
is de decaan langzaam uitgegroeid tot een
adviseur voor leerlingen. Soms zelfs tot een
soort maatschappelijk werker die bemiddelt bij problemen.
Tien jaar geleden stelde het eigenlijk nog
niet zo gek veel voor. ledere school had een
leraar of lerares die tussen de bedrijven
door voor decaan speelde. Het kantoortje
met het benodigde voorlichtingsmateriaal
deed soms sterk denken aan een oude rommelkast. Veel te klein dus. Zo. goed en zo
kwaad als het ging, werden leerlingen geholpen bij hun keus. De begeleiding was niet
bijster intensief en het kwam voor dat een
leerling in HAVO-4 al na twee maanden ontdekte dat er een verkeerd vakkenpakket
was gekozen.

Decaan helpt
vooral bij
pakketkeus
ter sprake komen. Een leerling met een zeven voor wiskunde op het rapport, kan op
die manier toch een negatief advies krijgen
als het pakketcijfer veel lager is.

Rustjaar

Rendement
Dat laatste komt tegenwoordig haast niet
meer voor. Leerlingen krijgen veel begeleiding in het jaar dat vooraf gaat aan de definitieve keus. Volgens Ineke Hoogendijk, decaan voor de HAVO-afdeling van het Veenlanden College in Mijdrecht, levert dat in de
bovenbouw rendement op.
„Het gebeurt nog maar zelden dat iemand
toch besluit een ander pakket te kiezen. In
principe mag dat tot november, maar uiteraard zijn leraren er niet echt gelukkig mee.
In het derde jaar van de HAVO is één uur
per week decanaat ingeroosterd. Tot de
Kerstvakantie geven we uitsluitend algemene informatie om leerlingen zo breed mogelijk voor te lichten over de mogelijkheden
die ze hebben. Veel onderdelen van die les
ondergaan ze vrij passief en dan denk je
weieens ..., maar ieder jaar is het weer hetzelfde want twee weken voor Kerst begint

het blijkbaar ineens te leven; dan worden ze
actief en gaan ze vragen stellen. Dat is ook
het moment om de klas in groepen te splitsen en in de decanenruimte aan het werk te
gaan."
Daar vinden de vijftienjarigen een veelheid aan informatie over beroepen, keurig
gerubriceerd. Ze krijgen er onder leiding
van de decaan de kans om hun blik grondig
te verruimen. Dat is geen overbodige luxe,
want de meesten weten gewoon niet wat ze
na de middelbare school willen.
De leerlingen worden in principe tot en
met het eindexamen begeleid, maar de nadruk ligt op het jaar dat het vakkenpakket

gekozen moet worden. Dat is het meest belangrijke jaar dat in veel gevallen de richting
bepaalt voor het verdere leven. Het kind is
dan vijftien jaar oud en kan dus wel wat
steun gebruiken.
Ineke Hoogendijk: „We proberen ze bij te
brengen dat er meer is dan het beroep van
pa en dat ze zich door de pakketten noodgedwongen moeten beperken. Heel veel leerlingen weten vaak niet eens welke vakken in
de bovenbouw gegeven worden. Die stimuleren we om met leerlingen van de bovenbouw
te gaan praten. Het komen tot een juiste
pakketkeuze is een proces van een jaar. Als
je ze direct in september al een bepaalde

• Voortgezet speciaal onderwijs (VSO), mavo, lager
beroepsonderwijs (LBO), HAVO/VWO: na de basisschool
scheiden de wegen van veel
leerlingen zich

BasisschWÏ
voor een geschikte vorm
van voortgezet onderwijs. Ouders en vooral
directeuren van basisscholen reiken de helpende hand.

Veel scholen hanteren nog steeds de
Cito-toets, maar de voorbereiding op het
vervolgonderwijs is aanmerkelijk verbeterd. De toets van het Cito is niet verplicht
en in het openbaar onderwijs wordt er hier
en daar ook van afgeweken. In 1984 startte
het zogenaamde BOVO-project om de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs beterte stroomlijnen. Daaruit is een stappenplan voortgevloeid voor
de procedure die er in groep acht gevolgd
moet worden om de aansluiting met het
voortgezet onderwijs zo glad mogelijk te
laten verlopen.
Het kind wordt intensief begeleid bij de
keus, maar wat misschien nog het belangrijkste is: de keus is niet afhankelijk van
één toets zoals vroeger vaak het geval was.
Het kind wordt beoordeeld naar de wijze
van functioneren gedurende de jaren op de
basisschool. Op basis daarvan wordt uitemdelyk de keus gemaakt. De openbare

Voorlopig pakket
Vast onderdeel van het uur decanaat is
een eenvoudige beroepen-interessetest en
het kiezen van een voorlopig vakkenpakket.
Die keuze stelt op zich niets voor, maar
dwingt de leerling wel tot nadenken. „In veel
gevallen veranderen ze later nog twee of drie
vakken. Het probleem zit vaak in de exacte
vakken. Er wordt veel reclame gemaakt

Het begint allemaal vriendelijk en
speels in de eerste groep van de basisschool. En op die hele lange basisschool blijft het over het algemeen
tamelijk gemoedelijk. Er is voldoende tijd om buiten te spelen, want
huiswerk is er niet of nauwelijks.
Hier merk je al de eerste verschillen
tussen de basisscholen.

Een kind van twaalf
wordt soms voor wel erg
zware keuzes gesteld.
Zoals in het laatste jaar
van de basisschool als er
gekozen moet worden

Stappenplan

richting instuurt, loop je kans dat de interesse voor andere vakken verdwijnt. Als decaan probeer je zoveel mogelijk bij ze los te
maken".

Spelenderwijs begint het zo rond
het vierde jaar, maar wanneer het
eindigt? Er zijn mensen die zodra ze
niet meer naar school moeten, de
boeken dichtslaan onder het motto
'en nou nooit meer leren'. Een illusie, want voor vrijwel iedere baan
moet iets geleerd worden. En wie
verder wil komen, zal de nodige diploma's of certificaten moeten verzamelen. De stap van basisschool
naar vervolgonderwijs is er een uit
een lange leerloopbaan. Over die
stap en wat er zoal bij komt kijken,
schrijven we op deze pagina die in
alle Weekmedia-edities verschijnt.
Op de ATV-pagina belichten we een
facet van het beroepsonderwijs.
Over enige weken volgt de tweede
ronde van 'wegwijs in onderwijs'.
Het kiezen van een school is niet
altijd eenvoudig. De ene school is de
andere niet. Het geboden onderwijs
verschilt, maar ook de sfeer, de docenten, het gebouw. In hoeverre is
er sprake van goede resultaten bij
eindexamens? Hoe is het contact
tussen docenten en leerlingen? Zijn
er goede overblijfmogelijkheden?
Welke vakkenpakketten kunnen gekozen worden? En zo zijn er nog
vele vragen te bedenken. Van het
antwoord op die vragen hangt af, bij
welke school de leerling wordt aangemeld. Op de open middagen en
avonden die op vrijwel alle scholen
worden gegeven, wordt al snel duidelijk of de sfeer die er hangt, de wij
ze waarop men de vragen beantwoordt en met name ook de wijze
waarop men het onderwijs gestalte
wil geven, aanspreekt. Het komt
nogal eens voor dat een kind meedeelt pertinent wel of niet naar een
bepaalde school te willen. Dat kan
te maken hebben met vriendjes die
erheen gaan, maar ook met de sfeer.
En het is belangrijk dat een leerling zich op school thuis voelt. Hij ol
zij moet er per slot van rekening een
aantal jaren doorbrengen. Waar al
dat leren zoal toe kan leiden laat bovenstaande collage van Paul Busse
zien.

Doorstromen en overstappen

Foto Herman Homburg

Veel ouderen kennen de bekende Citotoets nog wel. In de zesde klas van de
lagere school werd je langzaam voorbereid
op de meest zenuwslopende test die je kon
indenken. Je moest vragen beantwoorden
en zoveel mogelijk punten zien te vergaren.
Want hoe meer punten, hoe intelligenter.
Als je naar de HAVO wilde, had je al snel
een punt of zestig nodig. Wie weinig punten scoorde, werd als 'dom' bestempeld en
verdween richting lager beroepsonderwijs,
dat een jaar of twintig geleden niet bepaald
overtuigend klonk. De Cito-toets scheidde
de schapen en de bokken. Als je bij het
maken van de toets toevallig een slechte
dag had, was dat jammer. Dan dreigde het
MAVO te worden, m plaats van VWO. De
doorstroming naar het voortgezet onderwijs liet vaak te wensen over. Je werd losgelaten in het diepe en velen verzopen hopeloos het eerste jaar m de 'grote wereld'.
Van voorbereiding was nauwelijks sprake.

Foto Wil f ried Overwater

De verzamelde informatie over beroepen en pakketkeuze is vrij toegankelijk

Het eerste jaar na de pakketkeuze is voor
velen een rustperiode. Ineke Hoogendijk:
„De meesten doen vrij weinig of zoeken een
beetje op eigen houtje. Ze hebben een pakket gekozen en in het eindexamenjaar hoeven ze zich pas op te geven voor een vervolgopleiding".
De decaan blijft voor eeïi groot deel buiten
beeld en is doorgaans op afspraak beschikbaar. De decanenruimte met up to date informatie is vrij toegankelijk. Het werk van
de decaan speelt zich grotendeels af in de
onderbouw. Adviserend, want daar bestaat
weieens misverstand over.
Ineke Hoogendijk: „Je moet als decaan niet
met een leraar in discussie gaan, dan word je
veel te kwetsbaar. Soms willen ze datje een
bepaald vak gaat promoten tijdens het uur
decanaat, maar daar kun je niet aan beginnen. Een decaan helpt de leerling bij de
pakketkeus, maar niet de leraar om zijn klas
vol te krijgen".
EVERHARD HEBLY

Leren
voor
later

basisschool School Zuid in Assendelft (gemeente Zaanstad) begeleidt de kinderen
van groep acht met behulp van een stappenplan naar een vervolgopleiding.
De ouders zijn nauw bij de tien stappen
betrokken. Aad Berkeljon, directeur van
School Zuid: „We beginnen al rond oktober met een brok informatie voor zowel
ouders als kinderen. Ouders maken uitemdelijk de keus en ze mogen het advies dat
de school geeft naast zich neerleggen. Een
enkele keer hebben ouders te hoge verwachtingen van hun kind, maar over het
algemeen wordt het advies wel opgevolgd."

Advies
Kort na de informatie naar ouders en
kind komt de school met een voorlopig
advies. Het uiteindelijke definitieve advies
wijkt daar zelden van af. Met dit advies in
de hand kunnen ouders zich gaan oriènteren op de mogelijkheden. Bij het BOVOproject zoals dat voor Zaanstad geldt, is
ook het voortgezet onderwijs betrokken.
De diverse scholen komen zich na het advies presenteren aan de ouders.
Vervolgens worden in februari open
avonden gehouden in de scholen voor
voortgezet onderwijs. De ouders krijgen
een advies met daarbij een aantal mogelijke scholen. Ze kunnen dan op hun gemak
gaan kijken. Kort hierna moet de knoop
worden doorgehakt.
Berkeljon: „Eerst hebben de ouders en
het kind nog een gesprek met ons, waarin
wij met een laatste advies komen. Voor
HAVO en VWO moéten de ouders een positief van de basisschool hebben. Als ze dat
niet hebben, komen de kinderen eerst in
een proefklas. Dat is doorgaans vier ochtenden in mei. Ze moeten dan op hun toekomstige school wat opdrachten maken,
bij wijze van test. De keus wordt natuurlijk
in grote mate bepaald door het aanbod.
Een verkeerd advies wordt zelden gegeven,
maar het gebeurt weleens. Het kan altijd

zijn dat iemand een laatbloeier is of dat het
ineens toch niet lukt in het voortgezet onderwijs."

Introductie-ochtend
Na de aanmelding rapporteert de basisschool aan de school voor voortgezet onderwijs. De kinderen (en hun eventuele
problemen) worden hierbij 'doorgesproken'. Om de overstap voor het kind nog
verder te versoepelen, wordt er tijdens de
lessen een boekje over het voortgezet onderwij s behandeld. Hierin worden ook de
verschillen tussen de diverse vormen van
onderwijs belicht.
Nog voor de zomervakantie krijgen de
kinderen tot slot een introductie-ochtend.
De begeleiding door de basisschool loopt
vaak nog tot de volgende kerstvakantie
door. Berkeljon: „In het najaar is er feedback vanuit het voortgezet onderwijs. We
krijgen ook de rapporten te zien."
In principe moeten kinderen van de ene
vorm van voortgezet onderwijs kunnen
switchen naar een andere vorm. Op grote
scholengemeenschappen is dit over het algemeen niet zo'n groot probleem, want dan
blijft het kind in een vertrouwde omgeving.
De overstap naar een andere school waar
nogmaals nieuwe indrukken moeten worden opgedaan, is vaak ingrijpend. Juist
daarom is het maken van een weloverwogen keus zo belangrijk. De basisschool
speelt daar een grote rol bij. Leraren hebben het kind jarenlang kunnen volgen en
weten hoe het kind zich in de klas gedraagt
en welke vorm van onderwijs geschikt is.
En de ouders? Het gaat om de toekomst
van hun kind, dat soms honderd procent
beter tot ontplooiing komt in het beroepsonderwijs, dan op het door de familie zo
hooggewaardeerde VWO. Berkeljon: „Ouders moeten per se goed contact houden
met de basisschool en belangstelling tonen
voor hun kind op school."
E.H.

ten van de strak klassikale aanpak is de
'gewone' basisschool al sterk veranderd en
kan beter op de specifieke behoefte van de
leerling worden ingespeeld. Maar onderwijs is mensenwerk en de ene leraar bakt er
meer van dan de ander.
Het is jammer dat het lagere beroepsonderwijs zo lang,een betrekkelijk slechte
naam heeft gehad. In de tijd dat het alleen
maar leren als het hoogste werd gezien,
keek men enigszins neer op de degenen die
ook praktisch bezig waren. Ten onrechte,
want ook in het beroepsonderwijs wordt
wel degelijk geleerd en mogelijkheden om
je verder in een gewenste richting te bekwamen, zijn ruimschoots aanwezig.
In het beroepsonderwijs werkt men met
verschillende niveaus en met verschillende richtingen: technisch onderwijs, huishoud- en nijverheidsonderwijs, economisch en administratief onderwijs, middenstandsonderwijs, agrarisch (tuinbouw)
onderwijs en nautisch onderwijs. Bovendien zijn er nog diverse vormen van individueel beroepsonderwijs voor wie dat nodig
heeft.
Het beeld dat wel eens wordt opgeroepen
van het beroepsonderwijs als een soort
tzmmer-academie is dus onzinnig.

Er zijn scholen waar tot en met groep
acht geen huiswerk bestaat en er zijn ook
die daar juist wel in trainen. Het vaderlandse onderwijs is dan ook zeer gevarieerd. Opa's en oma's begrijpen alleen na
een korte privé-cursus iets van het hedendaagse gedoe op scholen. En zelfs de ouders van de huidige scholieren hebben
moeite up to date te blijven. De drempel die
er bestond tussen kleuterklas en lagere
school is volledig geslecht. De kleuter
'stroomt nu' ongemerkt door naar groep
acht. Hij is zich niet bewust van de nieuwe
leermethoden die in de klas worden gebruikt. Hij verbaast zich hoogstens over
het feit dat zijn ouders het rijtje Hoogezand-Sappemeer etc. kunnen dromen.
Ouders zijn verrast over de creatieve
werkstukken die tegenwoordig op school
worden gewrocht. En tegen het eind van de
basischool vindt er een betrekkelijk breed
overleg plaats over de toekomst van het Doorstromen
kind. Want er moet nog jaren worden verOverigens kent ook het algemeen voortder geleerd, al dan niet verplicht.
gezet onderwijs verschillende mogelijkheden, zij het iets minder spectaculair dan
het lager beroepsonderwijs. De charme
Spoor bijster
van het hele huidige onderwijsbouwwerk
De verscheidenheid aan (vervolg) moge- (zie schema op deze pagina) is dat er in
lijkheden is tamelijk groot en de niets ver- grote mate doorstroming en overstappen
moedende ouder die zich in het onderwijs- mogelijk is. Je zou kunnen zeggen dat de
wereldje waagt, dreigt al snel het spoor basisscholier een strippenkaart krijgt voor

de verdere onderwijsloopbaan.
Dat de overstap-mogelijkheid niet een
papieren optie is, laat de praktijk zien. In
mijn kennissenkring is iemand die je tot de
laatbloeiers (wat leren betreft) kunt rekenen: hij leek eerst het meest geschikt voor
mavo, stapte vervolgens over naar havo er
toen naar vwo. Het duurde allemaal wel
langer dan wanneer je van de basisschool
meteen naar het vwo stapt, maar dat nam
hij graag voor lief. Hij is gaan studeren en
heeft onlangs zijn universitaire studie
rechten afgerond. Ik bedoel maar...
Overigens wordt het onderwijsbouwwerl:
na de basisschool binnen enige jaren ingrij
pend gerenoveerd.
De sfeer op school is de laatste jaren ooi:
veranderd. Bij mijn zoon op school spreken leerlingen zich uit over de vraag of een
nieuwe docent naar hun mening goed func
tioneert. Niet dat leerlingen het laatste
woord hebben, maar naar hun oordeel]
wordt serieus geluisterd. Dat was in mijn
en misschien ook uw, tijd anders. Of je de|
docent met de voornaam aanspreekt
maakt vermoedelijk niet zoveel uit als -wel'
het feit dat docenten nu in het algemeen
veel makkelijker benaderd kunnen wor
den. Met vragen, met opmerkingen. Door]
leerlingen, maar ook door ouders.
De sfeer op een mavo anno 1990 is aan l
zienlijk anders dan pakweg twintig j aai j
geleden toen het nog kon gebeuren dat een!
docent besloot de jongens links en de meis f
jes rechts in de klas te zetten. De bokken!
moesten van de schapen gescheiden wor f
den. Het zou me verbazen als kinderen van!
nu dat zouden pikken. En anders de ouf
ders niet.
l
JAN MAARTEN PEKELHARINGl

De adviezen van* • In dit schema wordt globaal geschetst welke stroomrichtingen er zijn in het huidige onderwijs en hoe kan worden!
Schema Jabo/W'l
de directeur van overgestapt
de basisschool
en de eventuele
(Cito)toets vormen een goede
indicatie voor de
Hoger
Middelbaar
Wetenbeste route.
Kort
De
basisberoepsbe roepsschappcslijk
middelbas
school wordt in
•^onderwi s
Üllderwijs
onderwij:
beroeps^ ^
Leerlingen- 1
de meeste geval(M BO)
onderwijs
(WO)
(HBO)
len gekozen op
wezen
|
grond van de nabijheid:
de
J t
school in de
buurt heeft de
voorkeur. En als
er meer scholen
in de buurt
Hoger algem een
Middelbaar alg Bstaan, dan speelt Voorbereide;nd
Lager
-^
levensovertuivoortgezet
wetenschap pelijk
meen voortgez
beroeps
ging en kwaliteit onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
van de school (VWO) 6 ja.ar
(HAVO) 5 jaeir
(Voort(MAVO) 4 jaar
(LBO) 4 jaar
(van 'horen zeg•^-*»•^^gezet)
gen',
meestal)
speciaal
brugklas
brugklas
brugklas
een grote rol. Er brugklas
onderwijs
zijn natuurlijk
ook ouders die
bewust kiezen
voor een Jenaplan
aanpak,
Montessori-onderwijs,
Vrije
School, of een
Basisonderwijs
1
andere benadering.
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Schuimkoppen vieren
elfjarig jubileum in
het Gran Doradopark

Julianaschool tweede klas 1962-1963

Zandvoorts
Nieuwsblad

Jo van Roode
scoort op TV

ZANDVOOET - De 22-jarige Zandvoortse Jo van Roode heeft vrijdagavond een aantal prijzen in de wacht
tijdens RTL-Veronique's
ZANDVOORT - Het carnavalsfeest wordt ook dit jaar in Zand- gesleept
'Prijzenslag'.
voort op grootse wijze gevierd. Carnavalsvereniging 'De quiz
Tijdens dit programma, gepresenSchuimkoppen' heeft namelijk een jubileum te vieren: zij be- teerd
door Hans Kazan, won zij een
staat exact elf jaar. In het kader van dat jubileum zijn er 8-daagse wintersportreis voor twee
afspraken gemaakt met de directie van het Gran Dorado bunga- personen naar het Oostenrijkse
Wildschonau, plus twee paar ski's,
lowpark voor een groots feest.
In het Gran Doradopark wordt op normale leven overigens gewoon Pe- twee ski-overalls, twee polaroidka17 februari aanstaande op de Gran ter Smits heet. Hij heeft een beken- mera's, koffers, twee horloges en
Place een speciale 'carnavalszitting' de Zandvoorter bereid gevonden om een naaimachine.
De quiz Prijzenslag, afgeleid van
georganiseerd. Op dit feest worden de dorpse en landelijke politiek op
zeker duizend gasten verwacht. De ludieke wijze op de hak te nemen. het bekende en sinds 1956 bestaande
huidige prins Peter den Urste van de
Ook aan de presentatie van deze Amerikaanse programma 'The price
Schuimkoppen zegt nu al een toe- avond zal de nodige aandacht be- is right', wordt vanaf l januari van
zegging te hebben van meer dan 18 steed worden. „De besprekingen dit jaar dagelijks uitgezonden tuscarnavalsverenigingen uit Duits- hierover zijn nagenoeg afgerond", sen 18.10 en 18.40 uur. Op jaarbasis
land en Nederland. Naast de twee laat Smits weten. „Een groots feest geeft RTL-Veronique hiermee zo'n
groepen dans-mariekes treedt die dus, in samenwerking met Gran Do- 9000 prijzen weg, variërend van kofavond het bekende duo 'De Deurzak- rado om te bewijzen dat het carnaval fiezetapparaten tot auto's.
kers' op, terwijl de muziek wordt in Zandvoort bij lange na niet dood
verzorgd door het Trio Norman is". De kaarten van dit grootse feest
Smit en de boerenkapel De Muggen- komen vanaf zaterdag in de voorverzotten uit Haarlem.
koop. De adressen kan men vinden
Als klap op de vuurpijl wordt het op de aanplakbiljetten die her en der
ZANDVOORT - In het activiteitenpubliek deze avond onthaald op een in het dorp worden opgehangen.
centrum 't Stekkie wordt volgende
optreden van de uit dertig man beweek woensdagmiddag de jeugdfilm
staande Rhythm-groep 'Kunst na
'Kunst en Vliegwerk' vertoond. De
Genoegen' uit Uithoorn, die met Kinderen
haar Zuidamerikaanse klanken de
Uiteraard zijn ook de kinderen dit film gaat over drie kinderen van een
sfeer - naar verwachting - naar tropi- jaar niet vergeten. Evenals in voor- kunstenaar die samen met hun vasche hoogten zal brengen.
gaande jaren wordt in 't Stekkie in der een raket gebouwd hebben. Als
Zandvoort-noord ook dit jaar weer een van hen teleurgesteld met zijn
een groots kinder-carnaval gehou- gevonden hond naar Stellantis wil
Buutredenaar
den. Dit evenement staat gepland op vliegen, komt er iets tussen. Terwijl
Een carnavalsfeest zonder een zaterdagmiddag 24 februari ge- het lont van de ontsteking op scherp
echte buutredenaar is haast ondenk- pland. Over de exacte tijd volgt nog staat, komt er een man het terrein
oplopen, die zichzelf met een weggebaar, vindt prins Peter, die in het nader bericht.
gooide sigaret lanceert. Na een
vlucht van enkele tientallen nieters
komt hij met een enorme klap neer.
Hij blijkt in het bezit van een revolver en vijftigduizend gulden, maar
zijn geheugen is hij kwijt. Dit is het
begin van een reeks spannende
avonturen. De toegangsprijs voor de
film bedraagt een gulden voor leden
en 1,50 gulden voor niet-leden. Aanvang 14.00 uur.

Filmvoorstelling
in 't Stekkie

De oude foto van deze week is de tweede klas van de Julianaschool uit het
schooljaar 1962-1963. De foto is ingezonden door J.J. Stoepman. Helaas zijn
niet alle leerlingen meer bekend.
Bovenste rij van links naar rechts: ?, Jaap Kroon, Jan Lourens Simons, Marijke
Paap, Frits Jagtenberg, Piet Jan van Veen, Ilione Frank.

Middelste rij van links naar rechts: Gerlof Sijtsma, ?, ?, Angela Stoepman,
Ronald Vermeulen, ?, ?, Loes Keiler.
Zittend van links naar rechts: Albert Jan Lanting, Hansiene Aukema, Linda
Hollemans, mevrouw Muze, Hans Hoekema, Paul Termes, Tineke Koning,
Arend Jan Folkers, ?.

Geertje en Jacobus Koper zestig jaar getrouwd

Ontmoeting op de glijbaan liep uit
ZANDVOORT - De glijbaan van 'de Bul' en Jaap, die het levens- nooit op de kleuterschool van Josina
op de vroegere Strandweg licht aanschouwde in de Noorder- van den Enden is geweest. Hij doorstraat, is een 'Pierie'. Voor niet inge- liep school A aan de Hogeweg in de
heeft heel wat op haar geweten wijden
bijnamen nogal eens'ver- tijd dat meester Volger er hoofd was
gehad, en dan bedoelen we niet warrend,zijnwant
waarom was hun en kreeg les van onder andere jufde talrijke valpartijen met overleden zoon Jan
een 'de Bul' en frouw Schoppen, juffrouw Van de
kneuzingen tengevolge van de zijn de andere jongens
'Pieries'? Sande en juffrouw Konijn. Geertje
onder het ijs liggende hors. "Waarschijnlijk omdat Jan naar m'n ging
naar school B.
Nee, we hebben het over de glij- vader genoemd was", veronderstelt
baan als ontmoetingsplek van Geertje.
Duiven
jonge Zandvporters, wier kalToen zij van school af kwamen,
verliefde uitliep op een blij ven- Babytruitjes
de relatie. Zo verging het ten-' Beide zijn afkomstig uit een gezin gingen zij alle twee meteen aan de
slag. Jaap bij het onder-aannemersminste Geertje Koper en Jacovijf kinderen. Zelf hebben zij er bedrijf van zijn vader waar hij, later
bus Koper, die op l februari met
plus tweeëntwintig kleinkinde- samen met zijn broer, tot zijn vijfena.s. hun diamanten bruiloft acht,
ren en vier achterkleinkinderen. zestigste heeft gewerkt. Geertje ging
vieren.
"Drie zijn er onderweg", vertelt de in betrekking bij wethouder SlagBij het echtpaar Koper hangt een
grote foto aan de muur van de betreffende glijbaan, als herinnering
aan hun eerste ontmoeting. Beiden
zijn echte Zandvoorters. Geertje, ge-,
boren in de Prinsenhofstraat, de zogenaamde Spekbuurt, is er eentje

bruid en trots laat zij een paar schat- veld aan de Koninginneweg. Hun
tige babytruitjes zien die zij - in af- trouwdag zestig jaar geleden werd
wachting van hun komst - heeft ge- een onvergetelijk gebeuren met 's
breid.
avonds een daverend feest in 'ZoHun schooltijd verschilde in niets merlust'. Het jonge stel woonde
met die van andere Zandvoortse kin- eerst aan het Da Costaplein, verhuisderen of het moest zijn dat Jaap de later naar de Stationsstraat maar

moest, zoals de meeste inwoners,
eind 1942 Zandvoort verlaten.
Hun evacuatie-adres, een mooie
villa aan de Esdoornkade in Heemstede, bood voldoende ruimte aan
het inmiddels met vijf kinderen verrijkte gezin. "Ik had er best willen
blijven wonen", bekent Geertje. Jaap
daarentegen wist niet hoe gauw hij
na de bevrijding weer naar Zandvoort terug moest gaan. Hij is trouwens toch erg hokvast, want behalve
dat zij 's winters een paar maanden
in Benidorm doorbrengen, is Jaap • Ook aan het kindercarnaval wordt dit jaar weer de nodige aandacht
het liefst op Zandvoort. Geertje is besteed.
uit ander hout gesneden en was al
eens een maand in Australië en op
Curacao voor een bezoek aan de kinderen. "Ik zou best weer eens naar
Australië willen gaan", zegt zij. Ze- Het Dienstencentrum mist voor de Belbus voor ouderen
ker is dat Jaap niet meegaat. Die nog"ZANDVOORT
een
vrijwilliger
die ouderen van huis wil halen en eventueel weer
blijft thuis, bij zijn duiven!
terugbrengen. Op korte termijn zoekt het Dienstencentrum een vrijwilliger
die één dag in de week de Belbus kan besturen. Belangstellenden kunnen
C.E. KRAAN-MEETH contact
opnemen met coördinator Frits van Veen, tel. 19393.

Belbus zoekt vrijwilliger

Postzegelclub
ZANDVOORT - Vrijdagavond
houdt de Zandvoortse Postzegelclub
vanaf 19 uur haar maandelijkse
clubavond in het Gemeenschapshuis. Naast de gebruikelijke veiling,
die om circa 21 uur begint, is er alle
tijd en gelegenheid voor de getaruikelijke 'handel en wandel' rond postzegels. Voor inlichtingen kan men bellen, tel. 13241 of 16456 (na 18 uur).

Illegaal logeren
ZANDVOORT - De politie ontdekte maandag dat er was ingebroken in
een vakantiebungalow van Gran Dorado. Waarschijnlijk hebben er iilegaal mensen in gelogeerd. Een groot
gedeelte van de inboedel was vernield. Vermoedelijk gaat het om een
groep jongens uit de Haarlemmermeer, die van huis zijn gelopen.

SCHOOLINFORMATIEBIJLAGE^ 1990
WEEKMEDIA EN TOP 8 + 1
GEMEENTELIJKE SCHOOL
VOOR MDGO - HAARLEM
Afdeling Assistenten in
de Gezondheidszorg
Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem

Opleiding voor:

APOTHEKERSASSISTENT
DOKTERSASSISTENT
TANDARTSASSISTENT
OPEN HUIS: 14 februari 1990 19.00-21.00 uur
SCHOTERSTRAAT 4, HAARLEM

Op 21 en 22 februari a.s. zal er in onze Weekmedia-uitgaven
speciale aandacht worden besteed aan het onderwijs.
Voor een grote groep basisschoolverlaters moet dan
een keuze worden bepaald over het onderwijs.
Adverteren in deze Weekmedia-uitgaven is daarom bijzonder interessant voor alle scholen en opleidingsX
instituten in de verspredingsgebieden van Weekmedia.
Nadere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt u vragen bij:
PERSCOMBINATIE Advertentiebedrijf
Afd. Personeels & Opleidingsadvertenties
Telefoon: 020-562.6297
Regio kantoren van Weekmedia
Telefoon: 020-562.2618
02975-40041

(023-26.20.70)
3 min. lopen vanaf station Haarlem

Afhankelijk van de vóóropleiding
(VWO-Havo-Mavo-LBO) bieden wij een 2- of
3-jarige dagopleiding, inclusief stage.

Geertje en Jaap Koper ontmoetten elkaar op de glijbaan op de Strandweg.

Foto: Berlotl

lenegalese man is 'maar zielig'
ZANDVOORT - De leerlinn van de Plesmanschool
hebben dinsdag heel wat kun'ien leren over het Diola volk in
Senegal tijdens een boeiende
'•'oorstelling van de theater3'roep Wederzijds.

de kinderen kaartjes en foto's mochten meebrengen, waren er al wat verschillen naar voren gekomen.
Op 22 maart komt er een vervolg
op de voorstelling. Dan brengen de
kinderen een bezoekje aan het Tropenmuseum, waar op dat moment
de aansluitende tentoonstelling Ko'Maar zielig' vond een aantal kin- kobo Kokoto wordt gehouden. Een
tieren de Senegalese vader die tij- en ander is namelijk een gezamen'ens de geboorte van zijn kind er-rens in een hoek werd gedrukt. Hij
'nocht er niet bij zijn, alles werd wel
'Ventjes geregeld door moeder en
schoonmoeder.

ZEEBURGERDIJK 112 - 1094 AJ AMSTERDAM - TELEFOON: 020-927645

lijk project van Kindermuseum TM
Junior en theatergroep Wederzijds.
Het thema van de tentoonstelling
is 'een familie in het zuiden van Senegal'. De kinderen krijgen hier een
beeld van het dagelijks leven van een
werkelijk bestaande familie, het gezin Mamadou Sagna, leden van het
Diola volk.

De voorstelling 'Dimbayayou'
dinsdag op de Plesmanschool draai<-le voor een groot deel rond het the'na
zwangerschap en geboorte, geïns
Pireerd op de traditionele leefwijze
het Diola volk en de veranderindie zich voordoen in een zich
'Moderniserende
maatschappij. De
V
9orstelling gaat vooral over de tra'litionele scheiding tussen de werel:'ert van vrouwen en mannen, die het
''est zichtbaar wordt rond zwangeren geboorte, en onze westerse
•:'jk daarup.

Tentoonstelling
Het was allemaal wel even anders
an
hier in Nederland, dat konden
e
Jj<e kinderen, die geboeid zaten te kijn, duidelijk merken. Ook tijdens • De leerlingen van de Plesmanschool konden zien dat een geboorte in
Foto: Berioit
•'e voorbesprekingen die in de klas Senegal wel even anders gaat dan in Nederland.
'
plaatsgevonden en waarbij
c

L-en MTS voor

WAAROM ZOU JE
APOTHEKERSASSISTENT(E)
WILLEN WORDEN?
Je ambities gaan uit naar een boeiende
baan in de gezondheidszorg
Je houdt van afwisselend werk
Je kunt goed met mensen omgaan
Je hebt twee rechterhanden
Je vindt het leuk om in een team te werken
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
Je hebt een geschikte vooropleiding
Én je wilt een goede kans op werk!
Spreekt dit je aan, dan kun je altijd een rondleiding
krijgen in een apotheek bij jou in de buurt')
In Nederland zijn ruim 1.400 apotheken (1 per
10.000 inwoners).
In een apotheek werken 3 tot 8
apothekersassistenten onder leiding van een
apotheker.
Computers zijn onontbeerlijk voor een juiste
verwerking van de recepten. Van alle
geneesmiddelen op recept wordt 15% in de
apotheek zelf bereid, meestal omdat er voor de
patiënt geen geschikt fabrieksmatig bereid
geneesmiddel beschikbaar is.
*) Inlichtingen bij mevrouw Groen van de
MDGO-opleiding te Haarlem. Telefoon
023-262070.
OPEN HUIS 14 februari 1990, 19.00-21.00 uur,
Schoterstraat 4 te Haarlem (MDGO-opleiding).
Haarlemse Apothekersvereniging
Secretariaat: Koninginneweg 69 te Haarlem

4-jarige M.T.S.

4-jarige L T. S.

Vaktechnische
vakken:
* Vervaardiging kleding
* Patroontekenen
* Vaktechnieken

Vakken:

Kreatieve vakken:
* Modetekenen
* Modevormgeving
* Cultuurgeschiedenis
Commerciële
vakken:
* Textielkennis
* Middenstandsdiploma
* Ondernemersdiploma
Lessen worden gevolgd in
niveaugroepen.
Voorlichtingsavonden:
16 en 31 januari en
15 maart om 19.30 uur.

Praktijk
Handelsvakken
Tekenen
Patroontekenen
Warenkennis

Nederlands
Engels
Wereldoriëntatie
Handvaardigheid
Machineschrijven

Voorlichtingsavonden:
15 januari, 1 februari en
21 maart om 19.30 uur.
Modeshow:
Woensdag 28 en
donderdag 29 maart, in
RAI-Congrescentrum te
Amsterdam.
Middagshow 14.00 uur a
ƒ 10,-. Avondshow 20.00
uur a ƒ12,50.
Kaarten verkrijgbaar
door overmaking op
postrek. 546550 t.n.v. de
school of aan de kassa.
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AUDI

LPG,

f udi 80 1 8 S, kat, metal, 5- Audi 80's, '88, LPG, trekhaak
I ak A-spoiler. 5/87, 45 000 v a. ƒ 28.500,-. Off AUDI-DEA-n i v m lease 02977-20804 LER Autobedr. Herfst, Zwanenburg-Halfweg, 02907-4230.
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AUTOVARIA BEVERWIJK
lep jong gebruikte auto's

JO,
1275;

2000 M* VERWARMDE SHOWROOM

keni

GRANDIOZE JANUARISHOW
BIJ AUTOVARIA

Drieber
genoemd

Austin
Off AUSTIN-DEALER-Pim v.
Rootselaar • staat altijd voor u
klaar' - Rhóneweg 40-42 A'dam - SI Dijk - Info - 131375

BMW
-i VAN POELGEEST B V
Te koop BMW 320 4 cil met
oor uw betrouwbare occa- sportgrill + spoilers APK tot
-ion Stationsstr. 7-11-Amstel- '91 ƒ3000 Tel 02982-6748.
•.een Info 020-410051

"€RRA 13, bjj. '56,
"*">< *? «B km. vf.pt,
•* ty^'

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Citroen
2 CV Club, bj.'82, mot 100%,
nestvnj, 70000 km, alle mot
ui carros onderd dubbel
V r pr ƒ 2200 Tel 020-949547
,'CV6 sp , '82, wit, APK 12-'90,
:cede s t , defecte versn b,,
J1550 mot 100% 020-925632
E'X 14RE, LPG, 1-'86 BX 14RE,
9 86 mod '87 BX 14E, LPG, 2'37 Berebeit Amsteidijk 25,
Asd Tel 0206627777.

Citroen Axel 12 TRS, 60000
l-m, 1985, ƒ4950. Inruil en garantie Auto De Rijp BV,
02997-3709

Lada

Renault

LADA-DEALER biedt aan:
2107 '88, LPG,
ƒ8.750
2x1200 S, met Kat.
ƒ5.500
2105/1200 '87
ƒ5.500
2105/1300 '86
ƒ4.500
Samara Fasion 5-drs
Linnaeuskade 5-7
Samara Black beauty
1098 BC Amsterdam
Samara Concorde
Te koop BX 14 RE 1e eigenaar.
020-929548
Nu in onze Showroom
Febr. 1988, 60.000 km.
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
Tel 020-942225/02207-15514. LADA 2105, bj. 1983, APK
goedgekeurd tot '91. Vr.pr. Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
T k. Citroen GSA Break '81
Tel. 020-992865.
ƒ975. Tel. 020-904953.
APK dec. '90 LPG. Tel. 020WESTDORP
LADA WETTER
241238.
Samara 1.1
'88/10.750 vertrouwd en bekend adres
Samara 1.3 Van '88 ƒ 9.500 voor uw nieuwe of jonge LADA.
samara 1.3 Gl,5-drs'89 ƒ 14.800 Natuurlijk met echte BOVAG
Lada 1200 S
'86 ƒ 5.500 garantie en APK keuring. 100%
Lada 1200 S
'84 ƒ 3.500 financiering, v.a. ƒ250 p.m.
Lada 1200 S
'85 ƒ 4.500 NIEUWE LADA 2105 1.2/9.995
T k Fiat 600 „eitje", bj. '77 ong. Lada 2105 GL
'88 ƒ 9.250 NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ 13.995
35 000 km, 2e eig APK nov. '90 Lada 2105 GL
'87 ƒ 8.250 uit voorraad leverbaar.
pr. ƒ 2300. Tel 02990-32450.
Lada 2105 1.3
'86 ƒ 7.700 Echt mooie occasions vanal
ƒ 7.750 ƒ 5.500. Adres verkoop:
T k Fiat Panda White b.j. 8-'85 Lada 2105 1.2
Adm. de Ruyterweg 398,
Telef.: 02907-6572.
met trekh. en autoradio/cass.
A'dam, tel.: 020-825983.
ig.st. Vr.pr. ƒ6000. Tevens
aanhangw. met deksel en imp.
z.g a.nw. Vr.pr. ƒ 1000.
Tel. 020-312079.

jngdijk

autoverhuur

Lada

Meer Garage

Fiat
2 y Regata 85S, LPG,'86/'87.
Berebeit Amsteldijk 25, Asd
:el 020-6627777
Hat 127A '77, schuifdak,
opknapper, motor goed ƒ400.
Tel 020-241488 na 20 uur

Fiat Panda 45 CL, ong. 1985,
zwart, ƒ 5950 Inruil + garantie
Auto De Rijp BV, 02997-3709. T.k. FIAT UNO 55 S bj. m.'83,
i.g.st, bordeauxrood, ƒ3250,FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. Tel. 02979-11480.
APhilipsweg 13, Uithoorn.
T.k. Ritmo Super 85 m.'83 Lpg
Tel 02975-62020.
APK '91. Dit is echt een uitst
auto. Tel. 020-843178.

FSO

Lancia

Wegens aanstaande verhuizing nog enkele

NIEUWE LANCIA'S
MET EXTRA KORTINGEN
Tevens ruime keuze in div. Lancia-occasions
Verkoop: Gabr. Metsustraat 2-6. Tel. 020-6626232, A'dam-Z.
Werkpl.: Corn. Krusemanstraat 52. Tel. 020-6622733, A'dam-Z
(Binnenkort Klokkenbergweg 15, A'dam-Zuid Oost.)

Autobedrijf Hagenaar BV
HAGENAAR FSO AMSTERDAM
voor nieuw en gebruikt. Schinkelkade 26-29 A'dam.
Tel 020-713457

Honda

Peugeot 505 Select .. 03-85
Peugeot 505 GTI
10-85
Peugeot 505 GR
01-86
Peugeot 505 Fam. GL 01-87
Peugeot 405 SR 1.6 .. 09-87
Peugeot 405 GRD ... 02-89
Peugeot 309 XL
06-87
Peugeot 309 GL Profil 01-87
Peugeot 309 GL Profil 03-87
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86
Peugeot 305 GTX . . . . 01-86
Peugeot 305 Break GR 05-84
Peugeot 205 XS Commer 11-87
Peugeot 205 XS
04-87
Peugeot 205 XRD .... 01-89
Peugeot 205 XR
11-87
Peugeot 205 XLD . . . . 01-87
Peugeot 205 XE 1.1 So 02-88
Peugeot 205 Junior... 01-87
Peugeot 205 GTI 1.9 . 04-87
Peugeot 205 GRD .... 04-87
Peugeot 205 GR 1.3.. 02-86
Peugeot 205 GR 1.3 .. 11-85
Peugeot 205 GL
01-85
Peugeot 205 GL
08-85
DIVERSE MERKEN
Ford Scorpio GL2.0 . . . 01-87
Talbot Samba GL . . . . 03-86
Lancia A112 Junior . . . 02-86
Renault 21 Nevada Fam. 04-87
Renault 9 GTX LPG .. 08-86

AUTOBEDRIJF

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 9611.
Renault Fuego GTL, '82.
ƒ3.950. Inruil + garantie. Auto
De Rijp BV, 02997-3709.

Seat
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.
SEAT-DEALER,
Gebr. van Rijn
Mijdrecht-02979-88711.

Subaru
Museum-Autobedrijven

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.

voor Mazda-occasions

Mercedes Benz

Mitsubishi

van deinum heeft nu heel veel raaazend
mooie occasions
Dank zij de enorm gestegen verkoep in 1989 van Suzuki's, kan
VAN DEINUM u nu laten profiteren van en kiezen uit een groot
assortiment perfecte inruilauto's van diverse bouwjaren en
uitvoeringen.
VAN DEINUM OFF.SUZUKI-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
Jarmuiden 29, Amsterdam-Sloterdijk, tel. 020-148933
ook gevestigd Jan van Galenstraat 113, A'dam tel. 020-831956.
Div. Suzuki Swift 1.3 GL aut. Alto 5-drs, '87 ,ƒ 9.950
bj. '87-'88. Auto Amstelstad. AUTOSERVICE WETTER
Tel. 020-799100.
Tel. 02907-6572.
LUYKX BV
off. Suzuki dealer
Swift GTI, '87
ƒ17.950
Swift 1.3GL, '87 ... .ƒ 14.250
Alto GL, '84
ƒ 5.750
Alto GL, '85
ƒ 7.000
Alto GL, 5-drs. '86.. .ƒ 8.750
AltoGL, '87
ƒ11.250
Alto GL, '87
ƒ 10.950
Alto GA, '87
ƒ 9.950
Super Carry, grijs
kenteken, '88
ƒ 12.500
Swammerdamstraat 1, Badhoevedorp. Tel. 02968-94330.

Suzuki Alto GL, bj. '84, 50.000
km ƒ5.500. Auto Amstelstad.
Tel. 020-799100.
Suzuki GX 100 coupé, bj. '83,
74.000 km ƒ3.950. Auto
Amstelstad. Tel. 020-799100.

Volkswagen
Golf CL A U T O M A A T , '85,
5-drs., m uitst. st., 61.000 km,
ƒ 15.750. Off. VW-DEALER.
Autobedr. Herfst, Zwanenburg-Halfweg, 02907-4230.

!NR UILWAGENS

Suzuki Alto GL, b.j. 10/86, APK
10/90,
Prijs n.o.t.k. Tel.:
02990-47443, na 18 uur.

Toyota Carina 1600 DeLuxe
Station Aut. '79, trekhaak, APK
12-'90, ƒ 1400. Tel. 020-909526.

Hyundai

Opel

Suzuki Alto, bj. '87, 37.000 km
ƒ 8.500. Auto Amstelstad. Tel.
020-799100.

Toyota

Nissan

HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020-995176.

Renault 4 Combi. Bj. mei '82
APK. sept.'90. w ramen + a
bank, bijna nieuwstaat. 1e eig
zeer zuinig ƒ 2750.
STAAT BINNEN. 020-222844.

Suzuki

Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491.
Ford Escort XR3, bj. '81, pas ZANDERS-HONDA-HAARLEM
APK gek, div. extra's ƒ6200. Legend 2.5 Inj. aut. d.grijs,
1988/49.500 323, 1.3 DX, aut., 83, i.z.g.st.,
Tel. 020-477003 b.g.g. 450300. (veel extra)
Civic
1.4 G L,
automaat ƒ7750,-, Heere, Ceintuurbaan Te koop MAZDA 323, i.z.g.st.
Escort 1.4 Bravo 3-drs. aug. '87 rood
1988/22.900 225, tel.: 020-719154.
Echt koopje: ƒ 900.
rood, 30.000 km ƒ 15.500. Tel. Civic 1.4 GLX, automaat rood
Mazda 626 1.6 LX sedan, LPG,
Tel. 020-6641783.
020-325785 na 18 uur.
(stuurbekr.)
1987/21.900 kleur wit + trekh., okt. '86
Pittige Ford Fiesta '77 APK t/m Civic 1.5 GLX, automaat blauw Autob.Jan Wals, 02902-1697.
1986 ƒ 16.900
3 90, doet 't altijd' mot. + (stuurbekr.)
inech i g.st. ƒ 700. 020-768658. Civic 1.3 Luxe, automaat
1986/15.900
Sierra 1 6 L, LPG, 5-drs, 12-'85, zilver
Sierra 1.6L, 3-drs, 11-'84,Sierra Civic 1.3 Luxe, 3 deurs
wit
1985 ƒ 10.900 Merc. 230 coupé, 1978, met. Uitzonderlijk mooie Mercedes
2 0 G L , LPG, 4-drs, 9-'87.
Civic 1.3 Luxe, 3 deurs.
bl., 15 inc. velgen, APK gek., 280 TE aut. m '80. Div. extra's
Berebeit Amsteldijk 25 Asd.
zilver
1987 ƒ 16.500 gas perfekte st.:02979-86385. schadevrij dealeronderh. APK
Tel 020-6627777
Shutttle 1.5, 5 deurs
7-'90 ƒ12.950. 075-171315.
Sierra Combi 2.3 D '87 -f trek- zilver
1987 ƒ 19.900
haak, 88.000 km, diverse op- Accord Sedan 1800 EX,
ties, Autobedr. J Wals
beige, LPG
1984 ƒ 8.950
Tel- 02902-1697.
Accord Sedan 20 Luxe,
zilver
1986 ƒ 17.900
MITSUBISHI STARION EX 2.0 TURBOT k Ford Escort '80, APK, Prelude 1800 EX,
INTERCOOLER,
ROOD, 81.000 km, bj.'87.
1986/22.900
roestvnj,
aut.
ƒ 1550. wit
AUTO MAAS'B.V., tel. 02977 - 24320
Prelude 1800 Special,
02990 23681
zilver
1985 /14.900
T k voor loop of sloop Ford
Citroen BX 14 RE,
Colt 1.2 EL, blauw, 85, sunroof, Colt 1.2 GL, wit, i.z.g.st., 87,
faunus 1600 APK tot april '90.
rood
i
1987 ƒ 15.900 ƒ 10.500,-. Heere, Ceintuur- ƒ 17.500,-, Heere, Ceintuurmoet
opgeknapt
worden.
Citroen 2 CV6 (eend),
baan 225, tel.: 020-719154.
baan 225, tel.: 020-719154.
Vrpr ƒ450, inclTel.
grijs
1984/4.500
020-912040
Colt 1.2. GL, rood, 87, Colt 1.8 diesel, 4 drs, 85, grijs,
Mitsubishi Lancer,
T k wegens emigratie Ford
wit
1984/4.000 ƒ 17.500,-, Heere, Ceintuur- ƒ 10.500,-, Heere, Ceintuurbaan 225, tel.: 020-719154.
baan 225, tel.: 020-719154.
Escort 1.1. Laser 1986 38.000 B.M.W. 316,
km z g a n APK 9-90 Vr.pr zwart
1982/6.500
ƒ12000 020974774.
Alfa Guilietta 1.6,
wit
1982 ƒ 2.500
«De advertentie-afdeling be- Delftstraat 34 - Julianalaan 295
houdt zich het recht voor adHaarlem - tel. 023-319349.
Spacewagon Nissan Prairie Sunny 1.6SLX 1-'87, Sunny 1.3
vertenties eventueel zonder
53.000 km two tone /18.500 9-'87, Stanza 1.6 LPG 2-'84.
opgaaf van redenen te weigeBerebeit Amsteldijk 25, Asd.
1987 dakrailing 020-847563.
ren (Art 16 regelen voor het
Tel. 020-6627777.
advertentiewezen).
«De autorubriek
, SHOWROOM" heeft
een oplage van 730000 ex

RENAULT 18 TL, '81
APK 8-'90, prijs ƒ 1300.
Tel. 020-6640060.

off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Voor nieuw en gebruikt.
WESTELIJK HALFROND 70
Amstelveen • Tel. 020-455451 Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z.
Info: 6623167 - 732853

Mazda

't Amsterdammertje
Ford

KOUDIJS PEUGEOT
• 3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
• geen eigen risico
l.o.v. cliënt 25 TD, 6-'86
• geen uitsluitingen
ƒ12.500. Berebeit Amsteidijk
• geen kilometerbeperkmg
25, Asd. Tel. 020-6627777.
• geen bep. bepalingen
Renault 11 GTD '86, metall
• omruilgarantie
grijs, 5 deurs, sunroof, i.v.rri
• aanvullende gar. mogelijk
leasing, ƒ9500. 02979-87122.

VW GOLF aut. 1987, 40.000
km, VAN uitvoering, ƒ 14.950.
Inruil + garantie. Auto De Rijp
BV, 02997-3709.

VW Jetta april 83, APK 3-90.
T.k. goed onderh. VW Jetta
i.g.st. met trekhaak, radio. Tel.
nov.'SO, APK aug.'90 + radio +
02997-3814 na 17.00 uur.
trekhaak ƒ 2750. 02990-37424.
VW Sirocco 1.6, kl. rood, l.m.
T.k. VW JETTA, bj.'83, APK 01BAARSJESWEG 199, Amsterdam-W. Info 020-182525
velgen, div. ace. Vr.pr. ƒ 3300.
'91, 90.000 km, grijs, 4-deurs.
Tel. 02998-3432.
Kadett 1.2S LPG ob, 4-'87. Ka- Te koop Opel Kadett 13S, LPG, Prijs ƒ 5500. Tel. 02975-65240.
dettl.SLS, LPG 11-'86. Kadett rood NR43SB, APK 1-'91 in T.k. VW Kever, bj. '73, APK tot VW-kever 1300 1973 APK sept,
1.6D 8-'B4. Kadett 1.2S 5-'82. goede staat. Tel. 020-763289. okt. Goed onderhouden + ra- '90, i.g.st. Wie biedf Tel.: ov,
Omega 1.5 LS 4-'88
T.k. Kadett 13.S'86 wit, LPG, 3 dio cass. ƒ 2750. 020-6652676. 020-5482200 na 17.00: 460072.
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd.
drs. 56.000 km met veel extra's
Tel. 020-6627777.
ƒ 13.950. Tel.: 02977-27142.
Kadett 1.2SL, 4-'87,45.000 km, T.k. Opel Kad. M. koffer 1300
dkr. blauw, m prima staat, 6 LS '86. Vr.pr. ƒ 13.000,-. Tel.
mnd garantie. 02990-20312.
020-436358.
-ion Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
Kadett 1,3 S station, 3 drs, org. T.k.. OPEL KADETT, bouwjaar
340 GL Sedan D, '86, groenaug. '82, APK 12/90, i.g.st. Tel: 1979.
Vraagprijs ƒ1500 Tel. A'dam-Oost. Info 020-920505. met. Autobedr. J. Wals.
020-999666 na 18 u.
02972-4168.
VOLVO 343 GLS '82 m. gas en Tel: 02902-1697.
Opel Kadett 1.3 S station, 85, T.k. Opel Manta 'A 19s aut., rekhaak, bl.metall., t.e.a.b.
wit, 55.000
km, i.z.g.st., '74, Berlinetta, geheel gerest., 02503-38193.
ƒ11.750,-. Heere, Ceintuur- i.gst. ƒ3250. 02979-82076.
baan 225, tel.: 020-719154.
Opel Kadett 1600 S, bj. 1985, Opelcentrum Geldrop heeft 70
mooie auto, ƒ8950. van part. ANWB gekeurde occasions.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
Tel. 02503-15059.
Autosloperij A. de Liede
kopen, info 040-862483.
Neem geen risico: orig.
Opel Manta 1900 S, LPG, bj
PTT-vrijwanng RDW
76, APK 6-90. Vr.pr. ƒ1.000.
Tel. 02982-4624.
(s)loopauto's
£/dcüa -Noord
HOOGSTE PRIJS
Rekord 2.0 S station, 5 drs, l
Tel. 020-198691
eind '83 (nw. mod.), Ipg-on- Schaafstraat 24 A'dam-N
Met volle BOVAG-Garantie
Vele merken m alle prijsklassen

Aulurubno'< SHOWROOM verschiet elke vri|dog m Hel
Pc;rool
Dnuniuus! t'ite week in alle edities van Weekmedia, t w.
Ams''>rdamb Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Dienier
CoiTcint De Nieuv.e Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Ni>-> j^bbkid De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
D>-' Nieuv.e Weesper Nieuwsblad Haarlemmermeer,
AmVfkt'pns Weekblad, Uithoomse Courant, De Ronde
v
. i '.T A'ikninerder Courunl en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
'otnmxh \an noLindcK) t/m /rijdaa tussen S 30 en
: ' TO ur Tel 020-0058636 Fax 020-6656321
5 l r i f t i > |l Vul de bon in en zend dezp aan
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Al(K'>en km ooi- Het Parool Wibaulstraat 131 of Rokm
1
l O Ar-sterdam
A'ut- er' k LI n ook bt| de \oluende Weekmediakantoren
Am teU>jen Dorpsstraat 54-5o, Purmerend, WeerwLil l 9,
Ui'h i ri , Stationsstraat 70 Weesp. Nieuv.straal 33,
ZoivKoort Gasthuisplein 12
Al' ' ^pdruehten (zuwel telelonisclie als schntteli|kei die
\ o " > r dinsdag 16 OO'uur of donderdag 20 00 uur in ons
bivit zip worden de xolyende dag reeds geplaatst
F i-ui. oplage "30000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel ƒ11,mm-pnjs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Volvo

Autosloperijen

derb., i.g.st. tel.: 020-999666.

Tel.: 361153

,

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. Gespecialiseerd m verkoop van motoren.
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
520 A, Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020-107566.

Peugeot
Sport 205 XRD, antr. gr., get.
gl., i.v.m. auto v.d. zaak, bj. 104 SL '78 APK geel schuifd.
sportst. i.z.q.st'Vrar
9'86, Autobedr. Maarsen, OverTel. 020-6649374. P /
:oom 189, A'dam: 020-183788.
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
KUPERUS
DIJ het Olympisch stadion. Ver- voor alles van Peugeot nw. en
<oop nw. en gebr. Peugeots. gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Ook inkoop. Tel. 020-6629517. Makro - A'dam - 6683311 - 020.
• „SHOWROOM" verschijnt Peugeot 205 XR 1987 blauw
huis aan huis m geheel
68000 km + Sony radiocass.
Amsterdam en omgeving.
Vrpr. f14500 075-169661.

1

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties ' . . . .'84 ƒ 16.950
Audi 80 CC Turbo Diesel, diam.zwart met., 4xhst..'87 ƒ 17.950
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950
Audi 100CCD„ groen met., sch.dak,5-bak,st.bekr„.'86ƒ 15.950
Audi 100 CC aut., 5 cyl., inj., LPG
'84 ƒ 129.950
Audi 100 CS ferran-rood, LPG
'88/22.950
Audi 110 CS elektr. ramen etc
'84 ƒ 12.950
Audi 80 CC diesel, 5 versn
'87 ƒ 15.950
BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,,'84 ƒ 12.950
BMW 635i, gaf .blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.950
Chevrolet Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace.,.f 69.500
Chevrolet Super VIP bus, alle denkbare ace
ƒ44.950
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950
Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st
'85 ƒ 9.950
A.P.K. KEURINGSSTATION
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Citroen BX 195drs. stat., 5-bak, st.bekr., elek.ramen,.'86/ 14.950
Keuren zonder afspraak
Klaar terwijl u wacht. RuilstarCitroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.950
Feenstra & Jimmink
ters en dynamo's. Erkend
'84 ƒ 8.950
inbouwbedrijf van TBBS/TNO Asterweg 24A A'dam 364702 Citroen CX Pallas diesel
goedgekeurde
autobeveili- APK LASWERK en reparatie. Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950
gingssystemen.
Valkenbur- Keuring klaarmaken, leder Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl.,.'87 ƒ14.950
gerstr. 134. Tel. 020-240748. merk auto. Vooraf prijsopgave. Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Autobedrijf BEEN, Aalsmeer- Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.950
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- derdijk 386, Aalsmeerderbrug. Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950
Tel. 02977-27262.
ters en dynamo's. Erkend
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950
inbouwbedrijf van TBBS/TNO Erkend APK station
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88 ƒ 18.950
goedgekeurde
autobeveili- olie verversen v.a. ƒ29,50
Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet
'88 ƒ 16.950
gingssystemen.
Valkenbur- groot onderhoud gratis APK
Sierra 2.0 CL ,autom.,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22 950
gerstr. 134. Tel. 020-240748. Auto Centrum Duivendrecht
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg.,5drs.,'89/ 19.950
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18.950
Autoshop J. Schievink, Rozen- Industrieweg 27 020-995176.
'86 ƒ 17.950
gracht 69-71-73, A'dam, tel. Garage ROBE, gespec. in rem- Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
'88 ƒ 19.950
234986' ACCU'S, imperiaals, men en fricties. Comeniusstr. Scorpio 2.0 CL
'83 ƒ 7.950
laddersteunen, fiets- en ski- 455, 020-177388. Lid BOVAG. Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace
Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950
dragers, ski-boxen, alle kleuren
Garage verzorgt uw auto
Ford Granada 28i Ghia
'82 ƒ 5.950
autolak, gereedschappen.
APK-KEURING
Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autcm., .'80 ƒ 5.950
Grote sortering ONDERDELEN Vooraf prijsopgave. Garage Ford Bronco2.9i inj. piek up, Am.uitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.950
van alle schade-auto's, alle Chrysant, Chrysantstr. 14 B, Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf
ƒ 999.
merken, alle bouwjaren.
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549
Honda CRX coupé inj., fer.rood, 5-bak, get.glas, '86 ƒ 19.950
Ravenstijn, 02502-5435.
Honda Prelude EX stuurbekr
'
'85 ƒ 15.950
Grote sortering ONDERDELEN
Honda Prelude zilvergrijsmet
'84 ƒ 13.950
van schade-auto's, alle
Lada 2104 stat., alaskawit, kopl.wissers, stof.int, '89 ƒ 8.950
merken, alle bouwjaren.
Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Mercedes 260 E inj., d.bl., stoff.int., 4 hfdst., el.ram ,'87 ƒ 42.950
MICHEL
is
terug
met
de
Lid Nevar.
Mercedes 300 TD Diesel, stat.w, st.bekr., niv.reg.,'82 ƒ 14.950
vertrouwde aanbieding!
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950
IONISATIE-KATALYSATORÜ
1e 10 lessen a ƒ25
Mercedes 240 Diesel autom., st.bekr
'82 ƒ 7.950
Welles +25 % kracht! Nietes overdag
020-853683 Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950
rook! Brandstof:-15%! ƒ30.
's avonds
020-181775 Mercedes 190 E.inj., champ.met., div.opties . . .'85 ƒ29.950
Doyer-Motor 02159 - 45265.
Purmerend
02990- 34768 Mercedes 250 aut., groenmetall
'82 ƒ 9.950
075-174996 Mercedes 200 D alpinewit, stuurbekr
MAZDA RUITEN voor zij en Zaandam
'88 ƒ37.950
achter. Voor alle types uit
Mercedes 260 SE, LPG, airco, rookzilver
'88 ƒ 59.950
voorraad leverbaar. Fa. E. de
Mercedes 300 D zilvergroen met., div. opties . .'86 ƒ42.950
GRAAFF, Koninginneweg 48,
Mercedes 190 D, alpine wit, 1e eig
'85 ƒ24.950
Haarlem. Tel. 023-314275.
Mercedes 190 D AMG sportvelgen, verlaagd . . .'86 ƒ 27.950
Subaru E 10,. bestelbus, Mercedes 200 D AMG sportwielen, ww-glas etc. .'86 ƒ 31.950
i.s.v.nw., zilver, 17.000 km, MB 190 E 2.3 aut., rookzilver, schuifdak, nw.st. .'88 ƒ 39.950
ƒ9295,- ex. Heere, Ceintuur- Mercedes 190 D, zwartmetallic, spoilerset etc.etc..'86 ƒ 32.950
Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc
'88 ƒ 38.950
baan 225, tel.: 020-719154.
Mitsubishi L 300, gesloten aannemers uitv
'90 ƒ 15.500
T.k. VW Bus type Transporter Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
DE HOOGSTE PRIJS
. .'89 ƒ22.950
elk merk auto a contant met Diesel b.j. '85 APK tot 7-'90 Pr. Nissan Prairie 1.8 SGL, jubil. uitv., blauw met. . .'86 ƒ 16.950
n.o.t.k. 02979-81873.
vrijw.bewijs. Tel. 020-101021.
Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp.,'87 ƒ 15.950
Nissan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto,'88 ƒ 36.950
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf. • Auto te koop? Plaats een Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc; '86 ƒ 11.950
Loop, sloop en schadeauto's SHOWROOM advertentie. U Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 f 19.950
'88 ƒ 19.950
met vrijwaring. Tel. 020-754193. zult verbaasd staan over het Opel Omega 2.0i LS, 5 versn., LPG
resultaat.
Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950
HOOGSTE PRIJS
'85 ƒ 13.950
• Bewijsnummers van een ge-Opel Senator 3.0i, alpine wit
voor elk merk auto, a contant, plaatste "SHOWROOM"
Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
met vrijwaringsbewijs, geen advertentie krijgt u alleen toe- Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met
'84 ƒ 8.950
sloopauto's. Tel. 02990-37825. gezonden als u dat bij de op- Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr
'84 ƒ 8.950
Koop- of VERKOOPPLAN- gave van de advertentie ken- Opel Rekord 2.0 S, automaat, LPG, saffier bl„ . .'86 ƒ 9.950
'87 ƒ 14.950
NEN? Bel dan snel Nationale baar maakt. De kosten daar- Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950
Occasionlijn. 023-365206
voor bedragen ƒ 3,Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.gnjs met., stof f .int., '86 ƒ 14.950
Opel Ascona 1.6 LS Travell., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950
Porsche 924 in absolute nieuwstaat
'78 ƒ 13.950
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access., . . ' 8 6 ƒ 7.950
Skoda 105 L, 13.000 km
'89 ƒ 7.950
Koekenbier B.V.
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6.950
Ruime keuze, 40 occasions + bestelwagens met Bovag garan- Toyota Corolla 1.3 GL, 12 V„ 5-drs„ liftback, . . .'87 ƒ 11.950
tie. Visseringstraat 13. (bij van Hallstr.) 020-863666/841248.
Toyota 2.8i Supra, koperbruinmet.alle opties . . .'85 ƒ21.950
telica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met., . . .'88/29.950
APK keurstation, Autobedrijf
LET OP! Keuze uit ± 100
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int.,'84 ƒ 7.950
occasions tegen zeer scherpe Jan Wals, Dorpsstraat 32 A,
VW Passat Variant CLD, saffier bl., 5-bak
'86 ƒ 13.950
llpendam. Tel. 02902-1697.
prijzen bij Autobedrijf
VW Passat Variant Turbo Diesel, 5-bak, etc. . . .'86/15.950
Rat Panda '88 zwart ƒ 8.750 VW Jetta Diesel, 1e eig., 5-bak, saffier bl
JOHAN BOOM
'86 ƒ 13.950
Zuiderakerweg 83,(oranje hek) Rat Panda 10-'88 wit ƒ9.250 VW Golf 1.8i GL ferran-rood
'88 ƒ 19.950
Opel
Kadett
1V88
bl./17.500
A'dam-Osdorp,
Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950
Ford
Escort
'89
rood
ƒ
19.000
tel. 020-105478/101021.
Volvo 240 GLstat. Van, alp.wit, 5-bak, st.bekr.,LPG,'87 ƒ 17.950
ƒ 25.500 Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.950
üeopend van 9.00 tot 19.00 u. Ford Sierra '89 wit
Ford
Escort-D
'88
wit
ƒ
17.750
Alle auto's A.P.K. Hoge inruil,
Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG
'87 ƒ 17.950
Merc. 200 D 1983 wit ƒ 7.900 Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
Rnanciering snel geregeld,
'87 ƒ 10.950
Merc.
200
D
1984
wit
ƒ
12.750
v.a ƒ 4.000, 12 mndn schr. gar.
Erven
Jan
de
Boer
Zaandam
OPel Manta GSI, bijna '86,
Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk.
Tel. 075-175151.
ƒ 15.950. Volvo 740 GL, diesel,
ANWB keuren geen enkel probleem.
orig.'86, ƒ17.950. VW Golf
AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
GEBR. VAN RIJN,
~iTS, eind '85, ƒ 13.950. Ford Specialisten in Duitse merken
Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,
Escort 1.4 CL, nw. mod., '87,
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3.
Mijdrecht-02979-88711.
ƒ 12.950. Mitsubishi Cordia
G.SL. aut.'85, ƒ 9950. Opel Corsa 1.2 S GSI, uitv.'84, ƒ9950.
Peugeot 505 GL, m.'86, 1e eig.
ƒ9950. Honda Civic 1.5 S, nw.
mod. '85, ƒ 9950. Rat Uno 55 S,
m. '86, ƒ7950. Volvo 240 GL,
aut., LPG '83, ƒ7950. Mitsubishi Lancer, aut. '85, ƒ6950.
BMW 315, bijna '83, ƒ 5950. Rat
Regarta 85 S, dec.'84 plaatje,
ƒ5950. Renault 18 GTL, '85,
f 5950. Nissan prairie 1.5 m.
84, ƒ5950. Renault 5 TL '86,
ƒ7950. Ford Mustang m. '80,
opgevoerd, ƒ 3950. En nog div.
auto's v.a. ƒ600 tot 15.000.

Service en
reparatie

Accessoires en
onderdelen

Rijscholen

Bedrijfsautos

Auto's te koop
gevraagd

Algemeen

Bon

Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.

Aantal regels

excl. 6%
BTW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,36,47,58,69,80,91,102,-

prijs
md. 6%
BTW

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer:
• Alleen een woensdag of een vrijdag invullen

IVA

Handtekening:

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven:
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110.Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12
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personen- of vrachtauto's beschikbaar voor
bijvoorbeeld de lessen verkooptechniek. En
de leerlingen werken in het weekend allemaal bij een dealer, kunnen ze alles meteen
uitproberen." Dat de diverse merken graag
hun wagenpark bij de toekomstige autoverkopers etaleren, is niet .vreemd. De zakenmannen in spe doen er ook hun voordeel
mee. Voogd: „Als leerlingen hier binnenko
men, zijn ze behalve autogestoord, ook
merkgestoord. Dat kan komen omdat thui
een bepaald merk wordt verkocht. Het is
voor hen wennen om ook iets anders te
beoordelen. Het gaat niet om de mening van
de verkoper. Het gaat om de koopmotieven
van de klant. De auto moet passen bij de
consument. Alle merken zijn daarom goed."

IVA leidt autoverkopers op met
kennis van Franse menukaart
Driebergen, het Instituut voor de Autohandel BV (IVA). De lokalen zijn
genoemd naar de groten van de internationale autobranche. Jongens tussen
de 17 en 24 jaar lopen door de gangen langs Charles Rolls, Walter Bentley,
Lord Austin en Louis Chevrolet. Ze hebben de 'middelbare school' achter de
rug, of komen net uit militaire dienst. De ruim achthonderd leerlingen zijn
gek van auto's en ze willen een beetje gauw carrière maken. Daarom hebben
ze gekozen voor de tweejarige opleiding. Kosten voor de particuliere school:
zo'n slordige negenduizend gulden per jaar. Maar investeren in 'een toekomst
met toekomst', wie wil dat nou niet?

Korting op schilderwerk
Wie tot en met 16 maart schilderwerk laat uitvoeren, ontvangt alsnog de winterpremie. Het is daarom aan te bevelen om snel een
afspraak te maken met de schilder. Na een prijsopgave kan hij het
schilderwerk goed inplannen en
de premie-aanvraag regelen. De
korting geldt niet alleen voor
schilderwerk. Ook binnen-onderhoud en behangen vallen onder de
regeling. De belangrijkste voor
waarde bij de premie, zowel voor
particulieren als bedrijven, is dat
de werkzaamheden tenminste
drie mandagen omvatten. Naast
de schilder zelf geeft het Bedrijfsschap Schildersbedrijf alle inf'ormatie over de winterpremie, tel.
070-3999555.

Toepasbaar
Oud-leerlingen zijn uitermate goed terecht gekomen en hebben leidinggevende en
De opleiding draait dan wel om de heilige
commerciële functies in de 'boeiende wekoe van deze eeuw, je kunt er ook andere
reld van de automobiel'. De gemotiveerdkanten mee op. „Het is toepasbaar m vele
heid op het IVA is daarom hoog, door het
andere commerciële functies in de technivertrouwen in een toekomst met de belegde
sche branches. Je hebt kennis van elektroboterham.
• Tijdens de les verkooptechniek worden techniek, aandrijftechniek en het is vnj eenDe gebouwen van het instituut liggen pitde prestaties op de video vastgelegd
voudig deze aan te wenden bij andere technitoresk m een groene omgeving. De ruime
sche produkten." IVA-studenten werken in
parkeerplaats staat vol met glimmende,
• Slechts een paar uur per week kunnen de vakgebieden rond ontwerpen, produktie,
goed verzorgde auto's van leerlingen. Vast
IVA-leerlingen leerzaam prutsen aan moto- toeleveringsbedrijven, verzekering, expertien zeker sleutelden de jongeren al voor hun
ren
Foto s Luuk Gosewehr se, financiering of leasing.
zestiende aan brommers. In hun vrije tijd
Feehng met de werkelijke dealerwereld is
zullen ze nu ook soms besmeurd met olie
beroepsopleiding met alleen om kennis der voor het IVA van groot belang. De veertig
onder hun gemotoriseerde voertuig liggen.
'automobielen' op te doen; ook belangrijk is docenten (bijna allemaal fulltime) hebben
Maar dat is dan hobby, daar worden ze niet
'de vorming van jongen tot man, die niet dan ook minstens een jaar of vijf m de prakvoor opgeleid. „Je wordt hier beslist geen
alleen in staat is m eigen onderhoud te voor- tijk gewerkt. Driekwart is zelf leerling geautomonteur, het is een commerciële opleizien, maar tevens een gewaardeerd vakge- weest van het Driebergense instituut. „Ze
ding. Als je het woord auto overal weglaat,
noot en burger in de maatschapij wordt'. zijn daarom op de hoogte van alle belenden- Mascara met minkolie
houd je ongeveer een kruising tussen een
Omgangsvormen komen daarom onder de de vakken en van de heersende mentaliteit. Mascara wordt vaak gezien als de
HEAO en MTS over." De verwarring met
aandacht. De brochuretekst: 'Het is merk- Het betekent dat ze hun vakliteratuur moe
'finishing touch' bij het opmaken.
een zuiver technische school moet directeur
waardig om te zien hoe jonge mensen, on- ten bijhouden. Maar ach, daar is genoeg tijd Ogen komen met name prachtig
P.D. Voogd vaak rechtzetten.
danks de inspanning van hun ouders, juist voor, want zo vlug gaan de technische ont- uit wanneer de wimpers mooi en
De zeven lesuren per dag worden in hoofddeze belangrijke onderdelen zo onderschat- wikkelingen ook weer niet. Als ik het boek lang zijn. De firma Cutex brengt
zaak op de stoel in het gewone klaslokaal
ten. Zo behoort bij voorbeeld ook eenbespre- uit 1935 bekijk, is er wezenlijk niet veel ver- deze maand de 'Mmk Coat Mascadoorgebracht. Economie, bedrijfsbeheer, deld alsof je ook een mens bent'. Hier zegt onder andere wiskunde) wordt de stof diep- king van de Franse menukaart en de wijn- anderd. Sommige technische vindingen zijn ra' op de markt. De mascara bevat
verkooptechniek, wetskennis, bedrijfscor- men dan ook u tegen de docent. Daar waar gaander, breder behandeld en komen boven- kaart tot punt van behandeling. Het in ieder eigenlijk al stokoud en de basisprincipes echte minkolie waardoor de wimrespondentie en lezingen zijn de belangrijke men elkaar bij de voornaam noemt, bestaat dien de Franse en Duitse taal aan de orde. opzicht bezitten van een zekere levensstijl blijven in onze branche precies dezelfde; de pers langer en dikker lijken. Bovakken die de buitenstaander niet meteen er ook een kloof."
Als de aspirant-IVA leerling over het diplo- in deze turbulente wereld lijkt een waarde- viertaktmotor werkt maar op één manier." vendien, aldus de fabrikant, heeft
associeert met de auto. Daarnaast staan ook
„Bij ons wordt er samengewerkt omdat de ma LBO of Mavo (zonder wiskunde) be- vol goed. Zonder decorum (fatsoen, FR)
De lessen over de carburateur worden af- minkolie een verzorgende wervakken over de verbrandingsmotor, het docent net zo'n autogek is als de leerling. Ik schikt, moet er een toelatingstest worden gaat het niet.'
gebouwd, terwijl er steeds meer aandacht kmg en is de mascara ook gechassis, mechanica en elektrotechniek op weet wel dat je bonje zou krijgen als je dit afgelegd. „De opleiding is een gereedschapsgaat naar de injectiemotoren en electrische schikt voor gevoelige ogen. De
het programma. De theorie wordt gecombi- systeem invoert op andere scholen. Maar we kist. Het garandeert niets", vertelt Voogd.
Voogd vindt dat de commerciële kanten systemen. Het IVA haakt in op de milieu- mascara is er in drie tinten: koneerd met practicum.
maken op de eerste dag een deal met de
van de autobranche veel harder en profes- problematiek voor zover dat voor zijn vak- baltblauw, bruin-zwart en zwart.
Op de beroepsopleiding heerst een op zijn leerling dat hij zich laat opleiden, zich laat
sioneler zijn geworden. „In de jaren zestig gebied noodzakelijk is. De informatie wordt De prijs is ƒ 9,95.
Salaris
minst opmerkelijk te noemen sfeer. Anders africhten tot een goede sollicitant. En wij
had men alleen de economische groei in het verstrekt tijdens de normale, bestaande lesdan op universiteiten of HBO-instellingen. zijn dan zo eigenwijs dat wij weten hoe het
Volgens de tekst in de informatiebrochu- vooruitzicht en was het makkelijk een baan sen, want niemand is gebaat bij nog meer
Blijkbaar hebben de jongens (er studeren moet en doen het dus niet zoals hij denkt dat re weegt 'een klein beetje natuurlijke vrien- te krijgen. Nu is de consument vakkundiger 'gezeur', zoals Voogd trendgevoelige milieuslechts 25 meisjes) geen moeite met de het moet. Dat leidt soms tot een discussie, delijkheid, hoffelijkheid en voorkomend- en kritischer geworden en is de concurren- discussies noemt. „De werking van de katastrenge en autoritaire opleiding. Want wie maar we hebben onze reputatie te bewaken. heid zwaarder dan een hoofd vol formules.' tie enorm gegroeid. In die jaren werd een lysator wordt behandeld om de klanten te
naar het IVA gaat, heeft daar zeer bewust Oud-leerlingen zeggen na afloop altijd dat Even verderop staat dat het doorzettings- hobbysfeer en vrijblijvendheid ook op kunnen adviseren en ook het omgaan met
voor gekozen; de opleiding kost tenslotte we gelijk hadden, hetgeen te verwachten is, vermogen en de houding helemaal op te school getolereerd. Nu worden er hogere afvalstoffen komt aan de orde. Voor de rest
veel geld. Directeur Voogd: „Van te voren want we hebben een fulltime kracht in gaan in je werk, altijd gehonoreerd wordt; eisen gesteld, je moet volmondig ja tegen de is het aan de overheid om tot regelgeving
wordt ook uitgebreid gesproken met de leer- dienst die rechtstreeks contact heeft met 'men zou er zelfs de stelling uit kunnen opleiding zeggen", zegt Voogd.
over te gaan, dan zullen wij ook die voorlingen, zodat ze precies weten wat dit voor werkgevers en weet wat er in het bedrijfsle- ontwikkelen dat het salaris dat een man
„De auto is hier de aandachtstrekker. In schriften behandelen. Het wachten is op de
een tent is. De uitval op jaarbasis is tien ven verwacht wordt", aldus heer Voogd.
verdient altijd de enige en juiste waardeme- het algemeen zou de lesstof misschien saai politiek, want technisch is alles oplosbaar."
procent. De helft daarvan gaat zelf weg, de
Binnen het IVA kunnen diverse niveaus ter is voor zijn tegenprestatie aan het maat- zijn, maar men heeft interesse in de auto en
FERDINAND RUSCH
andere vijf procent wordt door ons bedankt, worden gevolgd. In de verzwaarde lespro- schappelijk verkeer'.
in de handel. Elke vijf weken komt een anIVA is gevestigd aan de Hogesteeg 2a, 3972 JT m
deels om gedrag en deels om de resultaten." gramma's (met als eis VWO of Havo met
Volgens de informatiebrochure dient de der automerk zich presenteren. 'Dat stelt Driebergen, tel: 03438 - 12780.
Horloge tegen snurken
De bedoeling is, aldus Voogd, dat
Een horloge tegen het snurken.
het instituut een sfeer ademt van
Volgens de importeur van de zogeeen bedrijf waar je collegiaal met
naamde 'Snore no more', de hanelkaar omgaat. De leerlingen wordelsonderneming Berndina, is het
den geacht te doen alsof ze inmidapparaat een grandioze ontwikkedels al aan dat echte bedrijfsleven
ling in de micro-electronica techdeelnemen, zodat ze later goed pasniek, volkomen veilig in het gesen in de autobranche. Daarom
bruik en prettig in het dragen, ook
staat, behalve zakelijke kleding, ook
in bed. Het 'Snore no more horlode prestatiemaatschappij hoog in
Voor sommige vrouwen is ondermo- hebben, zoals beha's, panty-slips en pantylets.
ge' wordt om de pols gedragen en
het vaandel van het IVA. De 'gezonde de sluitpost op hun maandelijkse Dit laatste roept nog steeds een beeld op van
is licht in gewicht. „Boven op het
de competitiegeest' is in alle vakken
ouderwets,
kleuren
fantasieloos.
Terwijl
budget voor kleren. Even snel wat sliphorloge is een super-sensative senverweven. De jongelui zien er allen
juist
op
het
gebied
van
foundation
zoveel
mojes en beha's kopen bij de grote waren- dieuze vooruitgang is geboekt. Vergelijk bijsor gemonteerd, die het snurkgepuik uit. Het colbert zit als gegoten,
luid ontvangt en doorgeeft aan
huizen en misschien alleen voor een voorbeeld de zeer populair geworden bustier.
de stropdas is vanzelfsprekend, het
twee mini-contactjes onderaan
leuke bodystocking een lingeriewinkel
schoeisel is correct. Tijdens de pauhet apparaat. Deze contactjes zulbinnen lopen. Overigens niet helemaal
ze ligt er een verzameling platte attalen een lichte prikkel afgeven op
Body-stocking
onbegrijpelijk.
Lingerie
en
foundation
chékoffertjes voor de deur van het
de huid van de pols en deze prikEen veelgevraagd lingerie-artikel is de bodylokaal.
zijn dure spullen, zeker als je ervan
kel zal aan het onderbewustzijn
De leerlingen stellen eisen aan het
uitgaat dat ze toch altijd onder je kle- stocking. Met de opkomst van body-stocking
doorgeven: stop met snurken!", alonderwijs. Andersom dus ook, lijkt
is de zogenaamde teddy (luchtig pakje van
ren zitten.
dus de importeur. Voor meer mhemdje en vlinderslip aan één) langzaam naar
een motto van Voogd te zijn. Want
formatie, tel. 020-970690.
het IVA moet aan zijn reputatie denSinds voor ondermode echter zulke mooie de achtergrond verschoven. Een 'body' heeft
ken. De instelling is commercieel en
materialen worden gebruikt, is het steeds nu eenmaal een paar praktische voordelen die
alleen tevreden oud-leerlingen kunmeer een zichtbaar onderdeel gaan uitmaken met name 's winters goed van pas komen. Zo
Cursus Pech Onderweg
nen zorgen voor goede reclame.
van de bovenmode. Mede dankzij de nieuwe zit het als een tweede huid om je lichaam en
De ANWB organiseert ook dit
„Verzuim wordt hier niet getolekleuren en de vele nieuwe modellen is het min kleedt hij mooi af.
voorjaar
weer de cursus 'Pech OnDaarnaast wordt als tweede modetopper de
reerd. Verder word je geacht zakelijof meer zichtbaar combineren met bovenklederweg'.
Het
accent van de cursus
ke kleding te dragen. Heb je daar
ding makkelijker en wat vanzelfsprekender brassière verwelkomd. Een brassière is een
ligt op het zelf opsporen en verhelelastisch, aansluitend topje dat het bovenligeen zin in... dan zeg ik prima, we
geworden.
pen van pech aan de eigen auto.
leven in een vrij land, maar blijf dan
De benamingen lingerie en foundation wor- chaam bedekt. In sommige gevallen is zij
Tijdens de cursus wordt gebruik
wel buiten het hek! Het komt even
den de laatste tijd steeds meer door elkaar voorzien van coupenaden. In vergelijking met
gemaakt van een auto waarin stostreng over, maar ik hoorde eens een • Een combinatie van lingerie (slipje) en foun- gebruikt. Toch is dat niet helemaal juist. On- een beha bijvoorbeeld, is deze variant minder
rmgen zijn aangebracht, die men
functioneel,
maar
daarnaast
meer
bedekkend
leerling zeggen 'je wordt hier behan- dation (beha)
der lingerie verstaan we artikelen gemaakt
aan de hand van begeleiding van
• De body-stocking is een modetopper bij de een instructeur en theoretische
van tricot, elas- en dus warmer.
De
twee
hierboven
genoemde
artikelen
zijn
ondermode
tisch kant of fijkennis moet opsporen en verhelne (katoenen) goede voorbeelden van interessante modelpen.
De cursus die in afgelopen
weefsels, die niet vernieuwingen in de ondermode. Daarnaast te koop. Het beste is om een sopje te gebrui- vijfentwintig jaar ruim 180.000
direct een fi- draaien de huidige ontwikkelingen op het ge- ken dat de lichaamstemperatuur benadert. deelnemers trok, waaronder meer
guurcorrigeren- bied van lingerie en foundation voor een g^oot Bovendien, om vorm en kwaliteit van het ma- dan 50% vrouwen, wordt gegeven
de functie heb- deel om de uitstraling en specifieke eigen- teriaal te behouden, is goed spoelen een must.
onder leiding van Wegenwachten,
ben, zoals hemd- schappen van de gebruikte materialen. Ze
Natuurlijk zijn er ook (onder andere katoe- technochefs en andere deskundiworden
veelvuldig
gecombineerd,
zoals
elasnen
tricot)
artikelen
die
zonder
meer
in
de
jes, slips, body's,
gen van de ANWB. Verspreid over
teddy's en bras- tisch met niet-elastisch, doorzichtig en on- wasmachine gewassen kunnen worden, maar het hele land m circa 50 plaatsen
doorzichtig,
effen
en
gedessineerde,
matte
en
sières. Met founhet gebruik van een droogtrommel moet wor- wordt in vier achtereenvolgende
den ontraden. Lingerie-goed kan je beter ge- weken 2V: uur 's avonds lesgegeReisfolders met net iets te blauwe luchten en Keuze uit comfortabele hotels voor een zeer redelijk dation bedoelen glanzende materialen.
Naast het feit dat mooie ondermode heel woon te drogen hangen. Kletsnatte artikelen ven.
onnatuurlijke gele stranden vallen in de bus. bedrag waarbij dan twee toegangskaarten voor de voor- we alle artikelen
cursus kost voor ANWBkan zijn heeft zij nog een lastige eigen- kunnen eventueel in een schone badhanddoek ledenDe
Avontuurlijke Stuyvesant-plaatjes van ruige rot- naamste attracties zijn inbegrepen. Mocht u toevallig die duidelijk een duur
ƒ 95,-, niet leden betalen /
schap.
Handmatig
wassen
wordt
geprefereerd
zondag
4
februari
in
Rotterdam
zijn,
dan
kunt
u
meteen
corrigerende
en
worden
gewikkeld
en
voorzichtig
'droogge115,-. Belangstellenden kunnen
sen en woeste bergstromen vragen om aandacht. in de Doelen het Roemeens panfluitensemble Nicolae
eventueel steun- boven wassen in de machine. Er zijn zelfs kneed'.
zich opgeven bij het ANWB kanVoor wie wil weten wat er de komende maanden Pirva horen. Voor meer informatie: tel. 010-4049512.
speciaal
voor
lingerie
bestemde
wasmiddelen
TRUDY
STEENKAMP
toor m de buurt.
op toeristisch gebied te doen is, geeft reisjourna- • Wie wil er niet eens zijn eigen Robinson Crusoë spe- gevende functie
liste Leni Paul een handvol tips.
len? Slechts met een klein bootje ter beschikking, een
6
Wie van oude auto's houdt kan dit jaar niet om de 172 week of langer bivakkeren in een knus huisje op een
kilometer lange route langs 8 musea vol oldtimers heen. nagenoeg onbewoond eiland Twee keer per week komt
Drie naburige vakantiegebieden in het Teutoburger als een soort SRV-man een boot met mondvoorraad
Wald brengen dit jaar de 'Strasse der 1000 Oldtimer" op langs en voor de rest is het puur genieten van zon, zee en
de markt. Naast het bekijken van auto's geeft dit onder- niets doen. Dit kan allemaal bij de Joegoslavië -speciawerp een goed beeld van 100 jaar autogeschiedenis.
list Ina Tours, tel. 020-272162.
• Druk op de ketel zondag
In het Gelderse plaatsje Huissen
• Skiën is leuk, voor be18 februari tijdens de in- is sedert een klein jaar de fabriek
gmners is het soms na een
ternationale Stoomdag in Cabrioni Cabrio-Design gevestigd.
paar uur op de lange latten
Autotron te Rosmalen dat Dit bedrijf houdt zich bezig met het
wel genoeg. Dat is geen
die dag onder stoom komt ontwerpen en vervaardigen van caprobleem in het Oostente staan. Van tien tot vijf brio's, waarvan de mini cabrio als
njkse Tannheim. Daar
uur ziet men hier gedreven Cabrioni in mei vorig jaar als eerste
kan men namelijk deze
treinfreaks bezig met inge- op de markt kwam.
winter voor het eerst skiën
nieuze staaltjes van huisOp dit moment staat het licht op
tegen uurtarief. De oplosvlijt. Entree voor deze groen voor de Cabrioni-Aperto, een
sing voor de wintersporter
Stoomdag ƒ 10,- en kinde- nieuwe Nederlandse cabriolet op baHet cabriolet model van de Fiat Panda
De in mei 1989 geïntroduceerde Mini-cabrio
ren tot 12 jaar ƒ 7,50. Open sis van een Fiat-Panda of Seat-Mardie 'het wel eens wil uitFoto Cabrioni Cobno
Foto Cabriom Cabno Design
bella. Cabrioni heeft na uitgebreide
proberen'. Wie meer wil
van 10 tot 17 uur.
weten over deze mogelijkheden Kan bellen naar het
Overnachten bij benedictijnse en cisterciënzer non- proeven eind vorig jaar een officiële
Oostenrijkse Verkeersbureau, Amsterdam, tel. 020- nen, enkele dagen bivakkeren bij franciscaanse paters typegoedkeuring ontvangen van de Rijksdienst Wegverkeer in Den Haag,
en deelnemen aan het dagelijkse leven van de karmelie- zodat de genoemde basisauto's mogen worden omgebouwd tot cabriolet
255933.
• Handwerksters mogen beslist de 'Vierde Internationa- tessen. In Spanje blijkt deze mogelijkheid meer en meer met rolbeugel. Wie wil kan ook zijn eigen Panda of Marbella om laten
le Kant-Bienalle' niet overslaan. In het Museum voor te worden aangegrepen door toeristen die uit de drukte bouwen tot een Cabrioni-Aperto cabriolet.
Voor een ombouwprijs rekent men ƒ 6.750 all-in.
het Kostuum en de Kant in Brussel loopt deze tentoon- van alledag willen bijkomen. Voor deze retraitegangers
Voor meer
stelling nog tot 25 februari. Het is een soort wedstrijd liggen in het Spaanse landschap allerlei fraaie kloosters
informatie
waaraan meer dan 10 landen hebben deelgenomen en klaar. Informatie Spaans Verkeersbureau, tel. 070(ADVERTENTIE)
In te weinig bedrijfsauto's is een dat een chauffeur onmiddellijk over
kan men teuit de ingezonden 330 kantwerken zijn er 32 geselecteerd 465900.
verbanddoos aanwezig. Bovendien goede EHBO-middelen kan be
recht bij de
voor de expositie. Voor liefhebbers van kantklossen en • De North Sea Ferries bestaat dit jaar 25 jaar en in
voldoen de meeste verbanddozen schikken. In een aantal Europese
Gelderse
andere handige typen een luilekkerland. Het Museum verband met dit jubileum geldt er voor een groot deel
fabriek,
met aan de inhoudsvoorschriften en landen is een verbanddoos verplicht
voor het Kostuum en de Kant aan de Violetstraat 6 is van het jaar een voordelig miniretour met 2 overnachook de kwaliteit laat vaak te wensen voor iedere automobilist. De voorgetel. 085open van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 17 uur.
tingen in Engeland. Nieuw is ook de busdienst Hull252586.
over. Dit is de conclusie van de EVO, schreven inhoud is aanzienlijk uit• Avontuurlijke en verre reizen te over. Heel bijzonder York-Schotland. Vanwege het 25-jarig bestaan live-muondernemersorganisatie voor logis- gebreider en moet aan DIN-normen
op dit gebied zijn de Natuur Cultuur Reizen van Stich- ziek aan boord van de schepen met de nadruk op de
(kwaliteitseisen) voldoen. De kans
tiek en transport.
hng Avicula. Directeur Rob Schaab, al vele jaren een jaren zestig.
bestaat dat binnen de EG een meer
trendsetter op dit gebied van niet-alledaagse reizen, • Wildwatervaren op verre rivieren is leuk, maar vlak
Volgens het Rijtijdenbesluit moe- uniforme wetgeving komt. zodat uit
heeft in het programma dit jaar een kamyeertrektocht ook de Dommel bij ons eigen Valkenswaard niet uit.
ten alle bedrijfsauto's met een laad- eindelijk de verplichting overal
'n Spitsbergen, een rondreis door Anatolië, een reis Rofra Verhuur aldaar (tel. 04902-42593) verhuurt kano's
Binnenkort zullen alle Lada-mo- vermogen van meer dan 500 kilo- moet gelden.
waar Lappen en beren centraal staan en nog veel ander en fietsen, ook kan er per huifkar door het Kempische
dellen worden uitgerust met een gram een verbanddoos aan boord
fraais voor de echte avonturier. Voor meer informatie: landschap gereden worden.
drieweggeregelde katalysator. Dit hebben. De inhoud moet bestaan
Vooruitlopend op deze ontwikke
tel. 070-3871020.
• Wie graag fietst, maar dan wat verder dan het eigen
maakt van de Lada de eerste Rus die uit: vier snelverbanden nummer l, lingen heeft de EVO een internatio• Een leuk weekendje weg. Eerlijk gezegd dacht ik land, zou eens contact moeten opnemen met 'Vlieg en
voldoet aan de Amerikaanse eisen. twee snelverbanden nummer 2 en nale verbanddoos voor bedrijfsaudaarbij niet direct aan Rotterdam. De Maasstad heeft Fiets' in Amersfoort (tel. 035-725015). Daar draaien ze de
ONOERDELENSHOP
to's samengesteld, die aan de wette
Het eerste model dat geleverd kan één snelverband nummer 3.
echter de laatste tijd zoveel bezienswaardigs erbij gekre- avontuurlijk hand niet om voor fietstochten van zo'n
worden is een Samara 1.5 liter met
Behalve dat een boete kan worden lijke voorschriften en hoge kwali
geiïdat onder de naam 'Een Weekendje Waterstad', ver- 7000 kilometer lang langs kampongs, plantages, rijstvelvan Wouslraal 35 020-6629625
Bulmerplein
403
020-913502
U9-katalysator en de typenaam Digi- voorkomen, is het voor de eerste teitseisen voldoet. Voor meer inforwijzend naar het nieuwste uitgaansgebied van Rotter- den en jungles. In groepen, maar er kan ook individueel
Amitalv««n
Binnenhof 44
020-457263
tronic .
hulp bij ongelukken noodzakelijk matie: EVO, tel. 079-414641.
een aantrekkelijk arrangement wordt geboden. gefietst worden.

Ondermode is zichtbaar
onderdeel van bovenmode

TOEREN

Uitrusten in Spaanse kloosters

Panda en Marbella
als cabriolet

Verbanddoos ontbreekt
veelal in bedrijfsauto's

wasmachine
ondcrddon
voor alle
merken

Rus voldoet aan
Amerikaanse eisen

1
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Hollandse
Jonagold

heel kilo

1,95

per doosje

1,75

u pond

1,95

Hagelwitte

Champignons
Uit onze keuken overheerlijke

Bietensalade

1

Vrijdag
26
januari;
_ w
l
'

Inspirerende ivinkels
vol drankjes
De/e aanbiedingen /ijn uitsluitend
geldig bij Impodra ZancKoort

Jonge jenever Olifant

Vers gesneden

1,95

Soepgroenten speaaai ^ P0nd

1 O Itr van 1S-95 voor
1 O Itr van 18-95 voor

17.69

Whisky Ballantine's

Maandag en dindag
StOOfSChOtel

tj&tlw/

17.69

Jonge jenever Hartevelt

2,75

heel pond

24.95

Calvet Reserve

oïoïo

Bordeaux Rouge A C
O 75 Itr nu voor
Bordeaux Blanc A C
O 75 Itr nu voor

^3<j$kv;**.

y€>€fy>

GROENTE EN FRUIT

O 7 Itr \an35-95voor

12.95
9.95

Chateau Bernadon

C^^M^-"'

Premières Cotes de Bordeaux A C
O 75 Itr \ an 6-95 \ oor
5.98
Bordeaux Blani. A C 100V(
Sauvignon
0,75 Itr van 6-95"voor
5.98

Illerotc Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

par, vriendelijk, vers
en toch voordelig
"Mona"

groot

iJSffife.

Magere yoghurt

. . ' smaken
g|||i>/erse
literpak

Frans
Stokbrood

l

verse
Worst

i"
Op vrijdag 26 januari a s
heropen ik, Johctn van
Duyn mijn geheel
verbouwde Impodra
^e^ slijterij Een complete
drankenv\ inkel, met v eel
accent op u ijn Ik ben
/ vmoloog en zeg een dag
ƒ /onder vujn is als een
/
dag /onder /on Ik be
doel daarmee dat v\ ijn op
het juiste moment geschonken, altijd weer een /onnig
moment is Als bevv ijs v an mijn
ov ertuiging zal ik v>or de eerste 500
be/oekers op v njdng 26 januari a s

400 gram

1,79

7,98

Biefstuk

Kipfilet

500 gram

100 gram

500 gram

9,95

2,55

7,95

1988

i'JDE 15

Super
Binten

Witlof

Côtes du
Roussillon

gewassen

500 gram

5 kilo

31,49

2,98

FINEST
SCOTCH WHISKY
f* fcNOf •} ft bij

l O <(Y

V'iruf Jj(t//atthttf &-rj{ft
AI/I//W ~S>itm6art<ti

rood. literfles

ï/jntffts
ffn-t/ru/s

een prachtige, speciaal door mij ge
selecteerde en ondertekende fles ro
de \\ ijn gratis aanbieden
Graag tot ziens

4,99

ledere maandagochtend open

CELSIUSSTRAAT 192
Johan \ a n Duvn
Impodra Zandvoort

Koningstraat 3:
Woning met zomerh Ind entree, hal, toilet,
douche, woonk keuken 1e et 3 slaapk
Ind zomerh woon/slaapk , douche/toilet,
keuken, c v
Vr.pr. ƒ 165.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 89:
Goed onderh 2 kamerhoekapp op 6e et,
geschikt als 2e woning Ind entree, hal
woonk slaapk half open keuken badk ,
serv k ƒ 220,- p m
Vr.pr. ƒ125.000,- k.k.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Geldig \ a n 26 januari t/m
^1 januari

Oranjestr 7 - Zandvoort
Tel 02507-12327
uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

Zandvoort: Kerkstraat l 2a

OOK NAAR MAAT

Burg. van Alphenstr. 55/9:
Goed onderh 3/4-kamerhoekapp op 3e et
Ind entree hal toilet, woon- en eetkamer
2 slaapk, badk keuken serv k ƒ250,pm
Vr.pr. ƒ164.500,-k.k.

Geen beter idee dan
dé bloemen van

Passage 3/35:
Goed onderh 3-kamerapp op 7e et Ind
ruime hal toilet woonk , 2 slaapk , badk
met ligbad luxe Miele keuken met inb app ,
berging in souterrain garage met dichte
deur serv k ƒ 380 Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Voltastraat 7:
Goedcnderh loods Opp ca 250 m2 gelegen in Zandvoort-Noord leeg te aanvaarden
Vr.pr. ƒ165.000,-k.k.
Eventueel langdurig huurkontrakt mogelijk
Huurprijs ƒ15 000 - per jaar

al is het weer nog
zo slecht, met een
bloemetje van
„Erica"
lukt het best!

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
m al uu>
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

„erica"
giote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Met een Micro
komt u onder de mensen
Uw Posteode is goud waard!
WIN 100.000 MiT UW POSTCODE
Iedere maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers van
de Nationale Postcode Lotenj Hoofdprijzen van 25 000,-, 50 000,-, 100 000,Verder vele Postcodepnizen van 10, , 25,-, 50,-, 100,-, 500,-, en 1000,-

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!

VAN

Het speciale van de Nationale Postcode Lotenj is dat, als in uw postcode iemand een
Postcodepnjs wint, iedereen die in dezelfde postcode* woont automatisch dezelfde pnjs
knjgt uitgekeerd' 'maximaal 50 loten per postcode

VAN DEN HEUVEL
makelaar in assurantiën

CHAIK

HYPOTHEEKADVISEUR

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Rente Spaarhypotheek

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

m MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 12944' / Fax 02507-18644

5 jaar: 8.4%
H WO

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

{*««••l 02507-12468 passage 36 38 40
4
l• i
postbus 413
J
\\(]
2040 ak zandvoort

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!
Als u minimaal 5x meedoet m
12 maanden dan telt uw unieke
postcode lotnummer mee voor
de grote superjaarpnjs van
Ik wil meedoen aan de Postcode tulen; en ik wil
kans maken op een van de vele pnpen
maar liefst 8 ton.
i Ik'machtig u hierbij maandelijks tot wederopzeggmg het
Meedoen is heel eenvoudig ' aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
U vult de bon hiernaast m
i En ik maak naast de maandelijkse prijzen kans op de superjaarpr
Daarmee machtigt u de Nationale
van 800 000
BANK
Postcode Lotenj om een tientje per l POSTBANK
lot van uw giro of bank af te
schrijven

IN 'EEN TON- BON

l

Je koopt een nieuw pand . . . maar waarop
was die beslissing eigenlijk gefundeerd?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
NVM
UJUtELAAR

TTT .O.OC!rFÏJ1T> "D TT telef- 02507-15531
. W . IsUO l Jlllt O. V. telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

H

WIT VERHUIZINGEN

BWBIDE
VRHUIZRS

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

|Q 1 lot (10 ) Q 2 loten (20 ) ü
De Loterij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris
van jjust t e onder nummer LO 890/098/177 89 d d
20/10/69 De eerste trekking wordt verricht door
Notaris L Jonoemans te Driebergen op 31 Januari
1 990 De uitslag zal worden gepubliceerd In deze krant
en In een aantal dagbladen
Prijzen boven 1000 worden belast met 25%
kansspe belast ng Reglement on trokklngslljsten zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat van de Sticht ng
Nationale Postcode Loterij Wlltemsparkweg 176
1071 HT Amsterdam Do
opbrengst van de Nationale
Pos'codo Lotenj Is bestemd
voor human tair werk en
milieubescherming

L O T E R IJ

•

1

loten ( gulden

Dhr Mevr

Naam
l Adres

datum

' mijn postcode is I I I I I l l l handtekening
' Woonplaats
Deze bon opsturen m een open enveloppe zonder
l postzegel aan Nationale Postcode Loterij,
. Antwoordnummer 11067,5200 VC Den Bosch

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
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Circuitakkoord
met aangepast
huurcontract

DEZE
WEEK
AfschteËcfi
Dokter Zwerver kon zater
o
dag handen blijven schud
«3
den Honderden mensen kramen
naar de receptie om afscheid van
hem te nemen

ZANDVOORT - De stichting Exploitatie Circuit Park (ECP)
kan het circuit voor een periode van drie jaar huren voor een
bedrag van vier ton per jaar. Gemeente en ECP zijn dankzij
oemiddeling van de VVD nader tot elkaar gekomen.
Tussen beide partijen was een patstelling ontstaan in verband met de
verlenging van het huurcontract.
Het college wilde de ECP een contract voor vijf jaar laten afsluiten,
zonder echter voor deze gehele penode een huurprijs vast te stellen.
Wel zou deze minimaal ƒ400.000,per jaar moeten bedragen. Men wilde de mogelijkheid houden, de huurpnjs aan te passen zodra de definitieve accommodatie is gerealiseerd.

"Ik heb niet zoveel bezwaar tegen
deze constructie", reageerde wéthouder Aukema, al wees hij er wel
op dat vier ton de absolute bodemprijs is.
Dat geheel in overeenstemming met
Kuijken, die er kennelijk al enige
moeite mee had, dat de prijs inmiddels van 6,5 naar 4 ton was gedaald.
Dat laatste had te maken met het
verdwijnen van het oude grote traject.

Te hoog

Financiers

De ECP vond vier ton echter te
hoog, tenzij dit bedrag voor vijfjaar
zou worden vastgelegd. Nu kan men
ook instemmen met een periode van
driejaar. VVD-fractievoorzitter Methorst, die met de circuit-directie was
gaan praten, vertelde dit dinsdag tijdens de raadsvergadering. Hij stelde
voor de ECP tegemoet te komen met
een driejarig contract tegen genoemde huurprijs. "Het nieuwe college is
daar maar een paar jaar aan gebonden en kan de prijs in 1993 opnieuw
bezien", aldus Methorst. Hij kreeg
de overige fracties achter zijn voorstel.

De stichting ECP heeft duidelijk
behoefte aan een contract voor langere duur. Met het oude contract,
voor de duur van één jaar, bleek het
erg moeilijk voor langere tijd financiers en organisatoren van races te
interesseren.
Overigens verlopen de ontwikkelingen om tot een definitief circuit te
komen traag. Op ambtelijk niveau is
men nog bezig om een aantal zaken
aan te scherpen. De Kamer van
Koophandel heeft al de conclusie getrokken dat er dit jaar nog niet met
de aanleg begonnen kan worden.

fy
donderdagavond zonder klaO
gen vele overuren om Zandvoort zo
goed mogelijk door de btorm te hel
pen

Winst
Door de winst op rivaal Trefjpunt kan ?aalvoetbalploeg
O
' TZB/Teunissen het kampioenschap
vrijwel niet meer ontgaan
5O-p»ltJS
De Algemene Nederlandse
~j
Bond voor Ouderen staat te
/
genwoordig ook open voor vijftig
-plussers

Te rol
Cornelis Terol en Annemane
Mantel stapten vijftig jaar ge
leden m het huwelijksbootje
• In een vliegende storm moest de
brandweer donderdag tal van dakgoten vastbinden en andere klusjes
verrichten. Tientallen bomen werden omgerukt,
dakbedekkingen
werden weg geblazen en muren begaven het. Politie, brandweer en medewerkers van de dienst Publieke
Werken maakten overuren in de orkaan. Méér hierover op pagina 3.

Van Westerloo blijft over als
wethouder-kandidaat PvdA

ZANDVOORT - Jeanette Van
Westerloo blijft wethouderkandidaat en lijsttrekker van
de Partij van de Arbeid voor de
gemeenteraadsverkiezingen
op 21 maart. Folkert Bloeme
en de eerder door de groslijstcommissie voorgedragen Gert
Toonen trokken zich al vóór de
stemming terug.
De vorige ledenvergadering was
door het hoofdbestuur ongeldig verklaard. Toen al was Van Westerloo
door de afdeling aangewezen als
wethouder-kandidaat, maar er waren procedurefouten gemaakt. Dit
leidde tot grote onrust in de socialistische gelederen. Toonen dreigde
zelfs met een eigen lijst uit te komen. Op de afgelopen maandagavond door gewest-voorzitter Jan
Nagel geleide vergadering waren in
beginsel dezelfde kandidaten voor
het wethouderschap beschikbaar:
Van Westerloo, Bloeme en Toonen.
De laatste twee trokken zich echter
"oordat er gestemd kon worden terug. Toonen voelde zich - in verband
met de vorige uitslag - duidelijk in de
steek gelaten door de partij en liet
weten dat hij zich zou beraden op
zijn lidmaatschap.
Bloeme trok zich terug vanwege
de sterke ambities die er bij diverse
partijleden leven. "Ik heb geen zin
vier jaar lang de hete adem in mijn
nek te voelen van de mensen die zelf
wethouder willen worden". Van
Westerloo bleef zo als enige kandidaat voor het wethouderschap over.

Raad akkoord met
kredieten ZVM
ZANDVOORT - De gemeenteraad
!ï> dinsdag akkoord gegaan met een
extra krediet van ƒ88.250,- voor de
uitplaatsing van Zandvoortmeeuwen. Het bedrag, een aanvulling op
de bijna drie miljoen die beschikar is gesteld voor de uitplaatsing,
's /21.000,- lager dan in het conceptvoorstel dat vrijdagmiddag werd behandeld. Bij de besprekingen niet de
firma Nelis heeft de gemeente weten
'o bereiken dat op ondergeschikte
Posten die 'niet wezenlijk de kwaliteit van het complex aantasten' dit
bedrag extra kon worden bespaard.

Waterstanden
Datu

HW

LW

HW

LW

1 feb
07.01 02.19 19.26 14.45
2 feb
07.49
03.0520.1515.25
'eb
08.46 03.56 21.26 I6.25
4
feb
09.56 04.45 22.46 17.24
5 feb
11.0606.0523.5418.54
6 feb
-.- 07.24 12.302055
7 feb 01.14 08.54 13.34 21.55
8 feb
02.16 10.00 14.34 -.9 feb
03.05 00.05 15.26 10.45
Vaanstanden- 2 feb EK 1932 u.
°oodtij: 4 feb. 22.46 u. NAP+75cm
a

(ADVERTENTIE)

• Gert Toonen
(I.), hier nog in
discussie
met
gewest-voorzitter Jan Nagel,
trok zich terug.

rp
l

Woningtoewijzing te onduidelijk

Zandvoorts
Nieuwsblad
bedankt alle

bezorgers/sters
voor hun inzet
tijdens de
vreselijke storm
van donderdag jl.

Op straat gezet
ZANDVOORT - Na overtreding
van het sluitingsuur kreeg de eigenaar van een café aan de Stationsstraat maandagnacht om 3.30 uur
een proces-verbaal. Kort daarvoor
was de man na een geluidsoverlastklacht gesommeerd de zaak te sluiten. Toen dit na twintig minuten niet
was gebeurd, werden de klanten
door de politie op straat gezet en
kreeg de eigenaar proces-verbaal.

ZANDVOORT - Gemeente
en
woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht moeten volgens burgemeester Van
der Heijden tot meer eenheid
komen bij het hanteren van
het puntenstelsel. In zijn
nieuwjaarsrede dinsdag voor
de gemeenteraad pleitte hij
voor een nauwere samenwerking tussen beide. Daarnaast
moet er meer aandacht besteed worden aan het woonklimaat.

daadwerkelijk aan een woning geholpen kan worden".
"Het is van belang", aldus Van der
Heijden, "dat gemeente en woningbouwveremging gezamenlijk de
hand aan de ploeg slaan om het beleid op elkaar af te stemmen, te komen tot meer eenheid in het hanteren van gelijke normen bij het puntenstelsel, om op die wijze meer duidelijkheid naar de burger te laten
ontstaan". Dat velen nog op een wonmg moeten wachten, wijt hij deels
ook aan de 'moeizame strijd' om de
contingenten.

Van der Heijden constateert dat
het.'nog niet geheel en al is gelukt
aan de meest magere woonomstandigheden van specifieke inwonersgroepen volledig tegemoet te J/omen'. En dat ondanks verruiming in
1989 van het aanbod aan betaalbare
woningen. "Het in lijn met de regio
door ons lokaal bestuur gehanteerde puntenstelsel dat zorgvuldig
wordt gehanteerd, biedt velen helaas nog een lange weg voordat men

Kwaliteit
Daarnaast dringt Van der Heijden
er bij EMM op aan om de kwaliteit
van haar woningbezit te onderzoeken. Met name een aantal flatgebouwen m Noord heeft volgens hem op
korte termijn 'alle aandacht' nodig,
waar het gaat om de woon- en leefomstandigheid van de bewoners.
De zorg voor het woonklimaat van
de inwoners dient bovendien een
centrale rol te spelen bij de verdere

ontwikkelingen van Zandvoort op
het gebied van toeristische opwaardering. Daarbij herinnerde hij aan
zijn uitspraak vorig jaar, dat de belangen van de inwoners niet mogen
worden ondergesneeuwd bij de macrogerichte ontwikkeling van Zandvoort als toeristengemeente.

Aanpak
En die ontwikkeling moet doorgaan, daarover laat Van der Heijden
geen twijfel bestaan. Het college is
van mening dat er, als vervolg op de
nota 'Zandvoort Europese badplaats', voor een actieve aanpak gekozen moet worden ten einde in,1992
te beantwoorden aan de eisen die
toeristisch Europa dan stelt. Men
zal daarvoor binnenkort voorstellen
doen. De burgemeester spreekt al
van een 'noodzakelijke kwahteitsverbetering' voor de toekomstige positie en plaatsbepaling van Zandvoort in de internationale verblijfsmarkt. Volgens hem moet de gemeente daarbij nauwe samenwerking zoeken met de private sector.

(ADVERTENTIE)
(ADVERTENTIE)

Foto Bram Stijnen

Bloeme zal zich overigens - naar
aanleiding van de oorspronkelijke
groslijst - na de verkiezingen ook
niet beschikbaar stellen als kandidaat-fractievoorzitter. "Als je anderhalf jaar als fractievoorzitter hebt
gefunctioneerd en je wordt dan als

de derde op de lijst geplaatst, dan is
dat geen blijk van vertrouwen, 't
Lijkt eerder een motie van wantrouwen". Het feit dat men maandagavond wél het vertrouwen in hem
uitsprak, zegt volgens hem op zo'n
moment weinig meer.

KIEKADO

DAGGI

HALVE WINKEL

ANTIEK
MODE
KADO-ARTIKELEN
voor BETAALBARE ,
LEDEREN MEUBELEN l
PRIJZEN
Tel. 18855. Galerij Kerkstraat 22. Tel. 2O1 36.

de is echter wel dat de kopers afstand doen van het recht van uitzicht.
Als reden voor de verkoop wordt
opgegeven dat de huuropbrengst lager is dan de kosten. Uitgaand van
180 tuintjes en een Recht van Uitzicht van 55 cent per m2 was de opbrengst vorig jaar voor de gemeente
ƒ4326,55. De administratiekosten,
ongeveer 25 gulden per nota, bedragen echter net iets meer, rond 4500
gulden. Daarnaast is meegewogen
dat het Recht van Uitzicht niet in
redelijke verhouding staat tot de
De gemeente zal de grond van de huurprijs van andere stukken tumg180 tuinen, variërend van twee tot rond, dit jaar a ƒ2,91 per m2.
440 vierkante nieter, in de toekomst
hoogstwaarschijnlijk niet nodig
hebben. Men heeft dan ook besloten Huurverhoging
de tuintjes te koop aan te bieden a 35
Deze./2,91 wil de gemeente voortgulden per vierkante meter, kosten aan ook hanteren voor de voortuikoper. Dat betekent dat er enkele nen, voor zover deze niet worden
honderden guldens aan kadastrale overgenomen. Indien dat op bezwaen notaris-kosten bij kunnen ko- ren stuit, wordt het optrekken van
men.
de huur waarschijnlijk over driejaar
De gemeenteraad is dinsdagavond uitgespreid. Tevens wil de gemeente
akkoord gegaan met het voorstel. De dan een huurovereenkomst - als bij
koopprijs is laag gehouden omdat de overige tumgrond - aanbieden, al
de perceeltjes bezwaard zijn met een is men niet verplicht deze aan te
'erfdienstbaarheid van uitzicht' en gaan.
al zijn uitgegeven in feitelijk geJongsma (GBZ) wees er in de gebruik. Bovendien zouden mogelijk
weinig mensen interesse hebben, m- meenteraad op, dat de huurder nergens toe verplicht is, zelfs niet tot
dien de gebruikelijke prijs voor
tumgrond (honderd gulden per m 2 ) het betalen van de hogere huur. Hij
zou worden gehanteerd. Voorwaar- stelde voor, ten einde allerlei ver-

schillende regelingen te voorkomen,
de grond - net als m Haarlem - voor
een symbolisch bedrag over te doen.
Zó ver wilde wethouder Van Caspel
echter niet gaan.
Het Recht van Uitzicht dn feite
voor het hebben van vensters m de
gevel die grenst aan de 'berm' van de
straat) stamt al uit de vorige eeuw,
zo blijkt uit het raadsvoorstel. Bij
Koninklijk Besluit van 29 maart
1826 werd koninlijke goedkeuring
ontvangen voor het vervaardigen
van een weg van de Herenweg
(Heemstede) naar Zandvoort. Vijf
commissarissen werden benoemd,
die belast waren met beheer en onderhoud van de onroerende goederen.

Jhr. Barnaart
Op 26 mei 1853 kwamen zij met
Jhr. H.G. Barnaart-Heere van Zandvoort koop en verkoop overeen van
de 'bermen' van eerder genoemde
weg. Daarbij werd onder andere bepaald dat Jhr. Barnaart en zijn eventuele opvolgers in eigendom, van de aan de overgedragen gronden - belendende percelen te allen tijde een
erfdienstbaarheid behield van weg
of wegen (recht van overpad) en een
recht van uitzicht voor gebouwen op
de belendende percelen. Hiervoor

moest echter een vergoeding worden betaald voor de weg te vallen
plantsoenen (bermen). Het bedrag
van de vergoeding werd echter niet
m de akte vastgelegd.
Bij notariële akte van 11 april 1918
werd een gedeelte van de straatweg
(Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat, Hogeweg) met bijbehorende
bermen aan de gemeente Zandvoort
in eigendom overgedragen, inclusief
alle rechten en verplichtingen, dus
ook de erfdienstbaarheden.

50% - 60% - 70% - 80%
KORTING

Om de eigenaren van de belendende percelen ter wille te zijn, werd het
gebruik van de bermen - in het algemeen als voortuintjes m gebruik en
m sommige gevallen bebouwd met
een veranda - gecontinueerd, zodat
de eigenaren daarvan het genot behielden en geen extra kosten hoefden te maken voor het vervaardigen
of terugzetten van een erfafscheiding. De juridische status is nogal
onduidelijk en de vergoeding zou tevens bedoeld zijn om verjaring tegen
te gaan.
Het recht om de eigenaren ter wille
te zijn heeft men het destijds goed
gevonden dat de betrokken gronden/bermen in gebruik werden genomen als tuin.

Blouses ZQ&^JJ^- nu 49,Jacks J-99<;t^9<
JassenJ}43<

Speciale aanbieding
Mare O'Polo coll. tt- nu
2 stuks 69rBogie, Mare O'Polo, Part two, Mayon
KOM OP TIJD!!! Anders krijgt u spijt"

B.B.

MODE

Grote Krocht 33
ZANDVOORT

Zondags geopend
van 13.00-17.00 uur

Natuurlijk,

dit' krant moet ik hebben
j ^ Omdat ik graag vu «eten u.u /leb in mi|n
omgeving atspeell Ier kennismaking o n t v a n g ik het Auuhooits N i e u w s b l a d

13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
Naam dn \ l
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\dies

L L L _
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-

1'ostunle l'laats
leletoon '_ , l ,. _. _^
(iiio Haiikin i_ . i „i
Da.tma \\oul ik abonnee en belaal per D maand l •\ t (V
D halfjaar l 2S.SO D jaai l i d * een maandabonnement ismtslintend moyeliik bi|
automatisilie betaling \oor postabonnees yelden
andeie tane\en

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN.
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED ...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen.
bespaart u zich ellende en kosten.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer

nu 89,nu 149,-

69,-

Onduidelijk

(ADVERTENTIE)

\\K
D k \\aitaal l 11.-

l kunt u\\ abonnement ook telelnniHh a.in mts
opgeven OJO OhS H 00

Zandxoortselaan 57'. 2106 Cl Heemstede

Postbus 160. 2110 AD Aerdenhout
Tel. 023 - 292763, Fax O23 - 293668

minder dan halve prijzen UITVERKOOP

nu 59,Rokken ;L&9< lêST- nu 49,Truien .229^139^ nu 69,-

Voortuin tegen schappelijk prijsje te koop

ZANDVOORT - Huiseigenaren die een pand aan de Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat of Hogeweg bezitten,
kunnen binnenkort 'hun' voortuin kopen. De meeste worden
nu nog gehuurd van de gemeente, waarvoor men 'Recht
van Uitzicht' betaalt. Voor de
tuinen die niet verkocht worWantrouwen
den, wil de gemeente de huurDe kandidatenlijst van de socialis- prijs verhogen.
ten ziet er als volgt uit: 1. Van Westerloo (lijsttrekker en wethouderskandidaat), 2. Bloeme, 3. Kuyken, 4.
Van Gelder, 5. Weber, 6. Aukema, 7.
Brune, 8. Van der Molen.

Oplage: 4.900

In enkele straten zijn de voortuinen nu nog eigendom van de gemeente.
Foto Berlott

Slum ile/e bon m een open einelop naai
\\eekmedia. ViUttooiiliuiiiiiiiei IOOS1 1000 l'\
\imteidam l boeit geen post/egel te plakken

8"710371"017003" ,
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DONDERDAG 1 FEBRUARI 1990

FAMILIEBERICHTEN

l

Sensationele uitverkoop in het

ft #* ******* ****** ***t**

Mijn papa en mama
José en Wout
zijn heel stiekem getrouwd.
Merel

TRUIENPARADIJS'

*********************
Onze ouders
Jim en Janny Todd-Balledux
vieren op 7 februari hun 40-jarig huwelijksfeest.
Kinderen en kleinkinderen wensen jullie
een ontzettend gezellige dag toe.
J. P. Thijsseweg 14
Zandvoort

20-1-'90
22-l-'90
Papa en mama hebben van je korte leventje intens genoten
Remco
zoon van
Cathy en Remco Fransen

Na een liefdevolle verpleging in het verpleeghuis
„Boerhaave" te Haarlem is op vrijdag 26 januari
1990 rustig ingeslapen mijn zorgzame moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder
Berendina Renskina Veldman
weduwe van J. Blom
sedert 7 september 1961
in de ouderdom van 89 jaar.
Gerrie Haitsma Muiier-Blom
Bernadette, Charles
Frits
Achterkleinkinderen
Gaspar en Maurits
Zandvoort, 26 januari 1990
Regentesseweg 2
De teraardebestelling heeft op dinsdag 30 januari
op de alg. begraafplaats in Zandvoort plaatsgevonden.

De gemeente Zandvoort biedt aan uitsluitend Zandvoortse ingezetenen de
volgende bouwkavel te koop aan:
Dr. Schaepmanstraat 1, sectie C n r. 2866, groot ± 265 m2,
voor de prijs van f 121.900,- exclusief B.T. W. k.k.
De kavel is bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning van maximaal
twee bouwlagen met kap. Het bebouwingsoppervlak bedraagt maximaal 90
m2. Aan de realisering van een bouwplan zijn nadere stedebouwkundige voorwaarden verbonden.
Vóór het verlenen van een bouwvergunning dient nog een planologische procedure te worden gevoerd. De hiervoor verschuldigde leges zijn, naast de
bouwleges, voor rekening van de koper.
Bij de toewijzing zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het doorstromingseffect.
Voorrang zal worden gegeven aan diegenen, die een huurwoning van gemeente of E.M.M, achterlaten. Daarnaast zal bij de toewijzing rekening worden gehouden met het inkomen van de gegadigde.
Rekening moet worden gehouden met totale stichtingskosten van
± f 450.000,-. Bij bijvoorbeeld totale financiering is een inkomen vereist van
minimaal f 120.000,-.
Van gegadigden kan worden verlangd, dat zij inzicht geven in hun financiële
positie.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 februari 1990 schriftelijk bij het college
van burgemeester en wethouders melden. Vanaf heden liggen het stedebouwkundige plan en de nadere voorwaarden ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplem 4, Zandvoort (geopend 9.00-12.30 uur).

Oma Nijkamp

10B-90
11 B-90
12B-90
13 B-90

met je
Ellen en Aldo

Sandra
gefeliciteerd met je 12M> jarig
jubileum
Mam, pap, opa, Erik en Eline,
Ellis en Jan

bedankt langs deze weg alle Zandvoortse winkeliers voor de geschonken prijzen voor onze tentoonstellingsloterij.
TT Commissie
DOKTERSBERICHTEN

C. H. K. van der Burg
DERMATOLOOG
Kostverlorenstraat 60 - Zandvoort
Afwezig 6 - 7 - 8 februari
Spreekuren zonder afspraak volgens
antwoordapparaat.
Tel. 02507-16022

Weekmedia op microfiche,
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

PARADIJSPRIJS:

* FANTASIE SWEATSHIRT
sommige nog met opdruk, niet voor 69.-

maar:

en
25.-

29.-

* SLIPOVERS
winkelwaarde 69.-

BADJASSEN
unieke kwaliteit die u nergens kunt kopen

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vnjdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichtmg), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Ingang van het

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

VOOR:

KOM SNEL WANT ER HANGEN ECHT MOOIE TRUIEN BIJ

TRUIENPARADIJS' naast
Bakkerij Heiligers

plaatsen appartementengebouw incl. winkelruimte en
parkeergarage

ZANDVOORTSELAAN 355 2116 EN BENTVELD TEL 023-24.19.67

Openingstijden:

Maand., woensd. en donderd. 11.00-17.00 uur
Vrijd. en zaterd. gehele dag.

Verbetering verkeerssituatie
Burgemeester en wethouders hebben besloten het plan voorde verbetering van de verkeerssituatie op het Dorpsplein en het Wagenmakerspad vóór de aanvang van het toeristenseizoen in 1990 te laten uitvoeren.
Het plan heeft reeds van 1 t/m 15 november 1989 voor een ieder ter inzage gelegen.

WEEKENDREKLAME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

1 februari 1990

Barstens vol sap

Perssinaasappelen
Zandvoorts Nieuwsblad
±QSSEVERKOOPADRESSEN
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

GEDIPLOMEERDE
PEDICURE
Komt ook
aan huis.
Tel. afspraken
tussen 18.00-20.00 uur

Tel. 19632

Haltestr. 22, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Kroon Mode

DA COST ASTRAAT 17
Woon-winkelhuis met plaats
en vrijstaande stenen schuur.
Indeling: Gang, L-woonkamer (ca. 8x4/2,5
m), keuken, badkamer met douche en toilet,
winkel.
1e etage: 3 kamers, keuken,
NVM
balkon, 2e toilet.
In overleg te aanvaarden.

H. W. COSTER BV
MAKELAAR o.g.-BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

10 voor

j£j%/O

Comice Peren

héél kilo

O
QR
£ÊJ&%J

10 voor

Oj«/O

Vol vitamine

Komkommer
knoflooksalade

te pnd

Maandag en dinsdag

Vers gesneden
Groenekool

,_...

fcjT-O

QC
O jw%J

in dames- en
herenmaten lusvast
GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

Gevraagd

Schiessen
voordeel

huishoudelijke
hulp

100% katoen
Herensinglet
of slip, 3 kleuren

1 ochtend
per week.
Inlichtingen
telefonisch 12888.

2 voor 19.95

Te koop
VISWAGEN + TRACTOR VERGUNNING
op het Bloemendaalsestrand.
Inl.: Molenaar

Kroon Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

Ejnm

Woningbouwvereniging
"Eendracht Maakt Macht"
UITNODIGING

Uitnodiging aan de leden van de Woningbouwvereniging "Eendracht Maakt Macht" voor de
bijzondere ledenvergadering op 15 februari
1990 om 20.00 uur in de "Ruyterzaal" van
"Gran Dorado", Trompstraat 2 te Zandvoort.
AGENDA:
1. Voorstel tot het aantrekken van geldleningen
ten behoeve van groot-onderhoud complex
25.
2. Voorstel tot het aantrekken van geldleningen
ten behoeve van uitgevoerde geriefsverbeteringen in diverse complexen.
3. Aankoop strookje grond Rosenobelstraat.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.
Zandvoort, l februari 1990
J. R. Berkenbosch, secretaris

HONDENKAPSALON
Aangesl. bij DIBEVO
Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

Geen beter idee dan
dé bloemen van

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

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

medewerker/ster

Alle merken
Gaspaarden en gasfornuizen
Ook voor Uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en do\iche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Pasteurstraat 2
2041 VA Zandvoort

P. J. d'HONT

„La Rondine"

Fa. Gansner & Co.

Drog. Ton Goossens

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Ristaurante Pizzeria

Gevraagd voor onze drogisterij een

Schrift, reacties sturen naar

Begrafenissen
en crematies!

Tel. 16910/15464
ELLEN CATS

CHRIS HARDENDOOD

DAG en NACHT bereikbaar

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Uit onze keuken
Overheerlijke

NIEUWE DESSINS

99,-

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
Tel. 02507-13278

Heerlijk

HALTESTRAAT 55

VOSSEN
BADJASSEN

Postduiven Ver.

Pleïnes

winkelwaarde rond de 100.- ,

wijzigen gevel + interne verbouwing
interne verbouwing
bouw bedrijfsruimte
interne verbouwing

VanOstadestraatSA
Burg. van Fenemapl. 19
MaxPlanckstraat4
Haltestraat 61

van harte gefeliciteerd
70ste verjaardag

39.-

PARADIJSPRIJS:

Sig.mag. Lissenberg
De heer en mevrouw Zwerver
danken u hierbij hartelijk voor uw belangstelling en de
vele attenties, die zij op hun onvergetelijke afscheidsreceptie hebben ontvangen.

49.-

-k DAMES- en
HERENTRUIEN

Aangevraagde bouwvergunningen

149 B-89 Oranjestraat 2-12

Op de vleugels, van de wind.
Na een strijdbaar leven en tot het laatste toe nog
in voor grapjes overleed rustig, onze lieve tante
Co
Jacoba Aleida Christina Volker
op de leeftijd van 87 jaar.
Pieter en Joke
Anton, Louisette, Carla,
Nelleke, Ilse en Albine
Arie en Doreen
Wendy en Paul
Heiltje en Kees
Geertje, Marja en Hans
Ellen en Arie
Carina en Denise
Zandvoort, 26 januari 1990
„Het .Huis in de Duinen"
Herman Heyermansweg l
Corr.adres:
M. S. van Donkelaar-Bergman
Velodreef 91
B 2190 Essen, België
De crematie heeft op woensdag 31 januari
plaatsgevonden.

Alle wintertruien moeten weg!!!

Bouwkavel te koop

Deskundig ag>iesr
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

De specialist
in al uw
bloemwerkeu

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort
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Storm trok niets en niemand ontziend door Zandvoort

Reddingsploeg
hele nacht paraat
door lichtkogels

'Op het Raadhuisplein liggen twee bejaarden'

ZANDVOORT - De bemanning van het reddingsstation in
Zandvoort van de KNZHRM
heeft vorige week vrijdag de
hele nacht klaar gestaan om
uit te varen.

Een zijgevel in de De Wittstraat hield het niet in het geweld.

ZANDVOORT - Het dak van de Colpitt hield het niet, bouwketen werden omvergeblazen, bomen uit de grond gerukt, lichtmasten en verkeersborden braken af. De kracht van de orkaan
die donderdagavond over het dorp raasde, was verwoestend. Er
vielen drie gewonden, de schade liep in de tonnen. Politie,
brandweer en de dienst publieke werken maakten vele overuren. Een verslag.
De dienst van wachtcommandant Dirk Ekema begint donderdagmiddag
25 februari om drie uur. De radionieuwsdienst meldt dat er zwaar weer op
komst is, windkracht twaalf is niet uitgesloten. Ekema besluit vandaag wat
eerder naar het politiebureau te gaan, je weet maar nooit. Op het bureau
aan de Hogeweg blijkt dat veel van zijn collega's hetzelfde voorgevoel
hebben gehad.
De telefoon in de meldkamer rinkelt onophoudelijk, verontruste burgers
informeren wat te doen als het erger wordt. Ekema en zijn manschappen
besluiten het gebruikelijke kopje koffie voor aanvang van de dienst dit keer
maar over te slaan. De ploeg die vanmorgen om 7 uur is begonnen, mag naar
huis. Geen van de agenten maakt echter aanstalten.
Rond vier uur is het raak: rondvliegende dakpannen maken een verblijf
op de Grote Krocht levensgevaarlijk, deze wordt dan ook afgesloten. Even

Weekenddiensten
Weekend: 3/4 februari 1990

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F. Paardekoper,
heeft
weekenddienst dr. G. Mol, Koninglnneweg 34a, tel. 15600. Spreekuren:
zat. 07.30, 12.00 en 17.00 uur, zond.
12.00 en 17.00 uur. Inlichtingen omtrent de overige weekenddiensten
worden verstrekt via de telefoonnummers van de betrokken huisartsen: Anderson, 12058; Drenth, 13355;
Flieringa, 12181; Weenink, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888,
Asiel
Haarlem

023-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Gratis
voor leden. Eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

• Op de boulevard moest er een shovel aan te pas komen om een enorme
berg zand weg te halen.

later volgen de Gerkestraat, de Secr. Bosmanstraat, de dr. Kuyperstraat en
de Kerkstraat. De storm is inmiddels aangewakkerd tot 11 Beaufort.

Hoogtepunt
Zes uur: de storm is nu op zijn hoogtepunt, windkracht 12. De nachtdienst van de politie is er vijf uur eerder dan normaal en zelfs agenten die
een vrije dag hadden, hebben zich gemeld. Wachtcommandant Ekema kan
de drukte aan de meldtafel niet meer aan en besluit twee man extra in te
zetten. Op de drie centralisten na is er op dat moment niemand meer op het
bureau, iedereen, inclusief de recherche, zit op straat. Ook brandweercommandant Schroder heeft al zijn mensen ingezet om te proberen de overlast
zo veel mogelijk te beperken. De dienst publieke werken doet hetzelfde.
Afdelingschef Honderdos staat via een geleende portofoon in verbinding
met de meldkamer, van daaruit worden de hulpverleners naar de meest
kritieke plaatsen gedirigeerd.
De chaos is comleet. Uitgewaaide ramen, omgevallen hekken en afgerukte takken. "Het is vechten tegen de bierkaai", laat één van de agenten aan de
meldtafel weten. Zojuist heeft hij per mobilifoon enkele agenten naar het
Raadhuisplein gestuurd. "Er liggen twee bejaarden in de goot". Of de
agenten hen even naar huis brengen.

Korpschef tot de orde geroepen
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft politiekorpschef Menkhorst tot de orde geroepen in verband met diens
schrijven aan een of meerdere fractievoorzitters.
Indirect vraagt Menkhorst beschreven.
PvdA-fractievoorzitter
Bloeme
middels dit schrijven de plaatselijke politici, bij het opstel- sprak burgemeester Van der Heijde verantwoordelijk man binlen van hun verkiezingspro- den,
het college, dinsdagavond tijgramma's rekening te houden nen
de raadsvergadering aan over
met de problemen bij de Zand- dens
de brief. "Het heeft mij de wenkvoortse politie.
brouwen doen fronsen", aldus Bloe-

Met name die problemen die ontstaan zijn door rijks- en gemeentelijke bezuinigingen.
Deze hadden tot gevolg dat de Zandvoortse politie vijftien man, oftewel
25 procent van de oorspronkelijke
sterkte, heeft moeten inleveren.
Menkhorst verwijst in verband daarmee naar de nota 'Politiezorg Zandvoort, onze zorg, uw zorg, een nieuwe koers', waarin een en ander is

me, die zich uitermate verbaasd had
over dit verzoek van ambtelijke zijde. "Ik heb er kennis van genomen
en er met de korpschef een helder
gesprek over gehad", was de reactie
van Van der Heijden. "Ze zitten daar
in de problemen", reageerde later
GBZ-fractievoorzitter Jongsma, die
er niet zo veel moeite mee leek te
hebben, dat die op deze manier waren geuit.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt
uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort.
De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
Anonieme brieven worden niet geplaatst

Bezorgers
Tijdens de ongelooflijk zware
storm j.l. donderdag werd in geheel
Zandvoort het Zandvoorts Nieuwsblad - zoals elke donderdag - door
een groot aantal veelal jeugdige bezorgers/sters rondgebracht. Dit is
voor velen van hen een wekelijks
terugkerende 'traditie' voor wat extra zakgeld en je kunt het natuurlijk
wel eens treffen met lekker weer,
maar een storm als deze donderdag
komt gelukkig niet vaak voor.

het maar treffen: met fiets en al bijna omver geblazen worden, kranten
die de lucht in vliegen, op de weg
vallende takken en dakpannen. Zeulend tegen de wind en regen (hagelbuien) en soms nog naar boeven
zwoegend ook!

Héél gelukkig was pas aan het begin van de avond de storm op zijn
hoogtepunt waarbij zelfs hele straten werden afgesloten wegens gevaar, want toen hadden onze abonnees toch reeds hun wekelijkse
nieuws uit het dorp in de bus!
Crèche en kindernevendienst
Weekend: 3/4 februari 1990
nogmaals: hulde voor deze stoeZondag 19.00 uur: avonddienst, ds. J.
Dat nochtans 's middags onze Dus
Overduin H.A.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
krant door deze serieuze medewer- re medewerkers en medewerksters.
Zondag 10.00 uur: ds. J.H.N. Gerkers/-sters toch aan alle abonnees is
Koper
mans uit Sassenheim. Kollekte We- Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, bezorgd, verheugt ons zeer. Je zal
Kcesom&traat
Smedestraat
37
te
Haarlem.
relddiakpnaat.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
19.00 - 21.00 uur.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: geen opgave
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Inl: R. van Rongen, L. Meeszstraat
NPB:
14, Haarlem, tel. 023-244553.
Donderdag l feb. 20.00 uur: Avond
Leprakomité Zandvoort
Zondag 10.00 uur: mevr. ds. L.C. B Burgerlijke stand
|
Blomjous uit Aerdenhout
Roomskatholieke Kerk:
Vrijdag 10.00 uur: Eerste vrijdagvie- Periode: 23 - 29 januari 1990
ring, ontmoetingspunt voor ouderen
Zaterdag 19.00 uur: Woord en Com- Gehuwd:
Van Andel, Michel en Nieuwenburg,
munieviering, B.J. van Gaart
Zondag 10.00 uur: Gezinsviering Yolande Elisabeth
voor jong en oud, Th. Duyves

Kerkdiensten

ZAKELIJK BEKEKEN

Kerk v.d.Nazarener,
Haarlem:

Zijlweg 218,

Overleden:

Dusseljee geb. De Betue, WillemijnZondag 09.30 uur: Zondagsschool en tje, oud 87 jaar
Volker, Jacoba Aleida Christina,
bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds. oud 87 jaar
C. Holleman
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Vier jaar cel
wegens fraude
ZANDVOORT - Voor het frauderen met Eurocheques voor een bedrag van ruim een miljoen gulden
heeft het Amsterdamse gerechtshof
tegen een 46-jarige Zandvoorter een
gevangenisstraf van vier jaar geëist.
De eis werd vorige week donderdag
gesteld.
De man was met grote regelmaat
met gestolen cheques naar het buitenland gegaan om deze daar te verzilveren. Hij was al eerder voor dergelijke praktijken veroordeeld.
De Zandvoorter moet de belasting
nog 300.000 en een bank ruim
450.000 gulden betalen. In verband
met deze schuld is zijn huis in Zandvoort inmiddels verkocht. De uitspraak volgt op 8 februari.

Daggi in de galerij Kerkstraat 22.

Foto Bram Stijnen

Warme modekleuren bij Daggi

Rond 1.30 uur werd men gealar
meerd omdat er lichtkogels boven
zee waren gezien. Het alarm werd
gegeven door het Kustwachtcen
trum in IJmiuden, waar vandaan de
reddingboot Johanna Loiusa reeds
was uitgevaren. De Zandvoortse bemannmg vertrok met een van de
brandweer geleende jeep naar het
• 't Heem aan de Zandvoortselaan zal voortaan haar berk moeten missen, strand, even later gevolgd door de
wippertruck.
Omvergewaaide bouwketen worden gelaten voor wat ze zijn, evenals de
uitgewaaide zijgevel van een woning in de De Wittstraat, men heeft wel wat
anders te doen. Met motorzagen worden bomen die op omvallen staan van
hun kruin ontdaan. Een gevaarlijke klus in dit weer. Voor een sanitaire stop
is geen tijd, de noodzakelijke plas moet tegen de wind in worden gedaan.
Rond middernacht is het ergste voorbij, ochtend- en middagploeg kunnen eindelijk naar huis. Naast de honderden telefoonjes om informatie zijn
aan het bureau méér dan 120 verzoeken om hulp binnengekomen. Bij de
brandweer waren dat er 68.

Kneuzingen
Drie mensen zijn gewond geraakt doordat zij omver werden geblazen.
Twee mannen liepen respectievelijk een gebroken pols en een hersenschudding op en een gevallen vrouw had aan het stormachtig avontuur enkele
kneuzingen over gehouden.
Wachtcommandant Ekema is vol lof over de samenwerking tussen politie, brandweer en publieke werken, met hun enorme inzet hebben zij heel
wat misere weten te voorkomen. "Wij hadden een pracht team. Niemand
heeft op overuren gekeken".
BRAM STIJNEN

Afscheid van patiënten

De lichtkogels werden nogmaals ge
zien maar er werd niets gevonden,
ook de reddingboot Johanna Louisa
trof niett) aan.
Om 3.40 uur werd de actie beemdigd en keerden de bemanningen
naar hun stations terug. Station
Zandvoort bleef tot ongeveer 8 uur
'standby' in het botenhuis aan de
Thorbeckestraat.

Gevaarlijk
ZANDVOORT - Omdat de voorzijde van zijn auto zwaar beschadigd
was, heeft de politie maandag een
19-jarige inwoner van Naarden aan
gehouden. De scherp uitstekende
delen leverden gevaar op voor de
overige weggebruikers. De man had
met zijn auto tijdens een cursus op
het circuit een aanrijding gehad,
maar wilde evengoed met het voertuig terug naar huis rijden.
De politie heeft de kentekendelen
van de auto in beslag genomen. De
man krijgt twintig dagen de tijd om
zijn auto, die aan de kant is gezet, te
repareren.

Boom gekapt
ZANDVOORT - Ook de harde
wind van afgelopen zondag leverde
enige problemen op. Op de Zr. Dina
Brondersstraat moest een boom
door de brandweer worden gekapt,
omdat deze op het punt stond om te
vallen.
Ook voor een boom in Bentveld
werd gevreesd, maar deze kon, na
inspectie door Publieke Werken,
blijven staan.
•• Honderden mensen kwamen zaterdag afscheid nemen van dokter
Zwerver.
Foto Berioit

ZANDVOORT - In de sfeervolle ambiance van het Elysee
Beach Hotel was er zaterdagmiddag gelegenheid om afscheid te nemen van dokter Zwerver en kennis te maken met
zijn opvolger.
Zoals bekend heeft de scheidende arts, die in onze gemeente 32
jaar werkzaam is geweest, met ingang van vandaag zijn huisartsenpraktijk overgedragen aan dokter
F.B. Weenink. Aardig detail: dokter Zwerver, die in Zandvoort zeer
geliefd is, had als één van zijn
voorgangers de illustere arts C.A.
Gerke, die de oudere inwoners
zich met veel waardering herinneren als 'de oude dokter Gerke'.
Honderden en nog eens honderden patiënten waren naar de receptie gekomen om dokter Zwerver te bedanken en van hem en
zijn vrouw afscheid te nemen. De
nieuwe arts en zijn echtgenote Renate, die in de praktijk zal assisteren, konden met eigen ogen zien
hoe Zandvoorters reageren wanneer zij iemand m hun hart hebben gesloten. Dat is wederzijds
want het echtpaar Zwerver blijft
hier wonen.
De zeer geanimeerde receptie
werd muzikaal omlijst door het
ensemble 'Kees Ouwejan & Makkers' dat blues en countrymusic
ten gehore bracht maar vooral

Joop Zwervers favoriete genre,
volksliedjes uit Ierland, het land
waar hij graag naar toe gaat. Dokter Zwerver is bescheiden, treedt
niet graag in de publiciteit en wees
een verzoek om een interview dan
ook vriendelijk maar beslist van
de hand.

Toch memoreren wij even zijn
niet aflatende zorg voor de ouderen onder ons, die zaterdagmiddag nog eens tot uiting kwam in de
pendeldienst met een busje tussen
het Gemeenschapshuis en het
Elysee Beach Hotel, zodat ook
moeilijk ter been zijnde patiënten
die niet over eigen vervoer beschikken, aanwezig konden zijn.
Laten we eerlijk zijn- een receptie
waarvoor drie uur eigenlijk te
krap is om alle persoonlijke dankbetuigingen, de talrijke cadeau's
in velerlei vorm en de weelde aan
bloemstukken en planten in ontvangst te nemen, zegt toch eigenlijk meer over de persoon in kwestie dan welk interview dan ook.

Kr.M.

SCHOOLINFORMATIEBIJLAGE^ 1990
WEEKMEDIA EN TOP 8 + 1
Op 2021 en 22 februari a.s. zal er in onze Weekmedia-uitgaven,
speciale aandacht worden besteed aan het onderwijs.
Voor een grote groep basisschoolverlaters moet dan
een keuze worden bepaald over het onderwijs.
Adverteren in deze Weekmedia-uitgaven is daarom bijzonder interessant voor alle scholen en opleidingsX
instituten in de verspredingsgebieden van Weekmedia.
Nadere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt u vragen bij:
PERSCOMBINATIE Advertentiebedrijf
Afd. Personeels & Opleidingsadvertenties
Telefoon: 020-562.6297
Regio kantoren van Weekmedia

Uithoorn: tel. 02975-40041
"Ik vind verkopen van kleding erg tot exclusieve, nette kleding, waarleuk want ik houd van het contact onder blouses, pantalons, broekrokPurmerend: tel. 02990-23921
met mensen. En ik wilde al lang een ken en blasers. 'Goede kwaliteit
eigen winkel", aldus de 29-jarige uit voor weinig geld', is daarbij het stre- NAAR EEN ANDERE SCHOOL!... MAAR
Hamburg
afkomstige
Daggi ven. "Maar Zandvoort is anders dan
Schrank, die in haar geboorteplaats Utrecht, en ik moet nog uitzoeken
aanvankelijk in een praktijk voor fy- waar hier de meeste vraag naar is.
siotherapie werkzaam was. "Ik denk Dus de collectie kan op den duur
trouwens dat veel mensen ervan nog wat veranderen".
VOOR HET GEMASKERC" BAU
dromen een eigen zaak te hebben".
U6B IK ME IN BOT
Als
belangrijkste
merken
treft
VERKLEBP RAT ZAL
Via een advertentie waarin de winOPHEF MAKEN
kelruimte te huur werd aangeboden, men er in ieder geval Curry, Relax en
is zij in Zandvoort terechtgekomen. Carmen aan, waarbij warme kleuren
"Toen ik de ruimte gezien had, overheersen. Daarnaast verkoopt zij
dacht ik meteen: 'Dit moet het wor- shawls, oorbellen en andere sieraden'. En bovendien houd ik van het den. Binnenkort komen er waarwater, Hamburg ligt ook 'am See'". schijnlijk nogbadkleding en lingerie
Bij het opzetten van de zaak kreeg bij. En tegen die tijd heeft Daggi er
ZANDVOORT - Vorige week werd zij veel hulp van haar Nederlandse in de zaak waarschijnlijk ook wat
gezelschap bij gekregen: van twee
een 29-jarige Amsterdammer aange- vriend en diens ouders.
houden wegens diefstal van 625 gulVoorlopig verkoopt Daggi, die goudvissen. De zaak is 's winters op
den aan scheermesjes. Hij had deze hiervoor eerst nog een jaar in een maandag dicht, maar verder dagezonder te betalen uit een winkel aan boetiek in Utrecht heeft gewerkt, al- lijks open van 11.00 tot 17.30 uur, op
de Grote Krocht meegenomen.
leen damesmode: van spijkergoed zondag van 13.00 tot 17.30 uur.

ZANDVOORT - Bij een vechtpartij
zondag op het Kerkplein raakte een
22-jarige Amerikaan uit Verenigde
Staten aan het hoofd gewond. De
man was door een groep jongens belaagd en geslagen met een honkbalknuppel. Na de vechtpartij zijn deze
personen in een auto weggereden.
De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Eten zonder geld

Ouderen

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Daggi is een nieuwe damesmodezaak in de
galerij aan de Kerkstraat 22. Deze is genoemd naar de jonge
opgewekte eigenaresse, Daggi Schrank.

Slaag met knuppel

WELKE?.

ZANDVOORT - Een 32-jarige man
uit Düsseldorf bleek maandag, nadat hij in een restaurant in de Haltestraat had getafeld, geen geld by
zich te hebben.
De man verklaarde te zijn bestolen
Dit kwam bij de politie echter niet
erg geloofwaardig over. Bovendien
bleek hij onder invloed van drank te
verkeren.

Aanmelden voor
vakanties van
het Rode Kruis
ZANDVOORT - Voor langdurig zieken en gehandicapten
oganiseert het Rode Kruis het
gehele jaar door vakanties.
Deze mensen, voor wie het normale vakantie-aanbod beperkt
is, kunnen zich bij de Zandvoortse afdeling van het Rode
Kruis aanmelden voor speciaLe vakanties in binnen- en buitenland. Deze zijn met name
bedoeld voor zware verzorgings- en verplegingsbehoeftie mensen.
Tijdens deze vakanties zijn extra
;org, extra aandacht, aangepaste ac:omodatie en een aangepakt pro
gramma voor de deelnemers bo
schikbaar. Uiteraard speelt hierbi]
de seiviceverlening van vnjwilh
gers, zoals artsen en verpleegkundi
jen, traditioneel een belangrijke rol
Belangstellenden, die in aanmer
•ung willen komen voor een vakantie van het Rode Kruis, kunnen con:act opnemen met mevrouw U. Bos
nan van de afdeling Zandvoort, tel
L4624. Bij haar kan men terecht vooi
onder andere een aanmeldingstor
muiier en nadere inlichtingen over
de kosten, vakantiebestemmingen
en het vervoer.

Dommel

ZON 6RCOT BOT1 M05T JE
MEEMAKEN "l PIE LAAT IK ME
MET GAPPEN > M6 TE£N CEGRAVEN l

Scheermesjesdief
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VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR FEBRUARI 1990
1.de eengezinswoning
VAN LEEUWENHOEKSTRAAT 9
Huur ƒ514,74 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, tuin en bergruimte
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verleent voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
2. De 1-kamerwoning
DR. DE VISSERSTRAAT 38
Huur ƒ 337,30 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v. en bergruimte.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verleent voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens
3. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 509
Huur ƒ 693,68 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en
lift.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verleent voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- 2-persoonshuish9uden
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 februari vóór 12.00
uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen kan men dit kenbaar maken in één brief; het is
niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de
woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u
deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 9
februari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de
vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging:
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK FEBRUARI 1990
1. Aangeboden:
De flatwoning
LORENTZSTRAAT (1e etage)
Huur ƒ 699,91 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en
lift.
Gevraagd: Eengezinswoning in Zandvoort Noord.
2. Aangeboden:
2-kamerhoekwoning
BREDERODESTRAAT 15- (begane grond)
Huur ƒ539,18 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., berging en
tuin op het zuiden
Gevraagd: Eengezinswoning in „Tranendal" Piet Leffertsstraat/Zr.
D. Brondersstraat, Willem Draijerstraat/M. Molenaarstraat met tuin
op zuid/west.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op ht adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingwoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Uw zetwerk via kopij, floppy of modem?

GARAGE ••X
ZANDVOORT

A.P.K. Keuringen van alle merken.
Meer dan 20 jaar een begrip voor
service en betrouwbaarheid.

Kochstraat 10,
Nieuw Noord, Zandvoort.
Tel. 15966
DROGISTERIJ

BOUWMAN

Te huur

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

OPSLAGRUIMTE

uw adres voor:

100 m2

Tel.
02507-15623

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
DEZE WEEK

ZWITSERSE ROL
ECHTE ZWITSER
POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

Nassauplein 4:
Bovenwon. met balkon aan voor- en achterzijde,
ind. entree, hal, woonk. met open haard, 2
slaapk. (vh 3), toilet/douche, moderne keuken
met inb.app., c.v.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.
Dorpsplein 1:
Won. met achterom, opp. 128 m2, ind. entree,
hal, toilet, keuken, woonk., 1e et. 2 slaapk., keuken (v/h slaapk.) badk., 2e et. slaapk., keuken,
douche, berging.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.
Willemstraat 27:
Hoekwon. met achtertuin en achterom, ind. entree, hal, toilet, woonk., gr. keuken met inb.app.,
badk. 1e et.: 3 slaapk., c.v.
Vr.pr. ƒ180.000 k.k.
Burg. van Fenemaplein 4/8:
Driekamerapp. op 4e etage, uitzicht op zee, ind.:
entree, hal, woonk., 2 slaapk., toilet, keuken,
badk. met ligbad. serv.k. ƒ 400,-p.m.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Burg. van_Fenemaplein 19/9:
Luxe 3/4 kamerapp. op 5e etage, uitzicht op
zee, ind.: entree, hal, woonkamer met open
haard, 2 slaapk., badkamer met ligbad en wastafel, douche met wastafel, toilet, luxe keuken
met inb.app., garage. De woning kan event. gestoffeerd worden opgeleverd.
Vr.pr. /285.000,-k.k.
Stationsplein 15/4:
Luxe driekamerapp. op 2e etage, balkon west,
bouwj. 88/89, ind. entree, hal, woonk. (50 m2), 2
ruime slaapk., badk met ligbad, douche, toilet,
luxe keuken met inb.app. (Siematic), bijkeuken,
c.v. garage, serv.k. ƒ250,- p.m.
Vr.pr. ƒ 357.500,- k.k.

VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK
WIBAUTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERDAM, TEL. 0 2 0 - 5 6 2 2 5 2 2 , FAX 0 2 0 - 5 6 2 2 7 1 3

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Uitnodiging

ACNE

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen
* 3 februari 65 jaar, en nog * Hiep, hiep, hoera! Op 3
steeds bruisend. Ma ga zo februari wordt mijn oma 65
door, minstens tot 2000. Har- jaar. Hartelijk gefeliciteerd.
telijk gefeliciteerd. Henk en Samantha.
Mary.
* Mamma Sandra gefelici* Help de Polen. Stuur eens teerd met je 12'/2-jarig jubileeen voedselpakket! Geen um. Elme.
adres' Dat hebben wij voor u!
* Noteer dit in uw agenda.
Inl.: tel. 02907-5235.
Zondag 11 februari 1990 ,,ver* Ook m februari heeft de zamelbeurs Zandvoort". Voor
Ver. Vrouwen v. Nu een vol en inlichtingen 12303. Tafel-regezellig programma. Word lid servering 14234.
of vraag eens een maandblad
aan via tel.nr. 02507-14462. •*• Oma al 65 jaar in het leven,
dat je een fijne verjaardag
Peuterspeelzaal 't Opstapje mag beleven. Patrick.
heeft nog plaats op de dinsdagmiddag, leeftijd vanaf ± 2
Huishoudelijk
jaar. Inl.: tel. 18119 of 15601.

Gevr. flink MEISJE of VROUW
om een oudere dame een
uurtje per dag in de huishou* Wij kunnen het niet gelo- ding wat te helpen (in het
ven, A.O.W. voor Oma Bak- centrum). Br. o. nr. 710-76829
kenhoven. 65 jr, dat is u niet bur. v.d. blad.
aan te zien, hartelijk gefeliciteerd van Camiel en Nadine.
Te koop
* Zandvoortse meisjes kunaangeboden
nen nu kunstzwemmen leren
diversen
bij de Zeeschuimers. Elke zaterdag van 9-10 uur m de
Duinpan.
•*• Te koop aangeboden
groot stalen bureau met 6 laDivers personeel
den ƒ150. Tel. 02507-17413.
gevraagd
* Te koop aang. opgezette
reiger, ƒ200. Alleen donderdag tussen 19.00 en 19.30
METSELAAR(S)
gevraagd,
± februari, m uur. Vmkenstraat 11, ZandDuitsland. Prima verdiensten. voort.
Br. o. nr. 716-76822 bur. blad. * Te koop hooikist, origineel,
ƒ30, gezien zondag jl. op de
t.v„ Vara, 5 uur. Tel. 02507Vrijwilligers
12141.
gevraagd
* T.k. aang. stalen bureau,
150x85, laden links en rechts,
* Wie kan liedjes spelen op afsluitbaar, kleur legergroen,
piano of ace. uit 't hoofd. ƒ45. Tel. 02507-17225.
S.v.p. reacties aan hr v.d. * T.k.
zonnebanklampen,
Moolen, Burg. Nawijnlaan 1, TL, 20 st. ƒ 150; el. smeedijz.
kamer 103, Zandvoort.
schoorst.klok ƒ35; werkjopper, nw, mt 56, ƒ 50; bascule
weegschaal ƒ 30. Tel. 13868.
Oppas gevraagd/
•*• T.k.a. race/sportfiets, 10
aangeboden
versnellingen, i.z.g.st, ƒ 135;
grote Moulinex grill m. ingeb.
Gevr. OPPAS voor 2 kleuters: braadautomaat
+•
gedo.middag van 14.30 tot br.aanw., ƒ60. Tel. 18829.
± 19.30, moet auto hebben
(zwemles) Tel. 02507-18593.
Gezocht lieve, betrouwbare
OPPAS v. donderdagmiddag
v. 14.00-17.30 u. v. 2 kind. (r/2
jr en 3 mnd.), gem. 2x p.m.
Ook GASTGEZIN v. 2 meisjes
v. Vh en 31/2 jr, elke dag v.
11 30-1.30 u., Centrum.
Meer info: tel. 13213.

24 uurs service

Iedereen kan een vrijblijvend
huidverzorgingsadvies krijgen.

Beauty studio
Marisstraat 18, achterom
tel. 02507-18766

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
Te koop goed onderhouden
piano, merk YAMAHA.
Tel. 14783, na 18.00 uur.

Lessen en clubs

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland. Bel
voor gratis mfoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.
Vak.adres gez. v. lieve hond,
reu, 7 jr, kan niet m asiel, evt.
tot wederdienst bereid. Tel
Dierenbescherming' 14561.

Kom kunstzwemmen bij de
Huwelijk en
Zeeschuimers. Vanaf 6 jaar
kennismaking
met 2 zwemdipoma's. Fijne
sport voor meisjes met gevoel voor muziek. Kosten
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
slechts ƒ 15/mnd.
Parasol Reis- en ContactenInl.: tel. 16511.
Massage Yogalessen door club: 023-356840 (infoband)
Fred v. Beek, Uiterwaarden- J.vr., 46 jr, zoekt een lieve
straat 40, A'dam. Ook casset- man, graag huiselijk, geen
bar-type, wel van de natuur
tes. Vr. prosp. 03461-3477.
als kan ook eens danZwemles voor ouderen, nu houdt,
± 50 jr. Br. o. nr. 755ook bij de Zeeschuimers. sen,
Jaarlijks leren velen nog 76823 bur. v.d. blad.
zwemmen. Waarom u ook
niet' BIJ voldoende interesse
Te koop
start 7-2 in zwemb. Gran Dogevraagd
rado. Inlichtingen: tel. 14119.

diversen

Kleding
BONTMANTELINRUIL
(kleine) bijbet. tegen excl.
lichtgew.
lammy's/nappa/
bontgevoerde regenmantels.
Heren lammy's en jacks.
Folders: tel. 020-233488.
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste modellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken, ook
veranderwerk. Voor alle leeftijdsgroepen en maten.
Tel. 02507-17370.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Onderhoud, reparatie, doe-hèt-zelf

SNOWWHITE

* Gevraagd commode, mag
beschadigd zijn. Tel. 0250717290.

Woningruil
Asten, N.-Brabant:, 5-kmr
eeng.w., garage, gr. schuur,
ƒ571 p.m. + v.+a.tuin. Gevr.
4-kam.w. tot ƒ535 p.m., ook
flat. Tel. 04936-3657.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vaar/surfsport

schoonmaak/glazenwasserij
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

Dakkapel!!
Nu ook in bouwpakket.
Duidelijke handleiding
voor doe-het-zelvers.
In 1 dag te plaatsen.
Ook voor aannemers.
Timmerbednjf/fabriek Ruiter.
Specialist in
dakkapellen - kozijnen.
Tel. 02202-2700. Fax: 2730.

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595

Auto's en
auto-accessoires

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Diverse clubs
Onroerend goed
te koop aangeboden

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
CEfl/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

Te koop aangeb. GARAGE,
Burg. v. Fenemaplein, bovenste laag. Tel. 02507-19357.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
Gevr. zeer ruim app./dubb.
etage of woonh. m A'dam of
B'veldert, tot ƒ 400.000, opkn.
geen bezw. Tel. 020-461489.
• Rubneksadvertenlie opgeven9 Zie voor adres en of
telefoonnummer de colofon
m deze krant

J. BIK 25 JAAR, clubs, esc,
mass., pnvé-adr., vnjbl.heid,
pers. vrijh., vaste clientèle
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam
Tel. 020-246505 (030-944530),
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100
Opl. int. full-t., part-t, mog.

Diversen

NVM

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
GARAGE TE HUUR
Burg. v. Fenemaplein
Tel. 02507-14534
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel. 12164
Te huur v. perm. ZIT/SLAAPKAM. m. keukenblok, warm/
koud water, ƒ450 p.m., 1 mnd
borg. Tel. 02507-13863.

* Te koop aangeb. houten
kinderled, m. matr. en lakens
ƒ50; autost, Storchemühle,
ƒ 50. Gevr. sapcentrifuge. Tel
02507-15148.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag/nachtservice 020-424800
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging m de behandeling.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

TV- EN VIDEOREPARATIE.
Snel en betrouwbaar.
Meestal thuis gerepareerd.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Geen voornjkosten.
Tel. 020 • 91 24 27.

6
7
8
9
10

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

VIDEOTHEEK

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

3,63
3,63
3,63
4,83
6,04

/ 7,25
/ 8,46
/ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW

Naam:
Adres:

5, 77,50 p.d.
5 films

25, P- week
verhuur Movlo-boxQn

regels
regels
regels
regels
regels

/
/
/
/
/

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

Corn Slogarsstraat 2 B
Tel. 02507-12070
De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

* Te koop 2-pers. bed mol.
matras en evt. dekens ƒ 150;
wandkastje ƒ50. Tel. 0250718328, na 20 uur.
* Te koop 4-pits wit gasstel
ƒ50. Tel. 02507-13863.
* Te koop witte kindercommode, als nieuw, ƒ300. Tel.
02507-1713b.
* T.k.a. 4-pits gascomfoor,
wit, merk Etna, ƒ 50; tafel met
Duropal bovenblad, 150x75,
ƒ25. Tel. 02507-17225.
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a ƒ5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verschill. meubelstoff. van ƒ69
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden. Barkrukken
stoff. incl. stof of leather-look
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ 55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr.
10, Zandvoort, 02507-19347.
Wij STOFFEREN 10 bankstel
kussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
voor ƒ9,95 p. mtr. Vitrage en
alle soorten modelgordijnen
v.a. ƒ9,95 per meter, gratis
gemaakt! 1000 verschillende
meubelstoffen voor ƒ 9,95.
Wij stofferen alle soorten
meubelen, boten en caravans
tegen scherpe prijzen!
DE VRIES
Julianapark 40 - HAARLEM
(Winkelcentrum Cronjé)
Tel. 023-260359 of
b.g.g. 371342.

Bel voor prijzen tel. 020 - 26 46 55
Vijzelstraat 53, Amsterdam. (Ma. gesloten.)

r

WEG ERMEE
Wilt u meer weten
Kom dan even langs op de info-dagen.
Vrijdag 10 febr. en zaterdag 11 febr.
van 10.00-15.00 uur

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

OPPERHOOFD DEALER:
Yamaha, Roland, Korg, Boss, Gibson, Fender,
Ibanez, Rickenbacker, Squier etc etc.

Met een Micro komt uonder de mensen.

Radio/tv/video

(bekend van AVRO SERVICE SALON)

personeel
gevraagd

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

c.q. acne littekens en andere
huidproblemen

met het unieke HAYOUN systeem!

Gitaren, synthesizers, keyboards, dig. piano's
Nieuwste Yamaha PSR-serie
uit voorraad leverbaar incl. adapter

Stoffering
bank/boot/caravankussens, bijv. 10 kussens
compl. v.a. ƒ 275. 't Woonwmkeltje, Alkmaar, Laat 10, 072158076. Amsterdam, A. Cuyp
130,020-6629199. Den lip 68A
(fabriek), 02908-5700.

*f 'ïftW

Reparatie, onderhoud, revisie van
alle merken.

Dirk Witte

Fabrieksprijzen
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Schaaksucces in
Hoogoventoernooi
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaakclub is er in geslaagd maar liefst vier prijzen
iveg te slepen op het Hoogoyenschaaktoerno oi.
Pakte Olaf Cliteur vorige week al
ie tweede prijs in 3 B van het viercampentoernooi, de tienkampen
verliepen voor de schakers uit Zandiroort met wisselende resultaten.
lubkampioen Olaf Cliteur handuaafde zich wederom in de sterke
groep vijf. Met een score van 4 uit 9
bereikte hij een zevende plaats. De
nummer twee van de schaakclub,
Ton van Kempen, zag net geen kans,
et vorig jaar verloren terrein, terug
e winnen. Hij pakte met 5 'A punt de
tierde prijs in groep 6.
Met zeven remise's, één verlies, en
In de laatste ronde een fraaie winstpurtij, wist Edward Geerts beslag te
ieggen op de vijfde plaats in groep
J7E. Piet Termes ging het in groep 7F
heel wat moeilijker af. De ervaren
Speler kwam met ZVi punt niet verher dan een negende plaats en zal
Jict volgend jaar een groep lager uit":omen. Ook op het jaarlijkse snel,chaaktoernooi bliezen twee Zandüorters een aardig partijtje mee. Na
:en ijzersterke voorronde kwamen
owel Olaf Cliteur als Hans van BraItel, in de op één na hoogste groep.
Tegen alle verwachtingen in wist Cliteur deze groep met een score van
/'/, uit 9 te winnen. Van Brakel kwalificeerde zich als achtste en kwam
laarmee net iets boven de middenmoot van het gezelschap uit.
Diezelfde Van Brakel wist een
paar uur later, tijdens de traditionee simultaanwedstrijd, de Joegoslarische grootmeester Damljanovic,
remise af te dwingen. Dat schakers
last kunnen hebben van de weersjrastandigheden werd afgelopen
donderdagavond bewezen in het Gemeenschapshuis. Slechts acht leden
van de Zandvoortse Schaakclub
;rotseerden windkracht 12, zodat er
/an een normale clubavond geen
sprake kon zijn. Als alternatief werd
>r een snelschaaktoernooi georganiseerd. Dit minitoernooitje werd gewonnen door Olaf Cliteur en Hans
van Brakel. Beiden hadden een score van 11 punten uit 12 wedstrijden.
Op een gedeelde derde/vierde plaats
amdigden Pepijn Paap en Simon
Bosma met 7 uit 12. Vijfde werd
Cees Molenaar, zesde Dennis van
ier Heijden, zevende Ton Marqueaie en de laatste plaats werd ingenomen door Ruud Schiltmeijer.

Zandvoortse Schaakclub na 60
jaar bloeienden springlevend
ZANDVOORT - Op 13 februari 1990 bestaat de Zandvoortse Schaakclub 60 jaar en dat
feestelijke feit wil de vereniging niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Hoogtepunten van
dit jubileum moeten worden
de receptie op donderdagavond 8 februari in het Gemeenschapshuis en het Holland Casino Zandvoort schaaktoernooi, dat op zaterdag 10 februari aanstaande wordt georganiseerd.

een receptie, die wordt gehouden op
donderdagavond 8 februari van
19.30 tot 21.00 uur in het Gemeenschapshuis voor leden, oud-leden en
genodigden. Aansluitend is er feest
voor de leden. Klap op de vuurpijl is
wel het grootse schaaktoernooi dat
in het Elysée Beach Hotel wordt gehouden op zaterdag 10 februari aanstaande. Als opvolger van het Louis
Bloktoernooi wordt nu een sterk bezet invitatietoernooi gehouden, het
zogenaamde Holland Casino Zandvoort toernooi. Aan dit toernooi
doen een aantal sterke schakers
mee, zoals Rini Kuyf, Johan van
Mill, Manuel Bosboom, Liafbern
Riemersma, Klaas Steijn en de winnaar van de drie laatste toernoien
Van Maanen uit Amsterdam. Deze
spelers spelen op de zevende verdieping van het Elysée Beach hotel vanaf 10.30 uur tot 16.30 uur vijf rondes
schaak. Door de sponsoring van het
Holland Casino zijn er zelfs geldprijzen te verdienen.

In de eerste notulen van 13 februari 1930 van de vergadering van de
Zandvoortse Schaakclub'stond vermeld, dat met tevredenheid terug
kon worden gezien op de eerste
schaakavond en dat gehoopt werd
op nog vele van die avonden. Na zestig jaar heeft men dat waargemaakt
en kan de vereniging terug zien op
goede schaakjaren met knappe successen en altijd plezierige schaakavonden.
Het bestuur bestaande uit voorzitter Hans Drost, secretaris-interne
wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer,
algemeen jeugdleider Hans van Brakel, vice voorzitter-extern wedstrijdleider Olaf Cliteur en penningmees- • Het dagelijks bestuur van de Zandvoortse Schaakclub van links naar rechts: Ruud Schiltmeijer, Hans Drost en
ter. Edward Geerts zijn dan ook ze- Edward GeertS.
Foto Bram Stijnen
ker van plan de gezellige sfeer het
meest te laten prevaleren. BovenDe Zandvoortse Schaakclub blijkt ééns te behalen waardoor het voor stuur wil mee profiteren van de opdien willen zij de drempelvrees bij een bloeiende en groeiende vereni- schakers interesaant wordt zich bij mars van het schaakspel dat door de
menig schaakliefhebber wegnemen. ging te zijn en boekte vorig jaar suc- de Zandvoortse club aan te sluiten. successen van grootmeester Jan
ces door met het eerste schaakteam „Een beetje versterking zouden we Timman in gang is gezet. Het leeft in
„We zijn een gezellige drempello- beslag te leggen op een kampioen- wel willen en nieuwe leden zijn het de club, de ontwikkeling is goed en
ze vereniging," meent voorzitter schap. Dit jaar werd een tweede gehele jaar inpasbaar."
de schaakbeleving is groot.
Hans Drost. „De mensen zijn bang team in de schaakcompetitie ingedat zij weggespeeld worden en schreven en werd er daadwerkelijk
Dat het goed gaat met de Zandschromen dan om te gaan schaken. gestart met een schaakopleiding vportse Schaakclub is ook de bond Festiviteiten
Bij ons wordt er niet met het mes op voor de jeugd. Buiten de dertig se- niet ontgaan en ook op organisatoIn dit jubileumjaar 1990 organitafel gespeeld en voor de huiskamer- niorenleden heeft de club inmiddels risch gebied heeft de vereniging zich seert de actieve vereniging diverse
schaker is best plaats, want iedereen vierentwintig jeugdleden in haar de laatste jaren waargemaakt. Zo evenementen. Zo staat een simulwordt in gedeeld naar speelsterkte. midden en daarin schuilen een paar werd de halve finale geqrganiserd taanwedstrijd op het programma in
We zijn elke donderdagavond vrese- aardige talenten. Het bestuur hoopt van het Nederlands kampioenschap april. Deze wordt gegeven door
lijk gezellig bezig. Voor de een is het dan ook op doorstroming van de damesschaak. Verwacht wordt dat grootmeester en oud-lid Lodewijk
schaaktechnisch gedeelte het be- jeugd en heeft als doelstelling, hand- ook dit jaar Zandvoort dit evene- Prins en ook staat een viertallenlangrijkst maar er zijn er ook die er having van het eerste team in de ment mag organiseren en er zit een toernooi om het kampioenschap
een avond uit zijn en voor het soci- tweede klasse NHSB. Getracht kans in dat zelfs de finale in de bad- van Zandvoort op het programma.
aal gebeuren komen."
wordt het eerste klasserschap nog plaats wordt gespeeld. Het jonge be- Het f eestjaar wordt geopend met

fanden voetbal

schijn van kans
en halverwege
de tweede helft
was de strijd beslist, 18-10. Met
sterke aanvallen bleven de ZandZANDVOORT - Van het basvporters domineren en de uiteinde- ketbalfront alleen maar goede
lijke 23-12 overwinning was volko- berichten. Het damesteam van
men terecht.
The Lions blijft stevig op een
Doelpunten" Casino-ZVM: Peter tweede plaats door een 36-23
Pennings 4, Richard Vos 4, Guido overwinning op TYBB en de
Weidema 4, Jan Draayer 3, Kees heren haalden flink uit tegen
Hoek 3, Gerard Damhoff 2, Menno Lake City Players en wonnen
Trouw 2, Ronald Vos 1.
met 57-49.

Overtuigend spel
Casino-ZVM heren

ZANDVOORT
Door
een
fraaie 23-12
overwinning
op Onze Gezellen blijft
het heren zaalhandbalteat-7! van Casino-ZVM goed meedi 'aien in de
Vierde klasse KNVB zaterdag
NAS
12-19 Hoofddorp 11-10 bovenste regionen^DG heeft
3MS
12-16 SIZO
12-10 geen schijn van kf-'is gehad teOSDO
12-16 Aalsmeer 12-10 gen een bij vlagen prima speZandvoort 12-16 B.daal
12- 9 lend Casino-ZVM. De ZandEHS
11-13 SCZ'58
11-5 voortse dames speelden tegen
DOSC
12-12 DSC'74
11- 4 de reserves van VZV een uitTweede klasse HVB
stekende eerste helft maar vieBpaarnest. 16-29 Schalkw. 15-16 len in het tweede gedeelte ver
EHS
15-25 THB
14-10 terug en verloren met 11-17.
Heemstede 15-20 KIC
16-10
Vierde klasse KNVB
/eisen
12-20 O. Gezellen 12-11
enova
12-19 VSV
11-10
De Brug
12-14 DSOV
12-10
Geel Wit
12-12 TYBB
12- 9
Nw. Vennepl2-12 Van Nispen 12- 7
Koofdd.
11-11 Zandv.m. 12- 7

16-25
17-24
16-19
17-18

DEM
16-10
BSM
17-10
TZB
17- 8
Concordia 16- O

Dames

zat kon Lions gaan rusten met een
17-7 voorsprong.
In.de eerste acht minuten van de
tweede helft zat Lions geheel vast en
kwam slechts tot één score. TYBB
kon daardoor iets terug doen en ophalen tot 19-13. Toen Lions meer
pressie ging uitoefenen op TYBB
kwam er meer ritme in het team. De
score liep vlot omhoog en TYBB
werd kansloos wegespeeld. Het verThe Lions-dames begonnen stroef hogen van het tempo leverde Lions
tegen het reserveteam van TYBB. alsnog een ruime zege op, 36-23.
Ook al liep het niet in de eerste helft,
TYBB was niet in staat gevaarlijk te
„Ik ben tevreden met de winst",
worden. Lions proeerde door een merkte coach Olaf Vermeulen op.
man to man meer lijn in ht spel te „Ik hoop nog op een misstap van
krijgen, verkreeg daardoor wel meer Hillegom dan hebben we nog kans
balbezit, maar maakte te weinig ge- op de titel". Topscorers The Lions:
bruik van de mogelijkheden. Door- Jeanine Stobbelaar 12, Elles Bruinsdat het defensief wel goed in elkaar ma 7, Simone van den Berg 6.

In de eerste helft gaven beide
teams elkaar vrijwel niets toe. Een
op en neer golvend spelbeeld met
kansen voor beide teams. Na tien
minuten ondernam Rob Gansner
een gave actie en zette Paul Longayroux aan het werk maar diens voorzet bereikte geen van zijn medeaanvallers. Even later schoot Rob Gansner uit een hoekschop de bal net
naast. Ook Aalsmeer trok ten aanval
en deed dat veelal met lange trappen, en daarmee hadden de Zandvoort'75 verdedigers nogal wat
moeite. Toen Paul Longayroux vlak
voor de pauze een Aalsmeer speler
de bal ontfutselde leek de score geopend te worden. De Aalsmeer doelman greep op het laatste moment
echter in.
De tweede helft was nog maar nauwelijks begonnen of Zandvoort'75
nam een 1-0 voorsprong. De Aalsmeerdoelman ging in de fout en Jan
Willem Luiten kon de score openen.
Nog geen twee minuten later was de
strijd beslist. Rob Koning zette goed
voor en de vrijstaande Paul Longayroux kopte 2-0 in. Zandvoort'75 bleef
de aanval zoeken en uit een hoekschop nam Rob Gansner de bal ineens of zori slof maar de bal werd
van de doellijn gehaald.
Toen kwam Aalsmeer meer aan

TZB/Teunissen houdt Trefpunt van zich af
ZANDVOORT - In de tweede klasse van
'e zaalvoetbalcompetitie stond afgelopen
v
rijdagavond de belangrijke Zandvoortse
feby tussen TZB/Teunissen en Trefpunt
°P het programma. Trefpunt moest winn om nog enigszins uitzicht te houden
I een kampioenschap, maar vooral in
vv slotfase sloeg TZB/Teunissen toe en
on met 7-4.
Door deze uitslag kan TZB/Teunissen het kamMoenschap vrijwel niet meer ontgaan. Dit team
v
°ert de ranglijst nu aan met zes punten voor' n g op Trefpunt. Trefpunt heeft er wel alles
gedaan om de spanning in de competitie
^''Ug
te brengen en hield lang gelijke tred met de
ö(
>ys. In het begin nam Trefpunt zelfs vlot een 0-2

voorsprong door doelpunten van Thomas Schulte en Jos Baars. Er waren toen nog maar vijf
minuten gespeeld en dat beloofde wat. TZB/Teunissen herstelde zich echter snel en door twee
afstandsschoten van Nico de Boo was het vijf
minuten later alweer gelijk, 2-2. TZB werd sterker
maar Trefpunt loerde op een snelle tegenstoot en
doelman Huub Halewijn moest een paar keer
handelend optreden.
Op een inzet van Michel de Roode was hij
echter kansloos en Trefpunt had opnieuw een
voorsprong, 2-3. Bijna scoorde De Roode de vierde treffer maar zijn inzet ketste op de doelpaal.
Vlak voor het eindsignaal van de eerste helft was
het echter gelijk toen opnieuw de trefzekere Nico
de Boo een snelle aanval van TZB afrondde, 3-3.
In de tweede helft viel Trefpunt wat terug en

Een met junioren versterkt Lionsherenteam heeft een fraaie overwinning behaald op LC Players. Met een
agressieve zone zat de verdediging
van Lions goed dicht. LC Players
kreeg geen kans gevaarlijk te worden, mede als gevolg van een snel
opgelopen blessure van een van de
aanvallers. Na een 7-10 achterstand
na vijf minuten kwam Lions op
voorsprong door een paar gave driepunters van Dave Kroder en goed
spel van Arno Weidema. Lions sloot
de eerste helft af met een 33-22 voorsprong.

In de tweede helft bouwde Lions
de voorsprong uit naar 43-26 en leek
de wedstrijd een gelopen zaak. Lions
zakte echter behoorlijk weg en LC
Players kwam geheel terug in de
strijd, 16e minuut 49-46. Bijtijds herstelde Lions zich en door scores van
Jeroen Gaus, Arno Weidema en
Dave Kroder werd de zege veilig gesteld, 57-49. Door deze overwinning
heeft Lions de laatste plaats overgebod en forceerde enige hoekschop- daan aan Hillegom.
pen, waarmee gevaar gesticht werd
Topscorers Lions: Dave Kroder
in de Zandvoortse defensie. Doel- 27, Arno Weidema 11, Jeroen Gaus 8,
man Wiebe Beekelaar wist echter Peter Bos 7.
stijlvol zijn doel schoon te houden.
Een keiharde inzet van Aalsmeer
verdween rakelings langs het doel, Uitnodigingen
waarmee Zandvoort '75 goed wégTalent genoeg bij The Lions gezien
kwam. In de 38e minuut werd Mario de uitnodigingen, die jeugdspelers
van Meelen met een dieptepass aan krijgen voor het uitkomen in vertehet werk gezet en door de Aalsmeer genwoordigende teams. Zo kreeg
doelman onderuit gehaald. De toege- Mike Kroder eerst een uitnodiging
kende strafschop werd door Rob voor het spelen in het NoordholKoning verzilverd, 3-0.
lands team gevolgd door de zeer eerKomende zaterdag gaat Zand- volle uitnodiging voor de selectie
voort'75 op bezoek bij concurrent van het Nederlands adspirantenOSDO, maar gezien het vertoonde team. In de selectie van het Haarspel van de laatste weken kan de lems kadettenteam werden gekozen
strijd hoopvol tegemoet worden ge- Mike Kroder, Alain Kroese en Bart
zien.
van der Storm.

Z75 overwintert goed

ZANDVOORT - In de eerste
returnwedstrijd na de winterIn de tweede helft ging CasinoDoelpunten Casino-ZVM: Elly von stop kwam Zandvoort'75 tegen
ZVM op de oude voet voort en het Stein 4, Mireille Martina 4, Anja Aalsmeer tot een 3-0 overwinliep weer als een trein. OG had geen Hendriks 2, Margreet Sterrenburg 1. ning. Door deze zege blijft er
aansluiting in de kopgroep.

* Spelmoment in de wedstrijd TZB/Teunissen-Trefpunt

Behalve deze bijzonder sterke
groep heeft de schaakclub ook gedacht aan de mindere goden en
wordt er tevens een open toernooi
gehouden. Verwacht wordt dat er
zich tussen de 80 en 120 deelnemers
zich zullen melden voor dit evenement dat eveneens in het hotel aan
de Van Alphenstraat wordt gehouden.
De aanvang van dit toernooi is om
10.00 uur en er wodt gespeeld in
groepen van zes naar speelsterkte.
De wedstrijden duren 25 minuten en
voor zowel senioren als jeugd is het
inschrijfgeld ƒ 10,-. Per groep zijn er
drie bekers te winnen en de prijsuitreiking wordt omstreeks 17.00 uur
verwacht. Opgave aan dit evenement kan geschieden tot vrijdag 9
februari tot 20.00 uur bij de volgende
bestuursleden. Olaf Cliteur telefoon
02507-15721, Hans Drost 0250718430, Ruud Schiltmeijer 0250717272.
De strijd in dit eerste Holland Casmo Zandvoort toernooi belooft een
bijzonder leuk evenement te worden
en lijkt zeker de moeite waard om
mee te maken.

The Lions-teams halen flink uit

De dames speelden in de eerste
helft een hele goede partij handbal.
3VIJ
15-18 Overbos 16-10
Wel stond Casino-ZVM telkens op
BSM
16-16 TZB
16- 9
Tegen het zwakke OG pakte Casi- lichte acherstand maar met een niet
Vogelenz. 15-17 Spaarnev. 15- 2 no-ZVM de zaken vanaf het eerste aflatende ijver werd die achterstand
Eerste klasse HVB zaterdag
fluitsignaal energiek aan. In een steeds weggewerkt. De eerste helft
SVIJ
17-26 J. Hercules 17-15 hoog tempo werden de aanvallen op- was Casino-ZVM geheel gelijkwaarSCW
17-26 Halfweg 16-14 gezet en het goede handbal leidde er dig aan VZV, 8-8. In de tweede helft
Velsen
17-23 DCO
17-11 toe dat de stand al snel op 10-2 was stortte Casino-ZVM echter geheel
Z'voortm. 17-23 HBC
17- 8 gebracht. De marge was groot ge- in. Het hoge tempo van de eerste
Energie
16-22 Hillegom 17- 7 noeg en het Zandvoortse team ging helft had z'n tol geëist en conditioKennemers 17-22 VSV
17- 5 wat spelsituaties uitproberen. Dat neel zakte Casino-ZVM ver weg.
Tweede klasse HVB zaterdag
lukte niet geheel waardoor OG de VZV profiteerde daarvan en liep vlot
Overbos
16-30 DSOV
17-14 ruststand een draaglijk aanzien kon weg naar een alsnog ruime overwinGeel Wit
16-25 KHPC
17-11 geven, 13-8
ning, 11-17.
Renova
Van Nispen
Stormv.
SVJ
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TZB/Teunissen profiteerde daar van. Steef Blanken maakte er 4-3 van en toen Martin de Kruyff 53 op het scorebord zette leek de strijd beslist.
Trefpunt hervond zich toch weer en door een
treffer van Steggerda kwam de spanning geheel
terug, 5-4. Trefpunt drong sterk aan en probeer de
gelijkmaker te forceren.
In de spannende slotfase hield TZB/Teunissen
de bal echter goed in de ploeg en gaf geen kansen
meer weg. In de slotminuten wist dit team zelfs
verder uit te lopen door goed gebruik te maken
van de ruimte, die ontstond door het aandringen
van Trefpunt. Steef Blanken zorgde voor 6-4 en
Martin Kruyff maakte aan alle onzekerheid een
eind door 7-4 te scoren. Ongeslagen gaat
TZB/Teunissen aan de leiding en niets lijkt een
kampioenschap meer in de weg te staan.

SPORT
Sport kort
Zaalvoetbal
Het zaalvoetbaltoernooi, georganiseert door Bar het Zeepaardje, is
een bijzonder groot succes geworden. Zeven horecabedrijven uit
Zandvoort en één uit Amsterdam
maakten er een zeer sportief gebeuren van terwijl het geheel perfect
werd geleid door Fred Eykhof van
Bar het Zeepaardje.
Zijn team kwam dan wel niet in
aanmerking voor een plaats bij de
top vier, maar het vele publiek heeft
genoten van zeer aantrekkelijk zaalvoetbal. De strijd om de eerste
plaats werd gewonnen door Discotheek Chin Chin, dat in de finale Bar
Sam Sam met 2-0 versloeg. De Riverside Bar uit Amsterdam behaalde
een derde plaats door Bar Basta met
1-0 te kloppen.

Klaverjas
De voetbalvereniging TZB organiseert aanstaande vrijdagavond de
vijfde klaverjaswedstrijd in een sene van zes. De opbrengst gaat naar
het jubileumfonds ter gelegenheid
van het veertig jaar bestaan van de
voetbalclub. Liefhebbers van het
kaartspel, die nog niet aan één van
deze toernooien hebben deelgenomen, kunnen zich toch melden eri
komen dan in aanmerking voor de
dagprijzen. Voor het totaal klassement tellen de vier beste resultaten.
Ook deze avond is er een gave loterij
en worden de bekers beschikbaar
gesteld door sponsor Jaap Bloem
Sport. De klaverjasstrijd vindt
plaats in de kantine van TZB aan de
Kennemerweg en vangt aan om
20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt
ƒ 7,- per koppel.

HVB-voetbal
De voettaalteams in de Haarlemse
voettaalbond kwamen aardig voor de
dag het afgelopen weekend. De zondagvoetballers van TZB verloren
wel van Spaarnestad maar de manier waarop de Boys de koploper
tegenstand boden was fenomenaal.
TZB deed vrijwel niet onder voor de
favoriet voor de titel en maakte het
Spaarnestad bijzonder lastig. Nadat
Remy van Loon de 2-0 achterstand
van TZB terug had gebracht tot één
doelpunt verschil kreeg Spaarnestad het nog erg benauwd. TZB
drong sterk aan en zocht tevergeefs
naar de gelijkmaker. Een snelle
counter van Spaarnestad besliste de
strijd definitief, 3-1.
Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen rukt op naar de top van de
eerste klasse. De leiders in deze klasse maken misstappen en Zandvoortmeeuwen boekte opnieuw een overwinning. Tegen DCO gingen de
Zandvoorters voortvarend van start
en met gaaf combinatie-voetbal
werd DCO op eigen helft vastgezet.
Het overwicht zou Zandvoortmeeuwen in de eerste helft al een grote
voorsprong hebben opgeleverd.
Slechts tweemaal werd er echter gescoord en daarmee mocht DCO de
handen dichtknijpen. De doelpunten waren van Pieter Brune en Bas
Heino. Ook m de tweede helft een
overheersend Zandvoortmeeuwen
dat alleen te slordig met de kansen
om ging. DCO kon éénmaal tegenscoren maar de Zandvoorters lieten
de voor het grijpen liggende twee
punten niet meer los, 2-1.
Na een reeks nederlagen slaagden
de zaterdagvoetballers van TZB er
eindelijk weer in tot een overwinnmg te komen. Na een aardige partij
voetbal trok TZB met 2-1 aan het
langste eind. KHFC deed niet onder
voor TZB maar in het Zandvoortse
team loopt nou eenmaal Willem
Keur rond en deze speler scoort
maar raak. Ook nu wist hij tweemaal raak te schieten. Keur heeft dit
seizoen reeds zestien doelpunten op
zijn naam en staat hoog op de topscorers ranglijst.

ZVM Van Nispen gelijk in de storm
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft in de eerste
wedstrijd na de winterstop
geen revanche kunnen nemen
op de eerder dit seizoen geleden nederlaag tegen Van Nispen. Door met 1-1 gelijk te spelen blijven beide teams op de
laatste plaats van de vierde
klasse staan.
Door de stormachtige wind was
het niet mogelijk om tot goed voetbal te komen. Zandvoortmeeuwen
begon wel heel erg hoopvol en na een.
paar minuten spelen stond het al
met 1-0 voor. Met de harde wind in
de rug waagde Frans Post een ver
afstandsschot dat in het Hoofddorpdoel verdween, 1-0. Dat was een
prachtig voorbeeld hoe het zou moeten, maar wat Zandvoortmeeuwen
ook probeerde, goed gerichte afstandsschoten waren er nauwelijks
en ondanks een groot veld-overwicht waren er ook vrijwel geen
doelkansen. Hoofddorp kwam de
snelle tegenvaller dan ook goed door
en hield vrij gemakkelijk stand.
Na de pauze had Van Nispen het
windvoordeel en moest Zandvoortmeeuwen alle zeilen bijzetten om
schade te voorkomen. Een kwartier
lang hield Zandvoortmeeuwen de
zaak achter goed dicht maar toen
kon Van Nispen toch de gelijkmaker

scoren, 1-1. Ook nu bleek het met
wind mee erg moeilijk tot goed voetbal te komen en Hoofddorp kreeg
slechts één riante mogelijkheid
maar die werd gemist.
Tegen wind in kan er vaak goed
gecombineerd worden, maar Zandvoortmeeuwen slaagde er niet in tot
verrassende tegenstoten te komen.
Beide teams probeerden wel in de

slotfase de winst naar zich toe te
trekken, maar het uiteindelijke gelijkspel gaf de verhouding goed
weer.
Aanstaande zondag gaat Zandvoortmeeuwen op bezoek bij het
hooggeplaatste De Brug en gehoopt
wordt, en dat moet ook, dat een punt
weggesleept kan worden.

Sportagenda
VOETBAL

Zaterdag: OSDO-Zandvoort '75 14.30
uur
Velsen-Zandvoortmeeuwen 14.30
uur
SVY-TZB 14.30 uur
Zondag: De Brug-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur
TZB-EHS 14.30 uur terrein Kennemerweg
ZAAL H ANDBAL
Uitslagen: MA ZVM-ADO 2-12, MA
ZVM 2-Blinkert 4-13, JA ZVM-Blinkert 0-6, HS ZVM 3-Blinkert 5 15-7.
HS ZVM 4-Concordia 3 21-8, MA
ZVM-TYBB 10-23, HJ ZVM-JC/Vido
24-19, DS ZVM-VZV 2 11-17, HS
ZVM-OG 23-12, HS ZVM 2-GVO 1522, DS Odin 6-ZVM 3 10-5.

Bunkert 5-ZVM 3, 17.50 uur HS
Blnkert 5-ZVM 4, 16.45 uur DS ADO
5-ZVM 2, 13.00 uur DS CAV-ZVM,
11.10 uur HJ HVL-ZVM.
VOLLEYBAL

Zaterdag: 20.00 uur Sporting OSS
dames-Waterlanders, Pellikaanhal
20.30 uur Sporting OSS heren-Van
Nispen, Pellikaanhal.
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Z'75-ZVM c-jun., 18.30 uur
ZVM 2-ZVM D-jun., 19.00 uur Z'75TZB dames, 19.45 uur Bad
Zuid/ZVN-NAS, 20.40 uur Z. NoordTweede Jeugd vet., 21.25 uur Trefpunt-Hoofddorp, 22.20 uur ZVM 3TZB 4.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
Programma zondag uitwedstrijden: 20.45 uur Nihot/JBS-Courbet, 21.40
16.20 uur DJ Concordia-ZVM, 11.00 uur Nihot/JBS dames-DVVY, 22.20
uur HS BSM-ZVM, 10.40 uur DS uur Scandals 2-Sekura 2.
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impodra

nieuw unicum

Inspirerende winkels
vol drankjes

OOK VOOR
ZANDVOORTERS?

Elfstedenkoorts of niet, de
Impodra slijter houdt u van
binnen én buiten warm met
een originele ijsmuts bij
Jagermeister, Keizerbitter,
Hooghoudt Kalmoes beerenburg of Sonnema berenburg.
Sonnema Berenburg

Een Unieke gelegenheid om garant te staan voor de EVENEMENTEN op Nieuw Unicum
(Zandvoortselaan 165) slijt aan u
steunzolen vanaf ƒ 100,-.
Een charmante manier om bij de
bewoners te brengen wat u elders haalt:
Ontspanning.
Wordt ook Steunzooi, of zoals u
wilt, jaarlijks contnbuant aan het
entertainment voor onze bewoners.

l O Itr nu voor

17,95

Jagermeister
0,7 Itr nu voor

18,95

1,0 Itr nu voor

18,95

1,0 Itr nu voor

17,45

Keizerbitter

Hooghoudt Kalmoes
Beerenburg
Rioja Senor Burgues
tinto/blanco van.7^5 voor

6,95

1987 Chateau Rousset
Bordeaux A C Rouge
or

5,45

1988 Chateau de Budos
Gravet. Superieures A C
van 2fft \ oor

7,45

1986 Côtes du Frontonnais
A.C.

Tel. inlichtingen: 61101.

Carte Noir \ an 5&5 \ oor

5,45

Hooghoudt
jonge dubbele graanjene\ er
18,45
1,0 Itr van 1S^ \oor

Goblet
jonge jene\ er
1,0 Itr \ a n ISffc \oor

Spar, vriendelijk, vers
en toch voordelig

18,45

Olifant
\ieux
l,O Itr vanl«^5\oor

17,95

Stroh Rum
0,7 Itr bruin 38%
(Een onmisbaar ingrediënt voor uw
jagerthee, want dit smaakt ook thuis
heerlijk)
van 19795" voor
18,95

üaffa
Sinaasappelen

Stewarts Whisky
gjt heerlijk zacht
;f 0,7 Itr van 19^5 voor

18,95

Gulpener pilsener

Stegeman
saks

24 \ 30 cl
\anl^f8\oor

Rczijnenkrentenbrood

16,98

Wijntapperij
herry
medium dr\ /palo drv
O Itr \unjjfc \oor

6,95

Rundergehakt

Bloemkool
p stuk

ORIGINELE IJSMUTS BIJ IMPODRA
Uniek, want Impodra heeft speciaal
voor supporters en sporters een
rood, \vit, blauwe muts laten maken
met de tekst MOET KUNNEN
Een kreet waar iedereen mee uit de
voeten kan Bij elk chauvinistisch
spektakel een kleurrijk gezicht U
kunt m voor 12,95 bestellen bij uw
Impodra slijter Maar bij aankoop
van een van de afgebeelde flessen
bitter betaalt u slechts 9,95

Van Melle
Café Noir
150 gr,

GELDIG VAN l t/m 14 FEBRUARI

ledere maandagochtend open

CELSIUSSTRAAT 192

Zcmdvoort: Kerkstraat l 2a

'Het door mij te besteden
budget is tot mijn spijt
ontoereikend om tot de
aanschaf over te gaan!

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

'Wat
bedoelt u?'
Ik kan het niet betalen!

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

Cff>{
2ÏÏD^
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Voetbalelftal Karel Doormanschool 1951 ANBO tegenwoordig
ook voor 50-plussers

Zandvoorfcs
Nieuwsblad

Klaverjassen

ZAND VOORT - Zaterdag
avond organiseert Casino-Zandvoortmeeuwen de maanZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond voor Oude- delijkse klaverjasavond in de
ren afdeling Zandvoort wil zich méér gaan richten op de belan- kantine in het bmnencircuit
genbehartiging van ouderen. Met 'ouderen' wordt in dit geval
Behalve klaverjassen woi dt ei oo!.
bedoeld: mensen vanaf vijftig jaar.
een verloting met fiaaie prijzen u>,

"We willen meer voor ouderen
doen dan alleen maar gelegenheid
geven om te bridgen of te klaverjassen", aldus mevrouw Carbaat, die
zorg draagt voor de externe contacten van de ANBO afdeling Zandvoort. "De huidige activiteiten zullen we zeker houden, maar we willen
deze uitbreiden". Gedacht wordt
daarbij aan culturele activiteiten,
maar ook meer informatie bijvoorbeeld door lezingen over gezondheidszorg, het wegwijsmaken in de
hele 'papierwinkel', discussies over
bouwen voor ouderen of over pohtiek. Wat dat laatste betreft wil men
ook een forum van plaatselijke politici vormen in verband met de gemeenteraads-verkiezmgen in maart

Cursussen

Op de oude foto van deze week staat het voetbalelftal van de Karel
Doormanschool uit 1951. De foto is ingestuurd door Bub Keur.
Achterste rij, van links naar rechts: de heer Kerkhoven, Kootje de Wolf, Bub
Keur, de heer Van Schie, de heer Huyers en Ben Libregts.

Middelste rij, van links naar rechts: Arie Keur, nn, Frits van der Kolk.
Voorste rij, van links naar rechts: Simon Koper, Piet Koper, Gerry
Kraayenoord, Co Luyks en Jan Visser.
Op de achtergrond links staan Dominee de Ru en de heer Stobbelaar toe te
kijken. Daarachter bevindt zich mevrouw Paap.

De ANBO afdeling Zandvoort organiseert momenteel het zwemmen
op de maandagochtend in het Gran
Dorado bad, bridgen, klaverjassen,
zingen, volksdansen, handwerken.
Daarnaast zijn er optredens van toneel- en/of cabaretgroepen, plus diaen filmdagen. Bovendien houdt men
m de periode van van maart tot november elke maand wel een busdagtocht, en zijn er een zomerreis en
een kerstreis van vijf dagen. Daarnaast kan er steeds vaker op mensen
uit het onderwijs een beroep gedaan
worden om cursussen te geven, omdat die steeds vroeger uittreden. De
meeste activiteiten in Zandvoort
worden gehouden in het Gemeenschapshuis, maar liefst zou de

Consumentenbond: 'Denk na voor je koopt'

ANBO een multi-functioneel centrum voor ouderen zien verrijzen.
Mevrouw Carbaat wijst erop dat
veelal het idee bestaat dat de ANBO
alleen voor 55-plussers is. Onterecht, want sinds enige ti]d kan men
al vanaf 50 jaar lid worden De bond
lijkt daarmee aan te willen geven dat
zij nog volop leeft. Bovendien hoopt
men daarmee wat meer actieve leden aan te trekken, zodat er meer
aandacht besteed kan worden aan
de belangenbehartiging. Dat zal ook
inhouden dat er contact wordt onderhouden met de gemeente.

Duizend
Momenteel telt de afdeling Zandvoort zo'n duizend leden Met de
leeftijdverlaging, het openstellen
voor 'jongere ouderen', zouden dat
er wel eens veel meer kunnen worden. Het lidmaatschap kost /15,60
per jaar, voor paren ƒ22,30 per jaar.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mevrouw A P. Erich-Sleeman, Lorentzstraat 23, 2041 EB
Zandvoort, tel 12602 Voor het aanmelden voor belangenbehartiging
kan men mevrouw A.J. Carbaat-Alders bellen tel. 18780. "We moeten
laten weten dat wij er zijn", aldus
mevrouw Cartaaat, wijzend op de
rechten van ouderen, niet m de laatste plaats omdat zij hun hele leven al
hebben gewerkt

houden De klaverjasavond begint
om 20 uur.
Belangstellenden die biecht tri
been zijn of vervoersproblemen hob
ben, kunnen contact opnemen mei
Theo van der Koekelt, tel 16072 of
het clubhuis, tel 181GG Zij worden
gehaald en gebracht

Vrouwen VanNu
ZANDVOORT
De \eienmiii»
Vrouwen VanNu houdt cunsdat^niu
dag om 14 30 uur een contactmuklau
m Hotel Triton Daar zal Juditn Pi]
pers het een en ander vertellen u< ei
Mensendieck Tevens kan men inti
kenen voor het bezoek aan h i ;
Rijksmuseum m Amsterdam \ul
gende week donderdag Dan woul'
onder leiding van de heer Kooi] de
schatkamer met sieraden bekeken
kosten vier gulden per peisoon plus
entree-kosten

Geslaagd
ZANDVOORT - De vierentwintig
jarige Florus Kerkman uit de Ld
rentzstraat mag zich binds kent
landbouw-mgemeur noemen Hij is
afgestudeerd aan de Hogere Land
bouw School te Dronten Keikman
is voormalig leerling van de Bcati ix
school en de Jaap Kiewiet Mavo

'Oeps' oogst succes

'n Appartementje voor een half miljoen
Slimme jongens hebben een
nieuw gat in de markt ontdekt.
Dat heet 'time-sharing'.
Afgelopen weekeind vielen er
in deze regio folders door de
bus. Door middel van het
gezamelijk kopen van
vakantieappartementen, zou
het vakantievieren luxer en
goedkoper worden. Het
Zandvoorts Nieuwsblad toog
naar hotel Palace en rekende
de vakantiepromotor voor, dat
het 'lage prrjsje' nogal tegen
valt.

overnachtingen Florida, Jamaica of
de Bahama's en dergelijke'.
Op zijn minst interessant om de
presentatie te bezoeken, zo denkt de
argeloze lezer van de folder. Hieraan
zijn twee voorwaarden verbonden:
'u moet vergezeld worden door uw
levenspartner en uw leeftijd dient
minimaal vijfentwintig jaar te zijn'.
Voor de meeste van ons leveren die
voorwaarden echter geen problemen op.
Aangekomen in hotel Palace in
Zandvoort, waar de presentatie
plaats vindt, wordt de bezoeker direct door een vakantiepromoter
meegeloodst. De promotor doet zijn

'Alleen al uw bezoek aan de
presentatie levert u een cadeau op'
„Goed beschouwd bent u dan veel
goedkoper uit. Denkt u eens in: Voor
hetzelfde geld, of minder dan u bij
een reisbureau betaalt, kunt u bij
ons een schitterende accommodatie
uitzoeken. En dan heeft u nooit last
van kakkerlakken in de woningen".
Aan het woord is een enigszins gladde, maar vriendelijke verkoper van
Century Expert.
Zaterdag vielen er in vele brievenbussen in Zandvoort en de wijde omgevmg folders in de bus van Century
Expert. 'Een uniek aanbod voor u,
als u regelmatig naar het buitenland
op vakantie gaat. De allergoedkoopste wijze van vakantie vieren op de
meest luxueuze manier', zo belooft
de folder. En: 'Alleen al een plaats op
onze presentatie reserveren en op
tijd komen, levert u een cadeau op in
de klasse van een viertiendaagse
vhegvakantie naar Florida, 'n draagbare kleuren TV, 'n CD speler, zeven

Verhalen over
historie van
Hervormde Kerk
ZANDVOORT - De Hervormde Gemeente Zandvoort houdt donderdagavond 8 februari een Gemeenteavond, waarin de
historie van haar kerk uitgebreid ter sprake komt.
'Grepen uit de geschiedenis
van de Hervormde Gemeente te
Zandvoort, in de periode van
1813 tot 1946', zo heet officieel
het onderwerp van deze avond.
Voor liefhebbers van de Zandvoortse geschiedenis belooft
deze erg interessant te worden.
Leuke en minder leuke verhalen over de Zandvoortse predikanten, ouderlingen, diakenen,
kerkvoogden en bijzondere gemeenteleden komen namelijk
uitgebreid aan bod. Sprekers
zijn: S. v.d. Bos, K.C. v.d. Mije
Pzn. en H. Visser.

werk precies zo als hij tijdens de
verkooptraining heeft geleerd. Eerst
probeert hij zijn gasten op het gemak te stellen door wat smalltalk
over hobby's, werk en dergelijke.
Ondertussen al wat vissend naar de
vakantiebehoefte en het inkomen.
Hij lacht veel en niaakt grapjes.
Drie kwartier en een kopje koffie
later komt hij to the point. Waar gaat
het eigenlijk om. De verkoper zet de
kosten op een rijtje die zijn gast aan
een vakantie uitgeeft en zet daar zrjn
'unieke aanbod' naast.
Het is de bedoeling dat de vakantieganger een stukje vakantietijd
koopt bij Century Expert. Dat kan
door voor een bepaalde tijd een appartement te kopen in het Todtmooserhof in Duitsland. Wie twee
weken vakantie wil vieren met Gentury betaalt 20.000 gulden voor dat
appartement. Het is niet verplicht
om jaarlijks naar Todtmooserhof op

vakantie te gaan. Evenmin is het een
must om steeds dezelfde periode op
vakantie te gaan. Bij Century Expert
zijn ook in andere delen van de wereld kopers van appartementen aangesloten en die ruilen als het ware
met het appartement in Todtmooserhof. De vakantieganger kan via
een groot boek uitzoeken in welk
appartement in een land naar keuze
hij wilt boeken.
Echter behalve de 20.000 gulden
moet de appartementenbezitter nog
op meer kosten rekenen: 340 gulden
onderhoudskosten, 320 gulden ruilkosten en 270 gulden lidmaatschapskosten, per twee weken. In
totaal bedraagt dat dus 930 gulden
extra kosten per twee weken. Een
vakantie met Century Expert is dus
zo goedkoop nog niet. Want ook het
appartement zal met het eeuwige Ieven hebben en de bezitter kan er van
uit gaan dat het verblijf (als alles
goed gaat) zo'n twintig jaar mee
gaat. Dat komt op een jaarlijks bedrag van duizend gulden. Wie dus
twee weken een appartement reserveert bij Century kan rekenen op
een kleine tweeduizend gulden aan
kosten, afgezien van de kosten van de
reis.
Dat Century Expert duur is, valt
ook op een andere manier aan te
tonen. Immers; de koper koopt een
appartement slechts voor twee weken. In eenjaar zitten 52 weken, dus
26 andere weken betalen mensen
ook twintigduizend gulden voor het
appartement, wat inhoudt dat het
appartementje maar liefst een half
miljoen moet kosten in totaal. Dan
mogen er wel gouden kranen aan het
bad zitten. Ook is het lang niet zeker
dat de schoonmaak-, ruil- en onderhoudskosten niet zullen stijgen in
de loop der jaren. Misschien haalt
Century Expert het wel in het hoofd
de prijzen te vertienvoudigen.
De bezoekers van de presentatie

'Wie op dit moment beslist krijgt
weieens gebeurt, mag de bezoeker
uit een bakje een kaart trekken. En
wat won het Zandvoorts Nieuwsblad: vijf dagen overnachten in Florida en een tweedaagse cruise naar
de Bahama's. De reis moet wel zelf
betaald worden, evenals het eten.
Bovendien moet er als borg honderdvijftig pond opgestuurd worden
naar het boekingsadres in Engeland. Bijna geen mens die dat doet
dus.
„De Consumentenbond heeft al
aan de bel getrokken over de werkwijze van Century Expert", vertelt
de heer Griep van deze bond. „Wij
vinden dat deze verkoopmethode
valt onder de colportagewet en dat
de firma daaraan moet voldoen. Dat
is nu niet het geval. Uit de uitnodiging die in de bus valt blijkt niets. De
mensen weten met eens waarover
het gaat. Bovendien worden ze gelokt met een prijs. Als ze naar de

Zal ik je tasje dragen?

ZANDVOORT - "Zal ik je tasje even dragen?" Dit hoffelijke
aanbod deed Cornelis Terol
meer dan vijftig jaar geleden
aan Annemarie Mantel. Het
vervolg was een avondje dansen maar ook een huwelijk,
aanstaande zaterdag vijftig
jaar geleden. Dat gouden jubileum wordt uitgebreid gevierd
in het Gran Dorado-hotel.

herinneringen opkomen aan bijvoorbeeld de Palmzaal in het voormalige Eiche op de hoek van de Zeestraat, én het Kurhaus. "Toen we
daar een keer de tango dansten",
vertelt Annemarie Terol, "werden de
mensen om ons heen zo enthousiast
dat we de bloemetjes van de tafels
aangereikt kregen". Het uitgaansleven is er wel wat op achteruit gegaan, vindt zij, met name door het
ontbreken van gezellige gelegenheden waar ook ouderen zich op hun
gemak kunnen voelen. Zo wordt bijvoorbeeld met enige weemoed teruggedacht aan het vroegere Einkel.
Tegenwoordig besteedt Annemarie een flink deel van haar tijd aan
het maken van poppen. Daarvan getuigt een kleine kamer met tientallen exemplaren, met kleding uit verschillende tijdperken. In het Cultureel Centrum kan men op het ogenblik ook een paar van haar poppen
vinden. Met dan ook nog het zingen
in ZAMOE, samen met dochter Annemane, lijkt stilzitten er niet bij.
Maar ook niet voor haar man. Beide,
Annemarie 73 en Cornelis 74, zijn
nog bijzonder actief en levendig.
"Veel mensen geloven niet dat wij
vijftig jaar getrouwd zijn".

bijeenkomst komen, wordt er op ze
ingepraat door een getraind persoon. De mensen worden dan overrompeld en moeten binnen een paar
uur beslissen over een vermogen. De
bezoekers van de demonstratie kunnen de gevolgen van het besluit niet
overzien en krijgen niet de gelegenheid samen te overleggen", aldus
Griep.
Als Century Expert onder de colportagewet valt, hebben mensen die
een aankoop hebben gedaan, recht
op een afkoelperiode. „Wie spijt
heeft van de ondertekening van een
contract, moet gelegenheid hebben
om van de koop af te zien. De koper ZANDVOORT - Veel plezier beleefden
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Cornelis deed Annemarie hoffelijk aanbod

Voor de kenners van bijnamen:
Cornelis Terol is er een van 'Kees
Vlakkie'. Hij is geboren in de Swaluestraat nummer 3 in een gezin van
zestien kinderen. Annemarie Mantel, dochter van een Franse vader en
een Duitse moeder, is voornamelijk
opgegroeid in Barneveld. 'Tussen de
kippen', grapt zij.
Toen het stel elkaar ontmoette,
werkte zij als kindermeisje in Haarlem bij de familie Zwolfs en zij was
meegegaan toen deze een maandje
De avond wordt gehouden in
in Zandvoort op vakantie ging. Zij
het Jeugdhuis en duurt van
kon vast niet vermoeden dat het zo
20.00 tot ongeveer 22.30 uur. De ingrijpend zou zijn, toen zij op een
regie berust bij de Kerkvoogdij.
keer bij Albert Heijn in de KerkBelangstellenden zijn van harte
straat boodschappen ging doen.
welkom, de toegang is uiteraard
Want daar werkte Cornelis, die digratis. Men wordt echter verrect een oogje op het meisje had laten vallen. "Ik beu haar in de Kerkzocht tijdens de lezingen niet te
straat achterna gelopen", vertelt hij, Rinkel
roken.
Aan de ene kant zullen zij wel jong
"en heb haar gevraagd: Zal ik je tasje
even dragen?".
gebleven zijn door het drietal levendige dochters en hun broer, aan de
andere kant door altijd met plezier
Kurhaus
gewerkt te hebben. Cornelis begon
Het liep uit op een uitnodiging om al tijdens zrjn lagere schooltijd met
2ANDVOORT
De
redding-maatSc
gaan dansen in het 'Noorder- in de vrije uurtjes bij te verdienen bij
happrj KNZHEM, station Zand- mee tehet
v
huidige Bad Eiche. "We Einkel, wat later ging hij met bakker
°ort, houdt zaterdag 3 februari een bad',
veel gedanst in ons leven", Peetoom de wijk in, nog wat later
-"efentocht. Men vertrekt hiervoor hebben
08.30 uur vanaf het botenhuis. vertelt het echtpaar, waarbij veel met 'Gras' de melkboer. Op zijn der-

KNZHRM oefent

wordt een aantal 'unieke kortingen'
aangeboden als ze direct beslissen.
Bijvoorbeeld het eerste jaar geen onderhoudskosten betalen en vijf jaar
vrij van lidmaatschapsgeld. In de
praktijk blijkt dan ook dat na de
babbel van zo'n drie uur van de vakantiepromotor, de meeste bezoekers rijp zijn voor het zetten van hun
handtekening, ondanks het feit dat
ze het appartement niet 'life' hebben
gezien.
Century is 'even goede vrienden',
met wie de handtekening niet zet.
En die mag evengoed dat fantastische cadeau in ontvangst nemen.
Net zoals op de televisie in quizzen

moet dan binnen acht dagen de
machtiging tot betaling intrekken
en een aangetekende brief naar de
onderneming sturen, waarin hij
(zonder opgaaf van redenen) zegt
van de koop af te zien", legt Griep
uit. Tegen twee soortgelijke firma's
die zich bezig houden met dit zogenaamde time-shanng en hier met
aan tegemoet wilde komen, heeft de
Consumentenbond eerder rechtzaken gevoerd en gewonnen.
De bond heeft veel vragen en
klachten over deze 'nieuwe goedkope vorm van vakantievieren' gehad
en heeft ook ervaren dat mensen in
betalingsmoeilijkheden zijn geraakt. Griep wil de consumenten op
het hart drukken „nooit een beslissing over koop te nemen, als er niet
eerst over nagedacht is over alle consequenties daarvan. Zeker als het
om zo'n groot bedrag gaat".
MARIANNE TIMMER

de leerlingen van de Nicolaasschool,
Mariaschool en Beatrixschool vorige
week donderdag aan het toneelstuk
'Oeps de rode ijsbeer'. Dit werd in de
aula van de Nicolaasschool opgevoerd
door Peter Kleyn van de Stichting
Spekkies uit Amsterdam. Het toneelstuk was bestemd voor de jongste
leerlingen van de basisscholen.
Met rode oortjes en grote ogen bekeken de kinderen de avonturen van de

Te veel kunstwerken
voor één expositie
ZANDVOORT - In Zandvoort wonen erg veel amateur-kunstenaars, dat heeft de leiding van het Cultureel Centrum Zandvoort wel gemerkt.
Men zag zich genoodzaakt
twee exposities te organiseren
om iedereen aan bod te laten
komen op de tentoonstelling
'Zandvoorters en hun hobby'.

dertig plaatselijke kunstenaars aan
gemeld voor de expositie Te veel o ir
op een tentoonstelling hun hotaVn
goed uit te laten komen Vandaal
dat het aanbod gesplitst is De \ ol
gende tentoonstelling woidt op 2
maart geopend De eeiste tentoon
stelling is onlangs geopend on dezi
duurt tot en met 18 februari Zi) bc
vat onder andeie schildeii]en, teke
nmgen, aquarellen, zrjdeschildenn
gen, poppen en geillusti eerde £;e
In totaal hebben zich ongeveer dichten Er is alleraaidigst, soms
zeei kunstig wei k to zien van dei
tien Zandvoorteis
De deelnemers aan de huidige e\
positie zijn Victoi Bol, met gip^n 1
liefs in lijst en wei ken in waai
schijnlijk - tufsteen, meviouu A
Moen met tekeningen van ondi_i an
dei e huisjes en katten, meuuuu
Sandbergen-Keikman met zijde
schilderingen, M. van Tuyl met klei
ne gobelins, J. de Reus, aquai ellen
en olieverlsehildeirten, H \an
Schie, oheverfschildeiijen K \ d
Heuvel, pastei, aquai el
Op de bovenvoi diepms t i e t t >m n
werken aan \ an Ruud Kok olie 111 •
Tine Koome. ohe\eit en aquaie \
Sterk-Misset, ohe\eil m e \ i o u v "
rol Mantel, diveise popixn me' i ,
vallend levende kopjes E Sijt^-p
aquarel, en F J van Ze\l me' cm u <
gedichten De tuntuonstellnm t1bezicht.gen \an \\oe-nscUm tut • i1
met zonnac \an van 1330 tut l u Dl
uur Zoals \ ei meld \\ 01 dt op 'l maai t
de \olgende tentoonstelling 'Eancl
vooiters en hun hobby' seopend
Daanian zullen onscxeei zestien
mensen deelnemen

• Cornelis en Annemarie Terol (hier temidden van de dochters (v.l.n.r.) Annemarie, Martine en Elly) vieren zaterdag
foto Beriott
hun gouden bruiloft.
..

tiende begon hij bij de oud-politieman Schakman die een kruidenierszaak was begonnen aan het Da Costaplein. Dat betekende dat hij wel
een paar keer per week op de fiets
naar Haarlem moest om koffie, sigaretten en allerlei andere artikelen te
halen. Maar hij kon samen op rijden
met Arie Molenaar die aan de overkant bij slager Hofman werkte en
eveneens naar Haarlem werd gestuurd.
Later werkte hij bij de delicatessenzaak van Nijhuis, maar toen het in de jaren dertig - steeds slechter
werd, solliciteerde deze naar een
baantje in Amsterdam. Voor Corne-

rode ijsbeer Oeps, op zoek naar de
roze heks Elize. Peter Kleyn verzorgde
op sublieme wijze muziek en zang en
zette tevens op een fascinerende manier verscheidene rollen neer, zoals de
rode ijsbeer, de heks Elize en de cafehouder Pittiput. De refreinen van de
verschillende liedjes werden door het
jeugdig publiek uit volle borst meegezongen. Voor de kinderen van de drie
scholen werd het een schitterende
ochtend.

lis liet hij de transportfiets en een staan dooi zijn viouw, want beide
prachtig getuigschrift achter Daar- hebben een handelsgeest, blijkt wel.
na volgden enkele filialen van Albert Toch zal een flink aantal mensen het
Heijn, beginnend in de Kerkstraat. echtpaai, plus dochter Martine, ook
nog wel kennen \an de stomerij in
de Schoolstraat
Kletsen
Naast de hobby's is het tegenwoorNa de oorlog, na eerst nog meege- dig de tijd voor de viei kindei en en
werkt te hebben aan het opruimen de vijl kleinkinderen. Ongetwijfeld
van verdedigingsmateriaal op het zullen deze het echtpaar komende
strand, ging hij de handel m, met zaterdag m het Gran Dorado-hotel
verzekeringen. "Hij heeft met klet- uitgebreid in de bloemetjes zetten
sen zrjn geld verdient, kun je wel Men kan hen daar komen fehciteien
zeggen", aldus Annemarie. "Het was tussen 15 00 en 18 00 uur Vrijdag
mijn werk maar ook mijn hobby", krijgen zij thuis alvast bezoek van
geeft haar man toe. "Ik heb dat 33 burgemeester Van der Heijden.
JK
jaar gedaan". Met raad en daadbijge-

Concert SOS
Kinderdorpen
ZANDVOOET/HAAELEM Imu
Concertgebouw te Haai lein lies[, ( .
Louis \ a n Dijk \iijda»a\ond omk i
andcie het Cavaille Coll i>rs,el l\
avond, 'Van klassiek tot jazz bemn
om 2U 15 uur, de opbien^t is u m i
thuisloze kindei en \ a n de SOb K,i
derdoipen over de \\eielcl
Het woidt een nevaneeide a\ond
met uiteraard als \ooinaamste mu
zikant Lotus van Dijk Hij bespet. U
het grote orgel en de \ luu«el, in ailei
lei stijlen, atwisselcnd bijgestaan
door de intei nationaal opeieiende
dixielandgroep Revival Jass De
avond wordt georgamseeid dooi de
Lions Club" Heemst ede'Benne
bioek De entiee is /22..ÏO

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22

AUDI

Fiat

LPG,
km, plaatje! /1D.9QÖ. Elke MBre«aes23tfËTtij. '8Vti.<'«a,

AUDI 80 i g s t model 1980, 2 x Regata 85S, LPG, '86/'87
nwe motor Prijs n o t k Tel Berebeit Amsteldijk 25, Asd
Tel 020-6627777
0297564211

BMW
BMW 315, LPG, 6'83 ƒ6950
BMW 315 LPG, 4-'82 ƒ 6 5 0
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd
Tel 0206627777

H VAN POELGEEST B V
FIAT VERMEY B V
voor uw betrouwbare occaKeuze uit ruim 35 occasions
sion Stationsstr 7-11-Amstel- A Philipsweg 13, Uithoorn
veen Info 020410051
Tel 02975-62020
T k van part wegens omst T k FIAT UNO 55 S bj m '83,
BMW 324 diesel, 2 jr oud
i g s t , bordeauxrood ƒ 3250,38000 km, ƒ28500. Service Tel 02978-11480
boek|e aanw 02907 7003
Van;voor-festival
bij Opel dealer Zeilemaker
Citroen
Fiat UNO 45, blauw, 28000
BX 14RE, LPG, 1-'86 BX 14RE, km , 1987 van ƒ12 750 voor
986, mod'87 BX 14E, LPG, 2 ƒ9750 Burg D Kooimanweg
'87 Berebeit, Amsteldijk 25, 7, Purmerend 0299022551
Asd Tel 0206627777
T k Citroen Visa 11 RE, 1984,
Ford
106000 km, ƒ5000
Tel
020-430665
Ford Escort XR3, bj '81, pas
T k Citroen VISA 1981, APK,
APK gek , div extra's ƒ 5900
technisch goed, ƒ 1600
Tel 020-477003 b g g 450300
Tel 020923865
Blauwe Sierra, 2 L, jan '86
UNIEK, een van de laatst
APK gekeurd Gaaf' Heeft m
gebouwde besteleenden
garage gestaan Prijs ƒ 13 750,ACADYANE, bj eind '86,
Tel 020-206800
APK 12-90, ƒ4250, park schade Tel. 020 924343 of 279828 Sierra 1 6 L, LPG, 5-drs, 12-'85,
Sierra 1 6 L, 3-drs, 11-'84, Sierra
20GL, LPG, 4-drs, 9-'87
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd
Tel. 020-6627777

150 jong gebruikte auto's',
2000 M* VERWARMDE SHOWROOM

75;
«1.6

ingdijk

•
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
AUTOBEDRIJF

't Amsterdammertje

Rover

voor Mazda-occasions

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375

Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491.

Nissan Sunny 1.6HB SLX NISSAN 280ZX Bj. 81 Amer
Jan '87 37.000 km 5-deurs kl uitv. zwart, beige leder int. APK
grijs ƒ 14 750. 02908-3869.
12-90 075-312010.
Sunny 16 SLX 1-'87, Sunny 13
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
9-'87, Stanza 1 6 LPG 2-'84
T.k a Datsun Cherry 1400 GL,
Suny 1.3SLX 1-'87, Bluebird bouwjaar 1982, kleur blauw,
Telefoon 020-71 34 57
Er is al een FSO met 3 jaar garantie va ƒ 10499,- incl BTW 20LX, LPG, 1-'89 Berebeit, APK gek. prijs ƒ 1.750 Tel. na
Amsteldi|k 25, Asd. Tel 1730 uur. 020-340676.
Introductieprijs FSO Injectie va ƒ13999,020-6627777.
U kunt ook terecht voor occasions

GXF5O

Autobedrijf Hagenaar BV

Saab

Mitsubishi

Nissan

FSO

GRANDIOZE JANUARISHOW
BIJ AUTOVARIA

- "JOTA ss. bj. w. «watt,

MITSUB
Lancer 1400GLX
HEERE BV
1980
APK dec 90 Vrpr.
Colt 1 2GL '82 d gry ƒ 4500
2.250,- tel 02990-27143
Colt 1 2EL '84 wit
ƒ 8500
T k MITSUBISHI Galant GL Colt 1 2GL '85 bl.
ƒ 10500
1600,
bouwj '81 l, APK tot Colt 1 2GL '87 rd
ƒ 17500
06/90, ƒ 1500 Tel 02995-1779 Colt 1 2GL '87 wit
ƒ 17500
BOVAG GARANTIE
Van/voor-festival
Inruil en 100% fmanc mog
bij Opel-dealer Zeilemaker
Mitsubishi GALANT 1600 GL, Ceintuurbaan 225, 020-719154.
LPG, wit, 66 000 km, 1985 van Keurige Mitsubishi LANCER bj.
ƒ 13 900 voor ƒ 12 500
'80, APK 6-'90. Vrpr ƒ1950
Te koop Ford Fiesta, bj '80, Burg D Kooimanweg 7,
Tel. 075-163335
goede staat incl. radio-cass
Purmerend 02990-22551
ree ƒ 2000. Tel 02975-67946

'autoverhuur

AUTOVARIA BEVERWIJK

JU,
12<

Anfraciet FIAT UNO 45 Bj
febr '89 KM-stand 15000
Vr pr ƒ14000 Financiering
mogelijk Tel 020-476688
Fiat Regata 1984 105000 km
APK sept 1990 I z g s t Vrpr
ƒ8000 Tel 0297540922

18

'31 JANUARI 1990/1 FEBRUARI 1990

Opel

Honda

Rijscholen

Renault MasterT35 diesel, bwjr
MICHEL is terug met de
'86. APK gek. Vr.pr.
vertrouwde aanbieding!
ƒ 11.000,-Tel. 020-442581.
1e 10 lessen a ƒ25
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico- ong.
PTT-vnjwaring RDW

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met Tevens verkoop van alle merken onderdelen. GespecialiHOGE KORTINGEN
vrijw.bewijs. Tel. 020-101021.
seerd in verkoop van motoren.
Tevens ruime keuze in
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
SAAB - SELECT - OCCASIONS
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Verkoop Gabr. Metsustraat 2-6 Tel. 020-6626232, A'dam-Z. Loop, sloop en schadeauto's 520 A, Amsterdam-Osdorp.
Werkpl. Corn. Krusemanstraat 52. Tel. 020-6622733, A'dam-Z met vrijwaring. Tel. 020-754193. Tel. 020-107566.
(Binnenkort Klokkenbergweg 15, A'dam-Zuid Oost.)
AUTOWRAKKEN tegen de
HOOGSTE PRIJS
hoogste prijs voor de deur
voor elk merk auto, a contant,
gehaald. Autosloperij Jan.
Seat
Skoda
met vnjwaringsbewijs, geen
Tel. 020-361178 / 02907-6248.
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Seat Marbella Sport, rood, mrt Weg. omst. t.k. Skoda 105S,
Grote sortering ONDERDELEN
'89, 7.800 km, veel extra's
nov. '88, nw.st. met garantie Koop- of VERKOOPPLAN- van alle schade-auto's, alle
NEN?
Bel
dan
snel
Nationale
Tel. 02908-5619 na 17.00 uur. ƒ4950,-. Tel.: 020-901407.
merken, alle bouwjaren.
Occasionlijn 023-365206
Ravenstijn, 02502-5435.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Subaru
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.
1 Museum-Autobedrijven ,

NIEUWE SAAB'S

Waaronder TURBO'S met

SEAT-DEALER,
Gebr. van Rijn
Mijdrecht -02979-88711.

off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Voor nieuw en gebruikt.
Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z.
Info: 6623167 - 732853

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

Lada

Auto Halan

autolak

020-6650050

KUPERUS

Accessoires en onderdelen

020-665 86 86

(s)loopauto's

Wegens aanstaande verhuizing nog enkele

Kadett 13 LS, LPG 11-'86 en
Van/voor-festival
Honda Accord EX, 3 drs, bj. T k Honda Jazz 1.2 De Luxe
'87. Kadett 1.6D 8-'84 Kadett
bij Opel-dealer Zeilemaker
'80, APK 6-90, nwe koppel, automaat, zilver met, 8-'86,
Suzuki
125 5-'82. Omega 1.5 LS 4-'88 Opel CORSA 1.0S 3 deurs, zilƒ 1500,- 020-5871588 tot 17 u. ƒ11.500 Tel 020-475158
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd
ver matallic, 53000 km., 1985
Tel-. 020-6627777
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
van ƒ11.950 voor ƒ10950.
Hyundai
Opel Corsa 13N GL, 2/88, Burg. D Kooimanweg 7, Pur- voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Isuzu
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
37000 km, mexico rood, vr.pr. merend. Tel. 02990-22551.
HYUNDAI Service Dealer
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.
ƒ 14.500. Tel • 020-766047
Van/voor-festival
Auto Centrum Duivendrecht
-Noord
bij Opel-dealer Zeilemaker
Industneweg 27 020-995176.
van deinum heeft nu heel veel raaazend
Opel Kadett 1.3 LS LPG,
Schaafstraat 24, A'dam-N.
nov.'86, ƒ 10 950. Verkeert in Opel KADETT 1 2S LS, 3 drs,
mooie occasions
Tel. 020-361153
blauw,
98.000
km.,
1986,
van
goede staat. Tel. 075-287733
Lada
ƒ 14 950 voor ƒ 12,950. Burg. D.
Opel Kadett 1.3 club, 39.000 Kooimanweg 7, Purmerend. Dank zij de enorm gestegen verkoop in 1989 van suzuki's, kan
km., LPG, m zeer goede staat, Tel. 02990-22551
Lancia
VAN DEINUM u nu laten profiteren van en kiezen uit een groot
ƒ17850,-. Tel. 02972-4743.
assortiment perfecte inruilauto's van diverse bouwjaren en
Van/voor-festival
Wit, bouwjaar 1988 met spoiler.
uitvoeringen.
Er is NU in Amsterdam
bij Opel-dealer Zeilemaker
een garage met onderscheid Opel Kadett, 1.8, GTE, '85, wit, Opel ASCONA 1.3S, 2 drs.,
extra w.w.glas -f alarm + groen metallic, 1985, 69.000 VAN DEINUM OFF. SUZUKI-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
Jarmuiden 29, Amsterdam-Sloterdijk, tel. 020-148933
Linnaeuskade 5-7
sportvelgen. APK dec.'90. km., van/ 14.950 voor/13.500.
1098 BC Amsterdam
Vr.pr. ƒ 11500. Tel 020-128197. Burg. D Kooimanweg 7, Pur- ook gevestigd Jan van Galenstraat 113, A'dam tel. 020-831956.
Nederlands grootste exclusie020-929548
Swift GLX b.j. '88 20.000 km.
ve Lancia dealer heeft voor u Opel Kadett GT '! 1986 en merend. Tel. 02990-22551.
Alto 5-drs, '87 ,ƒ 9.950
ƒ 16.400. Zeilemaker Landsingekocht de volgende nieuwe 1987. Riva Noord 020-361153.
AUTOSERVICE WETTER
LADA WETTER
*
AUTOVEILING
*
Schaaf straat 24 A'dam Nrd.
meer 02908-4343.
Tel. 02907-6572.
Samara 11
'88/10 750 auto's:
Samara 1 3 Van '88 ƒ 9.500 Lancia Delta HF integrale
Opelcentrum Geldrop heeft 70 Reeds 28 jr iedere maandag, Div. Suzuki Swift 1.3 GL aut.
in het Olympisch stadion
Samara 1 3GI,5-drs'89/ 14800 4 WD, zwart metall, ƒ83350 ANWB gekeurde occasions.
Toyota
bj. '87-'88. Auto Amstelstad.
inschrijving v.a. 9.00 u.
Lada 1200 S
'86 ƒ 5500 Thema 2000 ie 16 V automaat Emopad 43, Geldrop. Zien is
Tel. 020-799100.
Aanvang veiling 1300 u.
Lada 1200 S
'85 ƒ 4.500 Delta 1300 rood, van ƒ26000 kopen, info 040-862483
T.k. (wegens leasauto) Toyota
LUYKX BV
Tel. 020-473004.
ƒ23950
Lada 2105 GL
'88 ƒ 9250 voor
Corolla Hatchback 1.3. Bj.
Van/voor-festival
off. Suzuki dealer
'87 ƒ 8250
Lada 2105 GL
sept. '88. Kl. signaalrood, kataOCCASIONS
bij Opel-dealer Zeilemaker
Zeilemaker-Opel
Swift GTI, '87
.ƒ 17.950 lysator. Vraagprijs ƒ 17.500.
Lada 2105 1 3
'86 ƒ 7.700
Swift 1.3GL, '87 . . .ƒ14.250 Tel. 02526-86608 na 18.00 u.
INRUILWAGENS
Lada 2105 1.2
7750 Keuze uit minimaal 15 Lancia Opel SENATOR 2 2 Inj, zwart
occasions
metallic, 1985, van ƒ26950 Constant keuze uit 100 auto's Swift 1 3 GL, rood, 15 000 km,
Zwanenburgerdijk 503, ZwaT.k.a. Toyota Canna 2-deurs,
Lancia Thema 2000 Turbo '87, voor ƒ22950. Burg D. KooiBurg D. Kooimanweg 7,
demonstr.mod., veel
nenburg. Tel 02907-6572
1981, APK gekeurd, pr. ƒ 1500.
zwart met
ƒ32500 manweg 7, Purmerend. Tel.
extra's, nw.mod.'89
Purmerend 02990-22551.
LADA-DEALER biedt aan
Thema 2000 Turbo veel opties 02990-22551.
Alto GL, '84
ƒ 5.750 Tel. 02503-37027 na 18.00 u.
2107'88, LPG,
ƒ8750 '87, beige met
ƒ36500
T k. OPEL ASCONA 13S, Alto GL, '85
ƒ 7.000 Tk.a. Toyota Starlet 1.3 SXL,
1200 S, met Kat'87
ƒ5500 Prisma 1600 blauw '86/13 500
5/'84, APK 5-'90, ƒ6800. Tel. AltoGL, 5-drs '86.. .ƒ 8750 sept'88, 48.000 km, LPG +
2105/1200'87
ƒ5500 HPE 2000 ie, sport coupe '83,
02990-25258
AltoGL, '87
.ƒ 11.250 vele extra's. Vr.pr. ƒ17.500.
Samara Fasion 5-drs
beige
ƒ15750
Alto GL, '87
.ƒ 10.950 Tel. 020-943902 (op werkdagen
ALLE KLEUREN
Samara Black beauty
Alto GA, '87
.ƒ 9 950 na 19.00 uur).
OOK JN SPUITBUSSEN
Samara Concorde
otto nieuwenhuizeri bv
tfa -Noord Super Carry, grijs
Mazda 626, LPG,'80
ƒ 1750
kenteken, '88
.ƒ 12.500
Overtoom 515, Amsterdam
Schaafstraat 24 A'dam-N
Volkswagen
Nu in onze Showroom
De Flmessestraat 22, t o Makro
Swammerdamstraat 1, Bad(020) 12 96 04
Tel.:
361153
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
Amsterdam
hoevedorp. Tel. 02968-94330.
T k. VW PASSAT, '82, LPG NeVerrijn Stuartweg 6, Diemen
Suzuki Alto, bj '87, 37 000 km cam, APK dec. 1990 trekh., pr.
Tel. 020-992865
ƒ8500. Auto Amstelstad. Tel. ƒ3850. Tel. 020-169307
Peugeot
Mercedes Benz
Stationcar 1500 S 1e eig rood,
020-799100.
Van/voor-festival
5-'85 76000 km. rad/
COBUSSEN Amsterdam
Suzuki Alto, GLbj. '86, ƒ 7.950
280 S aut, '79, gerev motor, 505 GR, 5-'86, 505 GL,
bij Opel-dealer Zeilemaker
cass ƒ2950 03436-2438.
Auto
Amstelstad.
Tel. Volkswagen PASSAT C 5
LPG, nw dynamo & accu, Pull- elek schuifdak, 1-'85.
Sinds 1930.
WESTDORP
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd
man, t e a b 02977-22032
LEEUWEKEUR, gebr. auto's 020-799100
deurs, blauw metallic, 85.000
vertrouwd en bekend adres
Tel. 020-6627777
Peugeot 205 XE
'85-'86-'88 Suzuki Alto GL aut. 10.000 k.m. km., 1985, van ƒ 15.900 voor
voor uw nieuwe of jonge LADA Mercedes 250 D, wit, 9/'86,
Peugeot 205 XR
'88 als nieuw, bj '88. ƒ12.950. ƒ 13.950. Burg. D. Kooimanweg
Natuurlijk met echte BOVAG 100 000 km, ƒ 38 500,KOUDIJS PEUGEOT
Peugeot 205 La Coste .. '85 Auto
Amstelstad.
Tel. 7, Purmerend. 02990-22551.
garantie en APK keuring 100% Zwanenburgerdijk 503, Zwa- 3 maanden garantie op
Peugeot 205 XLD
'87
nenburg Tel 02907-6572
VW Golf C 1.3,4-'87, Golf C 1.3,
financiering, v a ƒ250 p m
arbeidsloon en onderdelen Peugeot 309 1 3 profil .. '86 020-799100.
LPG, 7-'86, Golf C 1 3, 5-'82,
geen eigen risico
NIEUWE LADA 21051 2/9995
Peugeot 309 1 6 GR . .. '86 Suzuki Alto GL, bj. '84, 50.000
Golf LS 1.5,1-'81, Golf 0,4-78.
geen uitsluitingen
NIEUWE SAMARA 1 1 / 1 3 995
km
ƒ5500
Auto
Amstelstad
Peugeot
305
1
5
bestel
..
'85
Mazda
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd.
uit voorraad leverbaar
geen kilometerbeperking
Peugeot 505 GL Break.. '87 Tel. 020-799100.
Tel. 020-6627777.
geen bep bepalingen
Echt rrooie occasions vanaf
Ook
andere
merken
o.a
T k Mazda 323 1 3 LX Sport,
Suzuki GX 100 coupé, bj '83,
ƒ 5 500 Adres verkoop
omruilgarantie
VW Passat-diesel; 160.000, b.j.
Fiat Uno 45S
'87 74 000 km ƒ 3 950. Auto
LPG, '87, 72000 km., i z g s t ,
aanvullende gar mogelijk Rat Uno 60 diesel . .
Adm de Ruyterweg 398,
82; LY-25-HF; 5 drs; 5 versn.,
.
'87
wit,
ƒ12950
tel
02984-1012
Amstelstad
Tel.
020-799100.
A'dam, tel 020 825983
APK 3-90, ƒ 2750; 02975-61226.
enz. enz
Peugeot 205 GL
.. 08-85
Zeilemaker Landsmeer Suzuki3 Mnd 100 % garantie
Wegens
omstandigheden VW
Peugeot 205 GL .
01-85 aanvullende gar. mogelijk
dealer voor A'dam Noord e.o.
Peugeot 205 GR 1 3 . 11-85
Dorpsstraat 74 Landsmeer Golf 1300, bj.'87, 25.000km.
ƒ15000. Tel. 020-766967.
Peugeot 205 GRD .
04-87
02908-4343.
Baarsjesweg 249-253
Peugeot 205 XE Accent 01-88
Amsterdam: 020-121824
Peugeot 205
. 01-89
Volvo
Peugeot 205 XE Junior 01-87
Peugeot 205 XE Junior 06-86
Van/voor-festival
Peugeot 205 XE Soleil 02-88
bij Opel-dealer Zeilemaker
Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke vri|dag m Hel
voor
Peugeot 205 XLD
. 01-87
Parool
VOLVO 480ES, zwart, 78.000 Ron Geurs Personen Auto BV
uw NIEUWE
Daarnaabt elke week in alle edities van Weekmedia, t w
Peugeot 205 XR
11-87
km., 1987, van ƒ34500 voor
Voor exclusieve Volvo's
Anibterdunis Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Dienier
Peugeot 205 XS
03-87
ƒ 29500 Burg. D Kooiman- A'dam-Oost. Info 020-920505.
occasion
Courant De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam
Peugeot 205 XS Commer 11 -87
weg
7,
Purmerend.
Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Gezinsbode,
v/d Madeweg 5
Peugeot 305 Break GR 05-84
Tel 02990-22551.
De Nieuwe Weesper Nieuwsblad Haarlemmermeer
naast het
Peugeot 305 GTX
01-86
AmMelvei'ns Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde
Metro-stat Duivendr.
Peugeot 305 Sedan . 01-83
Vener Aalsmeerder Courant en ZancKoorts Nieuwsblad
020 - 924 755
Peugeot 309 GL 1 1
04-86
Peugeot 309 GL 1 1
04-86 ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Peugeot 309 GL Profil 01-87 bij het Olympisch stadion VerKlaar terwijl u wacht. Ruilstar- Klaar terwijl u wacht RuilstarTelefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
Peugeot 309 GL Profil 03-87 koop nw. en gebr. Peugeots
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020 6656321
ters en dynamo's. Erkend
Peugeot 309 XL . .. 06-87 Ook inkoop. Tel 020-6629517 ters en dynamo's. Erkend
mbouwbednjf van TBBS/TNO mbouwbednjf van TBBS/TNO
Schnltel |k Vul de bon in en zend deze aan
Peugeot 309 XL
10-87
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
goedgekeurde
autobeveili- goedgekeurde
autobeveiliPeugeot 405 GRD
02-89
Algeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131 ol Rokm
gmgssystemen.
Valkenbur- gmgssystemen.
ValkenburPeugeot 405 SR 1 6
09-87
Pontiac
l l O, Amsterdam
gerstr 134. Tel. 020-240748. gerstr. 134. Tel 020-240748.
Peugeot 505 Fam GL
01-87
Afgeven kan ook bi| de xolgende Weelmediakantoren
Peugeot 505 GR
01-86 T k a PONTIAC Grand Ie Autoshop J. Schievink, RozenAmstelveen Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwal 19,
Peugeot 505 GTI .
10 85 Mans, 6-cyl., autom, bj. nov. gracht 69-71-73, A'dam, tel.
Uithoorn, Stationsstraat 70 Weesp, Nieuv.straal 33,
Peugeot 505 Select
03-85 '80, APK 1e mnd '91, ƒ3000 234986 ACCU'S, impenaals,
Service en
Zanclvoort Gasthuisplem l 2
laddersteunen, fiets- en skiTel 020-369146.
dragers,
ski-boxen,
alle
kleuren
DIVERSE
MERKEN
reparatie
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnlteli|kei die
autolak, gereedschappen.
Talbot Sambo GL
03-86
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons
Renault 21 Nevada Fam 04-87
bezit zi|n worden de volgende dag reeds geplaatst
Renault
Grote sortering ONDERDELEN
Renault 9 GTX LPG
08-86
Totale oplage 730 000 exemplaren
A.P.K KEURINGSSTATION
van alle schade-auto's, alle
Ford Scorpio GL20
01-87 l o v cliënt 25 TD, 6-'86 merken, alle bouwjaren.
Keuren zonder afspraak
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Lancia A112 Junior
02-86 ƒ12500. Berebeit Amsteldijk Ravenstijn, 02502-5435
Feenstra & Jimmmk
3 regels
ƒ25.Fiat Uno 45 S
05 87 25, Asd Tel 020-6627777
Asterweg 24A A'dam 364702
Voor elke extra regel ƒ11,Grote sortering ONDERDELEN
Erkend APK station
Renault 16TX techn 100%, bo- van schade-auto's, alle
mm-prijs
ƒ 5,68
WESTELIJK HALFROND 70
olie verversen v.a. ƒ29,50
Amstelveen - Tel 020-455451 demrep noodz 3 jaar onderh merken, alle bouwjaren
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
groot onderhoud gratis APK
rapp ter inzage ƒ850,- Tel
RAVENSTIJN, 02502-5435.
KUPERUS
Auto Centrum Duivendrecht
02968-92317 na 18.00 uur
Lid Nevar.
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
voor alles van Peugeot nw en
Industrieweg 27 020-995176.
RENAULT AMSTERDAM
INLAAT
KATALYSATOR"!
gebruikte,
v.d
Madeweg
1-5
bij
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Top occasions met 1 jaar
Geeft +25% kracht! Betere Garage ROBE, gespec. in remMakro - A'dam - 6683311 - 020
garantie
verbrand. -15% brandst. ƒ30. men en fricties Comeniusstr.
Peugeot 350 APK gek sept
455, 020-177388. Lid BOVAG.
Wibautstraat 224
Doyer-Motor 02159 - 45265.
Voor meer informatie of advies, bel
'90, techn goed, kl metall grijs
020 - 561 96 11
MAZDA RUITEN voor zij en Garage verzorgt uw auto
ƒ2200 tel. 020-477092
APK-KEURING
Renault II TL Bj. '84 APK, i pr achter. Voor alle types uit
Peugeot 405 GR 1988, 27.000 st radio/cass deck. Vr. pr. voorraad leverbaar. Fa. E. de Vooraf prijsopgave. Garage
km, kleur zilvermet ƒ 22 750
ƒ6250. Tel 020368691
GRAAFF, Koninginneweg 48, Chrysant, Chrysantstr. 14 B,
Riva Noord tel 020-361153
A'dam-Nrd Tel 020-340549
na 1800 uur
Haarlem Tel 023-314275

Meer Garage

Bedrijfsautos

Algemeen

Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties
. . . .'84/16.950
Audi 80 CC Turbo Diesel, diam.zwart met., 4xhst..'87 ƒ 17.950
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950
Audi 100CC D„ groen met., sch.dak, 5-bak, st.bekr.,.'86ƒ 15.950
Audi 100 CC aut., 5 cyl., inj., LPG
'84 ƒ 129.950
Audi 100 CS ferrari-rood, LPG
'88/22.950
Audi 110 CS elektr. ramen etc
'84/12.950
Audi 80 CC diesel, 5 versn
'87 ƒ 15.950
BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.mt., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950
BMW 316 1.8, chammrood, alarm, sportvlgn., . .'85/14.950
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950
BMW 635i, saf.blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.950
BMW 730i, nw. rnodel'89, autom., alle ace. . . . ' . . .ƒ59.950
Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace
ƒ 69.500
Chevrolet Super VIP bus, alle denkbare ace
ƒ44.950
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950
Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st
'85 ƒ 9.950
Citroen BX 195drs. stat., 5-bak, st.bekr., elek.ramen,.'86/14.950
Citroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.950
Citroen CX Pallas diesel
'84 ƒ 8.950
Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st bekr., cv, get.gl., .'87 ƒ 14.950
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 /18.950
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 / 9.950
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. niet. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.950
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88/18.950
Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet
'88/16.950
Sierra 2.0 CL ,autom.,diam.zwart,nw.rnod. met koffer'88 ƒ 22 950
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18 950
Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
'86/17.950
Scorpio 2.0 CL
'88 ƒ 19.950
Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace.,
'83 ƒ 7.950
Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950
Ford Granada 2.8i Ghia
'82 ƒ 5.950
Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autom., .'80 ƒ 5 950
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am.uitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.950
Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf
ƒ 999
Honda CRX coupé inj., fer.rood, 5-bak, get.glas, '86 ƒ 19.950
Honda Prelude EX stuurbekr
'85 ƒ 15.950
Honda Prelude zilvergrijsmet
'84 ƒ 13.950
Lada 2104 stat., alaskawit, kopl.wissers, stof.int, '89 ƒ 8.950
Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950
Mercedes 260 E inj., d.bl., stoff.int., 4 hfdst., el.ram.,'87 ƒ 42.950
Mercedes 300 TD Diesel, stat.w, st.bekr., niv.reg.,'82 ƒ 14950
Mercedes 300 Diesel autom., saff bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950
Mercedes 240 Diesel autom., st.bekr
'82 ƒ 7.950
Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950
Mercedes 190 E.inj., champ.met., div opties . . .'85 ƒ29.950
Mercedes 250 aut., groenmetall
'82 ƒ 9.950
Mercedes 200 D alpinewit, stuurbekr
'88 ƒ37.950
Mercedes 260 SE, LPG, airco, rookzilver
'88 ƒ59.950
Mercedes 300 D zilvergroen met., div. opties . .'86 ƒ42.950
Mercedes 190 D, alpine wit, 1e eig
'85/24.950
Mercedes 190 D AMG sportvelgen, verlaagd . . .'86/27.950
Mercedes 200 D AMG sportwielen, ww-glas etc. .'86 ƒ31.950
MB 190 E 2.3 aut., rookzilver, schuifdak, nw.st. .'88 ƒ39.950
Mercedes 190 D, zwartmetallic, spoilerset etc.etc..'86 ƒ32.950
Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc
'88 ƒ38.950
Mitsubishi L 300, gesloten aannemers uitv
'90/15500
Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
. .'89/22.950
Nissan Prairie 1.8 SGL, jubil. uitv., blauw met. . .'86/16950
Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp.,'87 ƒ15950
Nissan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto, '88 ƒ 36.950
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc. '86/11.950
Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950
Opel Omega 2.0i LS, 5 versn., LPG
'88/19950
Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950
Opel Senator 3.0i, alpine wit
'85 ƒ 13.950
Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met
'84 ƒ 8.950
Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr
'84 ƒ 8.950
Opel Rekord 2.0 S, automaat, LPG, saffier bl., . .'86 ƒ 9.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit
'87/14.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv grijs met., stoff.int., '86/14.950
Opel Ascona 1.6 LS Travell., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950
Porsche 924 in absolute nieuwstaat
'78 ƒ 13.950
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access.,
.'86 ƒ 7.950
Skoda 105 L, 13.000 km
'89 ƒ 7.950
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6.950
Toyota Corolla 1.3 GL, 12 V., 5-drs., liftback, . .'87 ƒ 11.950
Toyota 2.8i Supra, koperbrummet.alle opties
. .'85/21.950
Celica 2.0 GTi Sp coupé, 5-bak, antr.gr.met.,
. .'88/29.950
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int.,'84 ƒ 7.950
VW Passat Variant CLD, saffier bl., 5-bak, . . .'86 ƒ 13.950
VW Passat Variant Turbo Diesel, 5-bak, etc. . .'86 ƒ 15.950
VW Jetta Diesel, 1e eig., 5-bak, saffier bl
'86/13.950
VW Golf 1.8i GL ferrari-rood
'88 ƒ 19.950
Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950
Volvo 240 GL stat. Van, alp.wit, 5-bak, st.bekr.,LPG,'87 ƒ 17.950
Volvo240.GL, 5drs, stat., zilv.gr met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.950
Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG
'87 ƒ 17.950
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
'87 ƒ 10.950

LET OP! Wegens plaatsgebrek
AUTO BROERS b.a. div. goedGROTE OPRUIMING
kope occasions, APK-gek. en
bij Autobedrijf
met garantie. Overveen, 023JOHAN BOOM
277182, dag. van 9-22 uur.
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
Citroen AX 11 RE
1988
A'dam-Osdorp,
Citroen BX Leader
1986
tel. 020-105478/101021.
Daihatsu Cuore 850 TS 1988
Geopend van 9.00 tot 19.00 u.
Rat Panda 45
1982
Alle auto's A.P.K. Hoge inruil,
Rat 127
1985
Rnanciering snel geregeld,
Rat Tipo 1400 DGT
1989
v.a ƒ4.000, 12 mnd. garantie.
Mitsubishi Colt
1983
OPel Manta 2.0 GSI, m. '86,
Opel Kadett 1.2 S
1986
ƒ 15.950. Ford Escort 1.4 CL m.
Peugeot 205 XR
1986
'87, ƒ12.950. VW Golf 1600
Peugeot 405 GL 1.6 K6 1989
GTS, uitv. eind '85, ƒ12.950.
Automobielbedrijf
Volvo 740 GL diesel, eind '86,
G.J. OLDENHAGE
ƒ 17.950. Opel Corsa 1.2 S GSI,
üsserdijk 347, tel. 02521-14918
uitv. '84, ƒ9950 Opel Kadett
LISSERBROEK
1.6 diesel '86, ƒ9950. MitsubiGEBR. VAN RIJN,
shi Cordia aut. '85, ƒ 9950. Volvo 240 GL aut., LPG, '84 Specialisten m Duitse merken
Mijdrecht-02979-88711.
ƒ 7.950. Ford Resta '84, ƒ 5.950.
Mitsubishi Lancer aut., '85
KEUZE UIT MEERDERE
ƒ6.50 Fiat Rimo Diesel '86,
AUTO'S, O.A.:
ƒ6.950. BMW 315, bijna '83 Fiat Panda, bj. '82.... ƒ1250
ƒ5.950. Renault 18GTL Ameri- Renault 4 GTL, bj. '82 ƒ 1750
can '85, ƒ5.950. Rat Regatta Volvo 244, bj. '79 . . . . ƒ 1750
85S, '85 ƒ5.950. Renault 5TL Nissan Stanza, met
nov. '84, 1e eig. ƒ 4.950 en nog
schade, bj. '83 .. ƒ 3250
div. auto's v.a. ƒ800 tot Peugeot 504, bj. '81 .. ƒ 1750
ƒ 15.000.
Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk
Datsun Bluebird, bj. '81 ƒ 1750
ANWB keuren geen enkel probleem.
• Rubrieksadvertentie
op- Opel Kadett Station,
7
autom., bj. '79 ... ƒ 1150 AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
geven Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon Auto's eventueel met APK. In- Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3.
ruil mogelijk. Tel. 020-108282.
in deze krant

In de autorubriek
"Showroom"
valt u om
van verbazing
over het aanbod.

Bon

Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.
prijs
excl. 6%
BTW

Aantal regels

prijs
incl. 6%
BTW

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,36,47,58,69,80,91,102,-

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
Startdatum*:
Telefoonnummer:
• Alleen een woensday ol een viijdag invullen

Handtekening:

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 11 O.Amsterdam
Afgeven kan ook' bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, pa. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12

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

Comfort en kwaliteit staan voorop in nieuwe collectie

Egyptische Flora
:rr

-'IWV > . 1

'Egypte' is het bijzondere thema
van de 57ste Westfriese Flora die
van 15 tot en met 25 februari wordt
gehouden in Bovenkarspel. Een
4000 m2 grote bloemenhal is omgetoverd tot een Oosters decor, waarin de Nijl rondslingert en pyramiden, obelisken, sfinxen en andere
Egyptische kunstwerken te vinden zijn. Naast de Floratuin is er
een consumentenbeurs en er zijn
vele attracties, zoals een veiling,
een kinderboerderij en een Oosterse bazaar.
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Kleren worden steeds duurder.
Dumpzaken zijn uit en kwaliteit
staat voorop. Een logische
ontwikkeling, zou je kunnen zeggen,
gezien het grote aantal werkende
vrouwen in onze maatschappij. Er is
meer geld om te besteden en daar
haken de mode-ontwerpers driftig op
in.

Naast de kwaliteit van het kledingstuk is
comfort heel belangrijk. We zien duidelijk
de tendens opkomen dat mensen meer tijd
nemen voor andere dingen dan alleen maar
werk. Ze hechten steeds meer waarde aan
gemak, gaan bewuster met hun vrije tijd
om en genieten daar aanzienlijk meer van.

De modefabrikanten zijn het in ieder
geval over twee dingen eens. Kwaliteit is
nog steeds belangrijk, maar het
sleutelwoord voor het komende seizoen is
comfort. De outfit moet er mooi uitzien,
maar vooral ook lekker zitten. De stoffen
bestaan uit natuurlijke materialen zoals
linnen, katoen en raffia. Als het seizoen
vordert, worden de stoffen steeds lichter
van kwaliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld de
semi-transparanten: soepele katoenen die
zacht aanvoelen als katoenen voile, katoen
viscose en andere combinaties.
Bloemenkleuren en -dessins zijn de
weelderige blikvangers in de nieuwe.^
voorjaars- en zomermode. Complete tuinen
en velden vol bloemen prijken op de
• Foto's boven
van links
naar rechts
Foxy Fashion
Part Two
C&A

Lady Arrow
• Foto onder
Soap Studio

nieuwste stoffen van shirts en blouses,
jurken en gilets, t-shirts en gympen, rokken
en broeken. De kleuren zijn hier ook op
afgestemd. De nieuwe zomerkleuren zijn
rijk en warm, zoals zand, roest, lila en
oranje-rood, of zeer duidelijk zoals •
frisgroen, geel, rood, blauw en spierwit.

Alles mag
Wanneer je de collectie van alle modeontwerpers goed bekijkt, valt direct één
ding op: alles mag weer op het gebied van
mode. De nieuwe vrij sobere, maar
tegelijkertijd vrolijke en vrouwelijke mode
is met andere woorden een 'eerlijke' reactie
op de strenge couture-achtige trends van de
afgelopen jaren. Of het nu lang of kort,
getailleerd of niet, met of zonder kraag, het
maakt allemaal niet zo heel veel meer uit.
In het algemeen blijft het silhouet lang en
sluik of kort en strak. Broeken in talloze
variaties zijn gelijkwaardig aan rokken.
We gaan het deze zomer in ieder geval
weer proberen met lange én korte wijde
broekrokken. Nieuw is ook de zogenaamde
teugelbroek met afknoopbaar bovenstuk en
zeer wijde pijpen. De broek is er voor het

komende seizoen in diverse kleuren.
Daarnaast zien we ook de zeer smalle
kuitbroek terugkomen.
Op de broeken worden korte jasjes
gedragen. Vaak hebben de jasjes geen
revers, maar een vierkante, V-vormige,
ronde of boothals. Uiteraard zijn hier ook
weer de bloemenmotieven volop in terug te
vinden. Enkele ontwerpers brengen de
strakke sexy rokjes en truitjes terug in het
modebeeld voor de allerslanksten onder
ons. We zien verder nog meer sexy
elementen zoals onverwachte spannende
uitsnijdingen in blouses, jurken en
hoogzomerse hotpants. De stof bestaat dan
hoofdzakelijk uit tricot.
Oosterse elementen zijn in. Naast
primitieve volkskunst uit donker Afrika en
Indonesië duikt oriëntaalse mystiek op met
veel details, versieringen, glans en
borduursels. Daarnaast worden ikats,
batiks, tatouage- en jungleprints
gecombineerd met dessins van exotisch
fruit en rijke brokaat-achtige stoffen. Een
van de favoriete colbertvormen is een
afgeleide van de kebaja (een blouse die met
name door Javaanse vrouwen wordt
gedragen in combinatie met een sarong).

Op rokken en broeken worden blouses
gedragen die sterk uiteenlopen in
detaillering. De stoffen zijn vooral dunne
katoenen of linnenachtige en
halftransparante materialen met
ajoureffect. Er zijn blouses met kraaglo^e
wijde halzen of korte sjaalkragen;
mouwloze blouses of met smallere en
aangeknipte mouwen.

De Westfriese Flora is op donderdag geopcnd van 11 tot 18 uur en vrijdag 16 tot en
met zondag 25 februari van 9 tot l!) uur.
Donderdag 22 februari is er een speciale.'
avondopening van 18 tot 22 uur. De normale toegangsprijs is ƒ 12,50, (i5+ betalen ƒ 10,en kinderen tot en met 13 jaar./' 5,-.

Medische 06-lijn

'Safari-look'

Naast alle andere 06-nummers die
op de markt zijn gebracht, is er nu
ook de Medicafoon. Wie meer wil
weten over alledaagse gezondheidsproblemen of over specialistische medische onderwerpen kan
dag en nacht op deze lijn terecht.
Het is niet mogelijk om via deze
lijn een arts te spreken en telefonisch een diagnose te laten stellen.
Wat men wel te horen krijgt, is een
uitleg over oorzaken, klachten en
behandelingen, soms aangevuld
met korte interviews met specialisten. De onderwerpen duren zo'n
vier tot zes minuten. Via een speciaal keuzesysteem kan men kiezen uit een hoofdrubriek en daarna een specifiek onderwerp selecteren. Wie niet erg lang aan de lijn
wil hangen in afwachting van de
'gewenste' kwaal, moet het menu
van deze 06-lijn te pakken zien te
krijgen om meteen tot de essentie
te komen. De Medicafoon is te berieken via nummer 06-32032383 (50
et per min.).

Later in het seizoen zien we de 'safarilook' terugkomen komen met ruimvallende
hemden die los gedragen kunnen worden
over hemdjes, waaronder een laag over laag
effect ontstaat.
Zelf ben zeer verheugd dat de jurk haar
come-back maakt. Ze is er te vinden als
sluikvallend doorknoopmodel, met brede
gekruiste banden over de rug, met een
crossoverslag en wij duitwaaierende rok en
verschillende hals- en mouwvormen.
Helemaal leuk is de wijde vrolijke
zomerjurk met daaronder een strakke
broek in hetzelfde bloemenmotief. Wat dat
betreft mag de zomer voor mij zo beginnen.
TRUDY STEENKAMP

Bedrijfsauto RAI 'must' voor liefhebbers
Op 65.000 vierkante meter
van het RAI-complex wordt
van 8 tot en met 17 februari de
tweejaarlijkse
Bedrijfsauto
RAI gehouden. De tentoonstelling is een must voor iedereen
die van de Jongens van de Grote Weg houdt, want er is volop
nieuws te zien. Het getrokken
materieel wordt steeds lichter
en specialistischer, de motor
wordt milieuvriendelijker en
als banden en wegdek goed
zijn, wordt zelfs 'het geluid
minder.

VOEDING

Baby's zijn gevoelig voor nitriet

Wat is nou schadelijk voor
de mens: nitraat of nitriet? Of
is het allebei hetzelfde? Soms
duizelt het de leek wel eens
met al die stoffen waarvan gezegd wordt dat ze kankerverwekkend zijn. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
zet even precies de verschillen
tussen nitraat en nitriet op een
rijtje.

ademhalingsmoeilijkheden omdat
het reageert met bestanddelen in het
bloed die verantwoordelijk zijn voor
het zuurstoftransport vanaf de Iongen. Gezonde volwassenen ondervinden daar niet zo'n hinder van,
maar bij zuigelingen tot zes maanden kunnen ernstige ademhalingsmoeilijkheden ontstaan. Baby's zijn
extra gevoelig voor nitriet. Zij kunnen zuurstoftekort krijgen dat zich
uit in een blauw gekleurde huid.
Onder bepaalde omstandigheden
Wat is precies nitraat en wat is kan nitriet in de maag ook worden
nitriet?
i
omgezet in nitrosaminen. Hiervan is
Nitraat komt van nature in planten uit dierproeven gebleken dat ze kanvoor, vooral in bladgroente. Door kerverwekkend zijn. Hoe belangrijk
zware bemesting kan het gehalte die omzettingen zijn en onder welke
sterk oplopen. Maar ook tempera- omstandigheden ze optreden, wordt
tuur, de hoeveelheid licht en veran- nog onderzocht.
derde teelomstandigheden spelen
een rol. De Nederlandse cultuurWelke groentesoorten bevatten
gronden worden over het algemeen veel nitraat?
vrij zwaar bemest. Hierdoor neemt Groentesoorten die veel nitraat behet nitraatgehalte van de bodem toe. vatten zijn: andijvie, bleekselderij,
Nitraat is alleen in relatief grote hoe- Chinese kool, koolrabi, paksoi, posveelheden schadelijk voor de mens. telein, raapstelen, rode bieten, alle
Het gevaar is echter dat nitraat kan soorten sla, spinazie, spitskool, venworden omgezet in nitriet en nitro- kei.
saminen, die veel schadelijker zijn. Bewaar geen resten van deze soorNitraat wordt omgezet in nitriet bij ten groente. Gebruik het kooknat
het bewaren van groente (vooral bij niet voor een saus. Door gevarieerd
een temperatuur tussen 10° en 50° eten beperkt u de opname van nigraden) en in het lichaam. Hoe ni- traat.
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de
traatrijker de groente, hoe groter de Voeding,
postbus 85700, 2508 CK "s Gravenhakans op omzetting in nitriet.
ge: infolijn Ofi-821.22.72 (op werkdagen tussen
Inname van nitriet kan leiden tot 13.30 en 17 uur. ƒ 0,40 per minuut).
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De RAI maakt in negen hallen
ruim baan voor dieselstomers en asfaltridders. Ook dit jaar is het aantal
exposanten.weer toegenomen, want
het gaat niet slecht met het beroepsgoederenvervoer. De omzet bedroeg
in 1989 naar schatting tien miljard
gulden en het verschaft direct en
indirect werk aan ongeveer 185.000
mensen. Reden genoeg om stil te
staan bij een tentoonstelling van het
materieel dat gebruikt wordt in het
goederenvervoer. Voor de goede
orde: Bedrijfsauto's zijn niet alleen
grote
vrachtwagencombinaties,
maar ook Golfjes voorzien van grijs
kenteken. Van groot tot klein.

Stank
Vrachtwagens stinken en vervuilen. Daar is iedereen het over eens.
Dat idee is anno 1990 een beetje achterhaald, maar de dieselmotor lijkt
voor het leven verguisd. In Duitsland heeft alle negatieve kritiek al
geleid tot een ernstige daling van de

S6 Schans OVer

Foto Herman Homburg

Dat de betonnen pinguïn een narrenpet draagt
is geen toeval. Door het carnaval is alles begonnen, meer dan tien jaar geleden. „We waren een
keer met carnavalsvereniging 'de Zaanzotters' in
een televisie-uitzending. Toen moest de Raad van
Elf opstaan en wuiven. Presentator Piet Romer
noemde ons net een stelletje pinguïns en vanaf
dat moment was de pinguïn ons symbool. Het is
terug te vinden in het vaandel en op de praalwagens. Ik ben toen ook begonnen met beeldjes te
verzamelen van dat dier. Het is een grappig beestje en niemand had er een verzameling van, nog
niet."
De 57-jarige directeur van het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum moest tot voor
kort zijn gehele pinguïn-familie op zijn eigen en
enige werkkamer zien te huisvesten. „Twee grote
kasten stonden ermee vol. Ik kwam ruimte tekort, mijn boeken lagen op de grond." Reumer
koos voor de boeken. Zijn vrouw Jos pleit er voor
eerst aan de familie te denken bij het weggeven
van de pinguïns en wil er eigenlijk voorlopig ook
nog enkele houden. „Ik heb soms dagen lopen

Veel gebruikte
motoren in de
Jaarsbeurshal
Iedereen die belangstelling
voor een motor heeft, kan van
vrijdag 2 tot zondag 4 februari
terecht in de Jaarbeurshal te
Utrecht. Daar wordt voor de
zesde keer in successie Motor
'90 gehouden.

kanten een of meer modellen die voldoen aan de Oostenrijkse geluidsnorm en die dus in aanmerking komen voor ontheffing van het nachtrijverbod. Van de motor is het geluid

zoeken naar een pinguïn. Als ik ergens op vakantie was, moest en zou ik voor hem een pinguïn
meenemen."
Zijn vrouw lijkt enthousiaster dan de ex-pinguïnverzamelaar zelf, maar daar is een verklaring
voor. „In het begin, als je ze haast nog niet kan
krijgen, heb ik ook wel uren zoekend gelopen. Dat
was een uitdaging. Nu zijn er steeds meer mensen
die pinguïns verzamelen en de beeldjes kun je
ook overal kopen. Bij Blokker en de Hema. Het
werd te gemakkelijk en iedereen ging zich er mee
bemoeien. Je komt niet er niet vanaf, van dat
imago. Met vakanties of met kerst kreeg ik wel
dertig kaarten met alleen pinguïns. Ik heb beeldjes in alle metalen behalve in het goud. Verder
van brood, van pluche, van zilver, als gummetjes,
als flessen, in puzzels, op wc-papier, tandenstokers en met een lamp. Ik heb dozen vol kalenders, theedoeken, schorten en truien met pinguïns erop. De catalogus van de Engelse uitgever
Pinguïn hoort er ook bij."
„Vier jaar geleden wilde ik er ook mee ophouden, maar toen vond ik het toch zonde. Ik bewaar
graag dingen, als herinnering. Ik heb bijvoorbeeld allerlei gekke hoedjes uit verschillende landen. Dat zijn geen verzamelingen; dat is meer een
ongeorganiseerde troep. Die pinguïns zijn geen
levenszaak en zo serieus was het ook weer niet.
Het is niet apart genoeg om ten toon te stellen. En
ik heb de ruimte nodig. Nu is het niet meer
moeilijk om er afstand van te doen."

daard wordt, in plaats van 8,20 meter. Een belangrijk object is verder
nog de 13,60 meter oplegger. Bij vrijwel elke wagenbouwer zal een voertuig van deze nieuwe Europese af-

Met de vlam in de pijp
op weg naar 2000
nog wel te temperen, van de banden
niet. Wel eens gehoord van de Zingende Wielen op de snelweg? Dat
geluid kan alleen nog worden teruggedrongen door aspecten van veiligheid en bedrijfszekerheid op het
spel te zetten. Een betere oplossing
is het zeer open asfaltbeton (ZOAB).
Dit asfalt is niet alleen in staat om
snel water af te voeren, maar bezit
bovendien sterke geluiddempende
eigenschappen. Het maakt dus een
einde aan dat irritant opspattende
regenwater dat als een sluier over de
snelweg hangt. Ook in dit geval kost
het milieu geld, want ZOAB is duurder dan conventioneel asfalt.

Tijdwinst

Je komt niet van dat imago af

De verzameling liep wat uit de klauwen
en daarom zegt Dick Reumer zijn vierhonderd pinguïns nu vaarwel. Wat er met
'die grappige beestjes' gaat gebeuren is
nog onbekend, maar ze zijn al in dozen
gepakt. Er blijft slechts één pinguïnnetje
achter, die staat in de tuin bij het huis in
de Zaanse Schans.

Dick Reumer houdt van z'n uitgebreide verzameling alleen de pinguïn in zijn tuin aan de Zaan-

dieselpersonenauto's. Voor personenauto's is de dieselmotor een alternatief, maar voor zware bedrijfswagens is er weinig keus. De tentoonstelling laat zien dat we erop
kunnen rekenen dat binnen enkele
jaren alle vrachtwagens voorzien
zijn van dieselmotoren die aanzienlijk minder schadelijke stoffen uitblazen dan nu het geval is. Overigens, vergeleken met uw benzinemotor produceert een vrachtauto
meer roet en stikstofoxyden, maar
minder CO2. Nu we toch bezig zijn,
een dieselmotor springt stukken
zuiniger om (scheelt vijftien procent) met brandstof. Bovendien zijn
veel bedrijfsautodiesels schoner dan
dieselmotoren in personenauto's,
omdat ze vaak voorzien zijn van turbolading en inlaatluchtkoeling.
Om de uitstoot van roet terug te
dringen bij de huidige kwaliteit dieselolie, is het gebruik van roetfilters
onvermijdelijk. Het bezwaar is dat
deze duur en ingewikkeld zijn. Bovendien werken sommige typen met
chemische stoffen waarvan op dit
moment nog niet is vastgesteld of ze
milieuvriendelijk zijn. Dat een
schoon milieu z'n prijs heeft, is echter inmiddels door iedereen aanvaard. Door die prijs te betalen moet
de milieubelasting door het goederenvervoer over de weg rond het jaar
2000 met dertig procent worden teruggebracht.
Oostenrijk heeft ook nog bescheiden invloed op de tentoonstelling. In
het Alpenland willen ze 's nachts
geen herrie meer horen en zijn een
aantal eisen gesteld aan het geluidsniveau van vrachtwagens. Op de Bedrijfsauto RAI exposeren alle fabri-

Bij het zoeken naar snellere en
efficiëntere
transportoplossingen
spelen de leveranciers van het getrokken materieel een onmiskenbare rol. De (tijd) winst zit allang niet
meer in harder rijden, maar wordt
gezocht in een optimale ritplanning,
schaalvergroting en snellere laad- en
lostijden. Er is een duidelijke trend
dat het materieel moet aansluiten
op het interne transportsysteem.
Heftrucks komen er vaak al niet
meer aan te pas. Door toepassing
van geavanceerde laad- en lossystemen in het voertuig zelf, die weer
aansluiten op de systemen van verlader en ontvanger, wordt aanzienlijke tijdwinst geboekt bij het laden
en lossen.
Verder ontstaat er meer vraag
naar voertuigen met een dubbele
laadvloer. De inwendige laadhoogte
kan vaak alleen maar zinvol benut
worden door belading in twee lagen.
Dat heeft weer alles te maken met de
stapelhoogte van goederen op pallets. Te hoog opgestapelde goederen
zijn vanaf de vloer soms 'onbereikbaar' voor magazijnwerkers. Het
vervoer en de ppbouwindustrie spelen daar handig op in, wat blijkt uit
verschillende inzendingen op de Bedrijfsauto RAI.
Om laad- en lostijden nog verder
te beperken wordt het getrokken
materieel steeds specialistischer.
Denk daarbij maar aan de mogelijkheid om hele zijwanden van de laadbak te kunnen openen en laad- en
losapparatuur voor één soort goederen, bijvoorbeeld tapijten.
Opvallend is ook dat de trend van
supervolume-vrachtwagens,
dus
geen trucks, wat afneemt. Debet
daaraan is de onzekerheid omtrent
de Europese wetgeving op dit gebied. Steeds meer gokt men erop dat
een laadbak van 7,42 meter stan-

meting te zien zijn.
Nederland vervult op het gebied
van de ontwikkeling van wegvervoermaterieel de functie van kraamkamer van Europa. Dat is ook de
reden dat de tentoonstelling veel
buitenlandse gasten zal trekken. En
het chauffeursvak?
Dat roept nog altijd herinneringen
op aan Henk Wijngaard, vlammen
in de pijp, het geluid van dieselmotoren en zingende wielen.
Er is echter nu al een schreeuwend tekort aan gekwalificeerd personeel en de discrepantie tussen
vraag en aanbod zal nog groter worden. Het chauffeursberoep zal het in
de toekomst meer dan ooit van zijn
imago moeten hebben.
EVERHARD HEBLY

De beurs staat bekend om het grote aanbod van gebruikte motoren
(allemaal met Bovag garantie) in Nederland. Daarnaast kan men in
Utrecht terecht voor complete motorvakanties, verzekeringen, flitsende motorpakken, kofferset of financiering. Zo'n honderd exposanten
zijn aanwezig.
Een heel ander gezicht van de Motor '90-beurs is die van de, ongebruikelijk in deze tijd van het jaar, primeurs in de motorwereld. Zo kunnen in de Irenehal niet alleen de 1990
modellen van grote merken bekeken
worden, maar ook op het gebied van
toebehoren, zoals kleding en smeermiddelen, zijn regelrechte nieuwtjes
beslist aanwezig.

Do openingstijden zijn vrijdag van 14 tot 22
uur en zaterdag on zondag van llt tot 18 uur.
Do entrreprljzen bedragen ƒ 10,- por persoon
por bezoek. Kindoren tot 12 jaar ondor begeleiding gratis.

• Jaarlijks trekt de Motor '90 zo'n 35.000 bezoekers

(ADVERTENTIE)

WIN 100.000 MET UW POSTCODE

Iedere maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers van
de Nationale Postcode Loterij. Hoofdprijzen van 25.000,-, 50.000,-, 100.000,Verder vele Postcodepriizen van 10,-, 25,-, 50,-, 100,-, 500.-. en 1000,-.

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!
Het-speciale van de Nationale Postcode Loterij is dat. al? in uw postcode iemand uen
Postcodeprijs wint, iedereen die in dezelfde postcode* v.'oont automatisch dezelfde prijs
krijgt uitgekeerd! 'maximaal 50 loten per postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

800.000 SUPERPRIJSf®

Als u minimaal 5x meedoet in

_

12 maanden dan telt uw unieke l
postcode lotnummer
.mmeV mee voor /. VVIN •/£
de grote superjaarprijs
jaarprijsvan
Jr «-/_ ik mlil meedoen
meed aan de Postcode Loterij en ik ml
lAe'i op een van de vele pni:en
Q_n.
" Q ff*' kans maker,
maar liefst 8 tpn.

WIN 'EEN TON' BON

Meedoen is heel eenvoudig
U vult de bon hiernaast in.
Daarmee machtigt u de Nationale
Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank af te
schrijven.

Q
De Loterij is goedgekeurd door oe Staatssecretaris
van Justitie otider nummer LO 990/098/177.89 d d
20/10/89 De eerste trekking wordt verricht door
Notaris L Jongemans te Drieborgen op 31 januari
1990 De uilslarj zal worden gepubliceerd in deze krant
en in een aantal dagbladen
Prijzen boven 10OO.- worden belast met 25%
kansspelbelasting. Reglement en trekklngslijsten zi|n
verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting
Nationale Postcode Loterij Wlltemsparkweg 176.
1071 HT Amsterdam De
opbrengst van de Nationale
JJATIDNAI C Postcode Lotortl is bestemd
voor
""manitalr werk en
milieubescherming

L O T E R IJ

S

Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzeggmg hel
^
aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schreven
En ik maak naast de maandelijkse prijzen kans op de supenaaroriis
van 800.000.POSTBANK
UANK

l lot (10.-) Ü 2 loten (20.-)

Naam:

Ü ... loten ( gulden)
datum: .

Adres:
mijn postcode is l l l l l l l l handtekening:
Woonplaats:
Deze bon opsturen in een open enveloppe zonder
postzegel aan: Nationale Postcode Loterij,
- Antwoordnummer 11067, 5200 VC Den Bosch
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10 Bankstelkussens stofferen
inclusief stof
295.-

DE VRIES
• Velours v.a.
• Vitrage en modelgordijnen, v. a
• Alles gratis gemaakt
• 1000 verschillende
meubelstoffen v,a
9.55
Tevens verzorgen wij uw meubel, caravan en
bootkussen stoffering
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

Boeren wit of bruin brood. Gratis gesneden. 2:

JULIANAPARK 40 - HAARLEM
(winkelcentrum Cronje)
Tel. 023-260359 of b.g.g. 371343

STEENGRILL RESTAURANT
Slagroommokkataart. O K O
Vers uit eigen banketbakkerij, iôr-

„De Vuurboet

o.ou

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
aardappelgerecht

Verse Gelderse rookworst. 250 gram 2.95 2 voor

29,50
Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur
Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
Vanaf ±10 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

Roomboter allerhande,
Februari aanbieding
Zonnebank
gez.kanon

7.50
7.50

2 gez.bruiners
Gez.bruiners
3 bruiners

12.50
16.00

Biolarium

ZONNESTUDIO
Passage 42
Tel. 12500

7\7\
Dit weekend:

BALK
BAKT
BETER
BROOD

TAART MAISON

6,75

Exclusief bij uw Echte Bakker
BELGISCHE
PRALINES
van het topmerk

GARTNER

Jong belegen Goudse kaas.
Vers van 't mes. l kg.4t6Ö"

250 gram 2.60 500 gram 3,95

Elke dag vers is bij ons de
normaalste zaak van de wereld,
Gezouten pinda's. 250 gram 1.70

500 gram 2.75

Verpakte cake a 500 gram. 3r5ö"
Kip/kerne salade. Bakje a 300 gram.-3r9fr

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •
Tel.02507-12972

Orih keukenteam heeft veistetkinq nodig.

bezorg(st)ers
in uw woonomgeving

een zelfstandig
werkende kok
en

een leerling kok

Parijzer boterhamworst. Vers van 't mes. 100 gram Js25"

0.95

3.25

Leverworst speciaal. Per stuk 400 gram. &-fó

2.10

4 voor 4.95

WÏKOOPJf

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

TE KOOP
VISVERKOOPBEDRIJF
met jaarvergunning voor strandverkoop, bestaande
uit geheel ingerichte visverkoopwagen en traktor, alsmede diverse inventaris opgesteld in huurloods.

ƒ 55.000,telefoon 02507-17596

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

't Familie restaurant

offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

vraagt voor direkt

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME

AFWASHULP

Marisstraat 13a. Tel. 15T86

voor de weekenden
tel. 12537

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en tefners.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Voor inlichtingen of een sollicitatie-afspraak
vi aagt u s v.p naar dhr. Duivenvoorde.

Te koop aangeboden

Postcode
Plaats
Leeftijd
Telefoon

1.95

Appelslof met slagroom. Vers uit eigen banketbakkerij. 1.70

Wi] vragen

die op niveau kan of wil werken.

Mijn naam
Adres

3.15

van DEIMSEIM en ZIM.

Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor

Camembert a 250 gram. Ztt

.HEM A De normaalste zaak van de wereld.

ECHTE BAKKER BALK

Zand voort s Nieuwsblad

Vers van 't mes. Achterham of varkensrollade,
100 gram 2.50, fricandeaulOO gram
2.35.
Naar keuze 200 gram'

GARAGE BOX
M/V

QLJEENIE
R

Weekmedia Service
Antwoordnummer 10051
1000 PA Amsterdam

E S I

A

U P A

Kerkplein 8 204? JH Zandvoort
Teleloon 02507 13599

N T

Burg. v. Fenemaplein

Koopsom
NVM
/12500,-k.k.
Rfl
H. W. COSTER BV ""
MAKELAAR O.g.-BOUWKUNDIGE
TEL 02507-15531

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26 - ZANDVOORT
TEL. 02507-13529

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN

Nieuwsblad

Los nummer ƒ 1,25
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Omroepen staan te dringen om Zandvoortse ether
ZANDVOORT - Het wordt
dringen om de Zandvoortse
ether. Op dit moment hebben
zich al drie instanties gemeld
als gegadigde voor een lokale
omroep in Zandvoort. Omdat
er maar één zendvergunning
wordt afgegeven, moet de gemeente binnenkort advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media.

m Zandvoort wil gaan uitzenden. Nu
blijkt dat er nóg twee gegadigden
zijn: Jongerenomroep Kennemerland en De Branding (tot nu toe
meer bekend in Heemstede en Bennebroek waarbij zij vooral gekaraktenseerd wordt als ziekenomroep).
De Branding heeft reeds een aanvraag ingediend bij het commissanaat; de ZOO legt de laatste hand aan
de voorbereidingen.

Aanvankelijk was alleen van de Programmaraad
Zandvoortse Omroep Organisatie Hoe ver het staat met de jongere(ZOO), die deze week officieel een nomroep is niet duidelijk, wel heeft
stichting geworden is, bekend dat zij de gemeente deze kleine organisatie

aangeraden aansluiting te zoeken bij
De Branding. Belangrijkste reden:
er wordt maar één zendvergunning
afgegeven.

meente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen te vertegenwoordigen. De gemeenteraad moet
beoordelen of dit een goede afspiegeOver beide anderen moet de ge- hng is van de Zandvoortse gemeenmeente advies uitbrengen aan het schap. Zo ja, dan kan een zogenaamCommissariaat voor de Media. de
representativiteitsverklaring
Waarschijnlijk zal de gemeenteraad worden afgegeven.
zich daar in maart over buigen. Om
te voldoen aan de wettelijke eisen
moeten de omroeporganisaties in le- Samenwerking
der geval beschikken over een proMogelijk voldoen zowel de ZOO
grammaraad.
als De Branding en de JongerenomDe programmaraad bepaalt het roep Kennemerland aan de wettelijprogrammabeleid en controleert of ke eisen. In dat geval wordt van de
het beleid ook uitgevoerd wordt. De gemeente verwacht dat zij de drie
raad dient de belangrijkste in de ge- instanties tot samenwerking in één

Burgemeester reageert op onrust bewoners

ZANDVOORT - Bewoners waardering", aldus Van der Heijden.
van de boulevard ten noorden "En dat geldt nog steeds".
van de Rotonde zullen in een
vroeg stadium betrokken wor- Flat-eigenaren
den bij het - eventueel - opstel- Voor het gebied tussen het Casino
len van herinrichtingsplannen. en het Elysee Beach Hotel moet een
Burgemeester Van der Heij- nieuw bestemmingsplan komen,
den wijst hier nadrukkelijk op, waarmee de gemeenteraad aangeeft
omdat onder de bewoners on- wat mogelijk moet zijn op de boulerust was ontstaan door het rap-, vard. "Dan gaan we met alle betrokport 'Zandvoort Europese bad- kenen om de tafel zitten", aldus Van
der Heijden, "waaronder bijvoorplaats'.
beeld ook de besturen van de vereni-

Van der Heijden benadrukt dat de
komende tijd extra gekeken zal worden naar de voorwaarden voor een
goed woon- en leefmilieu. Het doel
daarvan is, te voorkomen dat er op
den duur in dit gebied voor de bewoners ongewenste ontwikkelingen
plaatsvinden, als gevolg van het toensme. Behalve voor de boulevard
geldt dat trouwens ook voor de andere delen van Zandvoort. "We hebben altijd gesteld dat de bewoners
niet ondergesneeuwd mogen raken
bij de toeristische recreatieve op-

gingen van flat-eigenaren, om te bekijken wat wel of niet gewenst is. Wij
zullen de bewoners betrekken bij de
stedebouwkundige
benadering,
niets zal buiten hen om gebeuren".
Het gemeentebestuur zal het initiatief nemen tot het overleg en op zo
kort mogelijke termijn contact opnemen met de betrokkenen, aldus
de burgemeester.

"Daarna gaan wij met de private
sector om de tafel zitten, om te krjken hoe wij een en ander verantwoord kunnen invullen. De kwalitatieve opwaardering zal stap voor
stap plaats vinden, met overleg
maar wel binnen een vaste koers.
Een uitgangspunt daarbij is de kwalitatieve verbetering van de boulevard, met mogelijkerwijs een andere
structuur. Het rapport zal dus niet
in een la verdwijnen en ook oudere
nota's worden erbij betrokken", aldus Van der Heijden. Dat er wat
moet gebeuren, staat voor hem vast:
"Niets doen is funest voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort",
waarbij hij wijst op de opening van
de grenzen in 1992. "Willen wij de
concurrentieslag met andere Europese badplaatsen aankunnen, dan
móéten wij aan kwalitatieve opwaardering doen".

Onaanvaardbaar
ZANDVOORT - De Zandvoortse skateboardrijders
zijn het niet eens met de
gemeente. Een locatie nabij de rioolwaterzuivering
voor hun skateboardbaan
is voor hen 'onaanvaardbaar'.
'Die plek brengt daarmate
voorspelbare problemen met
zich mee, dat wij daarvoor niet
medeverantwoordelijk willen
zijn', aldus Lou Koper namens
de skateboardrijders. Het bezwaar is dat de baan, waarvoor
de gemeenteraad in december
ƒ10.000,- beschikbaar heeft gesteld, te afgelegen komt te liggen. De locatie is onaantrekkelijk en sociale controle is onmogelijk, wat vandalisme in de
hand werkt.
'Jongeren wegstoppen', aldus
Koper in een schrijven aan het
gemeentebestuur, 'op plekken
ver buiten het centrum, en dermate afgelegen, geeft niet bepaald blijk van visie op en kennis van jongeren-cultuur'. Het
college krijgt het advies elders
in het land te kijken hoe het wel
moet en wordt verzocht nogmaals plaatsing op de gewenste
locatie, nabij manege Rückert,
te overwegen.

Waterstanden l
02.16 10.00 14.34 -.03.05 00.05 15.26 10.45
03.45 01.08 15.55 11.25
04.21 01.49 16.30 12.04
04.57 02.23 17.08 13.06
05.30 01.14 17.46 13.39
06.09 02.04 18.2614.26
06.45 02.34 18.59 14.46
07.21 02.54 19.41 15.10

Vaanstanden: 9 feb. VM 20.16 u.
Springtij: 11 feb. 04.21 u. NAP+96cm

Onjuist
Volgeiib Hans Ernst is die conclusie echter 'prematuur en pertinent
onjuist'. De KNMV heeft volgens
hem slechts zes pagina's van het
concept gelezen, terwijl het geheel
300 pagina's telt, exclusief de bijlagen. Een en ander is dan ook uit zijn
verband getrokken, aldus Ernst. "In
het concept MER-rapport wordt een
aantal varianten genoemd van maat-

In de Zandvoortse gemeenteraad
heeft VVD-fractievoorzitter Methorst gewezen op de positie van de
leidende figuur van De Branding, Simon Paagman. Hij is sinds enige weken tevens directeur van de stichting Zandvoort Promotie. Methorst
verzocht het college een vermenging
van belangen te voorkomen. Wéthouder Aukema verwachtte echter
niet dat die vermenging makkelijk
zou plaatsvinden.

Bruin
Het is nog onduidelijk waar
o
de bruine verkleuring van het
O
drinkwater vandaan komt Het waterleidingbedrijf hoopt over enkele
weken meer te weten

Zorgen
De onderhandelingen met
f*
de gemeente over de verhui
O
zing verlopen goed, maar sportief
gezien moet Zandvoortmeeuwen
zich zorgen gaan maken

Tuin pastorie
als parkeerplaats
ZANDVOORT - De tuin van
de pastorie Hervormde gemeente dient als parkeerterrein te worden bestemd.
Dit stelt mr. A.J.P. Schram uit
Haarlem m zijn bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan 'Oranjestraat e.o.'. Het is het enige bezwaarschrift dat is binnengekomen.
Schram is gemachtigde van L.J. Rinkel BV en Warenhuis Zandvoort BV.
Overigens zijn burgemeester en wéthouders van mening dat de tuin, die
eigendom is van de Hervormde gemeente, als tuin gehandhaafd moet
blijven. Ook wat de andere punten
betreft verzoeken zij de gemeenteraad het bezwaarschrift ongegrond
te verklaren en het bestemmingsplan vast te stellen. Een en ander
komt vanavond ter sprake in de
commissie voor publieke werken en
ruimtelijke ordening.
Het bezwaarschrift houdt verder
onder meer in, dat in de inspraakZANDVOORT - 't Kan weer beginnen, het opbouwen van de strandpaviljoens. zij tot de eersten die aan de gang gingen. Voor nog een storm is Paap niet zo -rapportage geen melding wordt geAfgelopen donderdag 1 februari kon het startsein weer gegeven worden, maar bang: "Zolang die maar niet uit het noord-westen komt, is er niet zo veel aan de maakt van een uitbreidingsmogede meeste strandpachters hebben even rustiger weer afgewacht. Maar dinsdag hand". Verder zal er vooral een ding zijn waar de strandpachters op hopen als zij lijkheid van de Hema. Deze was
door Hema-directeur Van der Laan
waren her en der al weer flinke vorderingen gemaakt, zoals hier door de heren op 1 maart hun deuren openen: net zo'n beste zomer als vorig jaar.
Foto Berlott aangevraagd.
Klaas Paap en Van Norde van strandpaviljoen 24a. Net als vorig jaar behoorden
(ADVERTENTIE)

KIEKADO

DAGGI

ANTIEK
MODE
KADO-ARTIKELEN
voor BETAALBARE
LEDEREN MEUBELEN
PRIJZEN
Tel. 18855. Galerij Kerkstraat 22. Tel. 2O136.

Alleen huidige partijendoen mee
aan gemeenteraads-verkiezingen
ZANDVOORT - Voor de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart hebben zich geen
nieuwe partijen gemeld.

ma op Zandvoort kan binnen de Wet
geluidhinder verreden worden.
In de huidige situatie zijn er bovendien vijf zogenaamde 'geluidsdagen' per jaar, waarmee ECP ontheffing heeft van het maximaal toegestane geluidniveau. 'Op het circuit
van Zandvoort zullen dit jaar wel
degelijk motorraces plaatsvinden',
zo laat ECP weten. Zo niet onder
auspiciën van de KNMV, dan wel
onder die van buitenlandse clubs.
Het eindconcept van de MER
wordt in maart verwacht, wat betekent dat er in de totstandkoming
vertraging is ontstaan. DP oorzaak
hiervan zou echter gezocht moeten
worden m het 'brede overleg' met
alle betrokken instanties en niet in
de geluidsrapportage. Het concept
zal naar verwachting m april in de
gemeenteraad worden behandeld,
waarna het voorgelegd kan worden
aan de betrokken rijksoverheden.

HAROCAMO
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Belangen

Van
CDA-raadslid Richard van As
o
wil opnieuw aandacht voor
O
de beperkte toegang naar Zand
voort noord De grond ligt klaar voor
een tweede weg

Drenth

ZANDVOORT - De Stichting
Exploitatie Circuit Park en de
motorsportbond KNMV hebben hun geschil over de haalbaarheid van motorraces op
Zandvoort bijgelegd. "We hebben vrijdag afgesproken verder constructief samen te werken", aldus ECP-directeur
Hans Ernst. Een en ander betekent dat de KNMV toch mogelijkheden ziet voor de motorraces.

a.s. VRIJDAG weer
GEOPEND

de ZOO meer op Zandvoort is georinteerd dan De Branding, die zich
hoofdzakelijk richt op Heemstede".

DEZE WEEK

Voor dokter Drenth is het mo
-j
ment van afscheid gena
f
derd In totaal heeft hij 28 jaar in
Zandvoort gewerkt, ook buiten zijn
praktijk

Circuit en KNMV leggen geschil bij

Uitlatingen van de. KNMV, vorige
maand tijdens een persconferentie,
over de onhaalbaarheid van motor(ADVERTENTIE)
races op het circuit leidden bijna tot
een hoog oplopende ruzie tussen
beide instanties. Een landelijk dagblad meldde afgelopen week zelfs
dat de KNMV de handen van Zandvoort zou hebben afgetrokken en
BROODJES - BAR zich nu geheel richtte op circuitplannen in Reimerswaal-Zierikzee.
RESTAURANT
Beide partijen zijn echter afgelopen
nader tot elkaar gekomen,
Kerkstraat 14, tel. 12102 vrijdag
dankzij bemiddeling van TT-organisator Jaap Timmer.
De KNMV baseerde haar uitspraken op het concept MER-rapport
(Millieu Effect Rapportage) dat
voorwaarden aangeeft voor de A-staDagschotel v.a. 12,50
tus van het definitieve circuit. Zij
Ook om mee te nemen
concludeerde daaruit dat er geluidwallen van ten minste 85 miljoen
Dinsdag gesloten.
aangelegd moeten worden, wil men
op Zandvoort motorraces kunnen
houden. Een grote zorg bij de saneringsmaatregelen zijn de bovenste
etages van de flat aan de Burg. Van
Alphenstraat, tegenover de ingang
Datum
HW
LW HW LW van het circuit.
8 feb
9 feb
10 feb
11 feb
12 feb
13 feb
14 feb
15 feb
16 feb

organisatie beweegt. Dergelijke samenwerkmgsverbanden
komen
echter zelden tot stand, zo is de ervarmg. In dat geval moet de gemeente
advies uitbrengen over de kandidaten, waarna het commissariaat de
uiteindelijke beslissing neemt.
"Gewoonlijk wordt er dan een
hoorzitting georganiseerd waarbij
de verschillende gegadigden hun
plannen kunnen toelichten", aldus
een woordvoerder van het Commissanaat voor de Media. "Het commissariaat kan m het uiteindelijke oordeel alle relevante zaken laten meespelen, zoals bijvoorbeeld lokale
binding. Voor Zandvoort zou dat wel
eens belangrijk kunnen zijn omdat

't Kan weer beginnen

'Aan opwaardering
noord-boulevard
gaat overleg vooraf'

Oplage: 4.900

Editie 22

Zeeland

• Afdoende geluidwering is financieel wel haalbaar, aldus circuit-directeur
Foto Studio Hoekstra
Hans Ernst.

regelen tegen geluidhinder. Dat varieert van bijna niets doen tot aan
complete dumwallen voor het geval
je buiten het circuit niets meer wilt
horen".
De meest extreme maatregelen
komen op zo'n 35 miljoen gulden.
Andere varianten zijn: aanbrengen
van voorzieningen aan omliggende
gebouwen, ontheffing aanvragen m
het kader van de Wet geluidhinder
voor 14 dagen per jaar of betere geluiddempers gebruiken.

Ontheffing
Van dat laatste is de KNMV bepaald geen voorstander, maar Ernst
wijst erop dat het geluid van motorraces internationaal steeds meer
problemen gaat geven. "Als ze mij
een paar jaar geleden hadden gezegd
dat de Berlijnse muur m 1989 ge-

sloopt zou worden, had ik het ook
niet geloofd".
Ernst verwacht echter niet dat er
al te hoge kosten moeten worden
gemaakt. "Anders zouden we nog beter die flats kunnen opkopen". Hij
wijst op de onthef f ingsmogelijkheden voor ongeveer veertien dagen in
totaal. Ruimtelijke ordening-medewerker Johan Sandbergen van de gemeente Zandvoort heeft inmiddels
bevestigd dat het circuit ook met
beperkte maatregelen kan voldoen
aan de voorschriften ingevolge de
Wet geluidhinder.
Het ziet er dan ook naar uit dat er
ook motorraces nu en in de toekomst op Zandvoort verreden kunnen worden. Voor het komende seizoen zijn er in ieder geval geen problemen te verwachten, zo laat de
ECP weten. Het huidige nationale
en internationale autoraceprogram-

Op wat voor termijn er dan begonnen kan worden aan de definitieve
accommodatie hangt af van de rijksoverheid en de termijn waarop de
definitieve A-status voor de autorensport (erkenning als dé internationale topsportaccommodatie m Nederland voor deze tak van sport) én
eventueel de B-status voor motorsport aan Zandvoort worden toegekend. Daarvóór zal het MER-rapport in de Tweede Kamer behandeld
moeten worden. Een beslissing
wordt dit seizoen nog met verwacht.
De plannen voor een circuit in
Zeeland acht Hans Ernst vrijwel onhaalbaar. "Ze hebben daar dezelfde
geluidproblemen, maar bovendien
ontbreekt daar de nodige infrastructuur". Hij rekent voor dat de aanleg
van een circuit daar minstens zo'n
50 miljoen vergt, wat al gauw neer
komt op 7 miljoen per jaar aan kosten, exclusief personeel en onderhoud. "Dat betekent dat je meer dan
twintigduizend gulden per dag moet
verdienen". Tenslotte zegt hij: "Ik
kan ook als een soort Jule Verne
zeggen dat ik binnenkort een raket
naar Mars afschiet!"

In Zandvoort blijft het bij de zitting
hebbende partijen VVD, PvdA, GBZ,
CDA en D66. Met deze vijf partijen
zijn er in totaal 76 kandidaten aangemeld. De verkiesbare plaatsen worden voornamelijk als volgt bezet.
WD: Van Caspel, Tates, Methorst,
De Jong en (Jaap) Brugman. PvdA:
Van Westerloo, Bloeme, Kuijken en
Van Gelder. Gemeente Belangen
Zandvoort: Jongsma, Fliennga,
Landman en Van Asperen. Deze lijst
telt trouwens nog twee bekende persoonhjkheden: vroedvrouw Christine Oudshoorn en Bertus Balledux.
CDA: Ingwersen, (Marijke) Paap,
Van As, (Gerard) Versteege. D66: J.
Termes, Annema en (Paul) Brugman. De huidige fractievoorzitter
van D66, Ruud Sandbergen, is op
eigen verzoek op de vierde plaats
gezet.
"Het worden duidelijke verkiezmgen", was de eerste reactie van de
heer Wester, chef burgerzaken, nadat de aanmeldmgstermijn was verlopen. "En dat is positief, want nu

gaan er namelijk geen stemmen verloren". Hij herinnert aan de 651
stemmen (samen goed voor een zetel) die vier jaar geleden, uitgebracht op twee splinterpartij en, uiteindelijk verloren gingen.
Eén daarvan was Zandvoort Opnieuw, oftewel Z.O.N, of in de wandelgangen 't Zonnetje, van Ron
Schouten, die nu op de lijst staat bij
GBZ. De ander heette Zandvoort
2000 van Ekeren en Jaap Brugman.
Deze laatste is nu ingedeeld bij de
VVD.
Beide partijen haalden de vereiste
drie/kwart van de kiesdeler niet. Dat
er nu geen kleine partijen zijn, ligt
volgens Wester aan de nieuwe voorwaarde dat men een vereniging
vormt die ingeschreven staat bij de
Kamer van Koophandel en waarvan
de statuten bij de notaris zijn vastgelegd.
De oproepkaarten worden op 20
februari verstuurd, zij het naar het
adres waar men op 6 februari stond
ingeschreven.

Natuurlijk,
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reeds meer dan 25 jaar
voor

Bettie Piller
Hartelijk gefeliciteerd en nog
jaren in goede gezondheid!
FREDDY
ARNE
RONNIE
LENA
MICHEL
HANS

Je koopt een vrijstaand huis...
maar wat is vrijheid als die ophoudt bij het hek?

ADVERTENTIES

FAMILIEBERICHTEN

vele

LIES
DAVE
ROOS
GABY
WILMA
CARRY
EDUARD

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

CÏ3 H

TÏT rT^C!rFlj'1D Tl T7 telef- 02507-15531
. W . V^WOlIlirt ±5. V . telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

NVM
MAKEIAUI

naar
van DEIMSEIM en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •
Tel.02507-12972

Zandvoorts Nieuwsblad

ADVOCATEN EN PROCUREURS
Fa. P. Kleijn

Heel verdrietig omdat wij hem moeten missen,
maar dankbaar voor zijn goede zorgen en het
fijne leven dat hij heeft gehad in een goede gezondheid, berichten wij U dat van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader, opa, broer
en oom
Lukas Smid
weduwnaar van Agatha Theodora Schouten
oprichter van de Firma Hanja
geboren te Groningen 8-10-1904
overleden te Haarlem 5-2-1990
Met veel dank aan het Boerhaave Verpleeghuis
voor de goede verzorging.
Papa, bedankt voor alles, we zullen je heel erg
missen.
Zandvoort:
Janny Smid
Hansje Kok-Smid
Frank Kok
Haarlem:
Rob Smid
Margot Smid-Schuytvlot
Kleinkinderen
en verdere familie
Correspondentieadres:
Mw. J. Smid,
Keesomstraat 275,
2041 XL Zandvoort
Vader ligt opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
U kunt afscheid van hem nemen op donderdag 8
februari van 19.00-19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
9 februari a.s. om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats Tollenstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

Na een ongelijke strijd is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, dochter, zus, schoonzus
Petra Twisk
Ridderkerk:
Fam. Tiggeloven
Zandvoort:
Fam. Twisk
Corr.adres:
Kennemerweg 77
2042 XX Zandvoort

Enige en algemene dankbetuiging.
Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling, in welke vorm ook betoond, tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn innig geliefde, zorgzame
man, onze lieve vader en fijne opa
Hendrik Luitsen Hildering
betuigen wij U onze oprechte dank.
M. J. Hildering-van Zanten
Yvonne en Jan
Alexander
Josien en Carla
Henny en Diana
2042 GM Zandvoort, februari 1990
Thorbeckestraat 40

INGWERSEN &
HELMIG

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Weekmedia

DAG en NACHT bereikbaar

Fa. Veldwijk

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Kerkstraat 12, Zandvoort

Haltestr"9, Zandvoort

Verzorg uw geliefde
Valentijn

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

WEBER'S

BLOEMENHUIS

De specialist
in al uw
bloemwerken

Openbaar Middelbaar Economisch en
Administratief Onderwijs van de
gemeente Haarlem

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Zijlvest 25a - Telefoon 023-319171
Driejarige opleiding volledig dagonderwijs

SPECIALITEIT
schoonmaak van gebouwen
schoonmaak van luxaflex
verhuur tapijtreinigers
Bel voor info: 14764-14090

7T71
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor Uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig adytesr
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

Mr. Joh. Enschedéschool
voor MEAO te Haarlem

J. BLUYS

Schoonmaakbedrijf-glazenwasserij

Fa. Gansner & Co.

^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort.

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

023-315855
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

,

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Dit weekend:

ADVOKAATSTER

8,75

Exclusief bij uw Echte Bakker
BELGISCHE
PRALINES
van het topmerk
GARTNER

ECHTE BAKKER BALK

Tweejarige opleiding bij de afdeling KMBO
(Volletijds Kort Middelbaar Beroepsonderwijs)

OPEN DAG
WOENSDAG 14 FEBRUARI 1990
van 15.00-17.00 uur 's middags en van
19.00-21.00 uur 's avonds.

Folder en inschrijfbiljet ook telefonisch verkrijgbaar

Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

Te koop

DIVERSE
NIEUWE
HORECAAPPARATUUR
Tel. 0250717619/16500

T.k.a.

Ford Taunus
16 Itr.
blauw bj. '77
i.g.st.
APK-gek. tot eind
'90.

Prijs ƒ1150,-.

Wij danken hierbij onze kinderen
en kleinkinderen, Burgemeester
en mevr. v.d. Heyden, vrienden
en bekenden heel hartelijk voor
de belangstelling, bloemen en kado's bij ons 50-jarig huwelijk.
C. Terol

A. Terol-Mantel
Quarl. v. Uffordlaan 16

Bedankt lieve mensen
Langs deze weg willen wij iedereen, speciaal onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen, heel hartelijk bedanken voor de
prachtige kado's en bloemstukken voor
ons 60-jarig huwelijk.
Jaap en Geertje Koper
v. Speykstraat 18

Drukkerij Randstad
Stationsweg 38
Postbus 233
I430AE Aalsmeer
Telefoon: 02977-25 14 l*
Telefax: 02977-21 968

Tel. 02507-18465
na 18.00 uur.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Te huur v. perm.
1 pers. zit/slaapk.
m. keukenblok.
Gebr. d.t.
/450,-p.m. incl.;
1 mnd. borg
verplicht. Tel.
15620 of 12259.

Schiesser
voordeel
100% katoen
Herensinglet
of slip, 3 kleuren

2 voor 19.95

Kroon Mode
Specialisten in organisatie- en
publiciteitsdrukwerk
Groot genoeg voor een efficiënte produktie,
klein genoeg om U bij thuis te voelen
Wij maken ook Uw familiedrukwerk
Wij leveren o.m.:
• periodieken
• katalogi
• folders
• kantoordrukwerk

Haltestraat 55
Zandvoort

Wie kan ons helpen
aan de huidige
verblijfplaats van

MARGO WELKER
Videotheek
Dombo.
Tel. 12070.

De 205 is verkrijgbaar in maar liefst
33 uitvoeringen. Van diesel tot benzinemotor.
Van 3-deurs tot 5-deurs. Van GTI tot Cabrio.
En wat dacht u van al die fraaie extra's bij de
Accent of de Junior.
Kortom, met dit financieringsaanbod
iUl Z& J-.fclSl*LJAKJ. De zeer zuinige en pit. zijn uw mogelijkheden onbeperkt.
Alle reden om niet lang te wachten en
lening tot maximaal 10.000,-. Waarbij u na tige 205 is niet alleen uitgerust met een soepel
vandaag
nog even bij ons langs te komen.
aanbetaling tot l juli 1990 rijdt zonder rente te schakelende 5-bak **, maar ook met 'n benzineinjectiemotor en 'n 3-wég-katalysator met een U bent van harte welkom.
betalen of iets af te lossen.
De aanbetaling kunt u in de meeste Lambda-sonde.
Zo voldoen vrijwel alle 205 modellen
gevallen heel simpel oplossen door uw huidige
'n Sterk nummer.
auto in te ruilen. Vanaf l juli 1990 rekent u af. aan de strengste Europese milieu-normen.

't Is nu de mooiste tijd voor een nieuwe De andere mogelijkheid is een lening over
Peugeot 205. Want als u vóór 28 februari
48 maanden met een laag rentetarief van 7,9%
1990 een 205 personenauto koopt en regis- effectief*. Ondertussen profiteert u in beide
treert, kunt u nu kiezen uit twee fantastisch
gevallen van wat de 205 allemaal te bieden
mooie aanbiedingen. 9T^" SmFT^K >\>\l^FiC^tü heeft: comfort, ruimte
TWT1 '"*O "CTTO'OTT/l.'DT en betrouwbaarheid.

* D E l ' E N I N G E N W O R D E N V E R S T R E K T DOOR l'EUGEOT TAI BOT F I N A N C I E R I N G O N D E R DE G E B R U I K E L I J K E V O O R W A A R D E N VAN H U U R K O O P O V E R E E N K O M S T , WAARBIJ DE PEUGEOT-ORGANISATIE DE
R F N ' i r / R E N T E R E D U C T I E VOOR H A A R R E K E N I N G NEEMT. ** M.U.V. DE XE 1.0 EN DE 1.6 AUTOMATIC. PRIJZEN I N C L U S I E F BTW, EXCLUSIEF A F L E V Ë R I N G S K O S T E N 465.-. W I J Z I G I N G E N V O O R B E H O U D E N .

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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CDA-raadslid pleit voor tweede verbindingsweg langs begraafplaats

4

Eén toegangsweg voor nieuw-noord is te weinig'

ZANDVOORT - De strook grond tussen de Algemene Begraafplaats en de spoorlijn is - vooral op dit moment - bij uitstek
geschikt voor een tweede toegangsweg naar nieuw-noord Dat is
de mening van de Zandvoortse CDA-fractie Raadslid Richard
van As vroeg vorige week opnieuw aan het college, de mogelijkheden te bekijken.
"De grond ligt er zowat klaar Noord dient opnieuw besproken te
voor", aldus Van As, wijzend op het worden met de wijkbewoners Hier
vlakke terrein tussen de Tollens bij dient de wenselijkheid van een
straat en de Kamerlmgh Onnes autoverbinding langs de begraaf
straat Door de rioleringswerkzaam plaats als tweede toevoerweg voor
heden die daar kort geleden nog zijn Nieuw Noord te worden betrokken'
verricht, is het stuk nu bijna spiegel
"Een toegangsweg voor een wijk
glad "Ik denk dat de kosten voor de als nieuw noord is absoluut te wei
aanleg van een weg daardoor mis mg", aldus Van As "De Linnaeus
schien wel tot de helft zijn terugge straat, waar nu al het verkeer over
bracht"
gaat, is te zwaar belast, wat in feite
"Toen nieuw noord werd aange ook geldt voor de Celsiusstraat" Hij
legd, werd er al gezegd dat één toe wijst erop dat ook laatst genoemde
voerweg te weinig zou zijn", aldus minder druk zal worden, omdat veel
Van As "In die beginfase is er al van het verkeer richting Keesom
gesproken over een tweede weg, op straat over de Kamerlmgh Onnes
deze strook grond" Sinds maart straat zal rijden
1973 heeft hij de opeenvolgende col
Wat auto's betreft pleit hij echter
leges van burgemeester en wethou wel voor eenrichtingverkeer op de
ders verzocht om de mogelijkheden nieuwe verbinding, vanaf de Van
te onderzoeken, in de vorige raads- Lennepweg En dan alleen voor
periode hield ook de PvdA daarvoor voertuigen die van de Sophiaweg ko
een pleidooi Het onderzoek is een men, zodat er op de kruising Van
ter steeds uitgesteld, men wilde Lennepweg/Tollensstraat geen link
wachten op het ontwerp bestem- saf slaand verkeer ontstaat vanuit
mmgsplan Kostverlorenpark
de richting Nicolaas Beetslaan De
Lmnaeusstraat moet dus voor twee
richtingen open blijven, maar ver
Verbazing
wacht wordt wel dat deze veel mm
Omdat dit er nu is, trekt de chns der druk wordt
tendemocraat opnieuw aan de bel,
ofschoon hij zich erover verbaast
dat het college zelf geen initiatief Doorstroming
heeft genomen In verband daarmee
"De doorstroming wordt verge
wijst hij op het collegeprogramma makkelijkt", benadrukt Van As
1986 1990, waarin staat 'Het mtge "Maar bovendien blijft nieuw noord
voerde verkeersplan voor Nieuw zo altijd bereikbaar, ook als de Lin-

Weekenddiensten
Weekend- 27/28 januari 1990
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
AMBULANCE tel 023 319191 (On
gevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming) 023 246899

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Konm
ginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dmsd
t/m vrijd 09 00 09 30 uur
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 1100 en 1700 uur De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente
Alg Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis
Telef Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Gratis
voor leden Eerste en derde dinsdag
v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30
uur 't Stekkie, Flemmgstraat 9
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)

Voor de huisartsenpraktijken B van
Bergen/H A Scipio Blume en G
Mol/P C F
Paardekoper,
heeft
weekenddienst dr. Scipio, Pasteurstraat 10, tel 19507. Spreekuren zat
07 30, 12 00 en 17 00 uur, zond 12 00
en 17 00 uur Inlichtingen omtrent
de overige weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers
van de betrokken huisartsen Anderson, 12058; Drenth, 13355, Fliermga,
12181; Weenink, 12499
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
Verloskundige'
Mevrouw Tme
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
voort,
tel
0250714437,
bgg
02_3 341734
Dierenarts- Mevr Dekker, Thorbec
kestraat 17 te Zandvoort, tel 15847
Dierenbescherming: Vereniging v h
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023 383361, Asiel
\
Zandvoort
(tevens
pension)
02507 13888,
Asiel
Haarlem Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500
023 244443
Taxi: tel 12600

Folo Berlott

tuele doortrekking van de Herman
Heijermansweg Die zou meer be
doeld zijn voor verkeer van en naar
richting Heemstede/Haarlem 'Bo
vendien kun je daar niet op gaan
wachten", aldus Van As "Het is nog
lang met zeker wanneer die weg
wordt doorgetrokken' Voor de aan
leg van de tweede verbindingsweg is
de tijd nu echter rijp Als college en
gemeenteraad de weg urgent genoeg

ZANDVOORT - Het is nog volstrekt onduidelijk wat de oorzaak is van het bruine water dat al een jaar lang uit tal van
Zandvoortse kranen komt Het onderzoek daarnaar, dat bestaat
uit metingen en het nemen van watermonsters die geanalyseerd
worden, is momenteel m volle gang Naar verwachting is dit in
oktober afgerond Daarna zal het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland maatregelen treffen
terleidingnet was afgesloten, waar
door het ander overbelast werd en
veel meer water moest doorlaten
dan anders

Vier weken
In totaal worden op twaalf punten
van het Zandvoortse waterleiding
net metingen verricht en watermon
sters genomen Per week gebeurt dit
op drie verschillende punten, zodat
dit deel van het onderzoek vier we
ken gaat duren Men is vorige week
begonnen bij het Beach Hotel, de
Watertoren en een bedrijf aan de
Passage Deze week zal het onder
zoek worden voortgezet m het
pompstation Bentveld» een pension
in de Haarlemmerstraat en een flat

Kerkdiensten
Weekend 10/11 februari 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
l Zondag 10 00 uur Gemeenschappe
lijke Ger /Herv dienst i d Gereformeerde Kerk, ds J A van Leeuwen
Kmderdienst i h Jeugdhuis
•
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur Gemeenschappe
hjke Ger /Herv dienst m de Gerefor
meerde Kerk, ds J A van Leeuwen

Roomskathoheke Kerk:
Vrijdag 10 00 uur E V
Zaterdag 19 00 uur Eucharistievie
ring, pastor Th Duyves
Zondag 10 30 uur Woord en Com
munievienng, B J van Gaart

Kantoor Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507 17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dins
dag 10 1 3 1 4 16u woensdag911u don
derdag 10-12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Posta
*es Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 0297561095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507-12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef) Eddie de Bhec< (adj
chef) Joan Kurpershoek Rob Boerngter
Mananne Timmer
Faxnummer redactie 020 452508
Abonnementsprijzen / 14 - per kwartaal ƒ
<"ï TJ per half jaar ƒ 46 pei jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507

'7166
Zandvoorts
1941
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Het waterleidingbedrijf verwacht
dat in oktober de oorzaak van het
bruine water, dat overigens vol
strekt onschadelijk moet zijn, be
kend is Dan wordt bekeken welke
maatregelen er getroffen moeten
worden Omdat hier nog mets met
zekerheid over te zeggen is, kan ook
niet voorspeld worden hoelang het
dan nog zal duren voordat de 'bruin
water problemen'
daadwerkelijk
tot het verleden behoren Ook valt
bij benadering met te zeggen wat de
gehele operatie gaat kosten De kos
ten van het onderzoek, waarbij het
Waterleiding Zuid Kennemerland
medewerking krijgt van het Keu
rmgsmstituut voor Waterleidingsar
tikelen (KIWA), worden voorlopig
geschat op 50 000 tot 60 000 gulden

Inl R van Rongen, L Meeszstraat
14, Haarlem, telefoon 023 244553
_

Burgerlijke stand B
Periode. 23/1 - 5/2/1990
Ondertrouw d.
Van Leeuwen, Pascal en De Boer,
Marianne
*•
Parkash, Atam en Molenaar, Marjon
Schut, Jim Johan en Raay makers,
Juliette Leontme
Gehuwd:
Van Andel, Michel en Nieuwenburg,
Yolande Elisabeth

Van Beers heeft er zin in
ZANDVOORT De zesenveertigjarige Pierre van Beers uit het
Brabantse Bergen op Zoom wordt de exploitant van De Bran
ding De camping wordt daarmee geprivatiseerd
Van Beers was een van het dertig
tal sollicitanten dat gereageerd had
op de advertenties van de gemeente
Hij heeft al de nodige ervaring Ik
heb tot nu toe samen met mijn broer
twee campings beheerd, de een met
360 stacaravans, de andere met 180
staanplaatsen en 500 plaatsen voor
toeristen'
' Ik er beslist zin m om op De
Branding te werken, het is een uitge
lezen locatie voor een camping Als
het seizoen op l april van start gaat,
zit Van Beers al lang en breed in
Zandvoort Voorlopig zelf ook in een
caravan, want woonruimte ont
breekt nog Voor de roerende en on
roerende goederen betaalt hij oven
gens een eenmalige overnamesom
van ƒ300 000, daarnaast een jaar
lijkse pachtsom van ongeveer
ƒ50 000,

Buchel
De keuze van het college, waar
mee de gemeenteraad zich vorige
week akkoord verklaarde is fel be
kntiseerd door sportschooleigenaar

• Een onderzoeker van het Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland bezig
met de onderzoeksapparatuur Men hoopt de apparaten ook een week bij
enkele particulieren te kunnen onderbrengen

Zondag Verzamelbeurs Zandvoort

ZANDVOORT In het Gemeen lobjecten als postzegels, munten,
schapshuis aan de Louis Davids speldjes ansichtkaarten en lucifer
straat wordt komende zondag 11 fe merken Men kan er ook andere za
bruan weer de Vei zamelbeui s ken aantreffen, als poppen, siera
Oveileden:
Dusseljee geb De Betue, Willemijn Zandvoort gehouden Deze is ge den, boeken en grammofoonplaten
opend van 13 00 tot 17 00 uur en de Eveneens is het mogelijk om verza
tje, oud 87 jaar
Volker, Jacoba Aleida Chnstma, toegang is gratis Men kan eventueel melmgen te laten taxeren, zo niet
oud 87 jaar
zelf ook nog een tafel resen eren bij dan weet men wel een adres waar
dat mogelijk is
Out, Johann Wilhelm Cornelis, oud G H v d Eyken, tel 14234
Voor meer inlichtingen kan men
88 jaar
Op de beurs kan zowel geruild,
Van der Werf f, Joharna Martina, gekocht en verkocht worden Het bellen naar F L Tervelde telefoon
gaat hiei om de bekende veizame 12303
oud 85 jaai

Dommel
P VOOR Po
WITTE MUS IS PE UANGS SNUIT
6ROTS Of- SN PE SNOR
PE G^OTE TVMNPCN
EN VOORAL.

• Van Beers

Wim Buchel Ook hij had gesolhci
teerd naar deze plek maar uitgeno
digd voor een geprek was hij niet
Als voormalig beheerder van cam
ping De Zeereep (de caravans staan
nu op De Branding) had hij wel an
ders verwacht Buchel kieeg de
steun van het CDA maar deze staak
te het verzet m de raadsvergadering
Men kwam niet m het geweer voor
Buchel 'junior, die na verloop van
tijd de exploitatie overgenomen zou
hebben

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t a v Joan Kurpershoek U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplem 12 m Zandvoort De redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648
Anonieme brieven worden niet geplaatst

Prijs voortuinen lijkt redelijk
De gemeenteraad is accoord ge sis om tot een prijsbepaling te ko
gaan met de verkoop van aan de men voor een vei koop Kapitaliseert
Zandvoortselaan,
Haarlemmer men dit bediagje per vierkante me
stiaat en Hogeweg gelegen grond ter dan komt men op een prijs van
aan de bewoners voor ƒ35 per viei plus minus /5 per vierkante metei
kante meter terwijl men stelt dat Deze prijs gevoegd bij overdracht
dergelijke tumgrond een markt skosten en kosten van kadastrale
meting, jaagt de beti okkenen mijns
waarde heeft van gemiddeld ƒ100
per vierkante meter Op het eerste inziens al voldoende op kosten
gezicht lijkt het aanbod heel rede
Het geboden alternatief namelijk
lijk, de vraag is of het dat ook is
de grond te huren voor / 2 9 1 per
De grond waarom het gaat, is tae vierkante meter per jaar is een vel
last met een erfdienstbaarheid ten zeer onaantrekkelijke propositie
behoeve van de bewoners van de aan aan mensen die ook zondei huur
betrokken straten gelegen wonm conti act het gebruiksiecht al heb
gen, die erop neerkomt dat men de ben Wat denkt de gemeente trou
berm mag gebiuiken als ware het wens te doen als betrokkenen op
eigendom tot aan de eigenlijke weg geen \an beide voorstellen ingaan'
Nu de Gemeente te kennen geeft te Om te beginnen moet de gemeente
willen verkopen geeft men daarmee de tekst van zowel de notanele akte
tevens te kennen de grond in elk van 1853 als die van 1918 maai eens
geval niet nodig te hebben voor ver voorleggen
K M\ \ in (kil Brui k
legging of veibreding van de stiaat
/ imi\oort
Dit zo zijnde beiust het gebruiks
recht bij de bewoneis en bij hen al
leen en is de gemeente niet veel meei
dan bloot eigenaresse

Veel moeite daarmee had hij niet,
want hij beschikte nog over een sleu
tel Hij had namelijk in het pand
reparatie werkzaamheden verricht
In dit licht bezien woidt het groot
De man, die kennelijk onder m
vloed van alcohol verkeerde, be moedige aanbod te vei kopen vooi
schuldigde de vrouw ervan het weg / 35, per viei kante meter al wat min
lopen van zijn hond veroorzaakt te der grootmoedig Voor het thans be
staande 'recht van uitzicht wordt
hebben
De Zandvoortse wist via de buren een lecogmtierecht van 55 cent pei
de politie te waarschuwen die de vierkante metei geheven waarvan
indringer daarop in de woning aan niemand zeker schijnt te zijn of het
hield De hond was inmiddels gevon wel verschuldigd is Aangenomen
den en op het politiebureau afgele dat het terecht gehe\en woidt h]Kt
mij dit bedrag een veel logischei ba
verd

Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
19 00 21 00 uur

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
rng

Onschadelijk

ZANDVOORT - Een vijfen
dertigjarige Zandvoorter is zaterdagnacht opgepakt omdat
hij een woning was bmnengeslopen De man was rond half
vier de woning van een 29-jarige vrouw binnengedrongen

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
HaarlemZondag 09 30 uur Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
^ njzmnige Geloofsgemeenschap Zondag 10 30 uur morgendienst, ds
\PB
J Overdum
Zaterdag 10 45 uur dienst in Nieuw Crèche en kindernevendienst
Unicum
Zondag 19 00 uur Zendingsdienst
Zondag 10 30 uur mevr J Bro j aarvergader ing
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in Zandvoort Noord
Men sluit met niet uit dat er in de
komende weken ook in particuliere
woningen apparatuur opgesteld
moet worden, met name in wijken
waar zich geen bedrijven bevinden
Wat dat betreft hoopt men bij een
aantal mensen onderdak te kunnen
vinden In de week dat de appara
tuur staat opgesteld komt er een of
twee keer een medewerker van het
waterleidingbedrijf langs
Over vier weken, als de onderzoe
ken achter de rug zijn, wordt het
gehele leidingnet schoongespoeld,
het zogenaamde spuien Hiervan zal
de hele gemeente mogelijk wat over
last ondervinden

Indringer
heeft sleutel

strom Bruin, Roelofarendsveen

f

vinden, verwacht hij dat men er ook
de nodige kredieten wel beschikbaar
voor zal stellen
Wethouder Van Caspel, Ruimtelij
ke Ordening, wil op dit moment nog
geen standpunt innemen "Dat zal ik
op zo kort mogelijke termijn doen,
maar eerst moet de dienst nog on
derzoek verrichten Daarvoor heb
ben wij tot nu toe geen tijd gehad en
het had niet de hoogste prioriteit"

Onderzoek naar bruin water
in Zandvoort in volle gang
Omdat men nog volledig in het
duister tast over de oorzaak van de
bruine verkleuring, wordt het water
op vrijwel alles onderzocht, waarbij
gekeken wordt naar zaken als hel
derheid, zuurgraad, temperatuur,
geleidbaarheid, zuurstof en druk
Waarschijnlijk is het een aantal fac
toren dat samen de oorzaak vormt
Opvallend is wel dat de meeste
klachten in de zomer voorkomen,
vooral op piekdagen, wanneer het
watergebruik zeven tot acht keer zo
hoog is dan gemiddeld Het zeer
dunne laagje slib, dat altijd in de
leidingen ontstaat, wordt dan door
de hoge stroomsnelheid sneller m
het water opgenomen Datzelfde ef
fect deed zich enkele weken geleden
ook voor toen een deel van het wa

ZANDVOORT Een vierent
wmtigjange
Zandvoortse
drugskoerier is in Engeland
veroordeeld tot zes jaar gevan
gemsstraf De man werd vorig
jaar januan in Mailowbottom
nabi] Londen opgepakt
Tijdens zyn arrestatie op 15 janua
n 1989 was de Zandvoortei samen
met twee landgenoten be/ia; ruim
dnehondeid kilo hasj over tt laden
van een Nederlandse vi achtauto die
uit Harwich kwam m een personen
wagen De drugs zouden vervolgens
bij een tussenhandelaai afgeleverd
worden Maar op het moment dat
het drietal op Engelse bodem stapte
was de politie al op de hoogte v an de
plannen
Vnjwel tegelijkertijd werd een
veeitiajange Zandvoorter malies
teeid Hij wordt gezien als het
brein achter de handel Kenneli]k
zondei het zelf te mei ken had hij de
aandacht van de plaatselijke lechei
ene getrokken met name door flin
ke geldbedragen uit te geven Deze
Zandvooitei is inmiddels tot twee
enhalfjaar gevangenisstraf verooi
deeld en komt er daaimee als ^e
volg van de velschillende noi men in
beide landen behoorlijk voordeliger
vanaf dan zijn jonge koerier
Diens Haagse metgezellen zijn
voorlopig weer op vrije \oetcn Men
twijfelt over hun aandeel in de zaak
Dat geldt eveneens vooi een man uit
Delft die ervan verdacht werd mee
gewerkt te hebben aan de 01 gamsa
tie Hij is vorige week vi ij gesproken
vanwege gebrek aan bewijs

• "De kosten
zijn misschien
wel tot de helft
teruggebracht",
aldus
CDA-raadslid
Van As over de
'Van
As-weg',
zoals deze ooit
door de PvdA
werd genoemd.

naeusstraat onverhoopt geblok
keerd raakt" Daarnaast wijst hij
erop dat de stroom autoverkeer over
de Sophiaweg richting nieuw noord
alleen nog maar zal toenemen, als
gevolg van de afsluiting van de ver
lengde Haltestraat De aanleg van de
nieuwe weg, in de vorige raadspeno
de door PvdA raadslid Toonen 'Van
As toevoerweg' genoemd, moet dan
ook los gezien worden van een even

Drugskoerier
krijgt zesjaar

Voortuinen (2)

Als de gemeente de giond aan de
huiseigenai en die een pand aan de
Zandvooitselaan
Haailemmei
straat of Hogeweg bezitten v.il \ei
kopen zou het raadzaam zijn als
men een afschiilt van de notanele
akte\an 11 apul 1918 aan deze groep
tou btui en Wil men iets kopen dan
moet men van te voi en goed geinloi
meeid zijn
l l f i Nlissin
/ imhnnrt
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Gasthuisstraat 9: Hoekwoning in centrum,
inpandige stenen garage/loods, achterom.
Ind entree, hal, toilet, woonk., keuken, douche, bergkamer.
Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.
Haarlemmerstraat 35: Halfvrijst. won., vooren achtertuin met achterom, opp. 180 m2.
Ind : entree, hal, kamer en suite, erker, moderne keuken, toilet/douche. 1e et. 2 ruime
slaapk., badk. met hgbad, douche en toilet.
Vr.pr. ƒ195.000,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 89: Goed onderh. 2 kamhoekapp. op 6e et. Ind. entree, hal, woonk.,
half open keuken, slaapk., badk. met douche
en toilet, balkon z/o. Serv.k. ƒ220,- p.m.
Vr.pr. ƒ 125.000,- k.k.
Burg. v. Alphenstraat 55/9: Goed onderh.
3/4-kam.hoekapp. op 3e et. Ind. entree, hal,
toilet, woon- en eetkamer, 2 slaapk., badk.
met douche, keuken, balkon oost en west.
Serv.k ƒ250,- p.m
Vr.pr. ƒ164.500,- k.k.
Patrijzenstraat 44: Goed onderh. 4kam.maisonette op parterre en 1e et. Ind.
ruime slaapk., bergk. 1e et. entree, hal,
woonk., keuken, 2 slaapk., badk., balkon
zuid, serv k. ƒ410,- p.m.
Vr.pr. ƒ172.500,- k.k.

Elektrische digitale wekker met voice-control. In wit of
zwart, l jaar Hema garantie.

2175

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE
l

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Zandvoort, februari 1990
Eindelijk is het dan zover!
Vanaf vrijdag 9 februari is Metropolitain
\\eer geopend.
Het resultaat, na bijna twee maanden
verbouwen, is een prachtig ART-DECO
interieur.

Katoenen tncot kinderpyjama. Mtl28
t/m 176. Div. kleuren

Daar ons klantenbestand zo groot is en de
ruimte in de zaak toch maar beperkt,
kunnen wij helaas geen receptie geven op
één dag.

1575

Wij willen u daarom graag de maand
februari verwelkomen met een lekker kopje
koffie en een drankje.
Dan zullen wij u tevens onze nieuwe
voorjaars- en zomerkollektie 1990 tonen.

Trilöbalpafcö9?75r
Gevoerd tnlobal warming-up pak. 100% polyamide. Mt M t/m XL Div. kleuren.

Wij stellen uw be/oek zeer op prijs.
Met vriendelijke groeten,

pour hommes

Beha met streepdessin. Mt 70 -80 A en 70 -85 B.
In wit, ivoor of skin.
9.75 2voorl6.75

Badschuim. Verrijkt met avocado. Inh. 500 ml.
2.50 2 voor 4.25

Beugelbeha. Mt 70 -85 B/C/D. O.a. wit of ivoor.

Fosfaatvrij gezinswasmiddel. Voor 40°, 60°,
95°. Zak a 2 kg. £ig}
5.25 2 voor 8.75

14.75

Kerkstraat 9
- 2042 JC Zandvoort Tel. 02507-13646

Plafonmère. Max. 60 Watt. O.a. wit of zwart.

20.75

Ook /ondags geopend!

Extra belegen Goudse kaas. Vers van 't mes.
l kg.
1530" 13.-

"DESUNSHOP"
Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieen, markiezen, zonneschermen.

tandarts-assistente

Tel. 02507-14443

liefst wonende te Zandvoort.
Leeftijd ± 17 jaar.
Brieven onder nr 991786 öur. van
dit blad.

Rauwe ham. Vers van't mes. 100 gram.2r&ö'2.10

Luierpakje. 80% katoen/20% polyamide. Mt 62
t/m 98. Wit 5^54.75 Pastelkleuren 6-25 5.25
Babyboffers: op ± 100 baby-artikelen
15% voordeel

Katoenen damesshps. Mt 34 t/m 46. Div.
kleuren.
3.- 3 voor 7.50

PROBEER EENS WAT ANDERS
Oesterzwammen
per doosje
Hollandse Jonagold

heel kilo

Grapefrults

5 voor

pond

gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.

VISVERKOOPBEDRIJF
met jaarvergunning voor strandverkoop, bestaande
uit geheel ingerichte visverkoopwagen en traktor, alsmede diverse inventaris opgesteld in huurloods.
ƒ 55.000,telefoon 02507-12944

vraagt

Gevraagd:

FLINKE WERKSTER
Mevr. L van der Storm, tel. 16131.

Z,45
1,95
1,95
2,45

Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK

TE KOOP

1x per week 9.00 tot 12.00 uur ƒ 40,-.

WEEKENDREKLAME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

met één uit héél pond

Katoenen rayé herenondergoed. Mt 4 t/m 8.
In wit of hcht blauw. Slip 135 6.25 Hemd of
sportslip
&K 7.75

.HEMA De normaalste zaak van de wereld..
Meisje dat graag opgeleid wil
worden tot

MAANDAG EN DINSDAG
vers gekookte Bietjes

30.-

Ruilen zonder problemen is bij ons
de normaalste zaak van de wereld.

De nieuwe folder van deze kollektie ligt
dan voor u klaar.

UIT ONZE KEUKEN
Waldorf salade

Set fietsbanden. Zwart met zijreflectie.
2 binnen- en 2 buitenbanden. 26"
* 30.- 28" 52^33.Vanaf

serveerster
fulltime en
serveerster/
kelner
Haltestraat 13
Tel. 14738

Verhuizen is vakwerk!

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

02507 - 17619 of 16500
zoekt voor haar 3 moderne verkooppunten

95 cent

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

die mee willen helpen om onze
hoge kwaliteit te handhaven.
Wij denken daarbij aan scholieren vanaf 17 jaar,
die veel inzet hebben en er verzorgd uitzien.
Wij bieden een goede salariëring en afwisselend
werk
Interesse9 Voor informatie kan contact opgenomen worden met:
J. Kroon, tel 02507-17619.

16,75

voor de weekends.

VERHUIZEN?

enkele jonge enthousiaste
part-time medewerkers

SPECIAAL WEEKMENU
(v*, maandag t/m vrijdag)
Goulashsoep (stokbrood)
d/v. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacinka

DE WIT VERHUIZINGEN

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

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
DEZE WEEK
ZWITSERSE
CHOCOLADEBOL

VRHUIZRS

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

BOERENCAKE

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865
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Verlies voor Bad Zuid en Scandals

Nihot/Jaap Bloem Sport nadert top
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie volop strijd. In
de interregionale klasse blijft Nihot/Jaap Bloem Sport het voor- Scandals
treffelijk doen en boekte een 0-2 zege op Smit. Scandals had
Met het Zandvoortse Scandals
moeten winnen van Handsome maar verloor onnodig met 4-5. gaat het minder goed. Door de verOok onnodig verlies voor Bad Zuid/ZVN tegen NAS, 0-1. Daar-sterkte degradatie is daaraan vrijwel
niet meer te ontkomen. Zeker niet
door raakt Bad Zuid ZVN verder achter op de koploper.
Het in de interregionale klasse debuterende Nihot/Jaap Bloem Sport
maakt een uitstekende indruk en
vertoeft in de top van deze klasse. In
de uitwedstrijd tegen het sterke
Smit speelden de Zandvoorters een
uitgekookt spelletje zaalvoetbal.
Niet zo aanvallend als zij gewend
zijn, maar meer vanuit een gesloten
defensie met uitstekend opgezette
counters. Smit moest het antwoord
schuldig blijven. Ontstond er een
doelkans dan was er altijd nog doelman Jaap Bloem, die zich voortref-

felijk weerde. In de eerste helft een
meestal sterker Smit dat toch op
achterstand werd gezet door een
treffer van Dennis Keuning. Ook in
het tweede gedeelte meer baltaezit
voor Smit, maar dat was juist de
opzet van Nihot/Jaap Bloem Sport.
De geconcentreerd spelende defensie greep veelal uitstekend in en
uit één van de snelle counters voerde René Paap de score op naar 0-2.
Wat Smit ook probeerde tegen dit
prima voetballende Nihot/Jaap
Bloem Sport viel niets te beginnen.

Holland Casino Zandvoort
toernooi met Hans Böhm
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan
van de Zandvoortse Schaakclub wordt aanstaande zaterdag het grootse Holland Casino Zandvoort toernooi gespeeld. Bij dit toernooi zal de
Nederlandse schaaktop aanwezig zijn.
Definitief voor de zogenaamde
„Kroongroep" hebben de volgende
schakers hun toezeggingen gedaan.
De deelnemende schakers zijn niemand minder dan Hans Böhm, Friso Nijboer, Liafbern Riemersma,
Manuelo Bosboom, Frank van Mill
en Klaas Steijn.

goed. Liefhebbers van de schaaksport kunnen zich nog opgeven tot
uiterlijk vrijdagavond 9 februari
20.00 uur, op de volgende telefoonnummers: 02507-15721-18430 of
17272. De partijen vangen aan om
10.00 uur in het Elysee Beach Hotel,
nabij het circuit. Het speeltempo bedraagt 2 x 25 minuten per persoon
per partij. De indeling per groep
vindt plaats op speelsterkte.
Vanavond zal de schaakclub in
het Gemeenschapshuis een receptie
geven ter ere van het 60-jarig bestaan. Tussen 20.00 en 21.00 uur is
schaakminnend Zandvoort welkom.

na het onnodige verlies tegen Handsome. De Zandvoorters kregen wel
zowel uitgespeelde mogelijkheden
dat de winst in de dubbel cijfers zou
moeten zijn geworden. Die kansen
werden echter volledig gemist en bij
de rust leidde Handsome al met 2-4.
In het tweede gedeelte een veel sterker Scandals dat met de enorme
kansen echter geen raad wist. Handsome vond het wel prima en won
met 4-5. De Zandvoortse doelpunten
kwamen op naam van tweemaal Rob
Verstraten, Pim van Dord en Patrick
Steenkist.

Bad Zuid/ZVN
Nadat Bad Zuid/ZVN de vorige
wedstrijd in een spijkerhard duel
van De Meer met 6-4 won, verliep de
strijd tegen NAS geheel anders. Het
in de middenmoot vertoevende NAS
was geen ongrijpbare tegenstander
voor de badgasten maar die kenden
een off-day.
De Zandvoorters waren gewoontegetrouw in de beginfase in de aanval
zonder dat daar scoringsmogelijkheden uit ontstonden. Pas in de 6e
minuut werden de aanvallen wat
doelgerichter en kon de keeper van
NAS een schot van Rik Keur nog
ternauwernood met de voet keren.
Even later zette Jack Goedegebuure
goed door en verscheen alleen voor
de keeper, die echter opnieuw redding bracht. Na een uitstekende aan-

val, opgezet door Frans Post kreeg
Gerard Ramkema een unieke mogelijkheid, doch zijn schot verdween
langs de verkeerde kant van de paal.
De NAS aanvallers konden Wim van
de Kuyl nauwelijks in verlegenheid
brengen, maar doordat ook Bad
Zuid/ZVN ongeconcentreerd speelde brak de rust aan met een dutabelblanke stand.
Meteen na de pauze kreeg Bad
Zuid/ZVN het even benauwd toen
Rik Keur met een twee minuten
straf naar de kant werd gestuurd.
Door twee zeer knappe reddingen
van Wim van de Kuyl kwamen de
Zandvoorters deze fase zonder
kleerscheuren door. Bij Bad
Zuid/ZVN draaide het niet deze
avond zodat veelal met afstandsschoten werd geprobeerd om de score te openen, maar de meeste schoten troffen geen doel. De gasten uit
Zwanenburg hadden in de 8e minuut meer succes toen een slordigheid in de Zandvoortse defensie onmiddellijk werd afgestraft, 0-1.
Hoewel Bad Zuid het tempo nu
wel verhoogde bleef het een zeer povere vertoning en NAS bleef simpel
overeind. Pas drie minuten voor het
einde oefende Bad Zuid wat druk
uit. Hoewel Rik Keur en Jack Goedegebuure dicht bij een doelpunt
waren leverde ook een man meer
situatie niets op en werd geheel onnodig verloren, maar gezien het vertoonde spel wel terecht. Dit tot groot
ongenoegen van coach Ap Lammers,
die hierdoor de achterstand op de
koploper zag groeien tot vier punten.

Al deze deelnemers waren kortgeleden nog aanwezig op het Hoogovensschaaktoernooi. Dit Holland
Casino Zandvoort toernooi belooft
dus een waar schaakspektakel te
worden voor Zandvoort. Mede door
de sponsoring van Holland Casino
Zandvoort heeft de Zandvoortse
Schaakclub een dergelijk sterk toernooi kunnen organiseren.
Voor de overige 19 groepen van 6
spelers, loopt de aanmelding vrij

ZANDVOORT - Elders leest
u in het verslag over de 2-0 zege
van de zaalvoetbalvereniging
Nihot/Jaap Bloem Sport en
hier het laatste nieuws, namelijk wederom een knappe overwinning. PC Courtaet werd
door een door blessures geplaagd Nihot/Jaap Bloem
Sport met 5-1 overklast.

• Het B1 jeugd badmintonteam van BC Lotus. Van links naar rechts: Penoi Schultz en Jeroen Langelaar

BC Lotus beëindigt competitie
met titel voor B 1-jeugdteam

ZANDVOORT - Voor de badmintonclub Lotus is de competitie erg goed verlopen. Vooral
het feit dat het jeugd-Bl-team
kampioen werd, een reden tot
grote feestvreugde in de vereniging. Het gehele seizoen
maakte dit jeugdteam een sterke indruk en legde afgelopen
zondag terecht beslag op de titel.

Dennis Spolders (ook een jeugdspeler) en de steun van vele leeftijdgenoten werd de laatste wedstrijd met
maar liefst 8-0 gewonnen en was het
kampioenschap definitief. Een fantastisch resultaat. De andere jeugdteams zijn weliswaar lager geëindigd, maar het enthousiasme en de
inzet van het Dl, Cl en C2-team en
de reservespelers (sters) was enorm.
Het bestuur en seniorenspelers zijn
met recht rrots op de BC Lotusjeugd, waarbij hun dank ook zeker
Kanita en Petnoi Schulz, Jeroen uitgaat naar de ouders, die hen zo
Langelaar en Nicolas Ruijer vorm- plezierig bij hebben gestaan tijdens
den het Bl-jeugdteam. Na tien van de uit- en thuiswedstrijden.
de twaalf wedstrijden was het al duidelijk dat de BI kampioen zou worden. En jongstleden zondag was het Gewoonte
dan zover. Onder begeleiding van
Ook de seniorenteam hebben zich
van hun beste kant laten zien. Het
beste resultaat werd wederom behaald door het herenteam. Het is
bijna een gewoonte geworden voor
dit team om kampioen te worden,
maar dit jaar hadden zij een te sterdinsdag een uitstekende oefenwed- ke concurrent. De tweede plaats is
strijd, waardoor de verwachtingen echter een prima resultaat. Bij de
hoog gespannen waren, nu ging het resterende teams kwam het er iets
totaal niet en werd er bijzonder minder uit dit seizoen. Bij het eerste
slecht gespeeld. Vooral aanvallend team bijvoorbeeld was de vechtlust
bakte Casino-ZVM er weinig van. De enorm, maar het gaat uiteraard om
Zandvoorters kregen maar liefst ze- de gewonnen partijen.
ven uitgespeelde en vrije doelkanEn niet in de laatste plaats mogen
sen, maar wisten daar geen gebruik de resultaten van het tweede team
van te maken. Na zo'n gemiste kans vermeld worden. Dit meest hechte
was het BSM dat er een snelle break en misschien wel gezelligste team
uit gooide en wel wist te scoren. moet dit seizoen gedacht hebben, „al
Vooral bij een 3-3 stand lieten de het goede komt in drieën", aangeZandvoorters enige mogelijkheden zien de meeste wedstrijden in drie
ongebruikt. Daardoor geen voor- sets werden beslist. Helaas ging dat
sprong maar wel een 6-3 achterstand te veel met verlies, waardoor dit
die bij rust op 10-7 werd bepaald.
team waarschijnlijk moet degraderen. Toch zit team twee niet bij de
In de tweede helft heeft Casino- pakken meer, want met eenzelfde
ZVM getracht de bakens te verzet- bezetting staat dit team al weer te
ten. Defensief ging het toen wel goed
maar aanvallend bleef men onder de
maat. Het gat van drie punten bleef
(ADVERTENTIE)
en door het missen van die kansen
kwam daar geen verandering in, 1612. De Zandvoorters krijgen zondag
de vrijwel zekere kampioen ADO op
bezoek (14.45 uur) en willen zich
dan revancheren. „Het ging vandaag
wel heel erg slecht", vond trainerspeler Jan van Limbeek. „Ik zelf
speelde ook slecht". Nee, ik had dit
niet verwacht, we kunnen het best.
Tegen ADO wordt het een prestigeBLOEMENDAAL
slag, die we willen winnen. Kampioen worden kan niet meer maar
T DORPSHUIS
we kunnen wel laten zien dat we
v.a. 9 feb. 16-21 uur
beter kunnen dan zondag".
za. 10 feb. 11-17 uur
Doelpunten Casino-ZVM: Peter
zo.
11 feb. 11-17 uur
Pennings 4, Guido Weidema 3, Kees
Hoek 2, Ronald Vos 2, Gerard Damhoff 1.

Donkere dag Casino-ZVM

In de eerste helft gaf het dames
team van Casino-ZVM nog redelijk
tegenspel. Na een snel opgelopen 4-1
achterstand herstelde Casino-ZVM
zich enigszins en vocht zich terug in
de wedstrijd. De sterke CSV opbouwspeelster kreeg een persoonlijke dekking en daarmee kreeg Casino-zVM meer vat op de strijd en leek
er bij een 7-5 achterstand bij de rust
nog van alles mogelijk.
Tot 12-10 kon Casino-ZVM in de
tweede helft bijblijven, maar toen
hep een lichamelijk sterker en feller
CSV weg en werd Casino-ZVM naar
een 16-11 nederlaag gespeeld. „We
^Peelden een goede eerste helft",
stelde coach Geert Dijkstra. „De
tweede helft was echter'heel matig
en kwamen we over alle linies veel te
kort". Doelpunten Casino-ZVM:
Elly von Stein 4, Sylvia Blom 3, Margfeet Sterrenburg 2, Wendy van
Straten l, Mireille Martina 1.

Heren
Speelde Casino-ZVM vorige week

Voetbal
Zaterdag: Zandvoort'75-NAS 15.00
uur, binnenterrein circuit.
Zanclvoortmeeuwen-Kennemers
14.30 uu, terrein Vondellaan
TZB-DEM 14.30 uur, terrein Kennemerweg.
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Nieuw
Vennep 14.30 uur, terrein Vondel
laan.
• Het herenteam van Sporting OSS speelde een knappe partij, roto Bram stenen Overbob-ZTB 14.30 uur te Hoofddorp.

Sporting OSS- heren
sterk op dreef

EURS

popelen om het volgend seizoen
weer aan de slag te kunnen.
Voor de BC Lotus is dan weliswaar de competitie afgelopen, het
seizoen loopt nog door tot eind april.
De badmintonclub Lotus gaat vooral voor de jeugd nog een aantal leuke
dingen organiseren. Naast de externe en interne oternooien gaat Lotus
nog vele andere dan badmintonactiviteiten opzetten. Er zijn trouwens
voro de rest van het seizoen nog een
beperkt aantal plaatsen vrij voor een
paar gevorderde recreatie-seniorenspelers (sters), op vrijdagavond in de
van Pageehal.
Voor inlichtingen kan men terecht bij Wim Mendel, telefoon
02507-16464. Over alle jeugdzaken
kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij Rika Koper, telefoon
02507-17337.

Basketbal
Zaterdag: 18.45 uur Lions HerenDokko, in de Pellikaanhal.
18.45 uur Lions dames-Mapleleaves,
in de Pellikaanhal.
17.30 uur Lions junioren-Hoofddorp
B in de Pellikaanhal.

ZANDVOORT - In een bijzonder aantrekkelijke volleybalwedstrijd heeft Sporting OSS een knappe 3-1 overwinning be- Volleybal
haald op Van Nispen. De volleybaldames kwamen tweemaal in
Zaterdag: 15 00 uur Spaarndamactie. In de bekerronde werd het tweede team van OVRA met 2-0 Sporting OSS heren.
geklopt en de competitiewedstrijd tegen koploper Waterlanders
ging na hevig verzet met 0-3 verloren.
Zaalhandbal

Een hard werkend Sporting OSS
had het eigenlijk vrij gemakkelijk
tegen Van Nispen. Alleen in de eerste twee sets bood van Nispen sterke
tegenstand, maar voor het overige
had Sporting de gasten in de zak. De
eerste set werd na veel spanning

door Sporting OSS met 17-15 gewonnen en in de tweede set leek het zeer
gemakkelijk te gaan. Met een goed
gesloten verdediging, gevolgd door
zuiver opgezette aanvallen en harde
smashes, liep Sporting OSS vlot uit
naar een 9-1 voorsprong.
Sporting probeerde te snel een
einde aan deze set te maken, waardoor er onnauwkeuriger gespeeld
werd. Ook de concentratie verslapte
en Van Nispen greep de geboden
kans en kwam terug in de wedstrijd.
Wat de Zandvoorters ook probeerden, het ritme bleef zoek en Van
Nispen pakte de tweede set met 1416.

ZANDVOORT - Het koppel
Paap/Vergeest heeft vorige
week woensdag de leiding in de
A-lijn van de bridgecompetitie
overgenomen. Met een score Tevergeefs
van maar liefst 67,14 procent
In de derde en vierde set hervond
speelde het paar een zeer ster- Sporting OSS zich weer en met leuke partij.
ke rally's werd Van Nispen op de

Nihot/Jaap Bloem
haalt opnieuw uit

ZANDVOORT - Het was afgelopen zondag een donkere
dag voor de Casino/ZVM handbalteams. De Zandvoortse dames verloren van CSV met 1611 en moeten ernstig met degradatie rekening houden. De
heren verloren de strijd om de
tweede plek van BSM met 1612. Voor de Zandvoorters was
dit een wedstrijd van de gemiste kansen.

Sportagenda

Paap/Vergeest
op kop bij bridge

Spektakel

Doordat de scheidsrechter een
treffer van FC Courbet afkeurde was
Nihot/Jaap Bloem Sport direct wakker en zorgde er voor dat de gasten
niet gevaarlijk konden worden. Uit
een snelle vrije trap scoorde Dennis
Keuning 1-0, maar die voorsprong
bleef niet lang op het scorebord. Een
snelle aanval van FC Courbet werd
keurig afgerond en de stand was
weer gelijk, 1-1. Het was echter Bas
Heino, die de man van de wedstrijd
zou worden, die de Zandvoorters na
een gave solo op een 2-1 voorsprong
zette.
In de tweede helft een rustig voetballend Nihot/Jaap Bloem Sport dat
al snel op een 3-1 voorsprong kwam
toen Edwin Ariesen de vrijstaande
Bas Heino een niet te missen kans
bood. FC Courbet antwoordde met
hard spel doch de badgasten lieten
zich niet intimideren. FC Courbet
liep tegen een paar twee minuten
straffen op en daar maakte Nihot/Jaap Bloem Sport uitstekend gebruik van. Edwin Ariesen maakte er
4-1 van en een moegestreden Zandvoorts team wist er ook nog 5-1 van
te maken, door Bas Heino. Coach
Guus Marcelle was prima te spreken
over de resultaten van zijn team.
„Ook met de vele blessures blijven
ze prima presteren."

SPORT

De goede prestatie van het koppel
Paap/Vergeest kon nog enigszins
worden benaderd door het team
Spiers/Emmen, die met een score
van 60 procent tweede werd. In de
competitie zijn de heren Spiers en
Veldhuizen naar de tweede plaats
gezakt. Met nog maar één wedstrijd
te spelen is het bijzonder spannend
in de A-lijn geworden. De koplopers
liggen dicht bij elkaar, maar ook onderaan is het spannend. Er zijn
maar liefst vijf paren die nog kunne'n degraderen.
• In de B-lijn deed het echtpaar Potharst een geslaagde greep naar de
macht. Door 60,71 procent te scoren
werden zij niet alleen eerste, maar
hebben bovendien de koppositie
overgenomen. Met nog één wedstrijd voor de boeg kan promotie
naar de A-lijn heb niet meer ontgaan.
Het koppel Van Os/Saueressig werd
tweede met 58,48 procent. Ondanks
deze score heeft neemt dit paar nog
steeds de laatste plaats in de ranglijst in en degradatie in onontkoombaar. De heren De Leeuw en Polak
consolideerden hun tweede plaats in
deze lijn, terwijl het koppel Overzier/V.d. Staak naar de tweede
plaats opklom.

Onveranderd

knieén gedwongen. Vooral in de derde set was Sporting oppermachtig,
gezien de 15-5 winst. In de vierde set
heeft Van Nispen tevergeefs geprobeerd een gelijkspel uit Zandvoort
weg te slepen. De Zandvoorters hielden het hoofd erbij en speelden soepel naar een 3-1 winst door de vierde
set met 15-11 af te sluiten.
„Alleen in de tweede set was er een
inzinking," aldus speler-coach Jan
Dietz. „Concentratieverlies, denk ik,
maar voor het overige speelden we
een goede partij en staan nu stevig in
de middenmoot."

Dames
De bekerwedstrijd tegen het in dezelfde klasse (promotieklasse) verblijvende OVRA 2 werd door Sporting OSS knap gewonnen. OVRA,
dat tweede op de ranglijst staat, had
aleen m de eerste set tegen het op de
achtste plaats staande Sporting, wat
in te brengen. Dat werd nog een
spannend gevecht, maar toch gewonnen door Sporting met 15-12. In
de tweede swet speelde een uiterst
gemotiveerd Sporting OSS het
OVRA-team van de vloer en won met
15-3.
Tegen de sterke koploper Waterlanders heeft Sporting OSS vooral
in de eerste twee sets uitstekend tegenspel geboden. In de eerste set
nauwelijks krachtsverschil. Sporting knokte voor elk punt en bleef
lang in het spoor van Waterlanders.
Helaas bleek Waterlanders in het
slot van deze set iets beter en won
met 11-15. In de tweede set was Sporting OSS dicht bij een verrassende
setwinst. De Zandvoortse dames namen een ruime voorsprong (10-4) en
ook nadat Waterlanders tot 13-9 terugkwam was de setwinst voor het
grijpen. Waterlanders het echter terecht zien in deze klasse de toon aan
te geven en pakte via 14-14 alsnog de
set met 14-16.

In de C-lijn werden de heren
Boom en Verburg eerste met 58,04
procent en tweede het koppel Haverkate/Rudenko, dat met regelmatig
spel 55,95 procent behaalde. De kop
in de C-lijn is onveranderd. Bovenaan staat nog steeds het paar De
Kruijff/Kleijn en tweede Haverkate/Rudenko.
Het koppel Rooijmans/Van der
Meer haalde in de D-lijn een superscore van 70,71 procent, terwijl de dames Fokkens en Klinkhouwers in de
buurt bleven met 63,93 procent.
Voor de rest van deze lijn was er
weinig te verdelen. Het paar Van der
Meer/Rooijmans staat nu riant aan
kop en heeft de dames Dekker en
In de derde set was het dappere
Reijn naar de tweede plaatst verwe- verweer van Sporting OSS gebroken
zen. Het koppel Fokkens/Klinkhou- en was de weg vrij voor Waterlanwers staat nu derde.
ders om er snel een einde aan te
maken. Dat deed de koploper dan
ook met 15-3. „We hebben goed tegenspel geboden," meende voorzitter Ad Akkermans. „Sporting speelde een gemotiveerde partij, maar
Waterlanders liet zien terecht bovenaan te staan. Toch draaien we
erg lekker mee m deze competitie."

Zandvoortmeeuwen moet
zich zorgen gaan maken
ZANDVOORT - Door de resultaten van afgelopen zondag
is de situatie voor Zandvportm,eeuwen bijzonder precair geworden. Zelf verloren de Zandvoorters met 3-1 van De Brug
en concurrent Van Nispen won
met 4-2 van Nieuw Vennep.
Zandvoortmeeuwen is nu rode
lantaarndrager en te hopen is
dat er een eindsprint komt, die
lijkt op die van vorig jaar.

maat met een goed doelpunt de
spanning terugbracht (2-1) leek er
nog van alles mogelijk.
De Zandvoorters trokken fel ten
aanval en kregen een groot overwicht. Het wachten was op de gelijkmaker maar in de afwerking wilde
het niet vlotten. De Brug bleef overeind en wist in de slotfase van het
aandringen van Zandvoortmeeuwen
gebruik te maken. Een scherpe
counter en de Meeuwen waren een
geslagen ploeg, 3-1.
De stand in de vierde klasse
Zandvoortmeeuwen ging in deze
wedstrijd van start met oud-prof KNVB is: 1. Velsen 13-22, 2. Renova
doelman Jaap Bloem onder de lat. 13-20, 3. De Brug 13-16, 4. Hoofddorp
Zijn debuut was goed en de drie te- 12-13, 5. Geel Wit 13-13, 6. DSOV 13gendoelpunten waren voor hem on- 12, 7. Nieuw Vennep 13-12, 8. Onze
houdbaar. Door persoonlijke fouten Gezellen 13-11, 9. VSV 12-10, 10. Van
in de Zandvoortse defensie kwamen Nispen 13-9, 11. TYBB 13-9, 12. Zanddie doelpunten tot stand. De Brug voortmeeuwen 13-7.
was in het eerste gedeelte de beter
spelende ploeg en opende de score
reeds na tien minuten spelen, 1-0. De
Zandvoorters wisten in het verdere
verloop zich aardig te herstellen en
zochten naar de gelijkmaker die niet
ZANDVOORT - Bij een snelheidskwam.
controle in de ochtenduren op de
In de tweede helft werd Zand- Zandvoortselaan zijn vorige week
voortmeeuwen een stuk sterker. Er 600 voertuigen gecontroleerd. Eenwerd feller gespeeld maar echt uit- entwintig automobilisten reden te
gespeelde kansen ontstonden er hard en kregen een proces verbaal, 's
niet. De Brug profiteerde bij een uit- Middags werd het zelfde aantal geval van slecht ingrijpen in de Zand- controleerd. Toen hielden negentien
voortse defensie en doelman Bloem automobilisten niet aan de maxiwas kansloos, 2-0. Toen Rocco Ter- mum snelheid.

Snelheidscontrole

Goede resultaten
bij toestelturnen
ZANDVOORT - De keurgroep
van de gymnastiekvereniging
OSS heeft zaterdag bij turnwedstnjden in Haarlem uitstekende
resultaten bereikt. De acht
meisjes, onder leiding van mevrouvv A. Spieard, namen voor
het eerst deel aan dezwe \vedstrijden m de D-hjn.
Het Zandvoortse team bestond
uit Joyce Koopman, Lisa van
der Mye, Arda Paap, Femke
Paap, Merle van der Storm,
Brenda Sandbergen, Fransisca
Rosenboom en Jill Toonen.
Er werd gestreden op de on
derdelen kast, balk, lange mat
en brug. De beste resultaten
werden behaald door Merle van
der Storm met een derde plaats
m de jeugdklasse en Brenda
Sandbergen met een derde
plaats in de junior klasse. Zes
Zandvoortse turnsteis gaan
door naar de regio-kampioenschappen die op 10 maart in
Badhoevedorp worden gehotiden.

Uitslagen handbal: DJ ConcordiaZVM 15-3, HS BSM-ZVM 16-12, HS
Blinkert 5-ZVM 4 6-6, DS ADO 5ZVM 2 10-10, DS CSV-AVM 16-11, JJ
HVL-ZVM 22-26.
Zondag m de Pellikaanhal: 09.30 uur
HS ZVM 4-ZVM 3, 10.35 uur DJ
ZVM-NIeuw Vennep, 11.40 uur DS
ZVM 2-Wijk aan Zee 2, 12.45 uur MA
ZVM 2-Nieuw Vennep, 13.30 uur DS
ZVM-Meervogels, 14.45 uur HS
ZVM-ADO, 15.55 uur HJ ZVM-Blinkert.

Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM-Z'75 D-jun., 18.30 uur
ZVM-OG B-jun., 19.00 uur Z'75 2Schoten 3 dames, 19.45 uur ZVMOtte Eagles, 20.40 uur TZB-Sekura
vet., 21.25 uur TZB 3-Concordia 3,
22.10 uur TZB 5-Out 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Nihot/JBS-Diemen, 21.40
uur TZB-TYBB dames, 22.20 uur Z.
Noord 3-Kalmthout 2.

Nieuwe clubs en
cursussen van
start
in Stekkie
ZANDVOORT - Dit voorjaar

organiseert de Stichting Aktiviteitencentrum 't Stekkie
weer verschillende clubs en
cursussen voor volwassenen
en ouderen.

Sinds januari heeft een groepje
bridgeliefhebbers elkaar gevonden
op de donderdagmiddag van 13.30
tot 17.00 uur. Zowel beginners als
gevorderden kunnen m 't Stekkie
bridgen. Iedereen die belangstelling
heeft maar zich eventueel niet elke
week wil binden, is van harte weikom. De kosten bedragen 1,50 gulden per keer.
Voor alle ouderen m de regio is er
eens in de veertien dagen op zondagmiddag een gezellige klaverjasmstuif. Deze druk bezochte middag is
vrijblijvend en staat open voor iedere liefhebber van 14.00 tot 17.00 uur.
De entree bedraagt een gulden per
keer en de eerstvolgende instuif is
komende zondag 11 februari.
Belangstellenden hebben de mogelijkheid deel te nemen aan de orientatiecursus van vier avonden over
'natuurlijk genezen'. De onderwerpen die per keer behandeld worden
zijn: magnetiseren en helderziend
zijn, homeopathie als ondersteunmg, hypoglykemie, de therapeutische benadering van rheuma en iriscopie. De avonden worden verzorgd
door iriscopiste Ria Gerritsen. De
cursus is op dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur en kost 15 gulden voor
vier avonden of 5 gulden per keer.
Bij voldoende belangstelling start de
cursus op 6 maart. Voor inlichtingen
en aanmeldingen kan men contact
opnemen met 't Stekkie, tel. 17113.
Voor kinderen van 8 tot en met 12
jaar wordt een teken- en schildercursus gegeven. Daarbij staat de eigen
creativiteit centraal, al wordt er gewerkt met vastliggende opdrachten.
Tevens komt de techniek van drukwerk aan de orde. De cursus, die op l
maart begint, is op elke donderdag
van 15.45 tot 17.00 uur. De deelnamekosten bedragen 20 gulden voor tien
lessen.

Pennekamp en
volmaaktheid
ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek zijn deze
maand krijttekeningen te zien
van Robert Pennekamp uit
Wageningen. Sommigen zullen
hem kennen als serveerder bij
de Gammon Club of bij Riche.
Die binding met Zandvoort vooral
leeft gemaakt dat Robert ook best
eens in de Zandvoortse bibliotheek
.vilde exposeren met zijn - voornanelijk - figuratieve of abstracte werken. Kenmerkend daarvan is de exoressieve stijl. Pennekamp hecht
dan ook meer aan de uitstraling, met
feer en emotie, dan aan technische
volmaaktheid.
Bij een uitleg van zijn werkwijze
wordt een verbinding gelegd tussen
ijn 'hobby' tekenen en zijn werk als
bedrijfsadviseur, omdat beide om
een creatieve oplossing en een multidisciplinaire aanpak vragen. Zowel
iet maken van een tekening als het
nschatten van een bedrijfsituatie
vergt een grote mate van creativiteit,
vooral als er gestreefd wordt naar
volmaaktheid. Robert Pennekamp
doet dat bij beide.
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Divers personeel
gevraagd

Opsporing verzocht

Muziekinstrumenten

van:
SPANJE Dame zoekt vitale
KLUSJESMAN tegen kost en
inwoning Tel 02507 13863

gemotiveerde
schoonmakers/sters
inval- en oproepkrachten

Oproepen
Mededelingen

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot
ten
Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 38 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2
2042 JM Zandvoort
+ Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie edities
ƒ 6 13 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
• Bi) plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

voor div. objecten m de regio

* 8 februari Lieve Mama
gefeliciteerd met je 40ste ver
jaardag Kelly en Manelle
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
HIEP HIEP HOERAi
Oma Zandvoort
vandaag 75 jaar
Dikke zoen Glenn en Sidney
* Mazzeltov Oma Pom tot
120 jaar Sharon Gilla Michal
Peuterspeelzaal t Opstapie
heeft nog plaats op de dins
dagmiddag leeftijd vanaf ± 2
jaar Inl tel 18119 of 15601
•*• Rien bedankt voor je goe
de raad en je krijgt de gezel
hgste foto Tot ziens en een
goede reis Doei Agaath
Jaap en Truus
* Verzamelbeurs Zandvoort
in Gem sch huis zo 11 febr
Ruilen
kopen
verkopen
Zeer vele verzamelgebieden
Gratis taxatie Inl 14234
* Voor maar ƒ 30 kunt u bijna
een heel jaar genieten van de
gezelligheid bij de Ver Vrou
wen van Nu Word ook lid1 Bel
tel 14462

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard

zich aan te melden
Fiscaal nr is een vereiste

13529

Antiekbeurs Bloemendaal
Cult Centrum 't Dorpshuis

02507-19292
vragen naar
commissaris Heierman

Kleding

Woninginrichting

BONTMANTELINRUIL
Fabrieksprijzen
(kleine) bijbel tegen excl Stoffering
bank/boot/cara
lichtgew
lammy s/nappa/ vankussens bijv 10 kussens
bontgevoerde regenmantels compl v a ƒ 275 t Woonwin
Heren lammy s en jacks
keltje Alkmaar Laat 10 072
Folders tel 020233488
158076 Amsterdam A Cuyp
130 0206629199 Denllp68A
COUPEUSE/
(fabriek) 029085700
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo
Lijsten op maat
dellen naar maat en eigen
ontwerp voor u te maken ook
bij
veranderwerk Voor alle leef
Foto
Boomgaard
tijdsgroepen en maten
Tel 02507 17370
Grote Krocht 26

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
L||J

Tel. 02507-12614
Oppas gevraagd/
aangeboden

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Vrijdag van 1621 uur zaterdag en zondag van 11 17 uur
Onder auspiciën van de V A E (Verenigde Antiekbeurs Expo Jurre (3 jaar) zoekt oppas v
santen) bieden antiquairs uit het hele land veel meubels en ma di en wo middag Niet
m sch vak Tel 15345
klem antiek aan met sohnft garantie

Dakkapel 11

Nu ook in bouwpakket
Dieren en
Huishoudelijk
Duidelijke handleiding
(Para)medisch
voor doe het zelvers
dierenpersoneel
personeel
In 1 dag te plaatsen
benodigdheden
gevraagd
gevraagd
Ook voor aannemers
Timmerbedrijf/fabnek Ruiter
Specialist m
DENNIS PAPEGAAIEN
Meisje dat graag opgeleid wil Gevr flinke HUISH HULP 1x
dakkapellen kozijnen
een begrip m Nederland Bel
worden tot
p 14 dgn
voor gratis infoboek 020 Tel 022022700 Fax 2730
tandartsassistente Tel 02507 12565
665 7658 Inruil en fin mog
liefst wonende te Zandvoort Welke nette werkster komt
koop
aquarium
Leeftijd ± 17 jaar Br o nr onze villa 1 dag p w (ca 5 uur) * Te
Zalenverhuur
30x30x70 + filter ƒ50 Te'
71376839 bur v d blad
schoonhouden'' Tel 15423
02507 17271

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij
Tel 02507-17935
5 REGELS

Bob Schmidt

VERENIGINGSGEBOUW

Huwelijk en
kennismaking

De Krocht

Grote Krocht 41 Zandvoort
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan tel 02507 15705 18812 voor
3
arasol Reis en Contacten BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS
club 023 356840 (infoband)

MICRO
• ff GRATIS

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

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

Tel

k 0 0 P b r u i d s l a P 0 n
m a a t
T e
3 8
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t i> n s t 0 e l
T e l
0 2
3 4 3

Brieven onder nummer / 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

13529

* Te koop tweezits bankje +
eenpersoons opklapbed met
ombouw wit + bruine vouw
deur In een koop ƒ 150 Tel
02507 12536
•*• Te koop witte commode
met opzet + ledikantje met
hemeltje dekbed hoezer
e d prijs ƒ250 Tel 18176
T k buffetkast eik fin als
nieuw ƒ500 wagenwielt m
gl pi ƒ100 Tel 16121
* Tk
inbouw keukenblok
dubb spoelbak elektr kook
plaat
taf mod
koelkast
f225 Tel 0250717148
T k a Queen Ann eeth stoe
len nw bekleed 2 staande
lamp hanglamp 1 krist pla
fonn Tel 02507 16071
* T k a r v s aanrechtblad
nel spoelblad 180x57 ƒ45
Tel 17225
Wij STOFFEREN 10 bankstel
kussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
van ƒ 39 95 voor ƒ 9 95 p mtr
Vitrage en alle soorten model
gordijnen v a ƒ595 per me
ter gratis gemaakt' 1000 ver
schill meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9 95 Wij stofferen alle
soorten meubelen boten en
caravans zeer voordelig Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
stoff incl stof of leather look
ƒ 10 Prachtige 1 pers matras
ƒ55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES
Haarlemmerdijk 168 Amster
dam 020220981 Amperestr
10 Zandvoort 0250719347
Wij STOFFEREN 10 bankstel
kussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
voor ƒ 9 95 p mtr Vitrage en
alle soorten modelgordijnen
v a ƒ995 per meter gratis
gemaakt1 1000 verschillende
meubelstoffen voor ƒ 9 95
Wij stofferen alle soorten
meubelen boten en caravans
tegen scherpe prijzen'
DE VRIES
Julianapark 40 HAARLEM
(Winkelcentrum Cronje)
Tel 023 260359 of
b g g 371342

Radio/tv/video

Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 1330 uur
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15 00 uur
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

Cursus (A) Tarotkaarten lezen
(B) Kabballah inleiding
Tel 0250718100
Leer kunstzwemmen bij de
Zeeschuimers Wij zoeken K
meisjes van 10 tot 14 jaar
Kunstzwemmen voor ƒ30 of
ƒ 15/maand Woensd vnjd
en/of zaterdag
Inl tel 16511

Tel na 19.00 uur

Ccfl/ E makelaars o.g.
Kunst en antiek

VIDEOTHEEK
Corn. SliiirsstTMt 21
Til. 02107-12070
5,-/7,50 p.d.
5 films

25,- p. week
Verhuur Mivli-boxen
24 uurs seryice

r

TV

EN VIDEOREPARATIE
Snel en betrouwbaar
Meestal thuis gerepareerd
Vrijblijvende prijsopgaaf
Geen voornjkosten
Tel 020 960054/912427

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

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

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
•* Te koop aang western gi
taar ƒ225 Tel 02507 14172
Te koop witte Rippen piano
Tel 16494

Lessen en clubs

Te koop exclusieve BRUIDS
JAPON mt 38 40 pnnsesse
stijl m tiara en sluier vr pr
± ƒ 1000 Tel 13863

Grote Krocht 26
Tel

Wie durft

Foto Boomgaard

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1 75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Te koop
aangeboden
diversen
LAMSVACHTEN te koop van
af ƒ 150 p st KOEHUIDEN
ƒ600 pst Tel na 1800 uur
02507 18733
Te koop aangeb Burago
schaalmodel 1 op 18 Ferrari
ƒ40 Tel 13213 na 18 00 uur
* Thermo ramen 171x124
83x138 29x84 18x52 t e a b
paardrijlaarzen + hakken
plankje
ƒ 30
pianokrukje
rechthoek ƒ45 Tel 02507
13695
* T k hout bur m schnjfm
vak ƒ 40 houten boek rekje
ƒ15 karre w + kapjes ƒ75
st platensp + pi in koffer
ƒ 75 023 246922 (B veld)
* Tka Engels tafelklokje
loopt goed
ƒ 150
Tel
02507 17329
• * • T k a race/sportfiets 10
versnellingen i z g st ƒ 135
grote Moulinex grill m ingeb
braadautomaat
+
ge
braanw ƒ60 Tel 18829

Te koop
gevraagd
diversen
Gevr oude lederen motorjas
of jack en theekastje
Tel 0251035217
* Te koop gevraagd voor zo
merhuis stapelbed en 2 per
soons bed ± 1 40 Liefst met
matras beschadiging geen
bezwaar 02507 18357
* T k gevr afstandsbedie
nmg voor garagecomplex Ve
nemaplein Tel 02507 17320

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
GARAGE TE HUUR
Burg v Fenemaplein
Tel 02507 14534
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan

Tel 12164
Te huur v perm ZIT/SLAAP
KAM m keukenblok warm/
koud water ƒ 450 p m 1 mnd
borg Tel 02507 13863

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Jonge vrouw zoekt woonr
flat of etage v perm bew
huur tot ƒ500 Tel tot 11 uur
023365865 of 02507 18716
Sinds kort werk ik (25 jr eco
noom) niet meer bij het Min
van BZ maar bij de A damse
effectenbeurs Vandaar dat ik
graag zou verhuizen v Sche
venmgen naar Zandvoort
Wie helpt mij per 1/3 of 1/4
aan rustige
zelfstandige
woonruimte'?
Tel 070547341 na 1900 u

Woningruil
AANGEB kl eengw v + a
tuin c v douche huur ƒ 520
per mnd te Bentveld GEVR
eeng w in Zandvoort ook
Noord Tel 13748 na 20 uur
Woningruil
Aangeb
nw
zelfst ben hoekhuis m tuin
bij binnenstad Zwolle (O)
huur ƒ 275 excl
Gezocht zelfst woonr m
Zandvoort huur tot ƒ 600
Schrift reacties Holtenbroe
kerweg 52 8021 VG Zwolle
Wopingruil Aangeb
4 ka
merflat 2hg Gevr beneden
woning Br o nr 764 76842
bur v d blad

Financien en
handelszaken

* Te koop t v /vid standaard
Autoverzekering
ƒ50 2 Philips videos type
VA ƒ75 DORSMAN
1500 1 defect 1 versl kop
blijft toch goedkoper'
pen + ca 40 banden ƒ 250
Bel nu 02507 14534
Tel 020447439
T k Philips STEREOTOREN
Vaar/surfsport
incl platen ƒ400
Tel 16494
* T k a Sony sports walk MARINA MONNICKENDAM
man z g a n '-t- gebruiks de gezell jachthaven met alle
aanw ƒ55 Tel 18829
faciliteiten Enkele ligplaatsen
beschikbaar Tel 02995 2595

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

Alle prijzen incl 6% BTW

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

Computerapparatuur
en software

Naam
Adres

.

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p in ruurie*
o
rubriek

•

Auto's en
auto-accessoires

k Gevraagd rode powercart * Te koop gevraagd Mini of
•idge
prijs + / 4 0 Tel Austin Mini Metro Tel 18611
02507 14037
t Te koop gevr computer
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
pelletjes voor Atari 2600 Tel
in deze krant
12175

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26 - ZANDVOORT
TEL. 02507-13529

Te huur

zomerhuis
v. 1 pers.
k.d.t.
Tel. 13975

GEDIPLOMEERDE
PEDICURE
Komt ook
aan huis
Tel afspraken
tussen 1800-2000 uur

Tel. 19632

Kroon Mode

Bij Hensen - vlakbij N.S. Station Haarlem en dus gemakkelijk te
bereiken per trein en bus - werken ongeveer 100 mensen meest vrouwen - m een modern atelier. Zij maken bednjfskleding die, in Nederland en daarbuiten, sterk de aandacht trekt. Wij
komen nog enkele goede naaisters te kort, want er is veel vraag
naar onze japonnen, broeken, schorten en overalls.
Daarom zijn wij op zoek naar

MODINETTES
Vrouwen, in de leeftijdscategorie tot 35 jaar, die ervaring hebben als
naaister, en graag willen meewerken in een modern, gezellig bedrijf
Wij betalen goed volgens de CAO voor de Confectie-lndustne, bovendien nog premies en reiskostenvergoeding Vrijdagsmiddags vrij
Gratis fruit bij de lunch
Het is alleen mogelijk m full-time (38 uur) of in deeltijd met een van je
collega's te werken
Kom langs of bel:
Ingnd Koeman,
Hensen Bedrijfskleding bv
023-319587,
Phoemxstraat 6,
Haarlem

HALTESTRAAT 55
NIEUWE

DESSINS

VOSSEN
BADJASSEN
m dames- en
herenmaten lusvast

99,Te huur
OPSLAGRUIMTE
100 m*
Tel.

MOGEN WIJ U EVEN
RECHT IN UW OGEN KIJKEN?

Uw ogen m een minuut gemeten
Dat kan tegenwoordig met de computergestuurde optische apparatuur van Canon
Stapt u dus even bij ons binnen voor een snelle (gratis) controle
Uw gezichtsvermogen is onze zorg

02507-15623

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij

SLINGER OPTIEK
Te koop

Unimog 4
11
Tel. 02507-17619
of 16500

Wij zoeken per direkt een
betrouwbare

schoonmaakster

om 1 x per week ons huis
bij te houden
Tel ml 18810 of 020821712 vragen naar Rob
v d Boogaard

Gediplomeerd optcien oplometnst o v
kontaktlensspeciolist A N V C
Grote Krocht 20A - Zandvoort Tel 02507-14395
Leverancier van a/Ie ziekenfondsen

Met een Micro komt u onder de mensen
SPAAR MEE MET DE SPAR
EN WIN DE PRIJZEN
VAN UW KEUZE
Hele

Weense
snijder

Gevraagd:

NETTE
WERKSTER
voor ± 4 uur
per week.
Inl tel 02507-13073

Zeestraat Apotheek

Navel
sinaasappelen

GEVRAAGD

± 2 kilo

jongelui
v.d. bediening
bij
strandpaviljoen.

2,98

Br ond nr 991790
bur van dit biad

Spruiten

Slagers
achterham
100 gram

1,98
Diverse clubs
J BIK 25 JAAR clubs esc
mass privé adr vrijbl heid
>ers vrijh vaste clientèle
iuiten Wierstr 3/5 Adam
el 020 246505 (030 944530)
dg p w 12 02 u V a ƒ 100
Opl int full t part t mog

Diversen
Y Z B V verhuizingen en
amerverhuizingen Voll verz
ag/nachtservice 020 424800

16 weken lang spelfoldertjes
bij aankoop van uw boodschappen.
Tijdens het 16 weken durende Regenboog pnjzenfestival verdeeld m
8 spelronden, krijgt u bij aankoop van elke ƒ 25 - aan boodschappen een
spelfoldertje, waarmee u kosteloos mee kunt spelen voor de prijzen van uw
keuze, met het grandioze Regenboog pnjzenfestival
ledere maandagochtend open

CELSIUSSTRAAT 192

.

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 8 JANUARI 1990

Koninginnedag
wordt soberder

School D, tweede klas 1932-1933

ZANDVOORT - De Koninginnedagviering in Zandvoort
gaat er waarschijnlijk • mogelijk dit jaar al - soberder uitzien. Het Zandvoortse Comité
Viering Nationale Feestdagen
zit nog met een tekort van 5000
gulden van 1988 en 1989.

Op de oude schoolfoto van deze week staat de tweede klas (van mevrouw
Fraay-Fabeling) van School D uit 1932-1933 afgebeeld. De foto werd ingestuurd door de heer Herfst.
•
Eerste rij (rechts): Robert van der Broek, Arie Herfst, Arend Keur, Hans Storm,
?, Anton Nieuwenhuizen, ?
Tweede rij: Ada Kemp, Annie Weber, Bert Paap, Gerard Bol, Machteld Trie-

De gemeenteraad heeft geweigerd
het tekort van het Comité Viering
Nationale Feestdagen aan te vullen.
Penningmeester Worst hoopt echter
nog dat deze beslissing wordt teruggedraaid, omdat men de consequenties daarvan niet zou hebben overzien. De leden van het comité zouden zelf voor de kosten moeten opdraaien, aldus Worst. Hij sluit daardoor
niet
uit
dat
de
Koninginnedagviering volgend jaar
komt te vervallen.
Het comité krijgt de laatste jaren
telkens ƒ11.000,- van de gemeente
voor de organisatie van Koninginnedag. Dit jaar komt de totale gemeentelijke bijdrage op ƒ22.000,-. Daarvan
is de helft voor de 5 mei viering en
ƒ220,- gaat naar het Comité Nationaal Geschenk, in verband met het
50-jarig huwelijk van Prinses Juliana
en Prins Bernhard. Op 5 mei wordt
herdacht dat de Tweede Wereldoorlog nu 45 jaar geleden werd beëindigd.
Het ziet er naar uit dat het comité,
dat jaarlijks een flink deel van het
geld op de post onvoorzien schijnt te
zetten, behoorlijk in zijn uitgaven
zal moeten snoeien. Waarschijnlijk
dit jaar al. Als mogelijke posten worden genoemd de voorbereidings-/vergaderkosten en het optreden
van de muziekkorpsen. Vooral dat
laatste komt op de tocht te staan
omdat dit een groot deel van het beschikbare budget opslokt.

bels, Willy van der Sloot, ?, Trijntje Paap, Koosje Halderman, Dirk Visser, Jaap
van Duyn.
Derde rij: Ko Paap, Irma Bisenberger, Bep, Herbsleb, Johanna de Muinck,
Grietje Keur, Robert Loos, Kees Keur, Paula Koning, Hannie van den Bos.
Laatste rij (muurkant): Elie Barendsen, Jan Keur, Arend Groen, Klaas Hakhoff,
Arend de Muinck, Jacob Zwemmer, Piet Appel, Nico Hofboer ?

« 'En we hebben er nu een vestje bij'.

Foto: Brom Slijnon

Dokter Drenth stond aan wieg vanGezondheidscentrum
ZANDVOORT - Het ligt voor
ie hand dat dokter Drenth, die
ind deze maand zijn werk.aamheden als huisarts in
Zandvoort beëindigt, zijn af.cheidsreceptie houdt in het
Jezondheidscentrum.
Niet alleen heeft hij aan de wieg
;estaan van dit niet meer uit onze
;emeente weg te denken centrum,
.Is voorzitter van het toenmalige
Dranje-Groene Kruis en als taetuurslid van de Kruisvereniging
üandvoort hield hij er een nauwe
iand mee.
In zijn riante woning aan de Hogeveg wordt teruggekeken op 28 jaar
.uisarts in Zandvoort. "Zonder de
mlp van mijn echtgenote was het
llemaal niet mogelijk geweest", be:ent de scheidende arts. Er volgt
iög een bekentenis: "Het liefst was
i naar de Zeevaartschool gegaan".
Begrijpelijk voor een jongen die op

Terschelling is geboren en wiens vader zeeman was op de grote vaart.
Z'riogen waren daarvoor echter niet
goed genoeg en toen werd het medicijnen, een richting die eveneens
zijn belangstelling had.

Scheepsarts
In 1955 studeerde hij af in Groningen, trok 's Konings rok aan en verwisselde die anderhalf jaar later
voor de witte doktersjas. Eigenlijk
wilde dokter Drenth scheepsarts
worden en hij realiseerde zich, dat
aan boord van de grote passagiersschepen die op Indië voeren kennis
van chirurgie goed van pas zou kunnen komen.
Vijfjaar lang werkte hij als assistent chirurgie bij de bekende chirurg dr. A. van Rijn in het Sint Joannes de Dëo-ziekenhuis in Haarlem.
Hoewel hij zijn verworven kennis op
het gebied van de chirurgie nooit op

zee in praktijk heeft kunnen brengen, omdat hoe langer hoe meer de
voorkeur gegeven werd aan vliegreizen, vormden de jaren in de Deo een
boeiende periode. Het ziekenhuis
was aanvankelijk alleen bestemd
voor mannelijke patiënten, die verpleegd werden door inwonende
kloosterbroeders. "Ze waren de hele
dag bezig en omdat ik intern was,
nam ik die gewoonte al gauw van
hen over. Ook ik vond het heel normaal om de hele dag in touw te zijn",
lacht dokter Drenth.
"Later werden er ook vrouwelijke
patiënten opgenomen. In een barak,
grenzend aan een nieuw behandelgebouw, werden ze verpleegd door religieuzen die in afzonderlijke cellen
werden gehuisvest. Maar het was natuurlijk onvermijdelijk dat Moeder
Overste en Broeder Overste wel
eens gezamenlijk bij een operatie assisteerden".
In de loop der jaren werd de om-

"We waren dolblij hier in Zandvoort
de praktijk van Vijlbrief te kunnen
overnemen. Die hebben mijn vrouw
en ik meer dan 28 jaar samen gedaan. Maar zonder de trouwe hulp
en toewijding van onze Elly en enkele vriendinnen van mijn vrouw als
achterwacht-invallers, was het ons
niet gelukt".

Profielschets
• Dokter Drenth stopt na 28 jaar zijn
huisartsenpraktijk
Foto: Berioit
gang soepeler en dat was maar goed
ook, want anders was dokter Drenth
nooit in contact gekomen met Tineke Clasie, z'n latere echtgenote, die
als fysiotherapeute in de Deo werkzaam was. "Een specifieke huisartsenopleiding bestond er toen nog
niet en de praktijken lagen niet voor
het opscheppen", vertelt Drenth.

Umond-MTS
Santpoort-Noord
Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord - Tel. 023-383134

02507

1. 4-jarige Middelbare Technische Dagopleiding voor het
MTS-diploma.
Vakrichtingen
Bouwkunde
Weg- en waterbouwkunde
Werktuigbouwkunde

Proces- en milieutechniek

Elektrotechniek

Afstudeerrichtingen
Restauratietechniek
Theoretisch Technisch
Bedrijfstechnisch

bezorgen

pizza's

OPEN HUIS
Vrijdag 16 februari 1990
van 15.00-17.00 en 19.00-21.30 uur

13796

Pizzeria Restaurant

RIMINI

Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796
Margherita
9,00
met kaas en tomaat

Amara

11,50

met kaas, tomaat, pikante en knoflook

Napolitana

13,00

met kaas, tomaat en ansjovis

Salame

13,00

met kaas, tomaat en salami

Funghi e salame

Theoretische richting
Praktische richting
Besturingstechniek

met kaas, tomaat, ham, ansjovis, olijven, artisjokken en champignons

Elektronica
Energietechniek
Computertechniek
Commerciële Techniek
(met vestigingsaantekening)
Elektrische installatietechniek
Besturingstechniek

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis

Vestigingsplaats:
Haarlem, Umuiden
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem, IJmuiden, Lisse
Haarlem, Lisse
Haarlem
Santpoort

3. 5-jarige dag/avondopleiding voor het MTS-diploma
Procestechniek (3 middag/avonden per week)

Bovendien ontvangt u per boeking
een Zonvaaft-handdoek kado.
rolRKOOPlReisburo Zonvaart
Grote Krocht 20.
Tel. 02507-12560

Rimini

13,00

kaas, tomaat, champignons en ham

Quattro stagioni

Toegegeven moet worden dat zij,
aanwezig bij huwelijken en op allerlei vergaderingen, op het raadhuis
voor een flink deel het gezicht van
de gemeente bepalen.
Met ingang van deze maand zijn
zij geheel in het nieuw gestoken.
Een middelgrijs pak, met maar liefst
twee maal het wapen van Zandvoort
op de kraag, vervangt het oude donkerblauwe. "Het is wat netter dan
het oude kostuum", aldus Theo van
Koningsbruggen. "En we hebben er
nu een vestje bij".

Bankstelkussens stofferen
&
inclusief stof

295.-

DE VRIES
»
•
•
•

Velours v.a
9.95
Vitrage en modelgordijnen, v.a
9.95
Alles gratis gemaakt
7000 verschillende
meubelstoffen v.a
9.95
Tevens verzorgen wij uw meubel, caravan en
bootkussen stoffering
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

Zandvoort KLIVI

14,50

Al tonno

14,50

met kaas, tomaat en tonijn en ui

Marinara

15,00

Calzone

15,50

dichtgevouwen pizza 'met kaas, tomaat,
champignons en ham

Siciliano (vegetarisch)

15,00

met kaas, tomaat, paprika, champignons, ui
en artisjokken

Pizza di Shoarma

15,00

Hawaii

13,50

met kaas, tomaat en ananas

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

Bezorging door geheel Zandvoort.
Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals
lasagna en spaghetti.

O F F I C I Ë L E
AUDIO SONIC

10

ZANDVOORT - Een nieuwe
huisstijl. Na het nieuwe - inmiddels al weer dik ingeburgerde - vignet van de gemeente
nu ook een ander kostuum
voor Mario van de Voet (1.) en
Theo van Koningsbruggen, de
twee boden op het Zandvoortse raadhuis.

14,00

met kaas, tomaat, champignons en salami

kaas, tomaat, gekruid gegrilld vlees (shoarma)

Vakrichtingen:
Metaalbewerken
Houtbewerken
Elektrotechniek
Schilderen
Administratie
Detailhandel
Oriënteren (1-jarig)
Schakelen (1-jarig)

Pasen is dichterbij dan Udenkt.
Boek op tijd.
(zo lang de voorraad strekt).

Theoretisch Technisch
Bedrijfstechnisch
Besturingstechniek

2. 2-jarige dagopleiding Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO)

Veel van zijn vrije tijd heeft dokter
Drenth, gestoken in de plaatselijke
gezondheidszorg. Hij was voorzitter
van het Oranje-Groene Kruis, is
commandant van de Rode Kruis Colonne, en bekleedt bestuursfuncties
bij de Vereniging 'Vrienden van de
Hartstichting' en de Kruisvereniging Zandvoort. En dan nog het geven van E.H.B.O.-cursussen en het
afne'men van examens... het is duidelijk dat er weinig tijd overbleef voor
zijn liefhebberijen timmeren, foto-

graferen en lezen.
Voor de vrijkomende plaats bestond veel belangstelling. Niet minder dan 36 artsen reageerden op de
wervingsadvertentie die de gemeente in medische en landelijke bladen
had geplaatst. De voorbereidingsgroep, bestaande uit lokale taetrokkenen onder wie uiteraard dokter
Drenth zelf, hield na selectie acht
kandidaten over. Het werd Chris
Jagtenberg, die het meest de door
dokter Drenth gemaakte profielschets benaderde en met wie onze
lezers reeds via een onlangs geplaatst interview konden kennismaken. Een persoonlijke kennismaking met hem en zijn vrouw is mogelijk tijdens de receptie op 23 februari, wanneer dokter Drenth een periode afsluit waarvan hij zegt: "We zijn
dankbaar dat het ons gegeven was
deze tijd op deze manier in te vullen".
C.E. KRAAN-MEETH

O P E N I N G

Laat eens wierken wie
je een warm hart toedraagt

PIZ BUIN

JULIANAPARK 40 - HAARLEM
(winkelcentrum Cronje)
Tel. 023-260359 of b.g.g. 371343

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

telefoon 023-385478
--1

Zandvoorts Nieuwsblad
heeft voor de bezorging op |
donderdag plaats voor
j

4. Avondopleidingen
*
*
*
•*•
*
*
*
*
•*•
*
*
*
*
-*•
*

Informatica
Technische Informatica
Technicus Sterkstroom Installaties
Middejbare Lastechniek
Logistiek
Integrale kwaliteitszorg
Exportbevordering
Restauratiemedewerker
Autocad (Computer Aided Design)
Milieukunde
Commerciële Techniek
Lotus 1-2-3
DBase IV
Basis cursus C.N.C.
Meet- en regeltechniek

BEDRIJVENDAG BANENMARKT 6 april 1990.

in uw woonomgeving

(Hans Schmidten Paul van Geuns)
zaterdag 10 en zondag 11 februari 1990 OPEN HUIS

GRATIS TENNISLES

DEMONSTRATIES
n zondag 11
i< 10,00 uur een aantal partijei

Vanaf 13.00 tot 17.00 uur kunt u beide dagen terecht
voor de gratis lessen, promotie kraampjes, informatie en
demonstraties.

14 februari

„erica"
grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Tennishal Zandvoort (ingang Gran Dorado Hotel aan de Boulevard)

Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
Telefoon

M/V

Weekmedia Service
Antwoordnummer 10051
1000 PA Amsterdam

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.

Austin
Off
AUSTIN-DEALER-Pim v.
Austin Allegro 1300 super. Bj.
Rootselaar - staat altijd voor u
78 / 500 moet herkeurd voor
klaar' • Rhôneweg 40-42 zelfrep. 020-184864.
A'dam- SI Dijk - Info- 131375.

BMW
H. VAN POELGEEST B.V.
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr. 7-11-Amstelvüen Info 020-410051

Bijzonder mooie BMW 323 inj.
met div. extra's APK 4-'90.
Vr.pr./3800. Tel. 02990-45695.

BMW 315, LPG, 6-'83 ƒ6.950
T k BMW 324 diesel '87, 4 drs
BMW 315 LPG, 4-'82 ƒ6.250.
getint glas, kleur wit, brede
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd
banden 80000 km / 23 500,-. Tel. 020-6627777
Tel 02975-30122

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Peugeot

Lancia

Citroen

•

Citroen Axel bj. 5/'85,
APK TOT 8/'90, 55.000 km,
kleur wit ƒ3.500. Tel. na 19.00
uur 02940-18782
Citroen BX diesel, '86, APK
ƒ8950. In zeer goede staat.
Inr. mog. Tel. 020-106728
o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl BTW
Tel 020-932750
S Stevmstraat 12a, A'dam

«„SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving.

Fiat

Wegens aanstaande verhuizing nog enkele

NIEUWE LANCIA'S
MET EXTRA KORTINGEN
Tevens ruime keuze in div. Lancia-occasions
Verkoop: Gabr. Metsustraat 2-6. Tel. 020-6626232, A'dam-Z.
Werkpl.: Corn. Krusemanstraat 52. Tel. 020-6622733, A'dam-Z
(Binnenkort Klokkenbergweg 15, A'dam-Zuid Oost.)
Er is NU in Amsterdam
een garage met onderscheid

Auto Halan

Rat Ritmo 85 S, b j. 83, APK 91,
5 drs grijs, i.g.st., ƒ2600 Tei. 02979-86468

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. Nederlands grootste exclusieve Lancia dealer heeft voor u
APhilipsweg 13, Uithoorn.
ingekocht de volgende nieuwe
i o v verzekeringsmij bieden Tel. 02975-62020.
auto's:
wij aan. FIAT UNO TURBO i.e.
FIAT UNO 75 i.e. met kat., kleur Lancia Delta HF integrale
juni '87 Expertisecentrum
zwart, met lichtmetalen velgen, 4 WD, zwart metall, ƒ 83.350
Vermeire, tel. 020-440092.
radio/cassette
met
slede, Thema 2000 ie 16 V automaat
Regata 85S, LPG, 5-'87.
alarm, 1e eigenaar, bouwjaar Delta 1300 rood, van ƒ26.000
Marabela GL (Panda) 6-'88.
ƒ 23.950
30-10-'87. Vraagprijs ƒ 15.500. voor
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd.
Tel. 02979-82602. na 19 uur.
OCCASIONS
Tel. 020-6627777
Keuze uit minimaal 15 Lancia
occasions
Ford
Lancia Thema 2000 Turbo '87,
ƒ32.500
Ford Escort 1300 Bravo 3 drs , Sierra 1.6 L, LPG, 5-drs, 12-'85, zwart met.
met blauw. jan. '89,17.000 km, Sierra 1.6 L, 3-drs, 11-'84, Sierra Thema 2000 Turbo veel opties
'87, beige met.
ƒ36.500
2.3 GLD, 5-drs, 3-'83.
ƒ19250. 02975-30039.
Prisma 1600 blauw '86/ 13.500
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd.
Sierra Combi 2.3 D '87 + trekHPE 2000 ie, sport coupé '83,
Tel. 020-6627777.
haak, 88000 km, diverse opbeige
ƒ 15.750
ties, Autobedr. J.Wals
FORD ESCORT AUTOMAAT,
Tel. 02902-1697.
bouwjaar 1976, APK gekeurd.
Sierra Combi 2 3 D '87 J- trek- T.e.a.b. Tel. 020-419242.
De Flinesstraat 22, t.o. Makro
haak, 88.000 km, diverse op• De autorubriek
Amsterdam
ties, Autobedr. J.Wals
„SHOWROOM" heeft
Tel 02902-1697.
een oplage van 730.000 ex.

020-6650050

Autobedrijf Hagenaar BV

©/•5Z7

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
Introductieprijs FSO Injectie v.a. ƒ 13.999,-.
U kunt ook terecht voor occasions.

Isuzu

HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176.

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

Jeeps/Terreinwagens
Te koop Jeep Wrangier hardtop 2,5 blauwmetallic zwart ARO Jeep 4x4'89, LPG, ƒ 9950
dak, dak demont. bj. aug. '89
VOOO km. Als nieuw.
kmst. 12.000 met div. extra's
Tel. 020-106728.
Vr.pr ƒ40.000,-- geel kent.
Tel OP90P-131R

Lada
LADA-DEALER biedt aan:
2107 '88, LPG,
ƒ8.750
1200 S, met Kat.'87
ƒ5.500
1200 S ' 8 6
ƒ4.250
2105/1200'87
ƒ5.500
Samara Fasion 5-drs
Samara Black beauty
Samara Concorde
Nu in onze Showroom
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
Vernjn Stuartweg 6, Diemen.
Tel. 020-992865.

Lada
Meer Garage
Unnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548
LADA WETTER
Samara 1.3 Van '88 ƒ 9.500
lada 1200 S LPG '86 ƒ4.800
Lada 1200 S
'86 ƒ 5.500
Lada 1200 S
'85 ƒ 4.500
Lada 2105 GL
'88 ƒ 9.250
Lada 2105 GL
'87 ƒ 8.250
Lada 2105 1.3
'86 ƒ 7.700
Lada 2105 1.2
'86 ƒ 7.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

Aang. Mercedes 280 SE, '76,
APK tot 11-'90, kl. met. grijs,
vr.pr. ƒ2000. Tel. 020-233875.
Mercedes 260 E autom.,
antrac.met. m. '87, leren bekl.,
get.glas, elektr. schuifd. etc.
nw. ƒ115.000 als n w. ƒ42.500
Excellent Cars, 02505-1776

Mercury/Lincoln
v'an 1e eig. weg. auto zaak,
sxcl. Mercury Topaz, b.j. 89,
zeer kompl.: airco, stereo, aut.,
pg, etc. Nw: ƒ55.000. Nu:
f 36.900, met 9 mnd gar. BTW
fakt. mog. Tel.: 02975-69839.
• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686.

AUTOBEDRIJF RIDDERBOS
LADA - DEALER
Vanwege groot verkoop;
succes Lada Samara!
NU ruime keuze in goede Lada
occasions met eventueel
1 jaar Bovag garantie en
6 jaar carrosserie garantie
financieringsmogelijkheden
zonder eigen bijdrage.
Kom daarom snel langs.
Wij zien u graag.
Zuideinde 28-30, Landsmeer
Tel. 02908-1297.

't Amsterdammertje
voor Mazda-occasions
Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491.
Mazda 626 1.6 LX sedan, LPG,
Mazda 626 GLX 1.8, 5 drs. mokleur wit + trekh., okt. '86
Autob. Jan Wals, 02902-1697. del '89, 34.500 km., nw.st. zilvermet., 6 maanden gar., Pr.
Mazda 626 1.6 LX sedan, LPG, ƒ23.000 Excellent Cars, tel.
kleur wit + trekh., okt. '86
02505-1776
Autob. Jan Wals, 02902-1697.

Wegens bedrijfsauto t.k. MitsuColt GLX 1.5, blauw met., 5 bishi Colt GL diesel '84, l.g.st,
drs., 84, i.z.g.st, ƒ7500,-.
ƒ7250. 02942-4707.
Tel.: 02990-37680.
T.k. Mitsubishi Cordia Turbo,
Mini
bj., 10/'83, spoilers rondom.
Sunr., alarm, radio/cass. zeer VIINI METRO m'83,1e eig., nog
mooi. Weg. omst. Moet weg. als nwe, gebr. 1:18, ƒ3250.
Pr. ƒ 1100. Tel. 020-6656494.
Tel: 02979-11409.

T.i\. Nissan Micra kleur wit, dec.
'88 -t- radio + trekhaak. Vr.pr. 10 maanden oud. Sunny SLX 4
deurs sedan met 12 kleppen
ƒ 12.900,-. Tel. 02995-1833.
en 1400 cc motor. Champagne
T.k. z.g.o. Nissan Sunny 13 L metallic ƒ5.000,- onder nieuwSLX. Febr. '87. 40.500km. Pr. prijs. Edam tel. 02993-72637.
ƒ 14.800. Tel. 020-107689.

Opel
OCL -Noord
Schaafstraat 24 A'dam-N
Tel.: 361153

Opelcentrum Geldrop heeft 70
Na verkrijgen lease auto t.k.
T.k.a. Lada 1600, rood 5 versn., Opel Kadett 1.3 GT uitv. , 5 d., ANWB gekeurde occasions.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
trekh., b.j. '88., 59.000 km.
LPG, 52.000 km., 7/87 met.
kopen, info 040-862483.
In perfecte staat ƒ 9.250.
Recaro stoelen, striping. Pr.
Tel. 020-849966.
ƒ16.100. 02507-13289. Wk
02907-9466.
WESTDORP
vertrouwd en bekend adres Opel Ascona 1.6, 4 drs. APK,
ALLE KLEUREN
voor uw nieuwe of jonge LADA. LPG ƒ 5950, als nieuw, groen
OOK IN SPUITBUSSEN
Natuurlijk met echte BOVAG met. Tel. 020-106728.
otto nieuwenhuizefi bv
garantie en APK keuring. 100%
OPEL D KADETT 12 S, APK tot
financiering, v.a. ƒ250 p.m.
Overtoom 515, Amsterdam
NIEUWE LADA 2105 1.2 ƒ 9.995 maart '90, bj. '84, prijs n.o.t.k.
(020) 12 98 04
NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ 13.995 Tel. 075-703214.
uit voorraad leverbaar.
Opel Kadett 1.3 LS LPG,
Echt mooie occasions vanaf nov.'86. ƒ10.950. Verkeert in T.k. Kadett-bestel 1.6 d, 4-85 Bƒ5.500. Adres verkoop:
goede staat. Tel. 075-287733. kent. apk-aug 168.000 km.
Adm. de Ruyterweg 398,
igstvrpr ƒ 5250. 020-715375.
Opel Kadett 1,3 S HB b.j. '84
A'riam. tel.' 020-825983.
vr.pr. ƒ 5.750. APK 12-'90.
T.k.a. Opel Ascona 1.6-diesel,
Tel. 02503-32226.
bj. '83, apk tot 10-'90, 4 deur,

autolak

Ai toriihnek SHOWROOM \erscbi|iit eHe -.nidoa in Hel
Par ,ol
DmiriKiiit' i'lte .%et4 ui ulle edities van Weekmedia, !.«.A n < ^ * * r d a m s Stadsblad Buiten-.eldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieu.ve Bijlmer, Nieu.vs.blad Gaasperdam,
N.i'uwsbloa De Punrer, De Zarmse Ge.'insbode,
De Ni-Miw" Werper, N.euwsblad Haarlemmermeer.
Amslel.vens Weekblad, Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
lel,' ( enisJ- cm munndacj t/m vri|dac| tussen 8 30 en
2C' 00 uur Tel 0200058686 Fax 020-6656321
Si hritt.Ji,l Vi'l .ie bon in en .-end deze aan
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Airibterdam
Akir.on t , i n rei Het Purooi, Wibaulstraat 131 o( RoUi
l 10 AmMi rduni

Alk- i pdrui liten l.'owel telefonische als scliritleli^ei die
v o ^ r di"sd u| 16 OO'uur of donderdag 20.00 uur in ons
b".-it .-I|M v.urden de .okjende dag reeds geplaatst
lot.il" plikie 730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

ƒ 25.ƒ11,ƒ 5.68
ƒ 6.10

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Peugeot 205 G L
08-85
Peugeot 205 GL
01-85
Peugeot 205 GR 1.3 .. 11-85
Peugeot 205 GRD . . . . 04-87
Peugeot 205 GT
01-87
Peugeot 205 XE Accent. 01-87
Peugeot 205 XE Accent 01-88
Peugeot 205 XE Accent. 01-89
Peugeot 205 XE Junior 01-87
Peugeot 205 XE Junior 08-86
Peugeot 205 XE Junior. 01-87
Peugeot 205 XE Soleil 02-88
Peugeot 205 XLD . . . . 01-87
Peugeot 205 XR
04-89
Peugeot 205 XR
11-87
Peugeot 205 XS
03-87
Peugeot 205 XS Commer 11-87
Peugeot 305 Break GR 05-84
Peugeot 305 GTX . . . . 01-86
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86
Peugeot 309 GL 1.1 :. 04-86
Peugeot 309 GL Profil . 03-87
Peugeot 309 GL Profil 01-87
Peugeot 309 XL
06-87
Peugeot 309 XL
10-87
Peugeot 405 GRD
02-89
Peugeot 405 SR 1.6 .. 09-87
Peugeot 505 Fam.GL . 01-87
Peugeot 505 GR
01-86
Peugeot 505 GTI
10-85
Peugeot 505 Select .. 03-85

505 GR, 5-'86, 505 GL,
elek.schuifdak, 1-'85.
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd.
Tel. 020-6627777.

Renault

Renault 5 GTS Rash. Limited
Edition, 7-'87, 55.000 km. Bijzonder mooi. tel. 02987-3616.

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt) tel.
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, te!.: 020-713581.

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Suzuki Alto, bj. '85, 37.000 km. Suzuki Alto GL aut. 10.000 k.m.
In uitst. staat, ƒ6400,-.
als nieuw, bj. '88. ƒ12.950.
Tel.: 020-450900.
Auto
Amstelstad.
Tel.
Suzuki Alto, bj. '87, 37.000 km 020-799100.
ƒ8.500. Auto Amstelstad. Tel.
020-799100.
Div. Suzuki Swift 1.3 GL aut.
Suzuki Alto bwjr 10/'86. ƒ 8750. bj. '87-'88. Auto Amstelstad.
Zeilemaker
Landsmeer Tel. 020-799100.

Suzuki Alto GL, bj. '84, 50.000
km ƒ5.950. Auto Amstelstad.
Tel. 020-799100.
Suzuki GX 100 coupé, bj. '83,
74.000 km ƒ3.950. Auto
Amstelstad. Tel. 020-799100.
Swift GLX b.j. '88 20.000 km.'
ƒ 16.400. Zeilemaker Landsmeer 02908-4343.

LUYKX BV
off. Suzuki dealer
Swift GTI, '87
ƒ 17.950
Swift 1.3 GL, '87 ... .ƒ 14.250
Alto GL, '85
.ƒ 7.000
Alto GL, 5-drs. '86.. .ƒ 8.750
AltoGL, '87
ƒ11.250
Alto GL, '87
ƒ 10.950
Alto GA, '87
ƒ 9.950
Super Carry, grijs kenteken
'88
ƒ 12.500
VWPolo rood '86 ...ƒ11.000
Swamrnerdamstr. 1 Tel. 0296894330. Badhoevedorp.

Volkswagen
VWGolfC1.3,4-'87,GolfC1.3, SCHOONHEID. GOLF DIESEL,
LPG, 7-'86, Golf C 1.3, 5-'82, wit, nov. '88, 30.000 km,
GolfLS 1.5,1-'81, Golf 0,4-78. z.g.a.n., ƒ21.500. Tel. 020Berebeit, Amsteldijk 25, Asd.
465753/437311.
Tel. 020-6627777.

Volvo
340 GL Sedan D, '86, groen- Ron Geurs Personen Auto BV
met. Autobedr. J. Wals.
Voor exclusieve Volvo's
Tel: 02902-1697.
A'dam-Oost. Info 020-920505.
340 GL Sedan D, '86, groen- VOLVO 340 GL AUTOMAAT,
6-'83, 47.600 km, onderh. bij
met. Autobedr. J. Wals.
dealer, privé ber., in perf. staat,
Tel: 02902-1697.
APK 9-'90, ƒ 6950. 020-415767.

Accessoires en
onderdelen

Service en
reparatie

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
A.P.K. KEURINGSSTATION
merken, alle bouwjaren.
Keuren zonder afspraak
Zeüemaker-Opel
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Feenstra & Jimmink
INRUILWAGENS
Lid
Nevar.
Opel Kadett combi '81 APK Constant keuze uit 100 auto's
Asterweg 24A A'dam 364702
ƒ2950. Puntgaaf. Rijdt als
Burg. D. Kooimanweg 7,
INLAAT - KATALYSATOR!!!
APK LASWERK en reparatie.
nieuw. Tel. 020-106728.
Purmerend 02990-22551.
Geeft +25% kracht! Betere Keuring
klaarmaken, leder
verbrand. -15% brandst. ƒ30. merk auto. Vooraf prijsopgave.
Doyer-Motor 02159 - 45265.
Autobedrijf BEEN, AalsmeerMAZDA RUITEN voor zij en derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
Tel. 02977-27262.
TOYOTA-BROUWtH vele merken en prijzen achter. Voor alle types uit
ƒ5000. tel. 02503-37027.

Toyota

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
HOERA
LET OP!
Liefhebbers/sters van
fraaie bolides,
met zwanentrots
presenteren wij u nu al,
de super mooie, bloed rooie
super sexy Toyota
CELICA-L.B. INJECTION
U kunt hem bewonderen
in onze showroom genieten
van zijn schitterende
vormgeving
en binnenkort berijden.
(auto-partnerruil mogelijk)
haast u want de leveringen zijn
de eerstkomende maanden
nog beperkt
U bent hartelijk welkom bij
- TOYOTA - DE GRAAF Condensatorweg 44, A'dam
SI. dijk, Tel. 020-148814

Toyota Cor. 30 de luxe '79,
gaaf, goed i.v.m. stalling afspraak. Tel. 020-365662.
Toyota Lite Ace '83 APK ƒ 4950
Als nieuw, rijdt 100%.
Tel. 020-106728.

Seat

voorraad leverbaar. Fa. E. de Erkend APK station
GRAAFF, Koninginneweg 48, olie verversen v.a. ƒ29,50
Haarlem. Tel. 023-314275.
groot onderhoud gratis APK
Auto Centrum Duivendrecht
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Industrieweg 27 020-995176.'
Klaar terwijl u wacht. RuilstarGarage ROBE, gespec. in remters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO men en fricties. Comeniusstr,
goedgekeurde
autobeveili- 455, 020-177388. Lid BOVAG.
gingssystemen.
Valkenbur- Garage verzorgt uw auto
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
APK-KEURING

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Vooraf prijsopgave. Garage
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- Chrysant, Chrysantstr. 14 B,
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549
ters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.
Autosloperij A. de Liede
Malaga
1.7
GLD
1989
Neem geen risico: orig.
IS.OOOkm. ƒ 7.000 onder nw. pr Autoshop J. Schievink, RozenPTT-vrijwaring RDW
gracht 69-71-73, A'dam, tel.
Tel. 02979-88711.
234986: ACCU'S, imperiaals,
(s)loopauto's
Seat Ibiza 1.2 L '86 ƒ8.750
laddersteunen, "fiets- en skiHOOGSTE PRIJS
Zwanenburgerdijk 503
dragers, ski-boxen, alle kleuren
Tel. 020-198691
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. autolak, gereedschappen.
Toyota Carola DX m. 82, Ipg,
Autosloperij
DE
ZOMBIE
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Grote sortering ONDERDELEN
APK tot '91, ƒ2850,-. Tel.:
vraagt te koop: schadeauto's.
v.d. Madeweg 23 bij Makro
van alle schade-auto's, alle
075-215860.
Tevens verkoop van alle merA'dam - 020-6686146.
merken, alle bouwjaren.
ken onderdelen. GespecialiRavenstijn, 02502-5435.
seerd in verkoop van motoren.
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
520 A, Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020-107566.
Museum-Autobedrijven
SUBARU MINI JUMBO, 3-drs, off. dealer A'dam-A'veen e.o. Te koop gevraagd Mercedes
Grote sortering ONDERDELEN
d.blauw, juni'88,17.500 km. Pr.
Voor nieuw en gebruikt.
W-124 serie, bouwjaar 1989. van alle schade-auto's, alle
n o.t.k. Na 18 uur- 02977-41455. Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z. Maximum prijs ƒ85.550,-. Bel
merken, alle bouwjaren.
Info: 6623167 - 732853
05700-35480 vraag naar Theo. Ravenstim, 02502-5435.
Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat
Auto Centrum APC, 2e Schmkelstr.
18-28.
Tel.
020763333/763334/763335.

Autosloperijen

Subaru

Autoverhuur

Rijscholen

MICHEL is terug met de
vertrouwde aanbieding!
1e 10 lessen a ƒ25
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996

HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionliin. 023-365206

Algemeen
LET OP! Top occasions bij
Autobedrijf

APK keurstation, Autobedrijf
Jan Wals, Dorpsstraat 32 A,
llpendam. Tel. 02902-1697.
APK keurstation, Autobedrijf
Jan Wals, Dorpsstraat 32 A,
llpendam. Tel. 02902-1697.
Citroen AX 11 RE
Citroen BX Leader
Daihatsu Cuore 850 TS
Rat 127
Rat Tipo 1400 DGT
Mitsubishi Colt
Opel Kadett 1.2 S
Peugeot 205 XR
Peugeot 405 GL 1.6 K6
, Automobielbedrijf
G.J. OLDENHAGE
Lisserdijk 347,

1988
1986
1988
1985
1989
1983
1986
1986
1989

tel. 02521-14918/15684
LISSERBROEK

• „SHOWROOM":
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

binnen.

Suzuki

Alto 5-drs, '87 .ƒ9.950
AUTOSERVICE WETTER
Tel. 02907-6572.

Auto's te koop
gevraagd

DE HOOGSTE PRIJS
• Auto te koop? Plaats een elk merk auto a contant met
SHOWROOM advertentie. U vrijw.bewijs. Tel. 020-101021.
zult verbaasd staan over het
Het HOOGSTE BOD?? Bel
resultaat.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

KUPERUS
voor alles van Peugeot nw. en
JOHAN BOOM
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Makro - A'dam - 6683311 - 020. Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp,
KUPERVS/PEUGEOT
tel. 020-105478/101021.
zowel nieuw als gebruikt
Geopend van 9.00 tot 19.00 u.
v.d. Madeweg 5. naast
Alle auto's A.P.K. Hoge inruil,
Metrostat.-Duivendr.
Financiering binnen 24 uur.
Info 020-6683311/924755
v.a ƒ4.000, 12 mnd. garantie.
OPel Manta GSI, bijna '86,
T.k. Blauwe Peugeot 104 ZL.
ƒ15.950. Ford Escort 1.4 CL
Bj. '84. l.g.s. ƒ4.000.
mod.'87, ƒ 12.950. Ford Escort
Tel. 020-476024 na 18 u.
1.6 GL diesel, eind '87,
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
ƒ 13.950. Opel Kadett 1.25 dec.
bij het Olympisch stadion. Ver- '85 1e eig„ 50.000 km. ƒ 10.950.
koop nw. en gebr. Peugeots. VW Golf 1.6 GTS uitv. orig.'SS,
Ook inkoop. Tel. 020-6629517. ƒ12.950. Nissan Micra GL bj.
'87 LPG, 1eeig. ƒ9950. Mitsubishi Cordia aut.'85, ƒ8950.
Volvo 740 GL diesel, m.'87,
ƒ 16.950. VW Jetta Sky, bj.'89,
R 25 TD 6-'86, R 25 GTS 5-'87
7000 km. ƒ 18.950. Volvo 240
R 5TL 1-'83. Berebeit, AmstelGL aut., LPG '84, ƒ7950. VW
dijk 25, Asd. Tel. 020-6627777.
Jetta 1.3 C, 1e eig. bijna '84,
Renault 11 Broadway, 5 drs, ƒ6950. Ford Fiesta 1.1 '84,
1986,
ƒ9000,-.
Tel.: ƒ5950. Rat Ritmo diesel '86,
02503-12615, na 19 u.
ƒ6950. BMW 315, eind '82,
Renault 5 GTL automaat '82, plaatje ƒ 5950. Renault 5 TL'86,
luxe uitv., zeer mooi, 1e eig., 1e eig. 60.000 km. ƒ7950. en
A.P.K. gekeurd t/m febr. '91, nog div. auto's v.a. ƒ600 tot
ƒ2950,-. Tel.: 020-222844. St. ƒ 15.000.

RENAULT AMSTERDAM
DIVERSE MERKEN
Top occasions met 1 jaar
Talbot Sambo GL . . . . 03-86
garantie
Ford Scorpio 2.0CI
11-87
Wibautstraat 224
Ford Scorpio 2.0GI
01-87
020 - 561 96 11.
Lancia A112 Junior . . . 02-86
Renault 9 GTX LPG ... 08-86 T.k.a. weg. verhuizing naar
Renault 21 Nevada Fam.. 04-87 Londen RENAULT 18 GTS bj.
'83, APK gekeurd, motorisch
WESTELIJK HALFROND 70 perfect.
Prijs ƒ1800. Tel.
Amstelveen - Tel. 020-455451 02908-6192/1891.

02908-4343.

Nissan

Kadett 1.6D8-'84. Kadett 1.2S
5-'82. Omega 1.5 LS 4-'88.
Omega 1.8 LSi 4-'87.
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd.
Tel. 020-6627777.

•
•
•
•
•
•

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep. bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

Zeilemake'r Landsmeer Suzuki-dealer

Mitsubishi

Opel Kadett 1.3 S wit, 1986,
GSI look onderhoudsboekje,
apk, ƒ 15000 Tel: 02972-4823.

3 regels
Voor elke extra regel
mm-pri)S
mm-prijs met vignet

280 aut. LPG 2e eig. (kl.mod.)
2-77, i.z.g.st. ƒ5.750
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd.
Tel. 020-6627777.

AUTOBEDRIJF

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

Hyundai

Mercedes Benz

Mazda

FSO
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AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's
2000 m VERWARMDE SHOWROOM
GRANDIOZE FEBRUARISHOW
BIJ AUTOVARIA
ZONDAGS GEOPEND VAN 12.00 - 15.00 uur
Alfa 75 , alpine wit, 5-bak, elek.ramen,
'87 ƒ 16.950
Audi 80 CL Diesel, saffier blauw, als nieuw . . .'85 ƒ 8.950
Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties
. . . .'84 ƒ 16.950
Audi 80 GT Turbo Diesel, antr.grijs
'87 ƒ 16.950
Audi 80 CC Turbo Diesel, diam.zwart met., 4xhst..'87 ƒ 17.950
Audi 100 CC aut., 5 cyl., inj., LPG
'84 ƒ 12.950
Audi 100 CC, LPG, spierwit, spoilerset, etc
'84 ƒ 14.950
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950
Audi 100 CC Diesel, sch.dak, 5-bak, st.bekr.,
. .'86 ƒ 15.950
Audi 100 CC 5 cyl., sch.dak, 4 hfd.st
'86 ƒ 16.950
Audi 100 CS ferrari-rood, LPG
'87 ƒ 22.950
Audi 100 CS elektr. ramen, rookzilver, etc
'84 ƒ 12.950
Audi 80 CC diesel, alpine wit, 5 versn
'87 ƒ 15.950
BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950
BMW 635i, saf.blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.950
BMW 730i, nw. model'89, autom., alle ace
ƒ59.950
Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace
.ƒ69.500
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950
Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st., . . .'85 ƒ 9.950
Citroen BX 195drs. stat.,5-bak, st.bekr.,elek.ramen,.'86 ƒ 14.950
Citroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.950
Citroen CX Pallas diesel
'84 ƒ 8.950
Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl., .'87 ƒ 14.950
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.950
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88 ƒ 18.950
Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet
'88 ƒ 16.950
Sierra 2.0 CL ,autom.,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22.950
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met, 5-bak., d.spieg., '87 ƒ.18.950
Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
'86 ƒ17.950
Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace
'83 ƒ 7.950
Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950
Ford Granada 2.8i Ghia, alle accessoires
'82 ƒ 5.950
Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autom., .'80 ƒ 5.950
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am.uitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.950
Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf
ƒ 999.
Honda Civic 1.5 Shuttle, luxe spacewagon
'86 ƒ 14.950
Honda Prelude EX, stuurbekr., spoilerset
'85 ƒ 15.950
Honda Prelude zilvergrijsmet
'84 ƒ 13.950
Hyundai Stellar GLS, champagne brons
'87 ƒ 9.950
Lada 2104 stat., alaskawit, kopl.wissers, stof.int., '89 ƒ 8.950
Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950
Mercedes 190 Diesel, AMG-verl., sportvlgn.
. . .'86 ƒ27.950
Mercedes 190 E 2.3 autom., zilv.blauw, sch.dak .'88 ƒ 39.950
MB 190 E 2.3 aut., rookzilver, schuifdak, nw.st. .'88 ƒ 39.950
Mercedes 190 Diesel, diam.zwart, 5-bak, etc. . .'90 ƒ 49.950
Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc
'88 ƒ 38.950
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950
Mercedes 240 Diesel autom., st.bekr
'82 ƒ 7.950
Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950
Mercedes 240 TD Station, rookzilver, als nieuw, .'86 ƒ 24.950
Mercedes 250 aut., groenmetall
'82 ƒ 9.950
Mercedes 260 SE, LPG, airco, rookzilver
'88 ƒ59.950
Mercedes 280 S, LPG, pullman, 4 hfd.st
'81 ƒ 13.950
Mercedes 280 S, alpine wit, zwart leder, airco,
.'86 ƒ 34.950
Mercedes 300 Diesel, champ.met, sch.dak
'82 ƒ 12.950
Mercedes 300 Diesel, div. opties
'86/42.950
Mercedes 300 Diesel automaat, airco, leder all ace..'87 ƒ 52.950
Mercedes 300 SD, 6 cyl. Turbo Diesel, leder, etc. . .ƒ 59.950
Mercedes 380 SE , alle ace., leder, airco aut., . l.'82 ƒ 19.950
Mitsubishi L 300, gesloten aannemers uitv
'89 ƒ15.500
Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
. .'89 ƒ22.950
Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp.,'87 ƒ 15.950
Nissan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto,'88 ƒ 36.950
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc.'86 ƒ 11.950
Opel Rekord 2.0 S, zilv.grijs met, nw.mod
'84 ƒ 7.950
Opel Rekord 2300 Diesel, bijz. goede auto,
. . .'85 ƒ 7.950
Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950
Opel Omega 2.0i LS, 5 versn., LPG
'88 ƒ 19.950
Opel Senator 3.0i autom., diam.zwart, nw.mod. .'89 ƒ 62.950
Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950
Opel Senator 3.0i, alpine wit,
'85 ƒ13.950
Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met
'84 ƒ 8.950
Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr
'84 ƒ 8.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit
'87/14.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.grijs met., stoff.int., '86 ƒ 14.950
Opel Ascona 1.6 LS Travel!., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950
Porsche 924 in absolute nieuwstaat
'78 ƒ 13.950
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access.,
. .'86 ƒ 7.950
Skoda 105 L, 13.000 km
'89 ƒ 7.950
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6.950
Toyota Corolla 1.3 GL, 12 V., 5-drs., liftback, . . .'87 ƒ 11.950
Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met
'88 ƒ 29.950
VW Golf 1600 CL, antr.grijs, bijz.mooi
'85 ƒ 12.950
VW Golf 1600 CL, ambassade blauw, 5-bak, . . .'86 ƒ 15.950
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int.,'84 ƒ 7.950
VW Passat Variant CLD, saffier bl., 5-bak
'86 ƒ 13.950
Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.950
Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG
'87 ƒ 17.950
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
'87 ƒ 10.950
Volvo 745 GLstat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950
Volvo 760 GLE automaat, leder, 4 hfd.st. etc., . .'85 ƒ 19.950
Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk.
ANWB keuren geen enkel probleem.
AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,
donderdag koopavond tot 21 uur, zcndag 12-3.

RENAULT \

AUTOBEDRIJVEN RINKO |
RENAULT
f
AUTOBEDRIJF JONGSMA
FORD
J
Nodigen u uit voor de permanente show van f
INRUILAUTO'S inklusief: • APK goedkeuring |
1
VVN milieukeuring!
j
BOVAG garantie ff.
RENAULTS:

PRIJS: P.MND:

5 TL, 5 drs., 1986
ƒ 10.950,5 TS, 3 drs., 1986
.ƒ 11.950,9 TL, 1984
ƒ 5.950,11 automaat, 3 drs., 1986
ƒ12.950,11 GTX, 5 drs., 1986
ƒ13.950,21 Nevada GTS, 5 drs., LPG, 1987 . ..ƒ21.950,25 GTX, 1987
: . . . ..ƒ24.950,-

ƒ284,61
ƒ320,19
ƒ320,19
ƒ355,77
ƒ555,77
ƒ625,24

FORDS:
Besta 1.1 L, 1984
Escort 1.1 L, 3 drs., 1983
Escort 1.1 L, 3 drs., 1985
Escort 1.4 CL, 5 drs., 1986
Escort 1.4 CL Bravo
Orion 1.6 L, 4 drs., 1985
Sierra 1.6 L, 3 drs., 1986
Sierra 2.0 L, 3 drs., 1986
Sierra 2.0 GL, 5 drs., 1985
Granada Combi 2.0 L, 1985

ƒ 7.950,.ƒ 6.950,ƒ10.950,ƒ13.950,ƒ20.950,.ƒ 12.950,ƒ15.950,ƒ16.950,ƒ15.950,ƒ11.950,-

ƒ298,60
ƒ252,58
ƒ284,61
ƒ355,77
ƒ555,77
ƒ320,19
ƒ419,65
ƒ419,65
ƒ320,19
ƒ320,19

Alfa Romeo 33 S, 1.3, 4 drs., 1986 . ..ƒ11.950,Honda Civic 1.3 L, 1987
.ƒ15.950,Nissan Cherry 1.5 GL, 3 drs., 1986 . . .ƒ 12.950
Opel Ascona 1.6 LS, 4 drs., 1986 . . ..ƒ 15.950,Peugeot 305 GL, 4 drs., 1984
ƒ 7.950,-

ƒ316,87
ƒ415,27
ƒ320,19
ƒ419,65
ƒ298,60

OVERIGEN:

Lada 2105, 1989

ƒ 7.950,-

ƒ298,60

Inklusief:
* APK goedgekeurd * VVN milieugekeurd * BOVAG garantie
• Voor persoonlijke service sinds 1926»

PERSOONLIJKE SERVICE SINDS 1926

$
Curiestraat 8-10 / Zandvoort Nieuw-Noord
Telefoon 02507-133 60
"

C.S.H. Hoofddorp
Altijd 80 auto's in voorraad o.a.:
Audi 100 CC, spierwit, 5 versn., alarm, etc.'84 . . . . ƒ 8.950
BMW 316 1.8, Ferrarirood, luxe int., sierv., '86 . . . .ƒ15.950
BMW 316 1.8, zandbeige., 5 bak, dubb. spiegels, '84 ƒ 12.950
BMW 732i „injection", el. ramen, el. schuifd., etc. '83 ƒ 13.950
Chevrolet Blazer, 4 wheeldrive, autom., v.v. LPG, '82 ƒ16.950
Ford Scorpio 2.0 GL, zilvergrijs, centr. lock, 5 bak, '88f 18.950
Ford Sierra 2.3 diesel, 5 drs., stat., st.bekr. 5 bak, '87 ƒ 14.950
Ford Sierra 2.3 diesel, 5 drs., wit, stuurbekr., 5 bak, '86/ 11.950
Ford Sierra 2.0 6 cyl., 5 drs., d.blauw metall. '84 . . ƒ 9.950
Ford Sierra 2.0 Laser, 5 drs., stat.car, blauw met. '84 ƒ 9.950
Ford Escort' 1.4 CL, d.blauw, 5 bak, stereo, etc. '88 ƒ14.950
Mercedes 260 SE, rookzilver metall., LPG,
rial sportvelgen '88
ƒ49.950
Mercedes 380 SE automaat, antraciet grijs metall.,
LM velgen '85
ƒ34.950
Mercedes 380 SE automaat, champ. metall.,
4 elec. ramen, leer etc. '83
ƒ23.950
Mercedes 280 S, automaat, champ. metall.,
LM sportvelgen, '81
ƒ16.950
Mercedes 280 SE, automaat, v.v. LPG, groen metall.,
sportvelgen, '81
ƒ16.950
Mercedes 300 diesel, zilvergroen metal!., stuurbekr.,
5 bak, '86
ƒ44.950
Nissan Micra DX Tropical, Alpine wit,
spec. striping, '88
ƒ 9.950
Nissan 280 ZX, Turbo, blauw met., st.bekr., 5 bak, '&*ƒ 24.950
Opel Manta 2.0 GTE „injection", 1e eig.,
orig. 85.000 km, '84
ƒ12.950
Opel Kadett 5 drs., diesel, stationcar,
GT inter., 5 bak '88
ƒ16.950
Opel Kadett 5 drs., diesel, stationcar, 5 bak,
dubb. spieg., '86
ƒ12.950
Opel Kadett 1.3, S Hatchback, v.v. LPG, '87
ƒ12.950
Opel Kadett 1.2 S, stat.car, wit, met spec. striping, '87 ƒ 13.950
Opel Rekord 2.3 diesel, Van, wit v. kl. '86
ƒ 9.950
Opel Kadett 1.6 automaat, 4 drs., sedan, '87 . . . .ƒ14.950
Opel Monza 3.0i „injection" autom., v.v. alle acces. '87f 29.950
Peugeot 205 Accent, steenrood, hfdst., getint glas, '87/ 11.950
Peugeot 305 GR, gr./blauw met., kameldak, stereo, '86/ 6.950
Porsche 924 Targa, antracietgrijs, 5 bak, Airco, 5-'80 .16.950
Porsche 924 Targa, Ferrarirood, taxatierapp. aanw. '78/ 14.950
Renault 25 GTS, groen met., 5 bak, st.bekr., el.ramen '88/ 19.950
Renault 25 GTX, v.v. LPG, 5 bak, stjurbekr., el.ramen '8511.950
VW Passat 5 drs., diesel, stat.car, bord.rood, 5 bak '86/ 11.950
VW Golf 1.3 C, blauw met., luxe int., hst., getint glas '87ƒ 13.950
VW Golf 1.6 diesel, zilvergrijs metall., 5 bak, get. glas '87 ƒ 15.950
VW Golf 1.6 diesel, d.blauw, 5 bak, dubb. koplampen '85jf 11.950
VW Caddy Pickup diesel, bordeauxrood '87
ƒ 9.950
ONZE SCHERP GEPRIJSTE INRUILERS:
Audi 80 GLS, d.blauw metall., sportvelgen etc. '80 .ƒ
BMW 318, donkerblauw metall., schuifdak '79 . . . .ƒ
Hyundai Stellar 1.6 GSL, v.v. LPG, alle acces. '85 . .ƒ
Saab 900i „injection", blauw metall., Pullman int. '82 ƒ
Suzuki Alto, spierwit v. kl., spec. striping '85
ƒ
VW Golf GTI, zwart v. kl., 5 bak, getint glas '81 . . .ƒ

2.950
2.45C
5.95C
5.95C
5.950
6.950

Alle auto's APK gekeurd en met aflevering-beurt.
1 of 2 jr. volledige garantie mogelijk in uw eigen woonplaats'

C.S.H. Hoofddorp
KRUISWEG 1531 HOOFDDORP
Tel. 023-294072 of 282754.
Dagelijks geopend van 09.00 - 18.00 uur.
Donderdag en vrijdag koopavond tot 20.00 uur.

AUDI 80 CL
..........................
AUDI 80 CL automaat
....................
VW GOLF diesel, 3-drs
...................
VW GOLF 1600 benz., 5-drs
................
VW GOLF diesel, 3-drs
...................
VW GOLF 1300, 3-drs
....................
VW PASSAT diesel, 5-drs
..................
VW PASSAT Variant 1600
.................
VW GOLF Memphis 1800 i
.................
FORD Sierra 1600, 3-drs
...................
FORD Escort 1100, 3-ors
..................
FORD Escort 1300, 3-drs
..................
FORD Orion 1600
OPEL Kadett 1300
OPEL Corsa GT, zwart
OPEL Corsa 1300
OPEL Corsa 1300
......................
MAZDA 626 Hatchback 2.0 L
...............
NISSAN Bluebird Station
..................
SUZUKI Alto
.........................
FIAT Uno 45 S
........................
FIAT Panda 750 L . . . ...................
SUBARU Justy SL
......................
CITROEN BX Diesel
.....................

1986
198»
ƒ 19»
19f*
19&2
19»
19*
193»
19*
198'
W
198!
198=
19°»
19:
™%.
19°°
198=
19°:
^,
19°»
1»°i
l»0"

Al onze auto's worden verkocht met 3 tot 6 maanden garantie
Zaterdags gewoon geopend tot 16.00 uur

Autobedrijf Leen de Vries

Wekelijkse Weekmedia pagina gewijd aan Activiteiten binnen en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd
Redactieadres Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel 020 - 562 2285 (alleen 's morgens) Vormgeving Paul Busse Coördinatie Trudy Steenkamp

Het gevaar van de overdosis
aan informatie over miheuvervmhng is dat de consument wel
eens immuun kan worden Colette Schreurs-Van Tilborg, docente aan de Hogeschool Holland in Diemen, denkt dat de
limsvrouw of -man met vol
doende kennis heeft om zeermilieuvnendeh'jk te kunnen handelen binnen het huishouden
Vreemd vindt ze dat met „want
men heeft geen inzicht m de milieuvervuiling door de breedte
van het probleem Consumen
ten hoor je zeggen 'alles wat ik
doe, is toch f out' Dat is wel heel
jammer "
Mevi ouw Schreurs is docente Ma
nagement Interne Diensten, een
vakgebied dat nauw verbonden is
lan de studierichting Huishoudkun
ae Al tien jaar komt in haar lessen
het milieu aan de orde Meestal kwa
men energiebezuinigmg, kostenbe
sparing en de milieuvriendelijkheid
tciug in allerlei soorten lesgroepen
Nu zijn daar aparte lessen (huishou
den en milieu) voor samengesteld
de Hogeschool Holland Bij de
studenten signaleert ze ook al een
soort schouderophalend gedrag als
het vriendelijk omgaan met het mi
lieu' op het programma staat „Voor
ü als ze op de middelbare school
,ajn doodgegooid met informatie
Net als bij het emancipatie onder
werp dat is ook zo'n topic geweest
wekt het milieu soms de reactie op
\an 'dat weten we nu wel' Maar het
blijft tentamenstof "
Ze heeft er begrip voor dat de con
bument met meteen alles goed kan
c'oen, alles kan doen wat niet scha
delijk is voor de natuur Om teleur^tellmgen te voorkomen moet men
dat ook niet willen, vindt ze Het

Elke oplossing roept
nieuwe bijkomstigheid op
Behalve door zuinig te zijn met energie en water, kan de
consument in het huishouden ook zijn steentje bijdragen als
het om afval gaat
Bekend zijn de papierbak en het hergebruik van glaswerk Noodzake
lijk is het terugdringen van de afvalberg, maar net zo belangrijk is het
verwerken van (klem)chemisch afval Om te zorgen dat het schadelijke
afval niet ongecontroleerd in het milieu terecht komt, is de enige
mogelijkheid tot nu toe scheiding van dit afval
Mevrouw Schreurs „Milieuvriendelijk met afval omgaan, kan geld of
moeite kosten Bewuster produkten kopen, zodat je minder afval
krijgt, kost meestal wat extra en daar heb je ook kennis bij nodig Want
veel mensen weten bijvoorbeeld met dat het geplastificeerde karton
waarin melk, yoghurt en vruchtensappen verpakt zijn, ontzettend
milieu onvriendelijk spul is Afvalverwerkers kunnen daar niets mee
doen en de verf en plastic laag is schadelijk als het op de vuilnisbelt ligt
Zuiver papier of zuiver plastic is geschikt voor recycling, de combinatie
niet Als de consument hier iets aan wil doen, moet hij dus deze
(melk)produkten in flessen kopen De boodschappen kunnen zo wel
wat zwaarder worden "

Zoeken

• Regelmatig schoonmaken met neutrale reinigingsmiddelen, maakt agressieve middelen onnodig Foto wifredOverwater

Behalve het oude papier en lege wijnflessen, wordt veel ander matei i
aal hergebruikt Maar in de meeste woonplaatsen is het wel even
zoeken naar de voorzieningen waar dergelijk spul kan worden ingele
verd Van textiel wordt veelal vulmateriaal gemaakt In ontwikkeling is
het hergebruik van plastic Nieuwe bestemmingen zijn bijvoorbeeld
afrastering en beschoeungen bij v/ater (in plaats van het tropisch
hardhout) „Batterijen zijn een probleem", zegt Colette Schreurs , Het
verwerken en hergebruiken van batterijen kost meer geld dan dat het
oplevert, die worden dus nog opgeslagen "
Om de scheiding van afval zonder irritaties te laten verlopen, is het
volgens Schreurs noodzakelijk een eigen systeem m te voeren en
prioriteiten te stellen „Dat is voor iedereen anders Als je een tuin hebt,
kun je de groente afval ideaal composteren Anders is er niks mee te
beginnen en komt het gewoon m de vuilnisbak terecht
Of je moet een huisdier hebben Houtresten kun je in de
open haard gooien Maar daarbij is het weer oppassen
dat er geen schadelijke gassen vrijkomen Zo is er tegen
over ledere oplossing wel een vervelende bijkomstigheid
te verzinnen Daarom moet de consument zelf kijken
wat hij het best kan doen om te beginnen met een
milieuvriendelijk huishouden'
Wie al toe is aan het verzamelen
van blikken, krijgt de tip ze eerst
even om te spoelen, tegen het stin
ken Over spuitbussen zegt
Schreurs tenslotte „Daar kan de
consument nu wel iets aan doen,
want er zijn genoeg vervangers te
koop Deodorant is m rollers te
krijgen, soorten gel zijn er in pot
ten, toiletreimger is te koop in ta
bletvorm Bovendien zijn er spuit
bussen met milieuvriendelijke
drijfgassen "
FR

'Milieuvriendelijke consument
moet ook niet meteen alles willen'
liefst ziet mevrouw Schreurs er een
Postbus 51 spotje over gemaakt
„Vanuit de overheid zou de consu
ment een beetje gestuurd moeten
worden en niet overladen met ang
stige informatie Het moet de huis
vrouw ook wat makkelijker ge
maakt worden Je moet het lang
zaam aan doen m je eigen huishou
den, want beter een ding goed dan
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WEEKMEDIA EN TOP 8+1
Op 20 21 en 22 februari a s zal er m onze Weekmedia-uitgaven
speciale aandacht worden besteed aan het onderwijs
\loor een grote groep basisschoolverlaters moet dan
een keuze worden bepaald over het onderwijs
Adverteren in deze Weekmedia-uitgaven is daarom bijzonder interessant voor alle scholen en opleidingsinstituten m de verspredingsgeb'ieden van Weekmedia
Nadere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt u vragen bij
PERSCOMBINATIE Advertentiebednjf
Afd Personeels & Opleidmgsadverterfties
Telefoon 020-5626297
Regio kantoren van Weekmedia
Uithoorn tel 02975-40041
Purmerend tel 02990-23921
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Spanje kiest voor Ford Fiësta
De nationale autopers in Spanje, de 'Asociacion
Nacional de la Prensa del Motor', vertegenwoordigd
door ruim honderd journalisten, heeft de Ford Fiesta tot 'Auto van het jaar' aangewezen De Renault
Chamade, de 5 deurs Renault 21 en de Fiat Uno
volgden respectievelijk op de tweede, derde en vierde
plaats Naast de toekenning van de titel 'auto van het
jaar 1990' door de Nationale Auto Pers Associatie in
Spanje, is de Fiësta door het Spaanse magazine 'Mo
tor Mundial' gekozen tot 'Spaanse Auto van het
Jaar'

Ford Thunderbird
is jubileumauto

• De Ford Thunderbird, een Amerikaanse autoklassieker, viert dit jaar zijn
35e verjaardag met de presentatie van een speciaal limited-edition model.
De 35th Anniversary Limited-Edition Thunderbird zet de schitterende
erfenis voort die begon met het klassieke tweezitsmodel uit 1955", vertelt
Thomas J. Wagner, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ford
Motor Company en directeur van de Ford Division. „We zijn ervan overtuigd
dat dit nieuwe, bijzondere model een extra impuls zal geven aan het
enthousiasme dat de rest van ons 1990 modellenprogramma oproept".
Overigens zijn er van dit model (zie foto) maar vijfduizend gemaakt en is hij
Nederland niet te koop

Creditcard voor
Mercedes-rijders
Vanaf deze maand kan bij elke of
ficiele Mercedes Benz dealer in Ne
derland een Mercedes Card aange
vraagd worden door rijders van Mer
cedes De creditcard is een produkt
van Eurocard en Mercedes Benz Ne
derland en biedt een groot aantal
voordelen, zoals een betalmgsge
frak bij bedrijven en instellingen die de Mastercard en Eurocard accepte
Jen Daarnaast wordt bij noodgevallen de houder van de kaart gerichte
en jundische hulp geboden en kan eventueel voor repatriëring
de auto zorggedragen worden Met de Mercedes Card is de houder
ier gratis geabonneerd op het magazine 'Mercedes'
De dealer biedt de card het eerste jaar gratis aan zijn cliënten aan, waarna
'e kosten voor elk daaropvolgend jaar / 75, bedragen Bovendien is het
logeujk om een nevenkaart aan te schaffen voor de partner Kosten
^'ervoor / 40,
EURQCARD.

Schonere auto's verkocht
Vijftig procent van alle verkochte auto's van het afgelopen jaar waren
oor/ipn van e?n geregelde ducwegkatalysator In 1988 was dit 30°u
Vorig
laar is dit aandeel per maand gestegen m maart bedioeg het 13uo, in juni
'^ n in septembei 56°o en in oktober 58°o Voorlopige cijfers geven voor
''ovember 61"o en voor december 65%
l

De geregelde di lewegkatalysator vermindert de schadelijke bestanddelen
'l het uitlaatgas met tachtig tot negentig procent De Nederlandse Verem
öng 'De Rijwiel en Automobiel Industrie «RAD' verwacht dat in het jaar
'"00 het gehele autopark uit schone personenauto's zal bestaan

helemaal niets doen voor het milieu
Je kunt onmogelijk op alle gebieden
milieuvriendelijk zijn, dus gaat het
erom waar je je prioriteiten stelt
Daar moet je bewust voor kiezen en
dan kun je verder gaan De con
sumptiemaatschappij heeft zich in
25 jaar ontwikkeld zonder aan het
milieu te denken Ik denk dat we
zeker die tijd ook nodig hebben om
het weer om te vormen "

Wasberg
Technische hulpmiddelen en che
mische uitvindingen hebben er voor
gezorgd dat het huishouden er in
vergelijking met vroeger gemakke
lijker op is geworden Stond groot
moeder m haar tijd een dag intensief
te schrobben brj het wasbord, nu
doen we de vuile was m de machine
en kijken er voorlopig met naar om
De lichamelijke arbeid is voor de
huisvrouw verlicht, maar volgens
Schreurs is de tijdbesteding dezelf
de gebleven „Er hebben verschuivingen opgetreden De tijd die wordt
besteed aan het wassen is gelijk ge
bleven Dat komt omdat men tegen
woordig meer wast' Er is meer syn
thetisch textiel dat slechts een dag
kan worden gedragen Andere kle
ding wast men ook al vlug Dat moet
allemaal worden opgevouwen, ge
streken en opgehangen "
De toenemende wasberg is milieu
onvriendelijk, stelt Schreurs „Men
is nonchalant met het vullen van de
wasmachine en wordt nog gestimu
leerd door die twee kilogram (halve
lading) knoppen Mensen gaan alle
maal kleine wasjes draaien, dat is
onnodig Daardoor wordt er veel
meer water en zeep verbruikt Men
sen weten met hoe men moet was
sen Er wordt bijvoorbeeld meer dan
nodig is met de hand gewassen en
een voorwas zou geen automatisme
moeten zijn Sommige vlekken kun
nen zo met warm water verwijderd
worden en luchten van kleding kan
vaak voldoende verfrissend zijn Ei
genhjk zouden er cursussen moeten
worden aangeboden om kostenbe

sparend en milieuvriendelijk te Ie
ren wassen "
Kennis over de samenstelling van
was en reinigingsmiddelen zou ze
ker in die lessen aan bod komen
Hoewel fosfaten zo'n beetje zijn ver
dwenen uit de wasmiddelen, blijven
er nog genoeg bestanddelen achter
die het poeder schadelijk maken
Bleekmiddelen, enzymen en optisch
wit zijn slecht afbreekbare stoffen
De gebruikte vulmiddelen, zoals na
trinmsulfaat, zijn misbare bestand
delen die bijvoorbeeld de noolbui
zen aantasten met alle gevolgen van
dien Natriumsulfaat dient om het
wasmiddel beter strooibaar te ma
ken Omdat het een goedkoop afval
produkt van de chemische industrie
is, wordt het gebruikt als vulmiddel
In enkele gevallen bestaat de was
middel voor veertig procent uit dit
sulfaat Geconcentreerde middelen
bevatten minder vulmiddelen

Chloor

„In afwasmiddelen voor de afwas
machine zitten nog wel steeds fosfa
ten en ook veel chloor Iedereen normale huishouden is chloor niet
praat over de schadelijke wasmidde noodzakelijk Schoonmaakazijn is
len, maar deze afwasmiddelen zijn bijvoorbeeld te gebruiken voor ont
nu veel problematischer", zegt me kalking van het sanitair en dus een
vrouw Schreurs Chloorhoudende alternatief voor de bekendste remi
middelen zijn vrijwel altijd overbo ger, Glorix Een voorbeeld van een

'Eigenlijk moeten er
cursussen komen om
weer te leren wassen'
dig Jaarlijks wordt er 32 miljoen
liter schoonmaakmiddelen gebruikt
waarin chloorbleekmiddel zit Zeer
giftig is het gas dat vrijkomt als
chloor met een zuur wordt ge
mengd Behalve het rechtstreekse
contact met chloor, is deze stof ook
schadelijk voor het milieu Het
doodt nuttige bacteriën die weer or
gamsche stoffen afbreken In het

zeer agressief middel en tevens het
gevaarlijkste mengsel huishoudche
micahen, zijn de chemische ontstop
pers In plaats van de bekende stok
met een gummi zuignap, wordt er
caustic soda in afvoerpijpen ge
gooid Dat schroeit inderdaad alle
vuil weg Door de enorme warmte
ontwikkeling van het goedje kan
zelfs het plastic van de afvoer smel

Het drijft menig ouder vaak tot wanhoop het
kopen van kleren voor hun kinderen Graag wil je
ze er leuk bij laten lopen Maar het leuk heeft voor
de jeugd een heel andere betekenis dan voor de
ouders De gerafelde spijkerbroek hoort m de
ogen van moeders in de prullebak te liggen, ter
wijl dat nou net het favoriete kledingstuk is
Ik herken het zelf nog van vroeger Op het
moment dat ik een trui nou net helemaal het
einde vond omdat hij totaal uit model was, begon
mijn moeder te zeuren wanneer ik hem nou eens
Tn de zak van Max' deed Ik weet nog goed dat op
de provinciale weg tussen Uithoorn en Aalsmeer
de firma Wahlen zat Je kon er tweedehands kle
ren per kilo kopen Heerlijke houthakkershem
den en grote truien Op weg naar school stopte ik
er vaak om weer even te kijken Wanneer de buit
weer binnen was, kwam ik vaak het huis niet in
met al die 'viezigheid' In bad werden de kleren
eerst geweekt en daarna nog eens flink gewassen
Maar hoe vaak mijn moeder de kleren ook zelf
had gewassen, ze bleef er altijd een afkeer van
houden 'Koop nou een eens wat leuks', zei ze dan
o altijd weer En ik haalde mijn schouders op
° Hoewel de al wat grotere kinderen zich abso
g luut met meer voor laten schrijven welke kleren
£ ze aan moeten trekken, kunnen de ouders dat
o met hun jongere kinderen nog wel Het wordt
•S moeilijker, want het moet wel exact hetzelfde zijn
"§ als het vriendje of vriendinnetje heeft anders is o
Êf het sowieso tot stom veroordeeld
°
<3 Aan de kleren zal het dit seizoen niet liggen De -

Nieuwe Additievenwijzer
Konsumenten Kontakt heeft de
Additievenwijzer waarvan er in
middels 100 000 hun weg naar dt
consument vonden geactuah
seerd De wijzer geeft uitleg o\ei
de functie van hulpstoffen m de
voeding en over mogelijke schade
voor de gezondheid Zo zijn de ta
brikanten verplicht om vanaf dit
jaar de additieven op de verpak
king aan te duiden met E num
mei s E nummers zijn codes die
door de Europese Gemeenschap
aan toegelaten additieven zijn ge
geven Zo zijn E 100 200 kleurstot
fen E 200 300 conserveermiddelen
om bederf tegen te gaan E 300 &OQ
anti oxydanten die worden s>p
bruikt tegen het ran/ig worden
van vet en E 400 500 zijn verdik
kingsmiddelen en emulgatoren
Consumenten die weten dat zij
voor een bepaalde stof overgevoe
lig zijn kunnen dankzij de ver
plichte E nummer etikettering en
met behulp van de Additieven vvi]
zer zien welke artikelen zij moeten
mijden De wijzer is te bestellen
door f 3,50 over te maken op giro
363913 t n v Konsumenten Kon
takt in Den Haag

Spiegelkast in trapezevorm
Mensen met een apart gevoel voor
design zullen zich zeker aange
sproken voelen door de spiegel
kast van de firma Duscholux Deze
kast heeft een body van volalumi
mum dat m tal van samtairkleu
ren verkrijgbaar is Er is een vaste
spiegelwand van kristalglas met
daarvoor een vast of traploos ver
stelbaar planchet van rookglas De
twee zijkanten bestaan uit kristal
glazen schuifdeuren met daarach
ter opbergruimten De midden
spiegel wordt van bovenaf belicht
door drie geïntegreerde halogeen
stralers De spiegelkast is verkrijg
baar onder de naam 'Arte Trapez
en kost ƒ 2 546,60 inclusief BTW
Voor meer informatie tel 035
46046

ten Voorkomen is altijd beter dan
genezen en daarom geeft mevrouw
Schreurs de tip, niet alles door de
gootsteen te spoelen en een filtertje
voor de afvoer te plaatsen ,En vet
tig materiaal kun je afspoelen met
heet water en een druppeltje afwas
middel, dan verstopt er niets In het
algemeen geldt dat je geen agressie
ve middelen hoeft te kopen, als je
maar zorgt dat je alles regelmatig
schoon houdt met een neutraal rei
nigingsmiddel Als er op de verpak
king staat dat het vuil 'ontzettend Jubileumnummer 'Vloeren'
snel verdwijnt' weet je dat je iets
Voor de tiende maal m successie
zeer agressiefs hebt'
verscheen de jaarlijkse uitgave
Volgens Colette Schreurs kan de
van het informatieve magazine
consument moeilijk beoordelen wel
met de titel Alles over vloeren In
ke middelen schadelijk zijn en
deze jubileumuitgave wordt uit
werkt de reclame bovendien mislei
voerig aandacht geschonken aan
dend
Consumentenorganisaties
vloeren van steen natuursteen,
spannen zich m dit wat doorzichti
hout (parket) alle soorten tapijt,
ger te maken Pas als de klant niet
een vlakke vloerbedekking zoals
meer koopt, zal de fabrikant iets aan
linoleum, vinyl en andere Boven
het produkt veranderen, zegt
dien is voor elk soort een apart
Schreurs
FERDINAND RUSCH
hoofstuk gewijd aan het onder
houd en de toepassmgsmogelijk
heden 'Alles over vloeren is een
onderdeel van de zogenaamde Al
les over serie bestaande uit 8
gespecialiseerde uitgaven In deze
serie verschijnt ook Alles over
keukens badkamers, isolatie ver
warming en waim watei open
haarden en kachels wanden en de
tuin De magazines zijn te koop
voor / 4 95 in de tijdschriftenwm
kei Voor meer informatie tel
0251035150

Italiaans douche
keuze is groter dan andeis In de categorieën
Mexicaantjes 'bloemenmeisjes watei fans e d
is een ruim aanbod Daarnaast speelt de hip hop
muziek en sport een grote rol Skate boards rol
lei skates, basketball en andere sporten zijn de
grootste inspiratiebronnen en vallen met name
op door de hoeveelheid aan kleui en applicaties
Demm blijft En daai boven zien \ve het basiskle
dingstuk dat ook nooit zal veidwijnen de swea
ter In shnts zien \\e \eel uni met punten en
daarnaast kleurige strepen

Kruippakjes
Fabrikanten voor babykleding zijn enthousiast
en dat is te zien aan de collectie De babymarkt is
weer groeiende Ook voor de allei kleinsten is ei
een hele eigen(wijze) stijl De nieuwste kiuippak
jes, tumbroekjes en jutkjes zijn ei weei in alle
kleuren en maten Vooi de meisjes zien we \eel
lomantische kleertjes in bloenidcssins en pastei
kleuren Kruippakjes met pof mouwen en potlen
de pijpjes en een helder wit afseiond ktaasge
Daai naast zien we de stoere stiksels m de spiikei
broekjes en op de jasjes vinden wi? badses en
applicaties
De zogenaamde marine look v inden w e ook bij
de bataykleertjes Veel smalle en biede stiepen m
frisse heldere zomerkleuien en wit Belangtnk
daarbii zijn de biezen m accentkleiuen Nieuw is
ook, dat veel tucot boorden in afstekende klem
zijn uitgevoeid En om de combinaties helemaal
af te maken passen aan bab\ s voetjes piepkleine
espadrilles en gympjes m u olijke stiepen bloe
men of mexicaanse prints
Het is maai goed dat baby s noa met veel kun
nen zeggen Vooi een aantal )aaitjes mogen de
ouders nog bepalen wat zij aanti ekken Daai kan
je beter zo lang mogelijk van genieten
TRUDY STEENKAMP

De Standat dbo\ van Cesana is \ ol
gens de fabukant Comfuitabtl
douchen achtei een echte «las
wand Het is een Italiaans desmn
bestaande int geklemde piofickn
die glaspanelen \ an 8 mm dik \ LI
ligheidsglas omvatten De Stan
dardtaox bestaat uit een tweezijdi
ge hoekmstap v ooi douchebakken
met zijden \an 68 tot 11 cm v ooi
zien \an een bchuitdeui Ook een
tweedelige diaaideui \ooi nis
bieedtes \an 63 tot 98 cm is mo^e
lijk Deze naai binnen di aaiende
dein is te combmei en niet een \ as
te zijwand tot een twee of dtiide
hge opstelling Vooi moei mtoi
matie tel 02513 15841
(ADVERTENTIE)
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UITSLAG TREKKING JANUARI 7 990
De gemakkelijkste en
leukste loterij van
Nederland.

Staat uw postcode er ook
tussen?

Dan heeft u geluk, als u meedoet
aan de Postcode Loterij. U heeft dan
namelijk ook een prijs gewonnen: Zo
gaat dat bij de Postcode Loterij: icdereen die in dezelfde postcode speelt als
een winnaar heeft ook een prijs. Tot
duizend gulden zelfs dezelfde prijs!

Meedoen met de Postcode Loterij
is heel simpel. Als u onderstaande bon
invult en opstuurt, doet u volgende
maand ook al mee. Prijzen krijgt u
automatisch op uw rekening
bijgeboekt.

Als uw buren winnen/
wint u ook!

Elke maand kans op de
100.000,-. Elke maand kans
op duizenden andere prijzen.

Wint iemand in uw postcode een
prijs tot duizend gulden, dan wint u
Elke maand gaat de 100.000,diezelfde prijs ook! Dat kan alleen bij
eruit. Elke maand ook zijn er duizende Postcode Loterij. Het geeft u dus
den andere prijzen. Van tien tot duizen- extra kans op een prijs.
/
den guldens.

Ook het milieu wint.

Zoals bij elke goede loterij, gaat
ook bij deze een deel van de opbrengst
naar een goed doel. De Postcode
Loterij is van deze tijd en steunt daarom onder meer de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten die
zorgt voorde natuur -m Nederland.

FEESTIN DE VOLGENDE NEDERLANDSE POSTCODES:

Zo kunt ook u winnen
met uw post code!

Kent u uw postcode ? Dan weet u uw lotnummer.
Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus twee door de computer
toegekende cijfers. Die weet u alleen. Hoe meer mensen in uw postcode meespelen, hoe groter de kans op prijzen voor allemaal. Want hoe
meer mensen meedoen, des te vaker zit ook uw postcode in de grote
trommel waaruit de notaris de prijzen trekt. Per postcode kunnen
maximaal 50 loten meespelen.

prijzen Ruim 6.000 Postcode prijzen NATIONALE
prijzen voor de hele wijk
ƒ 50,- op onderstaande
lotnummers PLUS alle
loten met dezelfde
postcode.

ƒ 1000,- op onderstaand
lotnummer PLUS op alle
loten met dezelfde
postcode.

f^

prijs van ƒ 10,- voor alle loten met onderstaande lotnummers PLUS op alle loten
met een postcode die begint met dezelfde vier cijfers.

op lotnummer 2676 BM 05

troostprijs van ƒ100,- voor alle
loten met postcode 2676 BM

1617 JS 01
3703 BE 01
5389 HK 01
8801 LH 06

2264 MA 02
Alle loten met 2264 MA
winnen dus ook f 1000,-!

000,-

ƒ 500,- op onderstaand
lotnummer PLUS op alle
loten met dezelfde
postcode.

op lotnummer 3621 GM 01

troostprijs van ƒ100,- voor alle
loten met postcode 3621 GM

Alle loten met
dezelfde postcode als
hiernaast
winnen dus
ook ƒ 50,-!

1018BW01
1411 RT01
2082 GT02
2211 RN 03
2451 XL 02
2552 EK 01
2904 AL 01

ƒ 25,- op onderstaande
lotnummers PLUS alle
loten met dezelfde
postcode.

1851 EH 01
31 35 ZK 02
5283 LH 04
6014 BD 01
7681 SE 02
8081 XR 03
9401 GH 02
9742 CZ 02

Alle loten met 7002 JN
winnen dus ook ƒ 500,-!
ƒ 100,- op onderstaande
lotnummers PLUS alle
loten met dezelfde
postcode.

op lotnummer 5248 AK 06

troostprijs van ƒ100,- voor alle
loten met postcode 5248 AK
zetfouten voorbehouden

6825 HR 01
7122 AV 02
7576 GA 01
7958 SP 04
8032 LB 02
8754 GM04

L O T E R IJ

Op pnjzen boven de 1000 gulden zit 25% kansspelbelasting Trekking is iedere maand Trekkingslijsten zijn verknjgbaar bt| het
secretatjaat, Willemsparkweg 176,1071 HT Amsterdam De utelag zal woraen gepubterd in deze krant De loterij is goedgekeurd door de minister van Justitie onder nummer LO 890/09S'177 89 d d 20/10/1989
Als u het niet met een afschrijving eens bent, dan kunt u binnen een maand de bank ol giro opdracht geven hel bedrag terug te
boeken De verstrekte machtiging kunt u altijd weer intrekken Hiervoor kunt u zich wenden tot de
Stichting Nationale Postcode Lotenj

Is deze bon ƒ 100.000,- woord?

Loten met een postcode die begint met dezelfde vier
cijfers als bovenstaande loten, winnen dus ook ƒ 10,-

7002 JN 02

ƒ25.000,-

3069 JV 02
3553 VP 01
3864 DM 06
4661 HG 01
5275 AJ 06
6136 XL 01
6371 CA 05

4486 CJ 02
6844 CP 07
8800 AD 11

Alle loten
met dezelfdepostcodeals
hiernaast
winnen

dus ook
ƒ25,-!

Gran Dorado verloot
iedere maand een luxe
7-daagse vakantie,
de winnaars

Alle loten met dezelfde postcode als hierboven
winnen dus ook ƒ 100,-!

EXTRA: REGIONALE PRIJZEN \
prijs

prijs

prijs

ƒ1000,-

ƒ500,-

ƒ100,-

voor onderstaand
lot PLUS
iKJWMn in
d»z»1td«
postcod* ƒ100,-

voor
onderstaand lot
PLUS iedereen In
dezelfde
postcode ƒ50,-.

1115 BC 02

2131 LV 01

voor
onderstaande
loten PLUS
'Iedereen In
dezelfde
postcode.

Alle loten met

Alle loten met

1115 BC

2131 LV

winnen du»
ƒ100,-!

winnen dus
ƒ50,-/

2555 WE 03
2595 EA 01
3645 WS 05
4401 CG 02
5461 AT 04

ik doe mee en maak kans op duizenden prijzen.
Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzeggmg het
aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven:

dU lot (10gulden) EU 2loten(20gulden) [] . loten) . gulden)
Naam

1024 KA 10
1131 HR 04

Adres

Dhr/Mevr

;

Postcode: | l l l l l l
datum:

Woonplaats:
handtekening

DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ! i=£=s=ssCs
Ons keukenteam, heeft versterking nodig.

N.R.C. HANDELSBLAD

Wij vragen

zoekt in Zandvoort
FEBRUARI AANBIEDING

DISTRIBUTEUR M/V
-Ar met organisatietalent en gevoel
voor verantwoordelijkheid en
service
* zeer goede verdiensten.
Voorinformatie tel. 010-4067614 of
na 18.00 uur 020-438333.

zonnebank
7,50
Gez. kanon 2 gez.bruiners 7,50
Gez.bpuinen 3 bruiners 12,50
Biolarium
16,00

ZONNESTUDO
Passage 42, tel. 12500

een zelfstandig
werkende kok
en

een leerling kok
die op niveau kan of wil werken.
Voor inlichtingen of een sollicitatie-afspraak
vraagt u s.v.p. naar dhr. Duivenvoorde.

Bezorgers gevraagd
voor de Telegraaf
Verdiensten
± ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w.
voor kleine wijken
van half uur p.d.
Aanmelden tussen 9-12 uur
op tel. 023-312880 of
tel. 023-315515.
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
!ke week 730.000 exemplaren

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

en een
aardappelgerecht

29,50
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

Ristaurante Pizzeria

T

„La Rondine"

Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

„De Vuurboet"

Alles zoveel u wilt!!

QUEENIE
Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507 • 13599

STEENGRILL RESTAURANT

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

Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

DE VRIES
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.
prijs
excl. 6%
BTW

Aantal regels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam:
Adres'
Postcode/Woonplaats'
Startdatum*:
Telefoonnummer.

25,36,47,58,69,80,91,102,-

WIN EEN PORTIE FRANSE FRIETJES,EEN
MACSHAKE (0,3 L) OF EEN HAMBURGER.

prijs
mcl. 6%
BTW
26,50
38,16
49,82
61,48
73,14

84,80
. 96,46
108,12

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof -

.__

ƒ 295,-

' Alleen een woensdag o' een vri|dag invullen

Handtekening:
l Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of afgeven
i Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, p.a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 3; Zandvoort
l Gasthuisplem 12
l

Vitrafte en alle soorten
irdi|nen v.a. / 5,95 pe
.. atis gemaakt' 1000 v
meubelstofi van ƒ 69.
ƒ 9.95. Wi| stofferen alle
ten meubelen, boten en
Gordijnencroothandel

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

Alle soorttn schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l ptrs. matras
ƒ55..

WAARBORGGARANTIE
Showroom atelier fabrikage.
Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
o( 12330.

Smulprijze
bijMcDon
Gratis smullen bij McDonald's? Dat kan t/m 18 maait als u
meedoet aan de McDonald's SmulQuiz. Het enige dat u
hoeft te doen is'n SmulQuiz kaait halen bij McDonald's
en de 3 vragen foutloos te beantwoorden. Alle vragen
goed? Dan wint u een Smulprijs!
Bovendien krijgt u iedere keer, zolang de
voorraad strekt (maar in ieder geval t/m 4 maart), een
nieuwe SmulQuiz kaait. Dus u kunt meedoen zo vaak u wilt.'

/Y\

•McDonaicrs

Tot ziens!

McDonald's Zandvoort
Raadhuisplein 3, Zandvoort. Tel.

16001

i
i
i
i
i
i

627.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 15 februari 1990

andvoorts
Nieuwsblad
50e jaargang nummer 7

Los nummer ƒ 1,25

ZANDVOORT - Met de huidige personeelsbezetting zal de
Zandvoortse politie haar taken
niet naar behoren kunnen blijven uitvoeren. Dat blijkt uiteen reactie van de korpsbeheerder, burgemeester Van
der Heijden. Hij zal de gemeenteraad vragen de discussie gelopen week nog drie agenten af- bedrag zal de korpsleiding vermoe- cussie opnieuw openen.
"De nullijn kunnen wij vanwege de
over een gemeentelijke bijdra- scheid en volgende week vertrekt er delijk niet erg blij zijn. Al enige jaren
weer één. Het merendeel koos voor heeft men de grootste moeite met de PKP niet volhouden," aldus de burge te heropenen.

Gemeentelijke bijdrage kan
politieproblemen verlichten

"Vijftig is een volstrekt te laag aantal", aldus burgemeester Van der
Heijden desgevraagd over de huidige bezetting bij de Zandvoortse politie. De krappe bezetting is onlangs
door korpschef Menkhorst bij de politieke partijen opnieuw onder de
aandacht gebracht.
De korpssterkte bedraagt momenteel 50 man, al is 51 de norm die 'Den
Haag' voor Zandvoort heeft bedacht, in het kader van de herschikking van de landelijke politiesterkte
(PKP). Die grens is overschreden
door het bijzonder snelle natuurlijke verloop waarmee de inkrimping
heeft plaatsgevonden. Zo namen af-

Verkiezingen
ZANDVOORT - De politici bereiden zich verder voor op de
gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart. CDA en D66 hebben hun verkiezingsprogramma's al klaar, waaruit hier een
zeer kleine greep.
Het CDA acht een tweede ontsluiting van Nieuw-Noord via de
te verlengen Heyermansweg
noodzakelijk. De ontwikkeling
van Zandvoort als vooraanstaande badplaats dient met
voortvarendheid ter hand te
worden genomen, o.a. met minder weergevoelige trekpleisters.
Wat sport en recreatie betreft
moet het college streven naar
behoud van de sporthal De Pelikaan.
Andere punten zijn: voorwaardeh scheppen zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen; aanstelling van een duinopzichter; woningen voor één of twee personen, geschikt voor gehandicapten; bestrijding gebruik van
drugs.

een andersoortige baan, wat teke- rijksbezuinigingen. Daarbij draaide
nend lijkt voor de toekomstver- vorig jaar ook de gemeente nog eens
wachtingen binnen het korps.
de geldkraan voor een groot deel
dicht, de bijdrage bedroeg toen ongeveer 135 duizend gulden, de helft
Klein
van het geschatte tekort bij de poliMet de 51 normplaatsen zullen tie.
alle taken verricht moeten worden,
dus bijvoorbeeld ook recherche en
administratie. "Dan blijft er maar Nullijn
een klein groepje over voor surveilDe bedoeling van de meerderheid
lance en andere overblijvende ta- van de gemeenteraad was echter dat
ken.", is de conclusie van Van der men de nullijn gaat hanteren. Dus
Heijden. "En die mensen kunnen geen gemeentebijdrage meer. De ponooit allemaal tegelijk werken".
litie móet dan zien uit te komen met
Aan de hand van deze nieuwe de rijksuitkering. Maar omdat vorig
norm (in 1988 nog 60,5) zal de rijks- jaar de PKP op de gemeenten is losuitkering bepaald worden. Met dat gelaten, wil Van der Heijden die dis-

gemeester. „Wij moeten de juiste
zorg bieden aan zowel inwoners als
aan toeristen. En dat is een complex
gegeven; er komt veel op ons af. Willen we dat alle taken uitgevoerd worden, dan zullen we er opnieuw over
moeten discussiëren of er geld uit de
gemeentebegroting aan het politiebudget wordt toegevoegd". Bij de behandeling van de voorjaarsnota zal,
zo voorspelt Van der Heijden, het
college met een concreet voorstel
komen, gekoppeld aan de PKP.
Een van de zaken die bij een te
krappe bezetting op de tocht komen
te staan, is handhaving van de politiepost Rotonde. "Dat is nog een discussiepunt", aldus Van der Heijden

eek AAedia
die daarover verder geen uitspraken
wil doen. Al laat hij doorschemeren
geen voorstander te zijn van een dergelijke maatregel.

Regionaal
Met de politiekorpsen uit Heemstede, Bloemendaal en Bennebroek
vindt momenteel overleg plaats over
mogelijke regionale samenwerking.
Landelijke plannen voor 'regionalisering' gaan veel verder: het beheer
zou komen te liggen in een centrumgemeente (waarschijnlijk de grootste) in de regio. "Over die regeling
zullen we half maart vermoedelijk
meer weten", aldus Van der Heijden.
Hij is geen tegenstander van regionalisering, al zouden daarbij volgens
hem de grenzen van de arrondissementsgebieden gehanteerd moeten
worden. Hij vreest echter wel dat de
gemeenteraad zich minder betrokken zal voelen als het financiële beheer van het korps in een andere
gemeente ligt. Dat zou kunnen betekenen dat de gemeenteraad minder
snel bereid is een extra krediet voor
de politie beschikbaar te stellen.

Aanleunwoningen in een modern jasje

(ADVERTENTIE)

Mare OTolo
aanbieding
zolang de voorraad strekt

KOLLTRUI
(100%

katoen)

nu 99,-

Diverse aanbiedingen

Broeken
59,Rokken (Bogie) 89,Blouses
49,-

Grote
Krocht 23
ZANDVOORT
Zondags geopend
van 13.00-17.00 uur

02.54 19.41 15.10
03.04 20.20 15.34
04.05 21.15 16.35
04.44 22.25 17.35
05.54 --.-- 18.56
07.15' 12.50 20.04
09.06 13.46 21.45
10.06 14.2622.34

Vaanstanden: 17 feb. LK 19.47 u.
Doodtij: 19 feb. 09.44 u. NAP+61cm

De aanwijzing tot beschermd natuurgebied is bedoeld om het behoud en het herstel van de natuuren landschapswaarden van het duingebied te bevorderen. Dit heeft tot
gevolg dat nieuwe, voor de natuur
schadelijke ontwikkelingen, verboden zijn. De aanwijzing tot beschermd natuurmonument betreft
twee gebieden: Zuid-Kennemerland-Zuid en de duinen tussen Zandvoort en Aerdenhout.

nen, delen van Nieuw-Unicum, Kostverlorenpark en de Bunkert.
'Beide duingebieden vormen een
onderdeel van het Nederlandse
kustduingebied, een natuurgebied
van grote internationale betekenis.
Het reliëf van het landschap is nog'
vrij gaaf', aldus het ministerie.
In beide duingebieden is een grote
variatie aan plantengemeenschappen aanwezig met diverse zeldzame
soorten, zoals parnassia, blauwe
zeedistel en verschillende soorten
orchideeën, bremrapen en silenes.
De gebieden zijn tevens van betekenis als broed-, rust- en fourageerplaats voor een groot aantal vogelsoorten, zoals het paapje, de boomleeuwerik en de duinpieper. Ook de
baardvleermuis en de watervleermuis komen hier voor.
De plannen tot aanwijzing van de
duingebieden liggen een maand in
het gemeentehuis ter inzage. Daarna
heeft men nog twee weken de tijd
om hierop te reageren bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Binnen een jaar zullen de beide gebieden defintief tot beschermd natuurmonument zijn verklaard.
Daarna is nog beroep bij de Raad
van State mogelijk.

DEZEWEEm

TV

Foto: Berlott

ZANDVOORT - Bij Huis in
de Duinen werd afgelopen
week druk verhuisd. De 57
nieuwe aanleunwoningen zijn
namelijk bijna allemaal klaar.
Het eerste blok met 38 woningen, is al gedeeltelijk in gebruik genomen.
Dit blok telt drie verdiepingen en
heeft een hoge moderne hal met op
de twee bovenste etages een wat
smaller gangpad, waar de huisdeuren op uit komen. Langs deze paden
dringt het daglicht door tot aan de
onderste etage. Omdat de ruimte afgesloten is, boven met een glazen
dak, zullen de bewoners geen last
hebben van tocht langs hun voordeur. Een vergelijkbare hal is te vinden in De Schelp.

Ruimer
Aannemer Thunissen uit Heemstede levert volgende week het tweede blok op, dat 19 aanleunwoningen
telt. Dit is een vergelijkbaar bouwwerk, eveneens naar een ontwerp
van Kokon uit Rotterdam. Het totaal aantal woningen komt hiermee
op 57, negen méér dan in de zes oude
blokken samen. Bovendien zijn de
nieuwe onderkomens, waarvan een
aantal met een aparte hobby- of logeerkamer, veel ruimer. De bouw
heeft bijna een jaar geduurd.

verhuizing zelf is grotendeels, door
een ingehuurd bedrijf • verricht.
Maar her en der moesten nog wat
laatste klusjes verricht worden. Feit
is wel dat de huren flink omhoog
zijn gegaan, van zo'n 360 gulden è.

vierhonder gulden per maand naar
gemiddeld rond de 575 gulden. "Onder de mensen is daarover wel wat
onrust ontstaan", aldus De Vries.
"Het is namelijk nog onzeker hoeveel huursubsidie men krijgt". Ver-

der blijken de bewoners, waarvan 32
afkomstig uit de oude aanleunwoningen, uiterst tevreden. "We hebben tot nu toe alleen maar positieve
reacties gekregen", bevestigt De
Vries.

NU

Het oponthoud is voor een deel
veroorzaakt door telefoon- en
electriciteitskabels, die men tijdens de graafwerkzaamheden tegenkwam. Deze kabels moesten
eerst verlegd worden, alvorens
men verder kon gaan. Een en ander leidde tot een welles-nietes

opgeleverd. Ondertussen zijn de kataels verlegd. Na het nodige touwtrekken tussen projectontwikkelaar
Muermans uit Roermond en de gemeente Zandvoort, is afgesproken
dat eerstgenoemde de kosten daarvan voor zijn rekening zal nemen.
Het complex zal achttien zeer luxe
appartementen met eigen parkeer-
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Ambitieus
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Record
Een record aantal deelnej"
mers trok het jubileumtoerO
nooi van de 60-jarige Zandvoortse
Schaakclub, waaronder de Neder- j
landse 'Mr. Chess' himself.

Drukte
De landvoorste vereniging
-r
De Schuimkoppen verwacht
/ ;i
een grote drukte op haar carnavals- !;
feest op de Gran Place.
;'!

(ADVERTENTIES)

ZANDVOORTSE
SCHAAKCLUB
OPGERICHT 13 FEBKUAIU 1330

-HOLLAND
(ASINO
»
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Zandvoortse schaakclub dankt het HOLLAND CASINO ZANDVOORT
voor het fantastische toernooi

DAGGI

KIEKADO

ANTIEK
MODE -•-"fU
KADO-ARTIKELEN
voor BETAALBARE!^
LEDEREN MEUBELEN
PRIJZEN
Tel. 18855. Galerij Kerkstraat 22. Tel. 2OT36.f
'-*

.<--•

t S

r
Natuurlijk,

die' krant moet ik hebben.
Omdat ik graag uil weten wat y.ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xamlvoorts Nieuwsblad

Dolfirama verkocht

ZANDVOORT - Het voormalige dolfirama zal een andere
bestemming krijgen dan autoshowroom.

13 weken voor maar f 10,50.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D halfjaar f 25.50 D jaar f 4d-

D maand l' -i.-td*

D kwartaal f l-i.-

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.

KNZHRM

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt zaterdag
17 februari een oefentocht.

l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-WiK.I.VOO.

• De werkzaamheden op het terrein tegenover de Agathakerk zijn deze week weer hervat.
Folo: Bram Stijnen

j;
•!
j;
;.'

Absoluut ambitieus zijn de
jr
plannen te noemen van een
%s
nieuwe Zandvoortse tennisschool
die afgelopen week is opgericht,

^•«^ ;

ZANDVOORT - Op het terrein van het voormalige Sterre der Zee is men deze week
weer met de werkzaamheden
begonnen. Op deze plek, tegenover de Agathakerk,
komt een appartementencomplex te staan. De bouw
Volgens de aannemer heeft het opheeft inmiddels echter een onthoud zijn bedrijf, Van Hoogevest
vertraging van twee maan- BV uit Amersfoort, een schadepost
van enkele tienduizenden guldens
den opgelopen.

ruimte bevatten, variërend in kosten van ƒ300.000,- tot bijna een half
miljoen. Over de verkoopcijfers
zijn de berichten verschillend.
Volgens de projectontwikkelaar
zijn er zes stuks verkocht, volgens
makelaarskantoor Van Schaik
zijn dat er negen. "Daarnaast zijn
er een paar contracten al bijna getekend, op andere rust een optie",
aldus een medewerkster. Het oponthoud heeft her en der de vraag
doen rijzen of dit te maken had
met het aantal verkochte appartementen (de helft of minder). Deze
vraag blijft echter onbeantwoord.
Voor de gemeente Zandvoort
heeft het echter geen consekwenties, zo is maandagavond in de
commissie voor financiën medegedeeld.

"We hebben een enorm drukke
week achter de rug", vertelt René de
Vries, voor twee jaar ad-interim directeur van Huis in de Duinen. De

Men vertrekt hiervoor om 08.00
uur vanaf het botenhuis aan de
Thorbeckestraat.

Het enige dat onderzoekers van
het Centraal Diergeneeskundig Instituut tot nog toe hebben vastgesteld, is dat de konijnen een sterke
leveraandoening hebben.
In de duinen tussen Scheveningen
en Haarlem zijn inmiddels al duizenden dode konijnen aangetroffen.
De epidemie trekt langzaam richting noorden. De duinkonijnen gaan
zo snel dood dat sommigen nog
voedsel in hun bek hebben.
Staatsbosbeheer is bang, dat als
de sterfte in het huidige tempo doorgaat er over eenjaar nog maar tien
procent van het huidige bestand zal
overblijven. Onderzocht wordt of de
ziekte is veroorzaakt door een virus,
bestrijdingsmiddelen of giftige planten die in de duinen voorkomen.

Bouw appartementen Sterre der Zee
wordt na twee maanden voortgezet
kwestie tussen de aannemer en de
gemeente Zandvoort. De aannemer
verweet de dienst Publieke Werken
dat de kabels niet juist op de tekeningen waren aangegeven. Volgens
deze zouden de leidingen zich onder
het trottoir bevinden.
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Nieuw Unicum beschikt over
n
een eigen televisie-omroep,
«3
TV NU, die sinds dinsdag ook een
kabelkrant kan gaan uitzenden.

ZANDVOORT - Het is nog
steeds onduidelijk wat de oorzaak is van de massale sterfte
onder konijnen in de duinen.

Mevrouw Van Tilburg woont op de bovenste verdieping van het nieuwe blok aanleunwoningen.

ij

Op de Gertenbach school,
n
die nu open dagen houdt,
«3
schijnt zich een uiterst belangrijke
ommekeer voor te doen.

Oorzaak massale
sterfte konijnen
nog onbekend

Het pand, eigendom van Gerard
Versteege, is verkocht aan projectontwikkelaar Van Erkel uit Niéuwegein. Wat deze ermee gaat doen, is
nog niet bekend. Versteege heeft tot
de verkoop besloten, omdat hij nog
steeds geen vergunning heeft voor
de showroom. Ondertussen heeft
het pand, dat maanden lang leeg
heeft gestaan, hem handen vol geld
gekost. Onder andere door aanpassingen voor een grootse varieteHW LW HW LW show. Deze is echter nooit aangeslagen.
06.45 02.34 18.59 14.46

15 feb
16 feb 07.21
17 feb
07.55
18 feb
08.33
19 feb
09.44
20 feb
11.20
21 feb
00.25
22 feb
01.36
23 feb
02.16

ZANDVOORT - Meer dan negenhonderd hectare duingebied rondom Zandvoort wordt
beschermd natuurmonument.
De procedure hiertoe is onlangs door minister G. Braks
van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij in gang gezet. Gisteravond vond hierover in het
Elysée Beach Hotel een voorlichtingsavond plaats.

Ommekeer

j Waterstanden
Datum

Duingebied wordt
natuurmonument

Zuid-Kennemerland-Zuid bestaat
uit het Kraansvlak, een gedeelte van
het Middenduin, het Vlakje en de
gemeentelijke duinen van Bloemendaal en Zandvoort ten noorden van
de spoorlijn en het circuit. Het tweede natuurmonument bestaat uit Koningshof, Visscherspad, Zuiddui-

etc.

B.B.
MODE

Oplage: 4.900

Editie 22

Broedplaats

D66
D66 onderscheidt zich vooral
door het lokale referendum.
Daarnaast wenst zij een 'Participatie-verordening', omtrent de
inspraak. Verder kiest D66 o.a.
voor: milieu-gedragsnormen;
authentieke bebouwing;, democratische, controleerbare procedures t.a.v. ruimtelijke ordening; aandacht voor gehandicapten in het verkeer.
Zandvoort dient haar positie
als badplaats waar mogelijk te
versterken, maar het accent ligt
op de woongemeente. Andere
punten zijn: nog geen verhoging
toeristenbelasting; registratie
geluid op het circuit; behoud
van de mavo. Omtrent ouderen:
huurserviceflats, een centraal
gelegen ontmoetingsruimte en
woningbouw dicht bij het centrum.
Volgende week wordt verder
ingegaan op de programma's.
Ook zullen dan de plaatselijke
partijen wekelijks, tot 21 maart,
'aan de tand gevoeld worden'
over bepaalde onderwerpen.

\

Stuur de/e bon in een open envelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
Amsterdam, l hoeft geen post/egel te plakken.
8

710371 O 17003

1

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 15 FEBRUARI 1990

FAMILIEBERICHTEN

Op 18 februari zijn onze ouders en grootouders
P. C. v.d. Sloot

en
C. v.d. Sloot-Kerkman
40 jaar getrouwd.

Oproep

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ27,00 (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

Salsa Lambada Meringue
Hoera
Opa en Oma v.d. Sloot
zijn 18 februari 40 jaar getrouwd.
Wie belt ze?

16195
Dennis

in de

Manege Zandvoort
Programma: Zaterdag 2 zalen geopend.
Benedenzaal Latinsalsa Orchestra
Bovenzaal DJ/entertainer
Entree 12,50 p.p.
Zondag live Caribean Music met speciaal
Tropical 3 gangen menu.
Entree 25,- p.p. all in.

Janny en Jim Todd-Balledux

in dames- en
herenmaten lusvast

99,-

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

BIJ

HARTSTILSTAND

Tel. afspraken
tussen 18.00-20.00 uur

Tel. 19632

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

De Kruisvereniging Zandvoort organiseert
in de komende maanden weer een aantal
korte

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
ZANDVOORT
55 JAAR
Van Leylandii's tot Hortensia's
Van Buxushaag tot Primula's
Een rozenpoort, zelfs een prieel:
niets is voor Jan en Paul teveel.
Mevrouw van Kleeff geeft koffie toe
en beleeft plezier aan 't tuingedoe.
Al 55 jaar dé kwekerij
Nog heel veel jaar erbij!
.
Gelukgewenst familie van Kleeff!

Nicolaas Hermanus (Niek) Touber
sinds 11-02-1984
weduwnaar van Rebecca Bartha Polak,
oprichter van de Tennisclub Zandvoort
Zandvoort, 8-2-1990
Nicolette Touber
Eli en Michiel Cornelissen
Ger Bosman
Corr.adres:
Nicolette Touber
Het Hoogt 305
1025 GZ Amsterdam
Hij stelde zijn lichaam ter beschikking van de
wetenschap.
Onze speciale dank aan Ben Smit van Stichting
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening voor
zijn nimmer aflatende aandacht en zorg, en aan
Joke van Wijk, die eveneens altijd klaar stond
voor Niek.

Te koop
complete BARINVENTARIS

VAN DEN HEUVEL

o.a.

huwelijkskaarten

makelaar in assurantiën
Ons antwoord op de hoge rentestand:

zet de rente vast wanneer U dat wilt

kerkpad 6 - tel. 02507-1 2793

Ingewikkelde theorie of nerveus examengedoe is er niet bij.

Rentekeuze v.a. 8.7%

postbus 54-2040 ab zandvoort

drukkerij van petegem b.v.

DE WACHTAF HYPOTHEEK

enz. enz.

(Rentewijziging voorbehouden)

Iedereen kan leren reanimeren.
Cursuskosten ƒ 35.- all in.
Inl. bij de heer de Leeuw, tel. 16085. Herm.
Heijermansweg 65.

*~.. ,^
[ l V O,

02507-12468 passage 36-38-40
t
IIx-J
postbus 413
i^ j|Q
2040 ak zandvoort

traiteur en
visspecialiteiten
Haltestraat 16

ELLEN CATS

VRIENDELIJKE
VERKOOPSTER

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
DEZE WEEK

leeftijd 25-45 jaar,
voor enkele dagen.

Kerkstraat 18

JONGEN Of
MEISJE

_

ZWITSERSE BAVAROISE SCHNITT

7,50

„De Vuurboet"

die bij ons het

ZAK ROOMBOTERSPRITSEN

2,95

vak wil leren,
leeftijd v.a. 17 jaar:

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht

OPROEP
Wie zag en wil mij helpen?
3 jaar geleden, op zondag 11 januari
1987 v.m., werd ik met blauwe Ford
Taunus aangereden door grijze
Mercedes op brede deel
Fr. Zwaanstraat nabij
W. Drayerstraat, Zandvoort.

Tevens hebben wij plaats voor een

STEENGRILL RESTAURANT

Heeft u interesse belt u dan voor een afspraak. 02507-19322 na 19.00 uur.

Reacties ond. nr. 992488 bur. v.d. blad
of postbus 421, 2040 AK Zandvoort of
na 21.00 tel. 02507-17171.

Meisje dat graag opgeleid wil
worden tot

Te huur

Gern. part. flat

tandarts-assistente

bev. huisk., 2 kl. slp.kam., k.d.t., voorz. v.
c.v.gas, wasautomaat,
zonterras, vold. parkeergel.
Vrij v.a. 15 feb.
Te bevr. 02507-14529.

29,50
Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur

Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

Te huur
OPSLAGRUIMTE
100 m*
Tel.
02507-15623

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

telefoon 023-385478

OPEN HUIS

liefst wonende te Zandvoort.

CARNAVALSZITTING

Brieven onder nr 991786 bur.
van dit blad.

IN HET

GRAN PLACE

f

Carnavalsvereniging
de „Schuimkoppen" organiseert in samenwerking
GRAN DORADO a.s. zaterdag 17 februari in het ^
PLACE een grootse carnavalsavond

met
RAN

f

\

Chris de Joode
Administratiekantoor

- L==3
auummmjmïïl

Voor Uw
administratieve
werkzaamheden.

Optredende artiesten o.a.

* DE DEURZAKKERS
* HENK JANSEN
* ZUIDAMERIKAANS SHOWBAND
* DRIE BOERENKAPELLEN
* DONALD JONES
* DANSPELOTON „OPLADEN"
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur.
Kaarten a ƒ 11,00 aan de zaal bij de
ingang Vondellaan.

Middelbaar Zeevaartonderwijs

- KATWIJK:
Nevenvestiging
Sluisweg 98
2225 XP Katwijk
tel. 01718-13298

op vrijdag 16 febr.
van 12.00-16.00 uur.

vraagt voor direct

HONDENKAPSALON

- IJMUIDEN:
Hoofdvestiging
Kanaalstraat 7
1975 BA Umuiden
tel. 02550-19016

glaswerk
ijsblokjesmachine
bestek
meubelen
lampen
open haard

en uw handelsdrukwerk

Bij een plotselinge hartstilstand moet onmiddellijk levensreddende hulp worden geboden. Wachten op de komst van een arts
of ambulance is fataal voor het slachtoffer.

Heeit u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
ADVERTENTIES

Verleende bouwvergunningen
089 B-89 Rozenobelstraat 14
plaatsen dakkapel
vergroten berging
136B-89 Kochstraat27
bouw erker en zijaanbouw
154 B-89 Tolweg 22
interne verbouwing
204 B-89 deFavaugeplein43
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
15 februari 1990
14 februari 1990

geboortekaartjes

van slechts 4 x 2 lesuren.

Aangesl. bij DIBEVO
Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

Tagore
Na een leven waarin zijn vertrouwen in de mensheid diep beschaamd werd, overleed - moegestreden - op 92-jarige leeftijd

Aangevraagde bouwvergunningen
achter volkstuincomplex Keesomstraat
bouw loods
14B-90
bouwtuinhuisje
achter volkstuincomplex Keesomstraat
15B-90
achter volkstuincomplex Keesomstraat
bouwtuinhuisje
16B-90
bouwtuinhuisje
achter volkstuincomplex Keesomstraat
17B-90
achter volkstuincomplex Keesomstraat
bouwtuinhuisje
18B-90
achter voIkstuincomplexKeesomstraat
bouwtuinhuisje
19B-90
achter volkstuincomplex Keesomstraat
bouwtuinhuisje
20 B-90
bouw opslagloods
MaxPlanckstraat36
21 B-90
wijziging gevel
Secr. Bosmanstraat 32
22 B-90
plaatsing 2 dakkapellen
Dr. J.G. Mezgerstraat84
23 B-90
maken aanbouw aan woning
A. J. v.d. Molenstraat 62
24 B-90
interne verbouwing
Jac. van Heemskerkckstraat 43/45
25 B-90
Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelljke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

uw drukker voor:

REANIMATIE-CURSUSSEN

Jullie TUINVRIENDEN;

Enige kennisgeving
Mijn laatste groet is voor hen
die mij in mijn onvolmaaktheid
kenden en mij liefhadden

GEDIPLOMEERDE
PEDICURE
Komt ook
aan huis.

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

EERSTE HULP

DESSINS

VOSSEN
BADJASSEN

P. J. d'HONT

Kinderen, kleinkinderen, vrienden

ROBIJN HUWELIJKSFEEST
„Till the next one"

NIEUWE

Begrafenissen
en crematies!

Info 02507-16023

Jaap en Han van de Bastille
willen wij hartelijk bedanken voor de grandioze avond
ter gelegenheid van ons

HALTESTRAAT 55

Tel. 02507-13278

Kinderen en kleinkinderen

Het hele weekend Zuidamerikaanse muziek

Kroon Mode

DA G en NACHT bereikbaar

Hartelijk gefeliciteerd.

Caribean Weekend

'2

Tel: 025C17-18829

JOOP!
BRILLEN

Umond-MTS

zaterdag 17 februari 10.00-15.00
2 juni 09.00-16.00

Santpoort-Noord
Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord - Tel. 023-383134

OPEN HUIS

zaterdag 24 februari 10.00-15.00

Opleidingen:
- Maritiem Officier
- Algemeen Operationeel
Technicus
- Stuurman
- Scheepswerktuigkundige

Vrijdag 16 februari 1990
van 15.00-17.00 en 19.00-21.30 uur
- Scheepstechnicus
- Schipper/machinist
- Geïntegreerd Officier
Zeevisvaart
- Korte opleiding Zeevisvaart

Cursussen visverwerking op beide locaties mogelijk.
Diverse huisvestingsmogelijkheden, w.o. internaat.

Met een nautisch vak kom je aan de bak!

1. 4-jarige Middelbare Technische Dagopleiding voor
het MTS-diploma.
2. 2-jarige dagopleiding
derwijs (KMBO).
3.

5-jarige
diploma
week).

Kort Middelaar

Beroepson-

dag/avondopleiding
voor
het
MTSProcestechniek (3 middag/avonden per

4. Avondopleidingen/cursussen.

Deze oogmeting nieuwe stijl is
nu al mogelijk bij:

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, pptometrist o.v. kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort.
Tel. 02507 - 14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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In opmars zijnde Gertenbach toont kwaliteiten tijdens open dagen

'Het is gewoon een ontzettend goede school'

ZANDVOORT - Op de Gertenbach-school, voor Mavo en
Havo, lijkt een en ander te veranderen. Na een aantal moeilijke
jaren, vooral door de terugloop in het leerlingen-aantal, komen
er steeds meer optimistische geluiden naar buiten. De sfeer
schijnt er - uiteraard - alleen maar beter op te worden en dat zou
men vast wel eens kunnen merken tijdens de open dagen,
vanavond en zaterdagochtend.
"We zijn met een klein enthousiast team, waarbinnen ieder een eigen verantwoordelijkheid voelt. En
het is gewoon een ontzettend goede
school, de cijfers geven dat ook aan:
óns percentage geslaagden, ongeveer 90%, ligt boven het landelijk gemiddelde van 80%". Aan het woord is
de 43-jarige Gerard Hokke, sinds begin van dit schooljaar directeur van
de Gertenbach Mavo aan de Zandvoortselaan. Een school waar overigens ook Havo wordt gegeven, zij
het voor de eerste twee jaar, met
aansluiting op de hogere klassen op
het Coornhert Lyceum in Haarlem.
Daarmee bestaat een nauw samenwerkingsverband op het gebied van
'methodes' en proefwerken, lesmateriaal en 'lesstof' dus.
' Het leerlingenaantal van de Gertenbach is de laatste jaren nogal wat
teruggelopen, waardoor grote bezorgdheid ontstond, niet op de laatste plaats bij het gemeentebestuur.
Men wilde de enige Zandvoortse
school voor middelbaar onderwijs
niet kwijt.

Kentering
Maar, er kwam een kentering:
hadden zich twee jaar geleden nog
maar 17 leerlingen voor de brugklas
aangemeld, afgelopen jaar waren dat
er maar liefst 33. Daardoor o verschrijdt het leerlingenaantal dit
schooljaar, 128, ruimschoots het minimale aantal van 120.
Door de veranderingen is uiteraard ook het lerarenteam wat kleiner geworden. Zo verdween de functie van adjunct-directeur en die van
directeur wordt nu gecombineerd
met lesgeven. Gerard Hokke is dus

directeur maar geeft ook nog twaalf
uur Nederlands. De inkrimping
heeft echter ook tot gevolg gehad dat
de tien leerkrachten en nog enkele
vakleerkrachten steeds meer een eigen verantwoordelijkheid gingen
voelen. Daardoor ontstond een nauwe samenwerking als hecht team,
als Hokke.

Weekend: 17/718 februari 1990
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming): 023-246899.
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft
weekenddienst dr. Paardekoper, Koninginneweg 34a,-f.el. 16737. Spreekuren: zat. 07.30, 12.00 en 17.00 uur,
zond. 12.00 en 17.00 uur. Inlichtingen omtrent de overige weekenddiensten worden verstrekt via de telefoonnummers van de betrokken
huisartsen: Anderson, 12058; Drenth,
13355; Flieringa, 12181; Weenink,
12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888,
Asiel
Haarlem

Op een camping in Bloemendaal
is een van de afgelopen dagen eveneens een man aangehouden. Het is
echter nog onduidelijk of deze twee
zaken met elkaar te maken hebben.
• "We zijn met
een klein en-,
thousiast team",
aldus
Gertenbach-directeur
Gerard
Hokke,
hier poserend in
het informatica-lokaal.

Zeereep

Foto: Berlott

conciërge Molanus. Door hun inspanning werd naar schatting zo'n
acht tot twaalfduizend gulden bespaard. Leerlingen uit klas één tot
en met drie krijgen in dit lokaal les
Informatica
in het omgaan met de computer. De
Een apart lokaal is er ook voor het leerlingen uit klas drie buiten
vak Informatica, ingericht door schooltijd en voor zover zij hierop
handvaardigheidleraar Kluft en inschrijven, want voor hen is het vak
niet verplicht. Het is uiteraard wel
aan te raden de lessen te volgen, omdat deze kennis in tal van beroepen
goed van pas zal komen.
Informatica heeft afgelopen sep023-244443.
tember officieel zijn intrede gedaan
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
I luurdersspreekuur NVH: Gratis
voor leden. Eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Weekenddiensten

ZANDVOORT - Op de campings in Zandvoort en Bloemendaal heeft zich de afgelopen dagen een golf van inbraken voorgedaan. In verband
daarmee is dinsdagnacht een
33-jarige inwoner van Amsterdam opgepakt. De man zit nog
vast.

Tientallen caravans zijn de afgelopen dagen opengebroken aangetroffen, zowel op De Branding en de
Duinrand als op campings langs de
Zeeweg in Bloemendaal. Het betreft
minstens twaalf caravans op De Lakens en een tiental op de Zandvoortse campings. Deuren en ramen waren geforceerd, maar wat er vermist
wordt, is nog onduidelijk. Na een
melding van de beheerder van de
Duinrand is maandagnacht om drie
uur een 33-jarige inwoner van Amsterdam opgepakt. Hij hield zich slapende in een van de caravans, hij lag
bovenop een zaklantaarn. De man
had eerst een valse naam opgegeven.
Hij zit nu nog in hechtenis, want het
onderzoek is nog in volle gang.

Hulp-uren
Dat heeft onder andere tot gevolg
dat er maar weinig lessen uitvallen.
Zo dat toch gebeurt, worden de leerlingen zoveel mogelijk door de andere leerkrachten opgevangen. En als
het nog kan, wordt er een telefoondienst geregeld om leerlingen thuis
te bereiken indien zij onverwacht
het eerste uur vrij hebben. Duidelijk
is, dat er zo min mogelijk vrije tussen-uren zijn en dat er tijdens de
lessen geen leerlingen door de
school lopen. Inderdaad heerst er
een rustige sfeer.
Verder is de samenwerking te
merken aan een aantal andere zaken
waarbij inzet eveneens een belangrijke rol speelt. Zo worden bijvoorbeeld buiten de gewone lesuren zogenaamde 'hulp-uren' gegeven; waar
de leerlingen Haar toe kunnen gaan
voor vakgerichte hulplessen (bijles). Maar zij kunnen ook op school
nablijven in de 'huiswerkklas', om zoals de naam al zegt - huiswerk te
maken en zich te laten overhoren.
Daarvoor is een apart lokaal ingericht, dat ook op andere momenten
gebruikt kan worden.

Golf inbraken
op campings

in het middelbaar onderwijs en op
de Gertenbach zijn inmiddels drie
leerkrachten voor de lessen opgeleid, inmiddels is ook een vierde in
opleiding. Komend jaar komt er
weer een nieuw vak bij, 'Technieken'. Het valt te vergelijken met
handvaardigheid, maar dan gericht
op speciale technieken.

verplicht gesteld.
Als bijzonderheid valt te vermelden (en dat bijzondere blijkt ook uit
de interesse van buiten Zandvoort),
dat de Gertenbach-school beschikt
over een zogenaamde remedial teacher, in de persoon van mevrouw
Zuidema. Zij begeleidt leerlingen die
last hebben van leesblindheid of bepaalde taalzwakheden, dingen die
op elke school voorkomen maar
Aandacht
waaraan vaak nauwelijks of geen exDe school streeft ernaar dit vak het tra aandacht geschonken kan workomende schooljaar reeds in te voe- den.
ren, al wordt het pas een jaar later
Men kan er meer over te weten

Televisie-omroep Nieuw Unicum
wordt uitgebreid met kabelkrant

komen tijdens de open dagen, vanavondvan 19.00 tot 21.00 uur en zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.
Belangstellenden kunnen vrijblijvend een kijkje komen nemen. Zij
zullen hoogstwaarschijnlijk worden
rondgeleid door een van de leerlingen, want:
"De leerlingen komen met eerlijke
verhalen", aldus Hokke, wijzend op
hun belangeloosheid. "En over de
leerkrachten zullen zij waarschijnlijk ook wel wat te vertellen hebben".
J.K.

Ook kampeerders van De Zeereep,
de vereniging die tegenwoordig op
De Branding huist, zijn de dupe geworden van de inbraken. "Ik ga er
nu elke dag naar toe om alles te
controleren", aldus voorzitter Boef,
die er echter op wijst dat het vorig
jaar erger is geweest. "Het lijkt erop
dat in sommige caravans alleen
maar geslapen is, hoewel ik in één
geval 'wel een televisie aantrof die
klaar stond om meegenomen te worden. Maar ook al zou er niets gestolen zijn, toch is hier en daar forse
schade aangericht. Wat dat betreft,
ben ik blij dat er binnenkort weer
een beheerder op de camping is".
De kampeerders waren al flink getroffen door de ziedende storm van
enige weken geleden. Van sommige
caravans werden de daken afgerukt,
enkele schuurtjes werden onderste
boven geblazen.

Nicolaasschool helpt
Poolse kindertehuizen
ZANDVOORT - De leerlingen van de Nicolaas Basisschool
zijn gisteren gestart met een actie ten behoeve van Poolse
kindertehuizen. De inzameling betreft hygiënische midde:
len en voedingsstoffen.
De Nicolaasschool haakt hiermee in op de landelijke actie voor
Polen, onder auspiciën van Tomcio Paluch, dat is Pools voor
'Klein duimpje'. Deze stichting is
al vanaf 1986 actief en de Nicolaasschool heeft vanaf het begin aan
deze acties deelgenomen. Zo vertrokken vorig jaar vijf extra transporten uit deze regio. Alles is gericht om de Poolse kinderen in
tehuizen te hulp te schieten, vanwege de grote tekorten aan voedingsstoffen en hygiënische middelen. De huidige actie duurt tot
en met woensdag 21 februari.
Waar het absoluut niet om gaat,
is kleding, die kan men nu niet
accepteren.

er weer behoefte aan is.
Waar het nu wél om gaat, zijn
zaken als tandenborstels en tandpasta, zeep, shampoo, katoenen
luiers, handdoeken en waspoeder.
Als voedingsmiddelen worden genoemd: melkpoeder, roosvicee, vitaminen, almiron, nutrilon, bambix. Molenaars kindermeel en gedroogde peulvruchten (géén blik).

Daarnaast zijn er medicamenten en medische apparatuur nodig.
Uiteraard hopen de leerlingen
dat heel wat Zandvoorters een bijdrage willen leveren aan de actie.
Vorig jaar heeft bijvoorbeeld
Huis in de Duinen grandioos meegeholpen met het aanleveren van
allerlei materiaal. Men kan spulVoedingsmiddelen
len afgeven in de Nicolaas BasisDe tehuizen zijn namelijk de af ge- school, Lorentzstraat 15 te Zandlopen twee jaar al ruim van kle- voort, tel. 15601. Ook klein speelding voorzien, een nieuwe inzame- goed, dat nog in goede staat verling daarvan vindt pas plaats als keert, is van harte welkom.

Kerkdiensten
Weekend: 17/18 februari 1990

Demonstratie Tai Chi-Wu

Roomskatholieke Kerk:

• De presentatie is in handen van Monique Muller, terwijl Rein Kloof één van de vaste cameramensen is. Achteraan
Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie- sociaal-cultureelwerker Lidi Flapper.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Foto: Berlott
ZANDVOORT - In de Brugstraat 17, in sportschool AFAFA, geeft de
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- ring, pastor J. v.d. Meer
School voor T'ai Chi-Wu morgenavond om 20.30 uur een demonstratie T'ai
wen, medewerking van Jongeren- Zondag 10.30 uur: Woord- en Comkoor
munieviering, B.J. van Gaart
ZANDVOORT - De televisie- uiteenlopend, meestal over actuele aldus Lidi Flapper. TV NU kan vol- Chi, een uit China stammende bewegingsvorm. Volgens de school zorgt
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
-omroep TV NU van Nieuw zaken. Zo zal binnenkort bijvoor- gens haar dan ook zeker als een goed deze voor een ontspannen slaap, een gezonde eetlust en een energieke
Kerk v.d.Nazarener, Ztjlweg 218, Unicum heeft dinsdagavond beeld aandacht besteed worden aan te gebruiken communicatiemiddel aanpak van het leven. T'ai Chi is niet prestatie gericht en kan tot op hoge
leeftijd worden beoefend. Inlichtingen tel. 13663 of 17814.
Gereformeerde Kerk:
Haarlem:
een welkome uitbreiding van de (landelijke) veranderingen die gezien worden.
Zondag 10.00 uur: ds. W. van Galen Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en haar apparatuur in ontvangst gaan plaatsvinden, met name de
team-verpleging.
bijbelgespreksgroepen
uit Heemstede
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds. mogen nemen: een computer
met databank waarmee een ka- Maar er zijn ook vaste rubrieken,
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap J. Overduin
belkrant gemaakt kan worden, zoals de milieu- en de culturele ruNPB:
Creghe en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst evan- die dag en nacht wordt uitge- briek. In die laatste wordt nu onder
MAAR IK MO6T ER 7S\f
"HU STAAT ER PRACHTIó^N.
andere aandacht besteed aan de huiZondag 10.30 uur: ds. L. Doorn uit gelïst Tomas Sagstrom, 'Vorming en zonden.
OOK.VBRZOR6P UrT2ieH...HMMM...
KJ ! PE EER6TE PRUS OP RE\
dige expositie in de openbare biblioHaarlem
aktie'
l PKIMUUA RARIô-WBRSTKiJP KAN]
theek en aan een tentoonstelling in
M'J MIETMEER örfTSAANLX
"Met de kabelkrant kunnen we de Bennebroek van één van de medeJehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
hele dag informatie verstrekken werkers van Nieuw Unicum. En
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag over wat er allemaal te doen is", al- sport, want ook daaraan blijkt grote
Zandvoorts
dus Lidi Flapper. Zij is sociaal-cultu- behoefte te bestaan.
19.00 - 21.00 uur.
reel werker op Nieuw Unicum en
NieuWsblad
Zo wordt voorafgaand aan de WK
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat initiatiefneemster tot de televisieOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
14, Haarlem, tel. 023-244553.
-omroep, die sinds oktober 1987 be- schaatsen een videoband uigezonBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donden over Nederlandse schaatssucstaat.
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelha"Maar bijvoorbeeld ook over zaken cessen.
ring.
als spreekuur-tijden of de activiteiBurgerlijke stand j ten
"Maar we richten ons vooral op
van het sociaal-cultureel werk".
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
De computer met databank waar- Nieuw Unicum en op Zandvoort",
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
door dit mogelijk is geworden, is een
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsgeschenk van Kabelkrant/Nieuws
Periode: 6/2 -12/2/1990
dag 10-13, 14-16u.; woensdag 9-11 u.; donvan de Dag in samenwerking met
derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
(ADVERTENTIE)
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
Ondertrouwd:
een computerbedrijf.
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. PostaVisser,
Kurt
Anton
en
Van
Holland,
dres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Alida Bertina
Aan TV NU werken twaalf menFaxnummer adv.verkoop: 02975-61095
sen, waarvan negen bewoners, een
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Eetcafé „The Loildoner" bakt ze weer lekker bruin dit weekend
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
vrijwilligster van buiten Nieuw UniOverleden:
advertenties 10730 PCADV.
Posthumus, Willem Jan Daniël, oud cum, een stagière en Lidi zelf. De
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
86 jaar
presentatie is vanaf het ontstaan
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Smid, Lukas, oud 85 jaar
van de TV-omroep merendeels verDick Piet (red. chef), Eddie de Blieck (adj.
Van der Hoorn geb. De Winter, Bar- zorgd door Monique Muller, terwijl
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerrigter.
„a la meunière", met verse Vlaamse frites en gemengde salade.
bara Gijsbertha, oud 84 jaar
Rein Kloof één van de vaste cameraMarianrte Timmer.
Voor dat geld ga je toch niet zelf thuis in de vislucht staan.
Touber, Nicolaas Hermanus, oud 92 mensen is.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
jaar
25,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
Keuken geopend: elke vrijdag vanaf 10.00 u;
Duijns, Cornelia Pieternella, oud 84
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
Live
elke zaterdag vanaf 14.00 u; elke zondag vanaf 11.00 u.
jaar
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
Elke dinsdagavond wordt er uitgeHeemskerk geb. De Mooij, Anna MaU mag reserveren.
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
zonden, de ene week live met een
ria, oud 95 jaar
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 Bouwman geb. Terpstra, Maria An- rechtstreeks verslag van gebeurte17166
Eetcafé „The Londoner", Kerkstraat 5 - Zandvoort - 02507-15363
nissen en/of documentaires, de annetta, oud 88 jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
Verheij geb. Stuwer, Eachel, oud 83 dere week wordt het programma
En wat u ook niet moet vergeten: Voor ƒ 75,50 kunt u onbeperkt SPARERIBS eten.
1941.
•
herhaald. De onderwerpen zijn zeer
jaar

Dommel

^^

GEBAKKEN SLIPTONG (3 stuks)

ƒ 16,50!
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Oproepen
Mededelingen

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen woraen gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot-'
ter'
l
°articulieren verwezen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie'
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 1600 uur
U Kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977P8411 of afgeven/zenden aan:
-t Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn. Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
_' Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, al'e edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur.
K Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
:• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
•-• Sij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
d kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo'iisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Kom nu in

* G. één teken of één gebaar. Vier armen stevig om
elkaar. Heel zachtjes „sorry"
aan elkaar en onze toekomst
is voor elkaar. Je vriend R.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl/ tel 02907-5235.
* Jong'' Alleenstaand? Wpning zoekend? Moeilijk hé?
Laat het ons weten. B.k. naar
Wurgent, P.B. 243, 2040 AE
Zandvoort.
•*• Martin Kaspers de eerste
stap is gemaakt nu gaan we
op naar de mooiste. Monique.
•*• Mensen ga niet van huis
want volgens ons zijn de
autonjlessen begonnen van
Marco Bluys

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Wie kan voor mij een brief
in het Roemeens vertalen?
Tel 02507-17356.
* Wij willen de vele evenementen van de Ver. Vrouwen
van Nu niet missen. U wel7
Word ook lid of vraag een
maandblad aan. Tel. 14462.
* Wil de mevr. die 3 weken
geleden mijn kastbed gekocht heeft contact met mij
opnemen'' Tel. 02507-12558,
b.v.d.

Dan krijgt vi meer geld voor irw Huidige atixto
en bovendien meer auto voor u\v geld.

Verloren en
gevonden
* Verloren gouden kruisje,
heeft voor mi] zeer speciale
herinnering. Tegen beloning
terug te bezorgen. Tel. 12270.

Woninginrichting

Fabrieksprijzen

SNOWWHITE
schoonmaak/glazen wasser! j
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

Financien en handelszaken

Ambtenarenleningen
BIJ de Landelijke Bemidd voor Ambtenaren m een halve dag,
ook v semi-ambt, pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr.

met verlaagd tarief

Stoffering
bank/boot/caravankussens, bijv. 10 kussens
compl. v.a. ƒ 275. 't Woonwinkeltje, Alkmaar, Laat 10, 072158076. Amsterdam, A. Cuyp
130,020-6629199. Den lip 68A
(fabriek), 02908-5700.
* Gratis af te halen bruine
nbcord bank, 3-zits. Tel.
19549.

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Te koop 2-pers. bed met
Ook voor doorlopend krediet Lopende leningen geen bezw. ombouw en matras ƒ 125; leren bankstel, donkerbruin,
ƒ 175. Tel. 02507-14734.
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht Ook 's avonds van 19-21 u. Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
Autoverzekering
Radio/tv/video
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
V A ƒ75 - DORSMAN
Vitrage en alle soorten modelblijft toch goedkoper1
gordijnen v.a. ƒ5,95 per meBel nu 02507-14534.
ter, gratis gemaakt! 1000 verschill. meubelstoff. van ƒ69
Huishoudelijk
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
personeel
caravans, zeer voordelig. Alle
gevraagd
Cora. SlBiersstrait 2 B soorten schuimrubber op
maat gesneden. Barkrukken
Tol. 02507-12070
stoff. incl. stof of leather-look
:
Gevr bij hr alleen te Bentveld/
1 film
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
Aerdenhout, zelfst huish.
ƒ55. Echt schuimrubberen
hulp, ca 1 dag p w Tel 0235,-/7,50p.d.
matras met zuiver scheerwol
244303, na 18 00 uur
5 films
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Gevr huishoud hulp, 3 uur|
Haarlemmerdijk 168, Amsterp w Tel 13519
dam, 020-220981; Ampèrestr.
Verhuur MovlB-boxen
10, Zandvoort, 02507-19347.
5 Computerapparatuur
Wij STOFFEREN 10 bankstel24 uurs service kussens inclusief stof voorl
en software
TV- EN VIDEOREPARATIE. ƒ295. Velours overgordijnen
voor ƒ 9,95 p. mtr. Vitrage en
Snel en betrouwbaar.
Aangeboden COMPUTER Meestal thuis gerepareerd. alle soorten modelgordijnen
Zenith Z 148 XT 4,77-8 MHz,
v.a. ƒ9,95 per meter, gratis
Vrijblijvende prijsopgaaf.
2x360 K floppydnve's, 640
gemaakt! 1000 verschillende
Geen voornjkosten.
K Ram, met halfjaar oude Tel 0 2 0 - 9 6 0 0 5 4 / 9 1 2427. meubelstoffen voor ƒ 9,95.
high
resolution
monitor
Wij stofferen alle soorten
(nieuwprijs ƒ 850), MS-Dos en
Foto Boomgaard meubelen, boten en caravans
enkele originele programtegen scherpe prijzen!
Grote Krocht 26
ma's, alles met handleiding
DE VRIES
Telefoon 13529
'2100 Tel 02908-4943
Juhanapark 40 - HAARLEM
UW FILM OP VIDEO
(Winkelcentrum Cronjé)
ƒ 1,75 per minuut met
T k a EGA kaart 350x640Tel. 023-260359 of
gratis achtergrondmuziek.
256K Tel 020841162
b.g.g. 371342.
-*• T k a Sony Sports-walkman WM 35 met gebruiksi Kunst en antiek
aanw, ƒ55 Tel 18829
Hobby's en

L.B.A., 020-997633

Kom in actie voor de beste transactie, dat is op 't moment het motto
bij Peugeot. Hoofdrol speelt de nieuwe
Peugeot 309. Nieuw? Inderdaad.
Hij is groter, sterker, mooier én
schoner. De autopers schreef er bewonderend over; na een proefrit zult u net

zo enthousiast zijn. Een andere hoofdrol
is er voor uw huidige auto.
Want wij kunnen u nu tijdelijk een
heel speciaal inruilaanbod doen. Méér
geld dus voor uw huidige auto.
Maar ook meer auto voor uw geld.
Kijk maar eens hoe weinig de nieuwe

Peugeot 309 kost en hoeveel hij u biedt.
Neem bijvoorbeeld de XE 3-deurs
met zijn 1.4 liter benzine-injectiemotor,
drieweg-katalysator, Lambda-sonde
en vijfversnellingsbak. Deze levert maar
liefst 80 DIN pk (58 CEE kW) en dat alles
kost u slechts 22.545,-.

Kom dus in actie voor de beste
transactie en kom vandaag nog even bij
ons langs voor meer informatie of een
proefrit. U bent van harte welkom.

DE NIEUWE
PEUGEOT 3O9

PRIJZEN INCL BTW, EXCL. APLEVERINGSKOSTEN 490.-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

VIDEOTHEEK

25,- p. week

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV, PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
Te koop
aangeboden
diversen

Huwelijk en
kennismaking

Dieren en
dierehbenodigdheden

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Aangeb. r.v.s. KOELTOON- Parasol Reis- en ContactenDENNIS PAPEGAAIEN
BANK met onderkoeling, 3 club: 023-356840 (infoband). een begrip in Nederland. Bel
mtr. Tel. 02507-13928.
• Reflectanten op adverten- voor gratis infoboek: 020LAMSVACHTEN te koop van- ties onder nummer gelieven 665.7658. Inruil en fin. mog.
af ƒ 150 p.st.; KOEHUIDEN, ervoor te zorgen dat het num- • De advertentie-afdeling
ƒ600 p.st. Tel. na 18.00 uur: mer in de hnker-bovenhoek behoudt zich het recht voor
op de envelop staat vermeld
02507-18733.
en dat de brief geadresseerd advertenties, eventueel zon* Te koop 2-pers. bedbak wordt aan: Centrale Order- der opgave van redenen, te
met nachtk., mt 140x200, kl. afd. Weekmedia, Postbus weigeren (art. 16 Regelen
wit, m. matr. en spir.bodem, 122, 1000 AC Amsterdam. Dit voor het Advertentiewezen).
ƒ225; herenfiets, Super Cy- voorkomt vertraging in de becle, ƒ75. Tel. 02507-17538.
handeling.
Onroerend goed
Te koop COCA COLA AUTOen woonruimte
MAAT jaren '60, t.e.a.b.
Zalenverhuur
te huur
Tel. 19606.
aangeboden
Te koop exclusieve BRUIDSVERENIGINGSGEBOUW
JAPON, kanten bovenst., met
sluier
en
tiara,
mt
38/40,
was
De Krocht
verzamelingen
GARAGE TE HUUR
HFDEN INBRENG van goedeƒ4000, nu t.e.a.b.
Burg. v. Fenemaplein
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Kleding
ren v d vt'iling van 5 en 6 mrt
Tel. 13863.
Tel. 02507-14534
tel. 02507-15705-18812, voor
/EILINGGSBOUW AMSTEL* Te koop 150 stuks 78-toe* Te koop keukengaskachel BRUILOFTEN - RECEPTIES
VEEN Frans Halslaan 33
KAMER TE HUUR
ren
gram
platen,
ƒ
200.
Tel.
BONTMANTELINRUIL
ƒ65; Tefal mimwash ƒ20;
KOFFIETAFELS
Avoen
Fel
020473004
De Witte Zwaan
(kleine) bijbel tegen excl 13666
chroom haardketeltje ƒ 10.
l s Maandags gesloten )
Tel. 12164
lichtgew
lammy's/nappa/
Tel. 02507-16389.
bontgevoerde regenmantels
Foto - Film
Rijles auto's
* Te koop schuifladder, pr.
Auto's en
Heren lammy's en jacks
en motoren
Muziekst„
reikh.
8
a
9
m„
cont.
ƒ
300.
Folders tel 020233488
auto-accessoires
* T k.a. Praktica super TL Tel. 14513.
instrumenten
COUPEUSE/
1000
spiegelreflexcamera, * Te koop zwart ijzeren
MODEONTWERPSTER
gloednieuw, nooit gebruikt + openhaartje ƒ 125. Tel. 02507Zie ook de pagina's
T.k. Renault 11 TL
heeft tijd om de leukste moSHOWROOM
aanw en serviceboekje, 14752.
'84, APK-gek., perfecte auto,
Foto Boomgaard dellen naar maat en eigen ƒgebr
m deze krant.
125. Tel. 18829, na 18 u.
van part., incl. radio/cassetteontwerp voor u te maken, ook
ook voor
T.k. aangeb. autostoeltje,
deck, ƒ 5950. Tel. 020-368691/
veranderwerk Voor alle leefmerk Bobo, zit/slaapstand,
porirotfoto s
Te koop
02981-1593.
Rijwielen,
tijdsgroepen en maten
pasfoto s
vrpr. ƒ 150. Tel. 02990-38810.
Tel 02507 17370
lecoptiefolo s
gevraagd
motoren,
Zie ook de pagina's
*• T.k.a. race/sportfiets, 10
gioepsfotos aan huis
SHOWROOM
diversen
versnellingen, i.z.g.st., ƒ 135;
bromfietsen
Giote Krocht 26
in deze krant.
grote Moulinex grill m. ingeb
Lessen
en
clubs
Tel '3529
braadautomaat
+
ge• Rubrieksadvertentie op9
braanw., ƒ60. Tel 18829.
* Te koop Gazelle meisjes- geven Zie voor adres en'of
* Cursus Eerste Harthulp m * Gevr wasmachine Tel
telefoonnummer
de colofon
fiets,
tot
plm.
12
jaar,
comT.k
a.
stnjkmachine
ƒ
75:
steslechts 4 reanimatie-lessen 19552.
n deze krant
i.g.st., ƒ75.
Tel.
Onderhoud,
bij de Kruisver alhier op ma * Te koop gevraagd divan reo midiset: dubb. cass. + pleet,
5, 12 19 en 26 mrt Inl bij hr en ladenkastje met 4 laatjes. box., n w, ƒ 250. 02507-16019. 02507-19653.
reparatie,
i
de Leeuw Tel 16085.
Diverse clubs
Tel. 02507-15982, na 18 uur.
Twee ladders, 12 sporten,
doe-het-zelf
t
Kom kunstzwemmen bij de * Te koop gevraagd pape- ƒ45; 2 schragen, ƒ20. Tel.
Woningruil
Zeeschuimers Vanaf 6 jaar gaaiekooi, in goede staat Tel. 14513.
J. BIK 25 JAAR, clubs, esc.,
Dakkapel!!
met 2 zwemdipoma's Fijne 02507-15160.
mass, pnvé-adr., vrijbl.heid,
iig.
leuke
gerest.
2-kamer
sport voor meisjes met geNu ook in bouwpakket
Sportartikelen
pers. vrijh , vaste clientèle.
won,
A'dam-Centr.,
Lynb.
•*
ie
Koop
gevr
pianokruk,
voel voor muziek. Kosten
Duidelijke handleiding
gracht, hr ƒ321, + zolder Buiten Wier.str. 3/5, A'dam.
kleine rubber boot + 2 pk
voor doe het rolvers
slechts ƒ 15/mnd
motor,
linnenkastje
Tel * Te koop Rossignol ski's berghok, balkon. Gevr 2/3 Tel. 020-246505 (030-944530),
In 1 'dag te plaatsen
Inl tel 16511
02507-16019.
met binding, ƒ 75; Salomon + kam.won. in Zandvoort, ma* 7dg.p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100.
Ook voor aannemers
Opl. int. full-t., part-t, mog.
•*• Recreatie-tafeltennis voor
Nordica skischoenen, maat hr ƒ 700. Tel. 020-464287.
imrnerbednjf fabriek Ruiter 30 50-plussers, ma 7-9 uur
41/43, ƒ50 per paar. Tel.
Specialist m
Gezellig en aktief bewegen.
Onroerend goed
02507-17503.
dakkapellen kozijnen
Diversen
Trainer aanw Bel 16511 voor
en woonruimte
cl 022022700 Fax 2730 info
* Te koop skischoenen Nor-'
te nuur gevraagd
dica, maat 42, ƒ35. Tel.
16516.
WAAI JENBERG B V., Nederlands grootste fabrikant van overGRATIS
dekte mvalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
Te huur gevr. ongemeubileeren op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Woninggids van Zandvoort
de woonr voor permanente
Vaar/surfsport
Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland.
bewoning. Huur + ƒ 1000
Voor inlichtingen: WAAIJENBERG B.V., Keienbergweg 48,
D.m.,
min.
3
kam.
Br.
o.
nr.
makelaars o.g.
Amsterdam, tel.' 020 - 91 05 18.
_
763-76849 bur. v d. blad.
MARINA MONNICKENDAM
NVM Zomerhuis te huur gevr. per de gezell. jachthaven met alle X.Y.Z. B.V. verhuizingen en * Gratis af te halen plastic
Tel. 02507-12614
direct. Tel 023-340057 of faciliteiten. Enkele ligplaatsen kamerverhuizingen. Voll verz zitbad. Tel. 12770.
02507-12561
beschikbaar Tel 02995-2595 Dag'nachtservice 020-424800
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ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
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b r
m 0 d e r n
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NIET GRATIS
zijn:
• alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
•* de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil
• personeel gevraagd/aangeboden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• commerciële Micro's
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regei Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

L

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04
ƒ 7.25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW .

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

ffl

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:
leieioon:

S.v.p.
a.v.p. in
mrubriek:
runnen:

i
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Ambitieus plan voor
toptennis in Zandvoort
ZANDVOORT - In Gran Dorado werden vorige week de
ambitieuze plannen ontvouwd
door de Stichting Toptennis
Nederland. Met de oprichting
van de Audio Sonic/Piz Buin
Tennisschool Zandvoort en
daarbij het aantrekken van
toptennissers zoals Michiel
Schapers wil men promotie bewerkstelligen naar de hoogste
klasse, de eredivisie.
In het bijzijn van een aantal prominenten uit de tennissport, onder
anderen trainer van het Nederlands
team Stanley Franker, gaf de voorzitter van de nieuwe Stichting Tom
Maintz een uiteenzetting van de
plannen. Vooral door de sponsoring
van Audio Sonic en Piz Buin is het
mogelijk de vele plannen te realiseren. Daarbij bestaat de mogelijkheid
voor co-sponsoring. De Stichting
Toptennis Zandvoort wil daartoe
een sponsorclub oprichten voor
sympathisanten, die van een aantal
voordelen kunnen profiteren zoals
een avond tennis in de Grand Dorado Tennishal.
De oprichting van deze stichting
betekent een scheiding met de Tennisclub Zandvoort tussen het recreatieve gedeelte en het professionele
deel, namelijk de eerste twee teams.
De samenwerking tussen de stichting en het bestuur zijn aanwezig om
de top te kunnen halen.
Om die top te halen heeft de Stichting Toptennis Zandvoort de trainers Paul van Geuns en Hans
Schmidt aangetrokken. Zowel Van
Geuns als Schmidt heeft inmiddels
een schat van ervaring op gedaan
met het trainen en begeleiden van

enkele topspelers en jeugdige talenten. De officiële opening van de Tennisschool werd verricht door topspeler Michiel Schapers. Hij zette
zijn handtekening onder het contract en onthulde het fraaie bord van

Standen voetbal
Vierde klasse KNVB
Velsen
Renova
De Brug
Geel Wit
Hoofddorp
DSOV

14-24
14-20
13-16
14-14
13-13
14-13

Onze Gezellen
Nieuw Vennep
T YB B
VSV
Van Nispen
Zandvoortm.

14-13
14-12
14-11
12-10
14- 9
14- 9

Vierde klasse KNVB zaterdag
NAS
13-21 Hoofddorp
OSDO
13-17 SIZO
SMS
13-17 Aalsmeer
Zandvoort'75 13-16 Bloemendaal
EHS
12-14 SCZ'58
DOSC
13-12 DSC'74

12-11
13-11
13-11
13-10
12- 7
12- 5

Tweede klasse HVB
Spaarnestad
17-30
EHS
16-27
Heemstede 15-20
Vogelenzang
16-19
SVij
15-18
BSM
17-18

16-16
15-12
17-11
16-10
16- 9
16- 2

Schalkwijk
THB
KIC
Overbos
TZB
Spaarnevogels

Eerste klasse HVB zaterdag
SCW
18-28 J. Hercules
SVIJ
18-27 Halfweg
Energie
17-24 DCO
Zandvoortm. 18-24 Hillegom
Kennemers
18-23 HBC
Velsen
18-23 VSV

17-15
17-14
17-11
18- 9
18- 8
18- 6

Tweede klasse
Overbos
Renova
Geel Wit
Van Nispen
Stormvogels
SVJ

17-14
18-11
17-10
18-10
18-10
17- O

HVB zaterdag
17-32 DSOV
17-27 KHFC
17-25 DEM
17-24 TZB
17-21 BSM
18-20 Concordia

Z75 mist aansluiting
ZANDVOORT - Bracht Zandvoort '75 koploper NAS in de
eerste competitie wedstrijd de
enige nederlaag toe, het slaagde er niet in om de club uit
Halfweg de tweede nederlaag
toe te brengen. De Zandvoorters hadden over het geheel genomen het beste van het spel
maar NAS wist uit een vrije
trap, ver in de tweede helft het
enige doelpunt van deze te harde strijd te scoren, 0-1.
In een vliegende storm was het
moeilijk om tot goed voetbal te komenen dat deed jammer genoeg veel
afbreuk aan deze topper. Zandvoort
'75 moest winnen om aansluiting te
houden bij NAS en bij verlies zou de
kloof tot vijf punten oplopen. NAS
begon direct stevig in te grijpen en
daartegen trad de scheidsrechter te
slap op. Het zat de badgasten niet
mee, zij krijgen goede mogelijkheden maar wisten die niet te benutten. Bovendien moest de Zandvoortse club na een half uur met tien man
verder. Na een getrek m het strafschopgebied mocht een van de
Zandvoortse verdedigers het veld
verlaten. Dit was een behoorlijke tegenslag. Even later had de scheidsrechter een NAS-speler moeten verwijderen toen deze natrapte, doch
dat gebeurde niet waardoor de strijd
steeds grimmiger werd.
Ondanks de tien man was Zandvoort '75 meer m de aanval te zien en
waren Jan Willem Luiten en Rob
Koning dicht bij een doelpunt. De
sporadische uitvallen van NAS werden telkens onschadelijk gemaakt
door een perfect ingrijpende Bert

Spiers/Veldhuizen
kampioen bridgen

van Meelen. Kansen kreeg NAS dus
niet en het wachten was op de openingstreffer van de Zandvoorters.
In de tweede helft opnieuw een
aanvallend Zandvoort '75 dat ondanks de nummerieke minderheid
en de storm tegen het NAS doel onder vuur nam. Schoten op het NAS
doel gingen net naast of de doelman
greep In, maar de zo node gewenste
voorsprong kwam er niet. NAS
kreeg allengs meer greep op de
strijd, zonder echt gevaarlijk te worden. In de slotfase kwamen de bezoekers toch op de beslissende voorsprong. Een vrije trap werd verkeerd beoordeeld en het was 0-1.
Wat de Zandvoorters ook nog verder
ondernamen met stevig ingrijpen
bleef NAS overeind.
Trainer Ad Branderhorst was wel
teleurgesteld over het resultaat
maar „het zat niet mee", stelde hij.
„Er is keihard gewerkt en ik kan
niemand verwijten maken. Met tien
man spelen kost ontzettend veel
kracht. We hadden minstens een gelij kspel verdiend, NAS is echt geen
grootse ploeg maar de afstand is nu
wel groot geworden. In het voetbal
weet je echter nooit maar je mag
geen misstap meer maken. Bovendien moeten we proberen een periode-titel te pakken, dan kan je alsnog
kans maken op promotie. Het is afwachten, misschien maakt NAS nog
fouten en anders hoop ik dat die
periode-titel er komt."

In de B-lijn werd een felle strijd
geleverd om aan degradatie te ontkomen. Uiteindelijk werd het koppel De Vries/Kaaiman eerste met
65,18 procent en tweede het koppel
Visser/Van Leeuwen met 58,93 procent. Gepromoveerd naar de A-lijn
21) n het echtpaar Potharst en de paren De Vries/Haalman de De Leeuw'Polak. Degradatie naar de C-lijn
s er voor de koppels Van Os'Saueressig, Menks/Roest en Berghoff/Dröse. In de C-lijn deden de daes Van Mancius en Veltman nog
Pogingen om alsnog te promoveren.
2 ij werden weliswaar eerste met
56,25 procent, maar dit was niet volöoende. Tweede werden de heren
Boom en Verburg met 55,36 procent.
w koppels De Kruyff/Kleijn, Haverkate/Rudenko en mevrouw Slegers
Promoveerden naar de B-lijn,
gedegradeerd naar de D-lrjn zijn de
koppels Boom/Verburg, Ackooy'Drenth en Gelsing/De Vries. De das Van de Nulft en Verhage haaln in de D-lijn alles uit de kast,
scoorden 63,10 procent en promogeerden naar de C-lijn. Tweede werd
t echtpaar Van Til met 57,44 pront. Ook promoveerden de koppels
v
an der Meer/Rooijmans, Dekker'Reijn en Fokkens/Kinkhouwers.

VOETBAL
Zaterdag: SMS-Zandvoort'75
14.30 uur te Nieuw Vennep
HBC-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Heemstede
Geel Wit-TZB 14.30 uur te
Haarlem
Zondag: Velsen-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur
TZB-Vogelenzang 14.30 uur
terrein Kennemerweg.

de Audio Sonic Piz Bruin Zandvoort
tennisschool. Voor het bereiken van
de top heeft men behoudens Schapers nog een aantal klasserijke spelers aangetrokken. De tweede man
voor het eerste team is geworden de
zeer talentvolle Fernon Wibier. Van
de dames is Esmir Hoogendoorn inmiddels een vertrouwd gezicht maar
met de komst van Karin Moos zijn
alle kansen op promotie aanwezig.

ZAALHANDBAL
Uitslagen: DS ZVM-Meervogels 8-13, HJ ZVM-Blmkert 7-25,
JA GVO-ZVM 4-3, HSZVM 4ZVM 3 13-16, DJ ZVM-Nieuw
Vennep 4-7, DS ZVM 2-Wijk aan
Zee 2 19-7, MA ZVM 2-Nieuw
Vennep l 5 6, HS ZVM-ADO 1310 (gestaakt), MA Odin-ZVM 1112, DS Full Speed 2-ZVM 3 7-6.

Ook het tweede team is dermate
sterk, dat ook hiervan de verwachting hoog gespannen is. De grote
drijfveer achter het Zandvoortse
tennis Hans Schmidt blijft deel uitmaken van dit tearn maar hij krijgt
de steun van een aantal jeugdige talenten, zoals Sander van Gelder. De
16-jarige Stephame Gomperts, Katja
Nelis en Petra Janssen vormen het
sterke dames gedeelte.

Programma zaterdag thuiswedstnjd m Pellikaanhal
14.00 uur MA ZVM-HVH,
14.45 uur JA ZVM-KIC.

Recreatie
De Stichting Toptennis Nederland
wil behalve de steun voor het toptennis zeker niet het recreatieve gedeelte laten vallen. Via de tennisschool
worden zowel de recreatieve leden
als de competitieteams getraind en
begeleid.
De tennissport in Zandvoort heeft
het geweldige voordeel het gehele
jaar in Zandvoort terecht te kunnen.
In de winter maakt men gebruik van
de Gran Doradohal en zomers blijft
het tennispark De Glee de thuishaven. Het bestuur van de tennisclub
Zandvoort heeft inmiddels het contract met de golfclub met tien jaar
kunnen verlengen, met nog eens een
optie van drie jaar. Dus langdurige
waarborg voor het tennisgebeuren.
De twee topteams van de TC Zandvoort zullen de competitie ingaan
onder de naam Audio Sonic - Piz
Buin Zandvoort. Initiatiefnemer en
grote man achter de schermen Tom
Maintz, gaat het seizoen zeer optimistisch tegemoet en heeft gezorgd
dat alles tot in de puntjes geregeld is.

Michiel Schapers ondertekent het contract voor TC Zandvoort.

Winst voor dames

Zinderende partij van Lions jeugd

ZANDVOORT - Na een zinderende partij basketball moest
het junioren-jongensteam van
The Lions met een 74-75 nederlaag genoegen nemen. Er
moest een verlenging aan te
pas komen voordat Lions door
Hoofddorp B tot overgave
werd gedwongen. Ook de Lions
heren verloren, maar kansloos
tegen Dpkko met 78-97. De dames blijven in de top van de
ranglijst door met 42-18 van
„Vorig jaar ben ik met de sponso- Mapleleaves te winnen.

ring van Esmir Hoogendoorn gestart en daarom hebben we toen een
stichting opgericht", aldus Maintz.
„In die stichting hebben we alles
goed geregeld want je moet met niemand gedonder krijgen. Ik vind het
leuk om te doen en voor een gedeelte
doe ik het voor de publiciteit, als
sponsor, maar het grootste gedeelte
bestaat uit hobbyisme. Met het aantrekken van Schapers moeten we
kampioen worden. In de competitie
in Duitsland verdiende Schapers
veel meer maar hij vond het gewoon
leuk om bij ons te spelen. Bovendien
vindt hij het een goede voorbereiding op open Frans tenniskampioenschappen die ook op gravel worden gespeeld. Voorlopig zijn we een
contract aangegaan voor één jaar,
dan bekijken we de situatie, ik ben
van mening dat we, als we promoveren en dat moet wel lukken, ook
hoge ogen gooien in de eredivisie".

Strandloop

Foto Bram Stifnen

Hoofddorp B trad aan met een
tweetal spelers uit de A-selectie en
aangezien één daarvan maar liefst 39
punten scoorde, kan dat de oorzaak
van de nederlaag zijn. Constant
vocht Lions tegen een lichte achterstand en had in de eerste helft veel
moeite om in het spoor van Hoofddorp te blijven. Na van een man to
man overgeschakeld te zijn op een
zone, liep het beter en na dertien
minuten in de tweede helft kwam
Lions voor het eerst op voorsprong,
57-56. Beide teams schotelden het
vele publiek prima basketball voor.
De spanning steeg naar grote hoogte
en bij 67-67 kreeg Lions, met nog tien
seconden te spelen, balbezit. Het
lukte niet om de laatste aanval doeltreffend af te maken waardoor een
verlenging noodzakelijk was. In die
verlenging bleek Hoofddorp over de
sterkste zenuwen te beschikken en
zegevierde nipt met 74-75. Toch was
coach Lex Kroder niet ontevreden.
„Het is jammer en met wat meer
geluk hadden we kunnen winnen.
Maar de zege van Hoofddorp was
toch niet onverdiend."
Topscorers Lions: Dave Kroder
27, Bart Mol 19, Vincent Telling 14.

Organisator van de Zandvoortse
Strandloop, Dick Castien, laat nu
reeds weten dat de 24e Strandloop
wordt gehouden op zondag 11 maart
aanstaande. Het wordt opnieuw een
loop over 4, 8 of 21 kilometer en het Heren
inschrijfgeld hoeft de liefhebber niet
De Lions heren waren niet opgeaf te schrikken. Slechts ƒ 2,- per perwassen tegen het sterke Dokko. Aansoon.

vallend kwam Lions, mede door het
goede spel van Henk Gaus en Dave
Kroder nog best uit de voeten, maar
verdedigend was men kansloos.
Dokko schoot met scherp en had bij
de rust al een veilige voorsprong, 3451. In de tweede helft heeft Lions
knap tegenspel geboden maar de
achterstand kon niet verkleind worden. Dokko hield grip op de wedstrijd en won ruim met 78-97.
Topscoorders Lions: Dave Kroder
19, Geurt Jan Beekhuizen 18, Rudy
Becic 13.

Dames
Door, zoals gebruikelijk, een trage
start kon Mapleleaves in de beginfase aardig bijblijven. Het liep nog niet
bij Lions maar ondanks dat stond er
een 14-8 ruststand op het scorebord.
In de tweede helft begon het ingestudeerde systeem aardig te lopen en
kwam er aanvallend leuk basketball
op de proppen. Na tien minuten
reeds een 23-12 voorsprong en Mapleleaves werd op steeds grotere

achterstand gezet. Lions speelde feller en dat leverde veel balbezit op.
Mapleleaves kon verder weinig mdruk maken en aan de uiteindelijk
42-18 overwinning van Lions viel
niets af te dingen. „In de tweede
helft liep het best lekker. Ondanks
het matige begin zijn we geen moment in gevaar geweest en de komende wedstrijden zullen we stug
doorgaan en proberen om Hillegom
m te halen," aldus coach Olaf Vermeulen.
Topscorers Lions: Irene Verbruggen 10, Elles Bruinsma 10, Simone
v.d. Berg 10.

Voetbal
TZB zaterdag lijkt over een langdurige inzinking heen en won knap
met 2-1 van DEM. De Zandvoorters
konden opnieuw rekenen op de trefzekerheid van Willem Keur. Hij nam
beide treffers voor zijn rekening. De
eerste helft was met een 1-1 stand
afgesloten.

ZANDVOORT - De 60-jarige
Zandvoortse Schaakclub heeft
bewezen over goede capaciteiten te beschikken door een
schaaktoernooi met internationale schaakmeesters pp uitstekende wijze te organiseren.
Met inbegrip van de invitatiegroep waren maar liefst 99
schakers, een record aantal,
aanwezig in het Elysee Beach
Hotel om daar strijd te leveren
in het Holland Casino Zandvoort toernooi

Uitwedstrijden zondag: 15.10
uur HS Overbos-ZVM 2, 17.20
uur HS Uitgeest-ZVM, 12.00 uur
HS Full Speed 2-ZVM 3, 13.20
uur HJ Excelsior-ZVM, 14.15
uur DS Berdos-ZVM.
Thuiswedstrijden m de Pelhkaanhal: 10.00 uur DS ZVM 3HVH 2,11.05 uur DJ ZVM-BSM,
12.10 uur HS ZVM 4-KIC 2, 13.15
uur MA ZVM-ADO, 14.00 uur DS
ZVM 2-Blmkert 4.
VOLLEYBAL
Zaterdag' Sporting OSS dames-Die Baeckse 18.30 uur Pellikaanhal.
Sporting OSS heren-Allides 4
20.00 uur Pellikaanhal.
BASKETBAL
Zaterdag: 18.30 uur LisseLions junioren
20.15 uur DIOS-Lions dames
te Nieuw Vennep.
ZAALVOETBAL
Vrijdag in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM-IJmond'73 Cjun., 18.30 uur ZVM-Hillegom Djun., 19.00 uur Z.Noord 6-NAS 4,
19.45 uur TZB-Halfweg, 20.40
uur Z.Noord 6-Concordia 4,
21.25 uur ZVM 5-Sporting G 2,
22.20 uur TZB 5-Cer. S.2.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Scandals-Ellerman, 21.40 uur ZVM 4-Hoofddorp 3, 22.20 uur Z.Noord 4-NAS
3.

Zandvoortmeeuwen haalt uit
ZANDVOORT - Was de overwinning van Zandvoortmeeuwen afgelopen zondag het begin van een eindsprint zoals
vorig jaar? Vorige week werd
gesteld dat dat nodig zou zijn
en direct werd geantwoord met
een klinkende 4-1 overwinning
op Nieuw Vennep. In het Zandvoprtse team maakten een
drietal junioren een prima debuut.

jarige Richard van Delft werd uitstekend gesteund door routiniers zoals
Jos van der Mey en Frans Post. De
Zandvoorters begonnen met de
straffe wind tegen en daardoor was
Nieuw Vennep veel meer in de aanval. De Zandvoorters bouwden tegen
de storm in een paar goede aanvallen op, maar kwamen toch halverwege de eerste helft op een 0-1 achterstand, Nieuw Vennep probeerde
door te drukken en een paar hoekschoppen kwamen gevaarlijk voor
het Meeuwen-doel. Naarmate de
Het jeugdige elan van de 18-jarige strijd vorderde kwam Zandvoortdoelman Dobias Bloem, de 15 jaar meeuwen meer in de aanval en wist
oude Roy van Huystede en de 17- zelfs de gelijkmaker te forceren. Na
een vrije trap van Frans Post ontstond er een scrimmage in het doelgebied van Nieuw Vennep en Richard van Delft drukte de bal over
de doelhjn.
In het tweede gedeelte, een met
veel inzet voetballend Zandvoortmeeuwen dat goede mogelijkheden
kreeg. Nieuw Vennep counterde tegen de wind in een paar maal goed
en daarbij liet Dobias Bloem zien uit
een uitstekend doelwachters nest te
komen. Met nog twintig minuten te
gaan nog steeds de gelijke stand en
er moest toch gewonnen worden.
Trainer Herman Bouma waagde het
om een extra aanvaller m de ploeg te
zetten ten koste van een verdediger
en dat wierp zijn vruchten af. Jack

Prachtig Holland Casino toernooi

ZANDVOORT - Het koppel
Spiers/Veldhuizen is in de
A-lijn kampioen geworden in
de derde competitie van de
Zandvoortse Bridgeclub. In de
laatste wedstrijd waren beide
heren goed op dreef en werden
met een score van 58,57 proDe aantrekkingskracht van „Mr.
cent eerste. Het paar Bakker- Chess, himself", Hans Böhm, heeft
/Brandse eindigde op de twee- vermoedelijk hier veel toe bijgedragen. In zijn openingswoord haalde
de plaats.
In de einduitslag werd het koppel
Paap/Vergeest met geringe achterstand tweede. Gedegradeerd naar de
B-lijn zijn het echtpaar Van Beek,
het echtpaar Hoogendijk en de dames Götte en Koning.

Sport agenda

burgemeester Van der Heijden een
stuk schaakhistorie aan waarmee de
Zandvoortse Schaakclub meer dan
landelijke bekendheid heeft gekregen. De beroemde partij die prof.
Max Euwe in 1935 speelde tegen Aljechin, die hem uiteindelijk het Wereldkampioenschap
opleverde,
heeft vorig jaar de Zandvoortse Gemeenteraad doen besluiten, een
straat naar hem te vernoemen. Ook
de vele internationale Grootmeestertoernooien die de Zandvoortse
Schaakclub organiseerde haalde hij
aan. In een ideale schaaKruimte
werd het toernooi gespeeld, een
ruimte die iedere schaker de rust
gaf, die er nodig is om dit soort eveFoto Bram Stijnen
nementen te doen plaats vinden. • Aan de schaakstrijd in Elysee Beach Hotel deed een record aantal deelnemers mee.
Zonder maar een enkele wanklank
werden de 260 schaakpartijen ge- maar liefst 26 Zandvoortse schakers als uitvalsbasis van de vereniging, deze tak van sport omvangrijke
aan dit evenement deelnamen en die ook bij deze speciale gelegenheid jeugdafdeling, de toekomst met verspeeld.
met behoorlijk succes. Zo won Olaf op een uitnemende verzorging kon trouwen tegemoet mag zien. Dat het
Cliteur in groep 3 met 3,5 uit 5 partij- rekenen met drankjes en speciaal eerste achttal schakers dit jaar nog
Invitatie groep
en en ook Marquenie zorgde voor geprepareerde hapjes. Het bestuur heldendaden zal moeten verrichten
Met Friso Nijboer, Manuel Bos- een overwinning en wel in groep 11. van de Zandvoortse Schaakclub kon voor het behoud van het tweede
boom, Johan van Mul, Liafbern Rie- In groep 12 bleek Ter Bruggen de op de receptie vele bekenden begroe- klasserschap NHSB doet daar geen
mersma en „good-old" Klaas Sterjn, sterkste terwijl in groep 14 dominee ten. Leden, oud-leden, vertegen- afbreuk aan.
Een kleine dissonant is hoogstens
vormde Hans Böhm de invitatie Van Leeuwen een prachtige presta- woordigers van andere verenigingen
groep die mede door de sponsoring tie neerlegde door eveneens te zege- alsmede Zandvoortse prominenten dat schakende Zandvoortse vrouvan de lokale politieke partijen.
wen het rijk van de zwarte en witte
van Holland Casino Zandvoort ge- vierpn.
koningin nog niet hebben gevonden.
vormd kon worden. De internationaIn afwezigheid van voorzitter Toen na afloop van het officiële geVoorafgaande aan het schaakle meester Johan van Mill, was uitstekend op dreef en won het toer- spektakel, het Holland Casino Zand- Hans Drost, die pas later op de deelte de borden en stukken op de
nooi met een score van 4,5 uit 5 par- voort toernooi, hield de Zandvoortse avond arriveerde i.v.m. internatio- tafels verschenen, werd eens en te
tijen. Manuel Bosboom eindigde op Schaakclub vorige week donderdag nale contacten in het buitenland, meer duidelijk waarom de Zandeen tweede plaats terwijl hans een receptie ter ere van het 60-jarig voerde Olaf Cliteur het woord na- voortse Schaakclub zo'n geliefd toeBöhm met 2,5 een derde plaats be- bestaan. Plaats van handeling was mens de jubilerende vereniging. Hij vluchtsoord is op de donderdagse
zette. De overige vijftien groepen het Gemeenschapshuis aan de Louis schetste in het kort de jaren van speelavonden. Een ongedwongen
speelden eveneens bijzonder goed Davidsstraat, al sinds jaar en dag voorspoed en de ambitieuze plan- sfeer die tot werkelijk speelplezier"
schaak en opvallend was het dat zowel het gewaardeerde thuishonk nen van de club, die met een voor leidt.

Goedgebuure werd gewisseld voor
Sander Schuurman en de druk werd
groter op het Nieuw Vennep doel.
In het laatste kwartier onderstreepte Jos van der Mey zijn uitstekende wedstrijd door een paar beslissende voorzetten af te leveren.
Daarbij kwam plotseling Willem
Paap op dreef en die schoot Zandvoortmeeuwen naar de overwinnmg. Eerst een fraaie kopbal na een
voorzet op maat van Van der Mey en
even later werd het zelfs 3-1. Nieuw
Vennep probeerde nog wat terug te
doen maar Zandvoortmeeuwen gaf
geen duimbreed toe. Willem Paap
maakte het produktieve kwartier
prachtig af door vlak voor het eindsignaal de bal voor de vierde en voor
hemzelf derde keer in het net te deponeren. Een gave hattrick dus.
Trainer Herman Bosma was uiteraard best te spreken over dit resultaat. „Het was gewaagd om achterin
één tegen één te gaan spelen. Maar
ik dorst het best aan omdat de achterhoede prima speelde en we moesten deze wedstrijd winnen. De overwinning komt ongelooflijk goed gelegen en geeft moed voor zondag tegen koploper Velsen. De jongens
kunnen voetballen en ook daar gaan
we voor de winst. De jeugdige spelers hebben het goed gedaan en deden ook hun verdedigende werk perfect."

Casino/ZVM - ADO gestaakt
ZANDVOORT - Het ongeslagen ADO kon de naderende nederlaag tegen het geconcentreerd en uiterst sterk handballende Casino-ZVM niet verkroppen. De Heemskerkers
raakten geprikkeld en wilden
op de vuist, hetgeen voor de
scheidsrechters
aanleiding
was de strijd te staken. CasinoZVM leidde op dat moment
met 13-10. De Casino-ZVM verloren wederom, maar boden
Meervogels prima tegenspel, 813.
Het Casino-ZVM herenteam ging
er van het eerste fluitsignaal fanatiek tegenaan. De vrijwel zekere
kampioen ADO uit Heemskerk
kwam totaal niet in het ritme. De
Zandvoorters waren erop gebrand
de bezoekers de eerte nederlaag toe
te brengen en dat leek ook te gaan
geschieden. Met uitstekend handbal
werd een 5-2 voorsprong genomen
en bij de rust zat Casino-ZVM nog
steeds aan de goede kant van de score, 8-6.
In de tweede helft kwam ADO terug tot 9-9 maar Casino-ZVM toonde
wilskracht en scoorde uit een paar
gave aanvallen, 13-9. De vlam. sloeg
toen in de pan. Eerst werd een ADO
speler, wegens slaan, gediskwalificeerd en de scheidsrechters hadden
de strijd niet meer in de hand. In de
volgende minuut was het over toen
het ADO team over de schreef ging.
De strijd werd gestaakt na dertien
minuten en een 13-10 voorsprong
voor Casino-ZVM. „ADO ging door
het lint", meende trainer-speler Jan

van Limbeek. „Ze zagen het niet
meer zitten toen de eerste nederlaag
er aan zat te komen. Ik had liever
verder gespeeld want we hadden
ADO ruim verslagen. We speelden
erg goed en geconcentreerd handbal. We hebben sportieve wraak genomen, alleen jammer dat ADO niet
tegen zijn verlies kon."
Doelpunten Casino-ZVM: Peter
Pennings 5, Guido Weidema 2, Richard VDS 2, Jan van Duijn 2, Jan
van Limbeek 2.

Dames
Ook al is de degradatie onafwendbaar de Casino-ZVM dames blijven
zich tot het uiterste verzetten. Ook
tegen Meervogels werd er een behoorlijke partij handbal gespeeld. In
de eerste helft een gehjkopgaande
strijd, die op 5-5 leek afgesloten te
worden. Een paar seconden voor het
rustsignaal wist Meervogels nog verrassend 5-6 te scoren.
Ook in de tweede helft een stevige
maar sportieve partij en CasinoZVM bleek geenszins de mindere.
Driemaal werd een strafworp gemist
en tweemaal werd een doelpunt afgekeurd. Bij een 8-10 achterstand
zette Casino-ZVM aan voor een slot
offensief maar het mocht niet baten.
Met een paar snelle break-outs bepaalde Meervogels de eindstand op
een geflatteerde 8-13. „We hebben
prima gespeeld en er zat zelfs meer
in. Dit seizoen gaan we gewoon lekker uitspelen en dan zien we wel
weer," aldus coach Geert Dijkstra.
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
Stein 5, Sylvia Blom 2, Diana Pen
nings 1.
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VAN DEN HEUVEL

SPAR HEEFT MEER IN HUIS
DAN ALLEEN KWALITEIT

makelaar in assurantiën

HYPOTHEEKADVISEUR
Rente Spaarhypotheek

10 jaar: 8.5%
3.
•
r"J\/O

gpoko

J

2040 ak zandvoort

een zelfstandig
werkende kok
en

een leerling kok

T

A

U

R

A

N

1,95

Gesneden hutspot

1,25

De Slankmaker

Rauwkost
MAANDAG EN DINSDAG

héél pond

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

Aannemlngbedrljf

J.KNEPPERS

QUEENIE
S

1/2 Pond

UIT ONZE KEUKEN

GROENTE EN FRUIT

Voor inlichtingen of een sollicitatie-afspraak
vraagt u s.v.p naar dhr. Duivenvoorde.

E

10 voor

2,95
3,95

Voor verdere inlichtingen:

die op niveau kan of wil werken.

R

10 voor
Vitamine C
KJWi'S

Perssinaasappels

i.b.v. rijbewijs BE
die zelfstandig kleine
werkzaamheden bij
particulieren en bedrijven
kan verzorgen.
Servicewagen ter
beschikking.

Wij vragen

met appeltjes

aktief op het gebied
van restauratie,
renovatie en
schilderwerken

Onderhouds
timmerman

Ons keukenteam heeft versterking nodig.

Rode kool

Vol sap

vraagt voor spoedige indiensttreding een

02507-12468 passage 36-38-40
l' l
postbus 413
11fl

Aannemingsbedrijf
J. Kneppers b.v.

Zeeburgerpad 48-49 1019 AB Amsterdam
Tel. 020-940306.
Vragen naar de heer H. Verstegen.

T

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507 • 13599

WIN EEN PORTIE FRANSE FRIETJES, EEN
MACSHAKE (0,3 L) OF EEN HAMBURGER.

ledere maandagochtend open

LSIUSSTRAAT 192

OPERATIONEEL TECHNICUS
Middelbaar Zeevaartonderwijs
IJMUIDEN:
Maritiem Instituut Umond
Kanaalstraat 7, 1975 BA Umuiden
tel. 02550-19016
nAr»CM. - zaterdag 17 februari
UAUtN. _ z a t erdag 2 juni
Diverse huisvestingsmogelijkheden, w.o.

nieuw unicum

Smulprijze
bijMcDon

10.00-15.00
09.00-16.00

Artiesten, koren, orkesten en gezelschappen
treden dan onder de koepel op.
Er is een fonds om in de tijd van bezuinigingen
deze evenementen veilig te stellen.

Wordt u ook STEUNZOOL
ad min. ƒ 100,-?
Gaarne een telefoontje.

Elke 10e Stêunzool wordt
extra verwelkomd.

Tot ziens!

McDonald's Zandvoort
Raadhuisplein 3, Zandvoort. Tel. 16001

internaat.

WSN3E 42
FEBRUARI AANBIEDING

zonnebank
7,50
Gez. kanon 2 gez.bruiners 7,50
Gez.bnuiner 3 bruiners 12,50
Biolarium
16,00

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

ZONNESTUDIO

Algemeen

Passage 42, tel.

C.S.H. Hoofddorp
RENAULT

Audi 100 cc diesel rookzilv metall 5 bak st bekr 86 ƒ 15950
Audi 100 CC spierwit, 5 versn , alarm, etc
84 ƒ 8950
F3MW 732 i mjection , el ramen, el schuifd
'83 ƒ 13 950
BMW 320 i, rookzilver metall autom
85 / 17 950
BMW 318 i Jnjection' rood, 5 bak getglas
84 / 13950
Chevrolet Blazer, 4 X 4 autom , v v LPG
82 / 16950
Citroen BX 1 9 TRS 5 drs stat 5 bak st bekr
86 / 15 950
Citroen BX 16 TS wit 5 bak getint glas
'87/1295'~
Citroen BX, 16 TRS wit, 5 bak, el ram centrvergr '84 ƒ 795'
c
ord Sierra 2 3 diesel 5 drs, stat st bekr, 5-bak 87 ƒ 14 95i
Ford Sierra 2 O Laser wit achterspoiler
' 8 5 / 9 9&
Ford Escord 13 5 drs champ metal LPG
8 3 / 6 95i
Mazda 626 2 O GLX coupe LPG, 5 bak d bl , met 88/18951
Mercedes 260 SE rookzilv met LPG nal sp vlgn '88 ƒ49
Mercedes 200 diesel, antrgrijs getglas 67000km 89 /499!
Mercedes 280 S, aut, rookzilv metall, alle opties 85 / 29 ~
Mercedes 380 SE autom antr grijs met, LM vlgn 85/34 95'
Mercedes 330 SE autom ch met el ramen, leer 83/23 95'
Mercedes 2£0 S autom champ met LM sp vlgn 81 / 1695'
Nissan 280 ZX 2 + 2 rood stuurbekr 5 bak
82/13950
Nissan Patrol Turbo diesel 5 bak, st bekr, Bullbar '86 ƒ24950 5 TL, 5 drs , 1986
Nissan Micra DX Tropical Alpine wit striping
88 ƒ 9950 5 TS, 3 drs , 1986
Opel Manta 2 O GTE mj 1e eig org 85 000 km 8 4 / 1 2 950 9 TL, 1984
Opel Kadett 5 drs diesel stat 5 bak
'83/16950 11 automaat 3 drs 1986
Opel Kadett 5 drs diesel stat 5 bak
86/12950 1 1 G T X 5 d r s 1986
Opel Kadett 5 drs diesel stat car
8 6 / 1 1 950 21 Nevada GTS, 5 drs , LPG, 1987
Opel Kadett 1 2 S stat car wit met spec stnping'87 ƒ 13950 25 GTX, 1987
Opel Rekord 2 3 diesel Van wit v kl
8 6 / 8 950
Opel Kadett 1 6 automaat 4 drs sedan
'87/14950
Opel Monza 30i mjection autom alle access
'87/29950 Fiesta 1 1 L, 1984
Opel Senator 30 i, wit st bekr c v
85/13950 Escort 1 1 L 3 drs, 1983
Opel Rekord 20 S, zilv bl metall LPG getglas 84 ƒ 8950 Escort 1 1 L, 3 drs , 1985
Peugeot 305 GR, gr blauw met kanteldak stereo'86/ 6950 Escort 1 4 CL, 5 drs 1986
Porsche 924 Targa antrac grijs 5-bak, airco
80/16950 Escort 1 4 CL Bravo
Renault 25 GTS groen met 5 bak st bekr ,el rmn 88/19 950 Onon 1 6 L, 4 drs , 1985
VW Passat 5 drs diesel stat car bord rood, 5 bak 86 / 11 950 Sierra 1 6 L 3 drs 1986
VW Caddy Pickup diesel bordeauxrood
87 / 9950 Sierra 2 O L 3 drs , 1986
VW Transporter diesel m nieuw staat
88 / 14 950 Sierra 2 O GL, 5 drs ,1985
Granada Combi 2 0 L, 1985
ONZE SCHERP GEPRIJSDE INRUILERS
Audi 80 GLS d blauw metall sportvelgen etc
80 / 2450 Alfa Romeo 33 S 1 3, 4 drs , 1986
BMW 318 donkerblauw metall schuifdak
79 / 1 950 Honda Civic 1 3 L, 1987
Ford Taunus 1 6 Bravo lichtmetalen sportvlg
'82 ƒ 2950 Nissan Cherry 1 5 GL, 3 drs , 1986
Saab 900i mjection blauw metall Pullman int
'82 ƒ 5 950 Opel Ascona 1 6 LS 4 drs , 1966
Suzuki Alto spierwit v kl spec striping
'85 ƒ 5950 Peugeot 305 GL, 4 drs , 1984
VW Golf GTI zwart v kl 5 bak getint glas
'81 / 6950 Lada 2105, 1989
VW Jetta GLD diesel
'82 / 2950

AUTOBEDRIJVEN RINKO
RENAULT

Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

FORDS:

OVERIGEN:

Inklusief:

ƒ 10 950,ƒ11950,ƒ 5950,ƒ12950,
ƒ13950,ƒ21 950,ƒ24950,-

ƒ 284,61
ƒ320,19
ƒ320,19
ƒ355,77
ƒ555,77
ƒ625,24

ƒ 7950,ƒ 6950,ƒ 10950,ƒ 13950,
ƒ20950,ƒ 12950,
ƒ15950,ƒ16950,ƒ 15 950,ƒ11 950,

ƒ298,60
ƒ252,58
ƒ284,61
ƒ35577
ƒ555,77
ƒ320,19
ƒ419,65
ƒ419,65
ƒ 320,19
ƒ320,19

ƒ11 950,ƒ 15950,ƒ 12 950
ƒ15 950,ƒ7950,ƒ7950,-

ƒ316,87
ƒ415,27
ƒ 320,19
ƒ419,65
ƒ298,60
ƒ298,60

* APK goedgekeurd * VVN milieugekeurd * BOVAG garantie
Alle auto s APK gekeurd en met aflevering-beurt
• Voor persoonlijke service sinds 1926*
1 of 2 jr volledige garantie mogelijk in uw eigen woonplaats111

PERSOONLIJKE SERVICE SINDS 1926
Curiestraat 8-10/Zandvoort Nieuw-Noord
Telefoon 02507-133 60

zelfstandige
vrouw heeft
tijd om mij
vrijdag en
zaterdag te
helpen?

100% katoen
Herensinglet
of slip, 3 kleuren

2 voor 19.95

Kroon Mode

Trees Burger

Haltestraat 55
Zandvoort

Tel.

19470

10 Bankstelkussens stofferen
inclusief stof
295.-

DE VRIES
•
•
•
•

Velours v.a
„
9.95
Vitrage en modelgordijnen, v.a
9.95
Alles gratis gemaakt
7000 verschillende
meubelstoffen v.a
9.95
Tevens verzorgen wij uw meubel, caravan en
bootkussen stoffering
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

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

enz.

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort»
Tel.02507-12972

Bon

Welke

Schiesser
voordeel

van DEIMSEN en ZN.

AUTOBEDRIJF JONGSMA
FORD

: Nodigen u uit voor de permanente show van
INRUILAUTO'S inklusiel: • APK goedkeuring
a? ft ?;:;
• WN milieukeuring
^al ' £ ï
'BOVAG garantie
RENAULTS:
PRIJS: P.MND:

Zandvoortselaan 165, tel. 61101.

12500

reeds meer dan 25 jaar
voor

Altijd 80 auto's in voorraad o.a.:

KRUISWEG 1531 HOOFDDORP
Tel 023 294072 of 282754
Dagelijks geopend van 0900 1800 uur
Donderdag en vrijdag koopavond tot 2000 uur

Evenementen voor de bewoners vinden in het
wooncentrum zelf plaats.

Gratis smullen bij McDonald's? Dat kan t/m 18 maart a
meedoet aan de McDonald's SmulQuiz. Het enige dat
hoeft te doen is 'n SmulQuiz kaart halen bij McDonald':
en de 3 vragen foutloos te beantwoorden. Alle vragen
goed? Dan wint u een Smulpnjs!
j
Bovendien krijgt u iedere keer, zolang de 4,
voorraad strekt (maar in ieder geval t/m 4 maart), een
nieuwe SmulQuiz kaart. Dus u kunt meedoen zo vaak u wilt.

Met een technisch vak kom je aan de bak!

C.S.H. Hoofddorp

In Nieuw Unicum gaat
men binnen UIT

Tel.

Deskundig advies.
13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.
JULIANAPARK 40 - HAARLEM
(winkelcentrum Cronje)
Tel. 023-260359 of b.g.g. 371343

Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.

Aantal regels

prijs
excl. 6%

pnjs
incl 6%

BTW

BTW

Joegoslavisch restaurant
. DUBROVNIK
gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.

38,16

SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)
Goulashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacinka

49,82

16,75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,36,47,58,69,80,91,102,-

26,50

61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

LOSSEVERKOOPADRESSEEE
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Naam _•_
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum*
Telefoonnummer
• Alleen een woensdag of een vrijdag invullen

Zandvoopts Nieuwsblad
De Spar
Weekmedia

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Handtekening

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110,Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend,
Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, p a firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplein 12

Fa. Veldwijk

AKO

Haltestr.'^,,Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort
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Schuimkoppen hebbengrootse
plannen voor elfjarig jubileum

Tennisclub

ZANDVOORT - Het elfjarig
jubileum van carnavalsvereniging De Schuimkoppen op de
Gran Place van Gran Dorado
aanstaande zaterdag 17 februari, belooft een grootse happening te worden. Diverse artiesten zijn gecontracteerd, de organisatie is rond.

"De kaartenverkoop loopt als een
trein, er worden zo'n 1500 gasten
verwacht", verklaart Prins Peter
den Urste van de De Schuimkoppen.
Volgens het draaiboek wordt het een
zeer gevarieerd programma. De
'Deurzakkers' uit Brabant zijn deze
avond de grote trekpleister, maar
ook het optreden van de Zuid-Amenkaanse Showband van de muziekveremging 'Kunst na Arbeid', uit
Uithoorn, zal naar verwachting de
stemming naar tropische hoogten
voeren. Ook het veelzijdige Zandvoortse talent entertainer Henk Jansen zal van zich laten horen. Als 'de
Amsterdamse badgast' zal Jansen in
een tien minuten durend buut de
landelijke en dorpse politiek op de
korrel nemen.

Dansmariekes
Muziek, humor en dans, dat zijn
de ingrediënten waar het op deze
avond om draait, een groots feest
dat in samenwerking met Gran Dorado wordt georganiseerd. Voor
laatst genoemd onderdeel tekenen
de twee groepen dansmariekes,
waaronder het professionele 'danspeloton' uit de Duitse plaats Opladen, en natuurlijk ook de Zuid-Amenkaanse showband. De muziek
wordt verzorgd door het Trio Norman Smit en drie boerenkapellen.
Op dit moment hebben al 23 carnavalsveremgingen, bestaande uit
zo'n 600 carnavalsvierders uit DuitsDirk Stobbelaar, die zich voor de land en Nederland medewerking
hervormde gemeente altijd bijzon- toegezegd. Als speciale gast is Doder verdienstelijk heeft gemaakt. nald Jones uitgenodigd. Hij zal als
„Dat doet hij nog steeds, nu als medeverzorger van de tuin rond de
kerk. Zijn zoon Seine is kerkvoogd
en de drie anderen speelden een
voortreffelijke partij voetbal bij
ZANDVOORT - Kwekerij P. van
'Zandvoortmeeuwen'," aldus Kors Kleef
vierde gisteren een bijzonder
van der Mije, wie het ongetwijfeld jubileum:
het 55-jarig bestaan. Het
goed doet dat de wortels van het bedrijf werd
in 1935 gestart door Piet
geslacht Stobbelaar in zijn geliefde van Kleef. De
gebroeders Jan en
Lemele liggen.
Paul kregen gisteren enkele taarten
toegestuurd, want bloemen naar een
kwekerij...?
Aderlating
En toen kwam de periode Posthu(ADVERTENTIE)
mus Meyjes. Nadat deze in 1904 zijn
intree had gedaan richtte hij de
„Zondagsbode voor Aerdenhout en
Omstreken" op en door hetgeen hij
zelf in het blad schreef leerde de
gemeente hem beter kennen. Hij
plaatste iedere week op de voorpagina één van zijn kernachtige uitspraken over de zondagsrust en zondagsheiliging, publiceerde gesprekken
die hij hield met andersdenkenden,
zoals een woordvoerder van de
S.D.A.P. Hij was liberaal, tégen
christelijke partijen en bijzondere
scholen. In 1921 wordt ds. N. Padt
aangesteld als hulppredikant tegen
een traktement van ƒ 1.600,-. Er komen moeilijkheden, gevolgd door
een afscheiding. „Veel onderwijzers
stonden achter Padt en dat was een
aderlating voor onze gemeente," aldus de heer Van der Mije.
In verband met het vergevorderde
uur moesten een paar predikanten
onbesproken blijven, maar desondanks waren de liefhebbers van de
r
Zandvoortse historie ruimschoots
aan hun trekken gekomen. Het enthousiasme waarmee aan het slot
en vele attracties
van de avond alle coupletten van het
Zandvoortse Volkslied ten gehore
Bolbloemenshow (J) Consumentenbeurs
werden gebracht, vormde daarvan
een overduidelijk bewijs.
15 T/M 25 FEBRUARI '90
C. E. Kraan-Meeth

ZANDVOORT - Deze week een wat beschadigde maar toch nog alleraardigste Dijkstra, A. Schut, E. v. Perlstein, J. den Adel, H. Hildring, A. Loos, K. Spoelder,
foto van de Zandvoortse tennisclub toen deze rond 1934 een bezoekje bracht mevr. Kerkman, M. Herbschleb, K. Schut, D. den Adel, Cosman, Keur, Natkiel,
aan de KLM. Vanaf de KLM-medewerker uiterst links, staan: L. Weber, P. J. van Keulen, onb., onb., de heer en mevrouw den Adel en P. Kerkman.

Leuke en minderleuke verhalen
uit de Hervormde Kerk
ZANDVOORT - Vorige week
donderdag vond in het Jeugdtmis achter de Hervormde
kerk een Gemeente-avond
plaats met als onderwerp
„Grepen uit de geschiedenis
van de Hervormde Gemeente
te Zandvoort".
De heer Harry Visser, die namens
de Kerkvoogdij de talrijke aanwezigen welkom heette, vond het een
goede gedachte om de „leuke en
mnder leuke" verhalen die door de
heren S. van den Bos, ds. Van Leeuwen en K. C. van der Mije Pzn. verteld zouden worden, op de band op
te nemen, zodat ook dat stukje historie voor het nageslacht bewaard kon
blijven.
Dat zich onder de vroegere preditanten kleurrijke figuren bevonden
bleek al direct uit de kostelijke causerie van ds. Van Leeuwen, waarin
deze de apothekerszoon Johan van
Rhee belichtte. Johan van Rhee studeerde aanvankelijk voor apotheker, werd toch liever predikant en
studeerde af in Groningen. Hij
kwam inJ818 naar Zandvoort, maar
al spoedig werd de classis Haarlem
er van in kennis gesteld dat zijn huwelijk spaak liep. Dank zij een goed
woordje dat apotheker Van Rhee
voor z'n zoon bij de classis deed, kon
hij in functie blijven. De Kerkeraad
schreef een meelevend briefje („de
separatie smart ons om Uwentwege") en slikte braaf de reden „de
vrouw is niet geschikt voor de bijslaap". Ds. Van Rhee is zeer orthodox, gekant tegen gezangen, een geweldige prediker en Zandvoort ziet
lem m 1822 dan ook node vertrekten naar Benningbroek. Later volgen nog beroepen naar Biggekerke
m naar Veen. En dan krijgt het verlaal een pikant tintje, want behalve
dat hij samen met z'n vriend Isaac
Overkamp een nieuwe kerk gaat

stichten, lopen ze gearmd en gaan ze
samen op een kamer wonen. Het
komt voor de Synode: zowel Isaac
Overkamp als Johan van Rhee ontkent de daad. Z'n vrouw Sijtje blijft
achter hem staan. „Heikele punten
waarover men nu toch milder is
gaan denken," aldus ds. Van Leeuwen.
„Omdat een predikant vroeger tevens scriba was en derhalve notulen
moest maken kwam hij vaak in tijdnood. De notulen muntten dan ook
niet uit door volledigheid," vertelde
de heer Van der Mije. Desondanks
slaagde hij er in een goed beeld op te
roepen van ds. C. Swalue, die niet
minder dan 45 jaar m Zandvoort
heeft gestaan. Onder zijn gehoor bevonden zich vaak adelijke dames uit
buitenverblijven als „Berkenrode"
in Heemstede, die zich bijtijds per
rijtuig naar Zandvcort lieten brengen, zodat ook het personeel nog in
de gelegenheid was de dienst bij te
wonen. Als liefhebber van de zangkunst schreef hij het Zandvoorts
.Volkslied en richtte het zangkoor
„Door beschaving tot veredeling" op
met de sopraan Anne Keur als soliste. Ter gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsjubileum kreeg hij een
wel heel bijzonder cadeau aangeboden: een orgelconcert!

Winstje
De heer Van den Bos had ontdekt
dat ds. Heidring, in tegenstelling tot
zijn voorganger, een goed „verslaander" was van de kerkeraadsvergaderingen. De uit Bussum afkomstige
predikant was bovendien erg op de
penning. Hij kocht bij een boekhandel de bibliotheekboeken op met het
doel ze uit te lenen en op die manier
een zacht winstje te maken. Het
werd een flop en voor ƒ 50,- verkocht
hij ze later aan de Christelijke Vereeniging van Lijders aan Vallende
Ziekte. In verband met de geluids-

overlast heeft ds. Heidring steeds fel
geprotesteerd tegen de vestiging van
slagerij Heek op het Kerkplein. Zonder resultaat overigens. „Voor dominee Van Leeuwen, die geluidshinder
ondervindt van 'Scandals', is het een
schrale troost dat ditzelfde pand een
eeuw geleden al een bron was van
lawaai," aldus Siem van den Bos onder hilariteit.

Publiciteit
Het lag voor de hand dat de sprekers donderdagavond met om illustere voorgangers als de predikanten
Hulsman en Postumus Meyjes heen
konden. Van eerstgenoemde is bekend dat hij het Diaconiehuis van de
Hervormde Kerk heeft gesticht.
Minder bekend is dat hij daarmee
een gedane belofte heeft ingelost.
Een Zandvoorter die van een paar
planken een onderkomen in de duinen had gemaakt, werd ernstig ziek.
Dokter Gerke werd erbij gehaald,
die contact opnam met dominee
Hulsman en met freule Agatha de
Vos van Steenwijk, een uit Friesland
afkomstige „pleegzuster". Zij beloofde de oude man te helpen als de
dominee zou zorgen voor een diaconiehuis. En dat gebeurde. Niet alleen dit naar hem genoemde „Hulsmanshof" is aan de actieve predikant te danken. Hij stichtte ook
„Ons Huis", hielp in Groningen het
Hervormde Diaconessenhuis uit
een crisis en bezorgde de Protestantenbond in Den Haag 500 nieuwe lidmaten. Verder trad hij graag in de
publiciteit, getuige zijn in druk verschenen toespraken bij diverse gelegenheden alsmede zijn brochure
„Verandering in Geestelijke Denken", die hij in 1915 het licht deed
zien. Aardig detail is dat één van de
twee dienstmeisjes waarmee de dominee in 1894 uit Lemele kwam, Jantje Stobbelaar was. Zij trouwde met
Klaas van der Mije en is de tante van

• De prins in gezelschap van prinses en adjudant.

Foto Foto Boomgaa'd

stadsprins van Amsterdam op deze uur. Kaarten a elf gulden per stuk
zitting aanwezig zijn. De avond be- zijn nog te koop bij de ingang van de
gint om 20.00 uur en duurt tot 01.00 Gran Place aan de Vondellaan.

Van Kleef 55 jaar VERENIGINGSNIEUWS

€gypte"

Woman's Aglow
Woman's Aglow Fellowship, afdeling Haarlem, houdt donderdag 22
februari een bijeenkomst in restaurant 'Die Raeckse', Raaks 1-3 te
Haarlem, aanvang 09.30 uur. De arts
Henna de Haan is uitgenodigd als
spreekster. De bijeenkomst, die vrij
toegankelijk is voor belangstellenden, duurt tot 11.30 uur. Zaal open
09 00 uur.

Bingo-avond

Morgenavond wordt om 20 uur m
de ontmoetingsruimte van de Agat
hakerk een bingo-avond gehouden
Volgende week woensdag is er in
dezelfde ruimte van de Agathakerk
een koffieuurtje. Belangstellenden
zijn van 10 tot 11.30 uur welkom.

Wandeling

De Nederlandse Vereniging voor
Huisvrouwen houdt volgende week
dinsdag een wandeling in de KoDe vereniging Vrouwen VanNu ningshof. Lidmaatschapkaart van
houdt aanstaande maandag een natuurmonumenten meenemen
wandeling door het Middenduin.
Vertrek om 12.55 met de trein naar
Overveen, inlichtingen tel. 13765.
Volgende week donderdag om 11
Volgende week woensdag vertrekt
Vrouwen VanNu om 9 uur vanaf het uur houdt de Algemene Nederland
Gemeenschapshuis voor een excur- se Bond voor Ouderen, afdeling
sie naar de West-Friese flora, die dit Zandvoort, een bingomiddag. Deze
keer m het teken van Egypte staat. wordt gehouden in het Gemeen
schapshuis.
Kosten 27,50 p.p inclusief entree

Duinwandeling

Bingomiddag

Midnight Run in 't Stekkie
ZANDVOORT - In 't Stekkie aan
de Celsiusstraat 190 wordt morgenavond om 20 uur de komische film
Midmght Run vertoond. De film is
toegankelijk voor de jeugd vanaf 12
jaar en de toegangsprijs is 2,50 gulden. De film gaat over de ex-agent
Jack Walsh die het slachtoffer is geworden van grootscheepse omkooppraktijken binnen het politiekorps
Zijn principiële weigering om aan

deze corruptie mee te werken betekende tevens het einde van zijn carriere. Smsdien verdient hij zijn
brood als premiejager, ook m dient>t
van de onderwereld. Hij moet een
oplichter, de Duke genaamd, opspo
ren. Er zijn echter meer mensen m
hem geïnteresseerd. Samen belevon
ze een aantal bizarre avonturen,
waarbij actie, humor en avontuur
elkaar in snel tempo afwisselen.

Reanimatiecursus Kruisvereniging
ZANDVOORT - De Kruisvereniging Zandvoort start op 5
maart weer een cursus reanitnatie (eerste hulp bij hartstilstand) in vier lessen. Iedereen
tan leren reanimeren en iernand met een geheel onverwachte en plotstelinge hartstilstand het leven redden. Reanimatie moet binnen vijf minu"en gebeuren. Wachten op arts
of ambulance betekent onnodig de dood van het slachtoffer.
Een hartstilstand kan iedereen
overkomen, zowel ouderen, jonge'en als babies. Ook door een ongeval, zoals vergiftiging, verdrinking
aanraking met electriciteit kan
«en hartstilstand optreden. Zeker
"Jftig procent van de slachtoffers
an gered worden als er reammatie

wordt toegepast. Het streven van de
Nederlandse Hartstichting is dan
ook dat tenminste tien procent van
de bevolking leert animeren.
De reanimatiecursus bestaat uit
vier lessen van twee uur. Er wordt
geoefend op levensgrote electronische oefenpoppen (ook kleuter- en
babypoppen). Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een diploma. De cursus kan ook in verenigingsverband georganiseerd worden.
Belangstellenden dienen zich tijdig op te geven omdat de deelname
mogelijkheid beperkt is. De eigen
bijdrage aan de cursus is 35 gulden.
Voor inlichtingen en aanmelding
kan men terecht bij de heer De
Leeuw, Herman Heijermansweg 65,
tel. 02507-16085. Op maandag 3 april
is er voor oud-cursisten een herhalingsles. Ook hiervoor dient men
zich bij de heer De Leeuw te melden.

(ADVERTENTIE)

SCHOOLINFORMATIEBIJLAGE^ 1990

WEEKMEDIA EN TOP 8 + 1

'P 20 21 en 22 februari a.s. zal er m onze Weekmedia-uitgaven^
Peciale aandacht worden besteed aan het onderwijs,
oor een grote groep basisschoolverlaters moet dan
e
n keuze worden bepaald over het onderwijs.
^verteren in deze Weekmedia-uitgaven is daarom bij°nder interessant voor alle scholen en opleidingsX
'stituten in de verspredingsgebieden van Weekmedia.
inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt u vragen bij:
PERSCOMBINATIE AdvertentiPbedrijf
Afd. Pcrsoneels & Opleidingsadvertenties
Telefoon: 020-562.6297
Regio kantoren van Weekmedia
Uithoorn: tel. 02975-40041
Purmerend: tel. 02990-23921

Inspirerende winkels
vol drankjes

In de bekendste badplaats aan de Noordzee is bij de afdeling Interne Zaken bij
de typekamer plaats voor vier

Bulgaarse Countrj Wine
Rood: Gibernet b.iu\ mnoi
Wit Miiskal/Uniu BbiiL

TYPISTES M/v
OP AFROEPBASIS
Algemene informatie:
Op de typekamer is naast het aantal huidige typistes behoefte aan een pool
van typistes op afroepbasis.
Deze medewerk(st)ers worden opgeroepen bij vakanties, ziekte e.d. van coliega's, alsmede bij extra drukte. De typistes dienen in principe op afroep 's morgens of 's middags beschikbaar te zijn.

1986 Chatcau Vicu\ Castenets
is d<_'Bouti; \C_ Kmii;i'
19SS Chateau les Moulinicres
CoU'sdc Ht-ii;i.M.n. \ 1.

Functie-informatie:
De functie houdt hoofdzakelijk in het middels geautomatiseerde tekstverwerking (Océ-systeem) verwerken van brieven, nota's, formulieren e.d.
Functie-eisen:
- ervaring mettekstverwerkingsapparatuur (Océ en Word-Perfect);
- in het bezit van type-diploma;
- goede kennis van de Nederlandse taal;
- woonachtig in Zand voort of directe omgeving;
- op afroep beschikbaar.

4,95

1988 DomameSt Lulalie
Minor, nis Al.
Kous;<.

6,45

Shcrn Dumeiq
Medium P i \ / r . i l o D r \
M.in/.imlKi/Cro.im

7,95

De Ku\per
KllOM't llcje I l t l l

Dujardm \ ieu\
hek' liter
Pollen Besseii]ene\u
luie lik r
Cult\ Sark

Salariëring:
Het uurloon bedraagt minimaal f 13,13 bruto (vanaf de leeftijd van 21 jaar) en
maximaal f 19,70 bruto.

\\ hi-k\
(l 7 Iti

18,95
18,95
13,95
24,95

15,98

Inlichtingen en sollicitaties:
Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de chef van de afdeling Interne Zaken, de heer J. Wagenvoort, telefoon 02507-61422. Inlichtingen over de sollicitatieprocedure zijn verkrijgbaar bij het bureau Personeelszaken, telefoon 02507-61401.
Sollicitaties kunt u binnen veertien dagen na verschijning van dit blad
richten aan het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,
postbus 2,2040 AA Zandvoort t.a.v. het bureau personeelszaken, onder
vermelding van "vertrouwelijk" en het vacaturenummer "S-89-15".

4,4? i

OKIGINELL IJSMUIS
BIJ 1MPODRA
U kunt m \ uur 12 *-'T K su Hen ! M
.in ivn \ a n do

Hossen bitU'i
Uisleehts

17,95

18,95

11,95

9,95

17,45
t,l l Die, \ \\ IT l /M 2*> 11 HUI \RI l""0
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Zandvoort Kerkstraat 1 2a

AUDI

LPG, stsaigtij;* wet., 95000

De Audi & VW dealer
voor Uithoorn e.o. biedt aan
Aiiai ICO cc I36 PK ?ilver automaat
7/'86 ƒ25900
"iiüi 100 cc 115 PK biauw met
6/'86 / 23 750
1/'89 / 52.500
Aucii 80 Qua''o al'o opties , demo"
3/'87 ƒ32900
•"-jen 30 l 'j E alle opties zilver
'. A Jfia pcin'ic diesel demo"zeer compl
4/'89
ƒ29900
'. W jr;ta 1GOO cc bruin metal
6'"86 ƒ16900
\'.\' Jpus 1300 cc wi!
1986
ƒ14500
6''87
VVV Güif GTI rirocn metal
ƒ 27 900
W, Go" '-portier 1600 cc grijs metal
7''86 ƒ17900
V.'/ Goit oieso! 4 -t e versn rood
1/'88 ƒ21500
V'/. Go i GTS 1600 kleur wit
5/'85 ƒ15.900
t"-. Ron,eo 33 1 S 5 drs blauw
3/'87
ƒ13950
'• -ij ?,or r a 2 0 'S alle opties wit
4/'87 ƒ22900
1
i' M shi co t p;rana wit
2/'85 ƒ9500
' . - < „ ' C'iorr> 15 GL groen met
6/'85 ƒ9.900
L C r-vi -i a r s blauv,
3/'86 ƒ 11 900
1
i u il,/ 5 TS ne-/v T.an zilver met
4,"86 ƒ12250
3/'87 ƒ8500
-j. 'v\ Aitc GL blauw metal
'LVENS 12 X VW GOLF MANHATTAN, ALLE KLEUREN MET
KENTEKEN 1990 MET STORMACHTIGE KORTINGEN
Inruil & tinanciering mogelijk

Auto Beckeringh BV
A'nsteraamseweg 9 • 1422 AC Uithoorn
Tel 02975-63418

Austin
!

Citroen

1986 APK 11- 2 CV 6 Club, geel, '85, APK
na 19 uur 2-91, uitmuntende staat, veel
ext ƒ4995 020-432733

BMW
BVW 315 LPG 6 83 ƒ6950
BMW 315 LPG 4 82 ƒ6250
Bercbeit Amsteldijk 25 Asd
Te' 0206627777

Citroen Visa S6 wit, 6-88,
slechts 5000 km, 1e eig., onderh boekje + anwb-keunng
t i ƒ9500,- Tel 02979-85075.

BX 14 RE bj 6 '88, BX 14 RE bj.
2-'87, BX 14 E nt 11-'86,
BX 19 GT, LPG, bj 4-'85.
BMW 316 85 schuifdak 5 Autobedrijf WIM VAN AALST.
versn oak D l metallic vr pr
Mijdrecht, tel. 02979-84866.
ƒ16995 020245387952199
CITROEN 2CV6 Club '87,
H VAN POELGEEST B V
1e eig., 35000 km, ƒ7400.
uor uw betrouwbare occa- Inl 020-250096
sion Stationsstr 711AmstelCitroen Visa 11RE, 1986, LPG,
>een Info 020410051
trekhaak, 45.000 km. Vrpr.
ƒ9000 Tel 02940-18263.

150 jong gebruikte auto's

<00
-XX
12
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1,6

GRANDIOZE FEBRUARISHOW
BIJ AUTOVARIA

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
ESke week 730.000 exemplaren
Autobedrijf Ridderbos
LADA • DEALER
15,16 en 17 februari
Sensationele aktie show met
Er is NU in Amsterdam
als primeur Samara Digitronic een garage met onderscheid
en San Remo Aktie pakket
tw.v ƒ 1150 met GRATIS digitale radio/cassette recorder
Zuideinde 28-30 LANDSMEER Nederlands grootste exclusieTel 02908 • 1297.
ve Lancia dealer heeft voor u
ingekocht de volgende nieuwe
auto'sLancia Dedra 1800 ie zwart
metal
Thema Turbo stationcar, mod.
'89, blauw met
ƒ65.000
Linnaeuskade 5-7
OCCASIONS
1098 BC Amsterdam
Keuze uit minimaal 15 Lancia
020-929548
occasions
LADA WETTER
Thema Turbo ie '86 grijs metal
Lada 1200 S LPG '86 ƒ 4 800 50 000 .km
ƒ26000
'86 ƒ 5500 Thema 2000 Turbo veel opties
Lada 1200 S
'85 ƒ 4500 '87, beige met.
Lada 1200 S
ƒ36.500
'88 ƒ 9 250 Prisma 1600 ie zwart met.
Lada 2105 GL
'87 ƒ 8 250 '88
Lada 2105 GL
ƒ 25.000
'86 ƒ 7700 HPE 2000 ie, sport coupé '83,
Lada 2105 1.3
'86 ƒ 7 750 beige
Lada 2105 12
ƒ15.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907-6572

Auto Halan

Lada

Meer Garage

ingdijk

020-6650050

De Flinesstraat 22, t.o. Makro
Amsterdam

Mercedes Benz

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57

't Amsterdammertje
voor Mazda-occasions
Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491.
Mazda 626 1 6 LX sedan, LPG,
kleur wit + trekh., okt. '86
Autob Jan Wals, 02902-1697.

Hyundai

HONDA CIVIC, heel mooi
1981, nieuwe APK ƒ 1900
Tel 075-701974
Tka
Honda Civic 1 61-16V,
/wart n-ietall 4 mnd oud,
electr schuifd kuipst, sportv ,
bnd 195 15 inch, Pionier stereo
etc Abs goodest Schadevrij
Elke keur toegest Nw pr
138 500 tui voor ƒ 28 500
Te. 020912272

HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176.

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

Lada
T k a Lada 2107 rood 5 versn
trekh b ] 88 59 000 km
In pertectp staat ƒ8800
Tel 020849966

Adverteren in
„SHOWROOM '
Tel 020 6658686

Opel

INRUILWAGENS
Met volle BOVAG-Garantie
Vele merken in alle prijsklassen
BAARS JESWEG 199, Amsterdam-W. Info 020-182525
Opelcentrum Geldrop heeft 70 l.v m auto zaak t.k. Kadett
ANWB gekeurde occasions. 1 2S, 5 drs '86 zilver met. APK
Emopad 43, Geldrop Zien is '91 ƒ 14 500,- Tel. 020-951956.
kopen, info 040-862483.
Kadett 1.6D 8-'84. Kadett 1.2S
5-'82. Omega 1.8 LSi 4-'87.
Kadett 1.60,5drs. station 3-'88.
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd.
Tel. 020-6627777
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
Opel Kadett 16 S GLS, bj '85, ±
otto rïieuwenhuizeri bv
75000 km., met div. ace., alle
Overtoom 515, Amsterdam
keur. toegest. Vr.pr. ƒ 15.500.
(020) 12 98 04
Tel 02990-38542.

Adverteren in „Showroom
Tel 020 6658686
FAX 020 6656321
T.k.
OPEL ASCONA 133,
Pos'bus 156. 1000 AD Adam
5/'84, APK 5-'90, ƒ6800
Tel. 02990-28258.

"OWROOM ..rsLhiini elk-- \ri|dcig in Hel

.Opel Service

Westerstraat 146-174
Tel. 020 - 249074
Voor uw nieuwe Opel
T K. Opel Corsa El 3 GL i p s.
1-'88 19.000 km kl. rood 1e eig.
+ occasions
Corsa, 3 drs
'87
Tel 02503-21265
Kadett, 5 drs Diesel
'84
Zeilemaker-Opel
Kadett 16S. 3drs, autom., .'86
INRUILWAGENS
Ascona 16S, 5 drs
'85
Constant keuze uit 100 auto's Ascona 16S, 4 drs, LPG ..'86
Burg D Kooimanweg 7,
Ascona 16D, 4 drs
'86
Purmerend 02990-22551
Rekord 23D Combi
'86
Rekord 2 OS Combi, LPG ..'81
Commodore 205 S autom '80
VW Golf Sport + ace
'86
LPG APK 11-'90 Perf onderh
Fiat Uno 60S
'86
Trekh. f2450 Tel. 020-954101

Renault
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
i i i dun t/m \ri|duq tussen 8 30 en
-- • - > 5 S 6 8 ö Fax 020-6656321
r
' •
t i n - n /end deje uan
l ;,'.'M' • \ |' n
156 1000 AD Amsterdam
A ,
•
• H, • Pii'1 M Wibnutstraat 131 of Kalm
i i
-^
,,
/•' i
'•
L' !
^l •
l
I ' i

•

L [i i ,;,. .plqoiKi^ Weekmediukantoren
' r ' i. t uit 54 56. Pur-nerend Weervvul 19,
S' ! • ' • ' ! il V0 VVeesp Nieuv.slrnat 33,
• G - t . i [-lei,i 12
.

. l ' • L .-.•>! ti'k'luniïche cils sclintteli|kfi die
i ' i l ' 1 u ir jf donderdac: 20 00 uur in ons
• l" ili' .olqende dag reeds geplaatst
. i
uCO exemplaren

Renault 11 GTD '86, zilver me
tallic, 5 deurs, sunroof, i v m
leasing ƒ9500.0297987122

Renault 5 GTS, 1400 cc, febr.
'88, rd get. glas, 16.000 km,
kuipst, ƒ13.750. Tel. 0250714554: na 18 uur. 02507-19776.

Renault 5 GTL, bj 11/'82, mooi,
geen roest, sunroof, 11/'90, Wegens omst. t.k RENAULT
5SL 5drs. S6 bj. 89 km 5600 kl.
vr.pr. ƒ2600. 075-355910rood tel. 02993-72750.
RENAULT AMSTERDAM
Wegens varen t.k. Renault 5
Top occasions met 1 jaar
Alpine Turbo APK t/m 02 '91,
garantie
ANWB rapport aanw. Vaste
Wibautstraat 224
prijs ƒ 6500. Tel. 02207-43056.
020 - 561 96 11

Saab

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-pnjs
mm-piijs met vignet

ƒ25,ƒ11,ƒ 5,68
ƒ 6.10

Alle prijzen zijn exci. 6°o BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Baarsjesweg 249-253
Amsterdam: 020-121824.
KUPERUS
voor alles van Peugeot nw. en
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Makro - A'dam - 6683311 - 020.

ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.

Rover
Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX 020 -6656321

Seat
Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat
Auto Centrum APC, 2e Schinkelstr.
18-28.
Tel. 020763333/763334/763335.

Wegens aanstaande verhuizing nog enkele

NIEUWE SAAB'S
Waaronder TURBO'S met

HOGE KORTINGEN
Tevens ruime keuze in
SAAB - SELECT - OCCASIONS
Verkoop Gabr Metsustraat 2-6 Tel. 020-6626232, A'dam-Z.
Werkpl Corn Krusemanstraat 52 Tel. 020-6622733, A'dam-Z
(Binnenkort Klokkenbergweg 15, A'dam-Zuid Oost.)
SAAB SERVICE
Auto Service Molenaar
02503 14097

V.W.
transporter m.'84 als
nieuw ƒ 6.500. Inr./gar./finc.
mog. Autobedrijf van Batum
B.V. 02510-32956 Heemskerk.

Seat Ibiza 1.2 L '86/8.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.

Suzuki
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt) tel
020-799100. Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581.

Wij gaan eruit

AUTOBANDEN
voor geringe prijzen, ook TRX en brede banden.

Haarlemmerweg 113-115, 020-812402/820581
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

Haarlem. Tel. 023-314275.

Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam, tel.
234986: ACCU'S, imperiaals,
laddersteunen, fiets- en skidragers, ski-boxen, alle kleuren
autolak, gereedschappen.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTUN, 02502-5435.
Lid Nevar.
INLAAT - KATALYSATOR!!!
Geeft +25% kracht! Betere
verbrand. -15% brandst. ƒ30.
Doyer-Motor 02159 - 45265.

Service en reparatie
APK keuring geen afspraak
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
Erkend APK station
olie verversen v.a. ƒ29,50
groot onderhoud gratis APK
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176.

Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.
Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
Vooraf prijsopgave. Garage
Chrysant, Chrysantstr. 14 B,
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549
• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686.

Rijscholen
MICHEL is terug met de
vertrouwde aanbieding!
1e 10 lessen a ƒ25
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996

••Bewijsnummers van een''geplaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-

Autosloperijen

Autosloperij
DE
ZOMBIE
Div. ALTO'S v.a. '84, '85, '86, vraagt te koop: schadeauto's.
Alto 5-drs, '87 .ƒ9.950
'87 en '88, types GA en GL,
AUTOSERVICE WETTER
Tevens verkoop van alle merTel. 02907-6572.
3 of 5 drs. uitvoering.
ken onderdelen. GespecialiAutobedrijf WIM VAN AALST. seerd m verkoop van motoren.
LUYKX BV
Mijdrecht, tel. 02979-84866.
off. Suzuki dealer
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
Swift 1.3 Gl 4-'89 demo
520 A, Amsterdam-Osdorp.
Swift GTI, '87
ƒ 17.950
Tel. 020-107566.
Swift 1.3 GL, '87 . . . .ƒ14.250
AUTOWRAKKEN tegen de
Alto GL 3-drs,'87 ....ƒ 10.950
hoogste prijs voor de deur
SKODA
130
GLS
bj.
'86,
Alto GL 5-drs,'87 ....ƒ 10.950
gehaald. Autosloperij Jan.
Alto Gl 5-drs,'87
ƒ11.750 1e eig., 30.000 km, ƒ5750.
Tel. 020-361178/02907-6248.
Inl.
020-250096.
Alto GL, '85
ƒ 6.950
AltoGL, 5-drs '87 .. .ƒ11.250
Alto GL, 3-drs,'87 .. .ƒ 10.950
Alto GA, 3-drs,'87 . . . ƒ 8.750
Super Carry, grijs kenteken
'88
ƒ 12.500
DE HOOGSTE PRIJS
VW Polo rood '86 ...ƒ11.000
elk merk auto a contant met
Swammerdamstr. 1 Tel. 02968- off. dealer A'dam-A'veen e.o. vrijw.bewijs. Tel. 020-101021.
94330. Badhoevedorp.
Voor nieuw en gebruikt.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Suzuki Alto GL, bj. '88, 16.000 Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Info:
6623167
732853
km., ƒ 10.950. Tel. 020-926579.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

Skoda

Subaru

• Auto te koop9 Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat

Accessoires en onderdelen

Motorisch prima Peugeot 104,
'82, APK 11-90, pr. ƒ2050,-,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel.: 02979-87443/88365.
Klaar terwijl u wacht. RuilstarSport. 205 XRD, antr. gr., get. ters en' dynamo's. Erkend
gl., i.v.m. auto v.d. zaak, bj. inbouwbednjf van TBBS/TNO
9'86, Autobedr. Maarsen, Over- goedgekeurde
autobeveilitoom 189, kant.u. 020-183788. gingssystemen.
ValkenburT.k. i.v.m. lease-auto opvallend gerstr. 134. Tel. 020-240748.
mooie 205 Accent 1,1; 11/'86, MAZDA RUITEN voor zij en
zeer goed onderhouden. Nieu- achter. Voor alle types uit
we banden. Pr^ 9800,-.
voorraad leverbaar. Fa. E. de
Tel. 020-6000232.
GRAAFF, Koninginneweg 48,

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10499,- mcl. BTW
Introductiepnjs FSO Injectie v.a. ƒ 13999,-.
U kunt ook terecht voor occasions.

Honda

205 GE
03-84
205 GL
01-85
205 GRD
04-87
205 GT
01-87
205 XE accent 01-87
205 XE accent 01-88
205 XE accent 01-89
205 XE Junoir 08-86
205 XE Junior 01-87
205 XE Junior 01-87
205 XE Soleil 02-88
205 XLD
01-87
205 XR
04-89
205 XR
11-87
205 XS
03-87
205 XS Commerl 1-87
305 Break GR 05-84
305 Break GR 06-84
305 GTX
01-86
309 GL 1.1
04-86
309 GL 1.1
04-86
309 GL Profil 01-87
309 GL Profil 03-87
309 XL
06-87
309 XL
10-87
405 GR 1.9 10-87
405 GRD
02-89
405 SR 1.6
09-87
505 Fam.GL 01-87
505 GTI
10-85
505 Select
03-85

COBUSSEN Amsterdam
Sinds 1930.
LEEUWEKEUR, gebr. auto's
Peugeot 205 XE
'86-'88
Peugeot 205 XR
'"
Peugeot 205 La Coste ... '85
Peugeot 205 XLD
'87
Peugeot 309 1.3 profil . . . '86
Peugeot 309 1.6 GR
'86
Peugeot 305 1.5 bestel .. '85
Peugeot 505 GL Break ... '87
Ook andere merken o.a.:
Fiat Uno 45S
'87
Rat Uno 60 diesel
'87
enz. enz.
3.Mnd 100% garantie
aanvullende gar. mogelijk.

Amstelveen - Tel. 020-455451.

AUTOBEDRIJF

T k. z.g o., 3 drs, Nissan Sunny
1,3 L SLX, '87, 41 500 km Prijs
ƒ 12.500. Tel. 020-107689.

Autobedrijf Hagenaar BV

Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot

Mitsubishi

Nissan

FSO

KOUDIJS PEUGEOT
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen.
• geen eigen risico
• geen uitsluitingen
• geen kilometerbeperkmg
• geen bep.bepalmgen
• omruilgarantie
• aanvullende gar. mogelijk

Dealer b a. Mercedes 190 Diesel org. 1988 40.000km. m de
kleur rauch silber met. met
zwart stoffen mter ace. o.a.
msw lichtm. velgen, dubbele
spiegels, centr. lock, schuifdak, hoofdst. etc.etc. ƒ 44.950.
Inr./gar./mog. Autobedrijf van
DIVERSE MERKEN
Batum B.V. 02510-32956.
Talbot Samba GL
03-86
Heemskerk.
Ford Scorpio 2.0CL
11-87
Ford Scorpio 2.0GL
01-87
Lancia A112 Junior
02-86
Renault 9 GTX LPG
08-86
Renault 21 Nevada Fam.04-87
T k. Mits. Colt Bj '82 APK 1/'91,
Seat Ibiza
01-89.
i z.g.st. +
extra's. Vr.pr.
f3950,- Tel. 03240-40250.
WESTELIJK HALFROND

Mazda

Bedrijfsauto's

Peugeot

Lancia

autoverhuur

Ford Sierra 2 3 laser D , b j T k v. part. Zéér goed onderh.
6 85 bl met, 165 000 km, en zéér goed uitziende FORD
SIERRA 1.6, bj.'84,3 drs,rood,
f9500,- Tel 035-62207
83000 km, APK gek., vr. pr.
Sierra 1 6 L, LPG, 5 drs, 12-'85, f8900 020-962952.
Sierra 23 GLD, 5-drs. 3'83
Escort 1 3L 11 83 Berebeit, • „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis m geheel
Amsteldijk
25
Asd
Tel
Amsterdam en omgeving.
020 6627777

AUTOVARIA BEVERWIJK

'S?, L°S, nieuwste* modèi;,. SOOS, ƒ M2SO DÖôScöÖOcCi

'«S

LADA-DEALER biedt aan.
Daihatsu
ƒ8.750
Te koop BX 14E 1e eigenaar, 2107'88, LPG,
ƒ5500
vVeg bedrauto Charade Van maart 1987, 60.000 km. Prijs 1200 S, met Kat'87
Samara 1 1 '89 9 000 km.
diesel 8- 88 38 000 km vr pr ƒ12500,- Tel. 02940-19837.
Samara Fasion 5-drs
/'i O 950 020201-140274258
Samara Black beauty
Samara Concorde
Fiat
Nu m onze Showroom
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
FIAT VERMEY B V
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
Keuze uit ruim 35 occasions.
Tel. 020-992865
A Philipsweg 13 Uithoorn
Tel 0297562020
WESTDORP
vertrouwd en bekend adres
T k FiatRitmo 82, APK '91 Vr.
voor uw nieuwe of jonge LADA.
ƒ 1650 LPG Tel 020-843178
Natuurlijk met echte BOVAG
o.a 2 CV's, AX, BX
garantie en APK keuring. 100%
Fiat Ritmo 75 CL, bj '80, APK
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
financiering, v a. ƒ 250 p m
rr>ei 90 kleur rood, i r s , pr
Tel 020-932750
n o t k Tel 0206612039
S Stevmstraat 12a, A'dam NIEUWE LADA 2105 1 2 ƒ 9.995
NIEUWE SAMARA 1 1 ƒ 13 995
uit voorraad leverbaar.
Ford
Echt mooie occasions vanaf
ƒ5.500. Adres verkoop'
Ford Escort 1 6 CL Bravo, 5 drs, Sierra Combi 2.3 D '87 + trekAdm. de Ruyterweg 398,
klwit, 07-87, weg auto v d. haak, 88000 km, diverse opA'dam. tel.' 020-825983.
zaak vrpr ƒ 18500 Tel na 18 ties, Autobedr. J.Wals
Tel' 02902-1697.
uur 020-965085
Taunus 2.0 Ghia, bj. '80, met
Ford Escort 1978 APK
Prijs ƒ 1500 Autobedrijf J Wals Ipg, apk 6'90, i z.g.st., pr.
ƒ2600 Tel 020-463677.
Tel 02902 - 1697
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Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502:5435.

Auto's te koop gevraagd
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Koop- of VERKOOPPLANNEN"? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206

ZONDAGS GEOPEND VAN 12.00 - 15.00 uur
Alfa 75 , alpine wit, 5-bak, elek.ramen
'87 ƒ 16.950
Audi 80 CL, saffier blauw, als nieuw
'85 ƒ 8.950
Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties . . . .'84 ƒ 16.950
Audi 80 GT Turbo Diesel, antr.grijs
'87 ƒ 16.950
Audi 80 CC Turbo Diesel, diam.zwart met., 4xhst..'87 ƒ 17.950
Audi 100 CC Diesel, blauw met., pullman
'84 ƒ 9.950
Audi 100 CC aut, 5 cyl., inj., LPG
'84 ƒ 12.950
Audi 100 CC, LPG, spierwit, spoilerset, etc
'84 ƒ 14.950
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950
Audi 100 CC Diesel, sch.dak, 5-bak, st.bekr., . .'86 ƒ 15.950
Audi 100 CC 5 cyl., sch.dak, 4 hfd.st
'86 ƒ 16.950
Audi 100 CS ferran-rood, LPG
'87 ƒ22.950
Audi 100 CS elektr. ramen, rookzilver, etc
'84 ƒ 12.950
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ14.950
BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950
BMW 520i, saff.blauw met., div. ace
'86 ƒ 15.950
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950
BMW 635i, saf.blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.950
BMW 730i, nw. model, autom., alle ace
'89 ƒ 59.950
Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace
.ƒ69.500
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950
Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st
'85 ƒ 9.950
Citroen BX 195drs. stat., 5-bak,-st.bekr., elek.ramen,.'86 ƒ 14.950
Citroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.950
Citroen CX Pallas diesel
'84 ƒ 8.950
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950
•Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.950
Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl., .'87 ƒ 14.950
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950
Sierra 2.0 CL ,autom.,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22.950
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88 ƒ 18.950
Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet
'88 ƒ 16.950
Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
'86/17.950
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18.950
Scorpio 2.0i CL, ravenblack
'88 ƒ 20.950
Ford Granada 2.0 GL stationwagon,' beslist als nieuw'84 ƒ 8.950
Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace
'83 ƒ 7.950
Ford Granada 2.8 GL automaat, stationwagon . .'83 ƒ 7.950
Ford Granada 2.8i Ghia, alle accessoires
'82 ƒ 5.950
Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autom., .'80 ƒ 5.950
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am.uitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.950
Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf
ƒ 999
Honda Civic 1.5 Shuttle, luxe'spacewagon
'86 ƒ14.950
Honda Prelude zilvergnjsmet
'84 ƒ 13.950
Honda Prelude EX, stuurbekr., etc
'84 ƒ 14.950
Hyundai Stellar GLS, champagne brons
'87 ƒ 9.950
Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950
Mercedes 190 Diesel, AMG-verl., sportvlgn.
. . .'86 ƒ27.950
Mercedes 190 compleet shutch uitgev., alpine wit,.'84 ƒ 27.950
Mercedes 190 E 2.3 autom., zilv.blauw, sch.dak .'88 ƒ39.950
Mercedes 190 Diesel, diam.zwart, 5-bak, etc. . .'90 ƒ49.950
Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc
'88 ƒ 38.950
Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950
Mercedes 240 TD Station, rookzilver, als nieuw, .'86 ƒ 24.950
Mercedes 250 aut., groenmetall
'82 ƒ 9.950
Mercedes 280 S, LPG, pullman, 4 hfd.st
'81 ƒ 13.950
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950
Mercedes 300 Diesel, champ.met, sch.dak
'82 ƒ 12.950
Mercedes 300 Diesel automaat, airco, leder all ace..'87 ƒ 52.950
Mercedes 300 SD, 6 cyl. Turbo Diesel, leder, etc. . .ƒ 59.950
Mercedes 380 SE , alle ace., leder, airco aut., . l.'82 ƒ 19.950
Mitsubishi L 300, gesloten aannemers uitv
'89 ƒ 15.500
Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
. .'89 ƒ 22.950
Nissan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto,'88 ƒ 36.950
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc.'86 ƒ 11.950
Opel Rekord 2.0 S, zilv.gnjs met, nw.mod
'84 ƒ 7.950
Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met
'84 ƒ 8.950
Opel Rekord 2.0 LS' station, stuurbekr
'84 ƒ 8.950
Opel Rekord 2.03, LPG, zilver met
'85 ƒ 9.950
Opel Rekord 2300 Diesel, bijz. goede auto, . . .'85 ƒ 7.950
Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950
Opel Senator 3.0i autom., diam.zwart, nw.mod. .'89 ƒ62.950
Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950
Opel Senator 3.0i, alpine wit
'85 ƒ 13.950
Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit, . . . .'87 ƒ14.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.grijs met., stof f .int.. '86 ƒ 14.950
Opel Ascona 1.6 LS Travell., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950
Porsche 924 m absolute nieuwstaat
'78 ƒ 13.950
Renault 25 GTS, automaat, zilverbl. met.
'88 ƒ20.950
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access., . .'86 ƒ 7.950
Skoda 105 L, 13.000 km
'89 ƒ 7.950
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6.950
Toyota Corolla 1.3 GL, 12 V., 5-drs., hftback, . . .'87 ƒ 11.950
Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met., . . .'88 ƒ29.950
VW Golf 1600 CL, antr.grijs, bijz.mooi
'85 ƒ 12.950
VW Golf 1600 CL, ambassade blauw, 5-bak, . . .'86 ƒ 15.950
VW Golf GTi, alpine wit
'88 ƒ 22.950
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int.,'84 ƒ 7.950
VW Passat Variant CLD, saffier bl., 5-bak
'86 ƒ 13.950
Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.950
Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG
'87 ƒ 17.950
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
'87 ƒ 10.950
Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950
Volvo 760 GLE automaat, leder, 4 hfd.st. etc., . .'85 ƒ 19.950
Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk
ANWB keuren geen enkel probleem.
AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3.

Talbot
TALBOT SAMBA SYMPA, bj.
'84, jubileumuitvoering, ƒ4750.
Inl. 020-250096.

TALBOT HORIZON 1.5 SX, au
torn., '82, Ipg, APK tot april '90,
Prijs ƒ 2000. Tel. 020-834295.

Algemeen

Talbot Solare 80 elec. ram. Talbot Horizon, bj. '82, APK-APK keurstation, Autobedrijf
trekhaak, nw LPG mstall. APK gek., geen roest of deuken, Jan Wals, Dorpsstraat 32 A,
dec.'90. kleppen m. gest. 70.000 km, ƒ 1900. 075-158811. llpendam. Tel. 02902-1697.
ƒ700. Tel. 02995-1639.
BMK Tussenmeer biedt aan:
Alfa Giulietta 2.0 '84 ƒ6950.,
BMW 323i. org. Alpina 230 PK
'79 ƒ8950., BMW 318 rood,
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen sportv. '80/2950., Ford Granada 2.8 GL alle opties '83
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
ƒ3950., Ford Capri 20S.79
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
ƒ 2450., Lada 1200 S met kataToyota Starlet 12 DL bj. 8-81
lysator '89 15.000km. ƒ5950.,
LPG sinds 85 zw/gr met roest- T.k.a. Toyota STARLET '79, Lada 2107 met LPG '85
vrij APK 3-90 nw. schokdemp. ƒ750, APK gekeurd. Na 18 uur ƒ3950., Lada 1200 stationcar
remmen etc. ƒ2.950,- 02002503-36355
'85 ƒ 2950., Mazda RX 7 sport948254 bel vr. na 19.00 uur.
coupé '84 ƒ 15.950., Mazda 626
2.0 GLX HB diesel
'86
ƒ 10.950., Mazda 929 met LPG
'82 ƒ 2950., Mazda 323 autom.
Van part ,Golf CL-1800, bj. '87, Golf 1800 inj., 087, 25.000 km, '81. ƒ 2450., Mercedes 250 dieopen dak, stereo, 42.000 km. antraciet gr. + div. ace., sel o.a. aircond. alle opties '89
ƒ62.500., Mercedes 300 diesel
Prijs n.o.t.k. Tel. 02977-43143 ƒ18.000. Tel. 02995-3119.
autom. '83 ƒ 10.950., Mercedes
na 18.00 uur.
VWGolfC1.3,4-'87,GolfC1.3, 300 diesel '80 ƒ 4.950., MitsubiLPG, 7-'86, Golf C 1.3, 5-'82, shi Sapporo 2.0 GLX met LPG
GOLF LX diesel, bj.'83, metall, Golf LS 1.5,1-'81,GolfD,4-78.
'83 ƒ 5950., Mitsubishi Sapporo
lak 4 + E, m nieuw st., van 1e Berebeit, Amsteldijk 25, Asd.
2.0 GLX '82 ƒ3950, Nissan
eig., ƒ 7950. Tel. 020-192389. Tel. 020-6627777.
Stanza 1.8 SGL 3 drs. met LPG
Te koop VW GOLF SPRINTER, VW Golf GTD, bj. '88, reg. '89, '84 ƒ4950., Nissan Stanza 1.6
bj. '77, APK t/m nov. '90, 45.000 km., heliosblauw metal., GL met LPG '83 ƒ3950., Opel
ƒ 1950. Tel. 02977-26716.
Ascona 1.6 diesel nw model
nw. ƒ 50.000 nu ƒ 32.000.
'83 5 bak ƒ 4950., Opel Ascona
T.k. VW Golf MX, nov. '80, uitst. Tel. 02523-72920.
2.0 SR'82 ƒ 3950., Opel Ascost. APK t/m nov. ƒ 3250.
VW Passat Station Diesel 1980 na sport '80 LPG zwart sportv.
Tel. 020-455739.
ƒ1.750. Autobedrijf J. Wals ƒ2950., Opel Kadett 1.9 coupé
V. part. V.W. Golf 1600 GTS Tel.: 02902 - 1697.
'79 ƒ 2950., Opel Rekord 2.0 S
wit, pr. ƒ12.500, 6-85. Tel.
LPG '80 ƒ 2450., Peugeot 205
VW POLO GLS,
02908-1513.
1979,
APK 3-10-'90. Tel. '86 18.000km ƒ 9950., Renault 9
GTL met LPG '83 ƒ 3950., Re02968-95829 na 18.00 uur.
nault 9 TLE '83 ƒ 3950., Suzuki
Carry 4 cil. grijs kent. '86
ƒ4950., Talbot Solara 1.6 GL
LPG '84 ƒ 2950., Volvo 244 GLE
T.k. VOLVO 343 DL, bj. '79,
340 GL Sedan D, '86, groen- autom. LPG '80 ƒ 3950., Volvo
APK gek. t/m aug '90, pr.
244 GLE autom. LPG leder mmet. Autobedr. J. Wals.
ƒ 1450. 020-6653030.
ter. 79 ƒ 2450., Volvo 340 5 drs.
Tel: 02902-1697.
Volvo 343, bouwjr 1980, APK
2.0 liter '82 ƒ3950. Alle auto's
Ron Geurs Personen Auto BV
tot half aug. 1990. Motorisch
APK gek., Emmikhovenstr. 6
Voor exclusieve Volvo's
goed, lichtm velgen. Pr ƒ800Amsterdam-Osdorp (paralle
A'dam-Oost Info 020-920505.
Tel 020-937186 na 18.00 uur.
aan Tussenmeer) 020-106943

Toyota

Volkswagen

Volvo

Citroen AX 11 RE 1988
Citroen BX Leader DJR '86
Daihatsu Cuore 850 TS '88
Citroen CX GTI Automaat 1988,
Opel Kadett 4 drs. 1986,
Rat 127 1985, Rat Tipo 1400
DGT 1989, Mitsubishi Colt
1983, Peugeot 205 XR 1986,
Peugeot 405 GL 1.6 K6 1989.
Autobedrijf G.J. Oldenhage,
Lisserdijk
347,
Tel.
02521-14918 in Lisserbroek.
LET OP! Autobedrijf

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp.tel.
020105478/101021.Geopend van
9.00 tot 19.00 u.Alle auto's
A.P.K. Hoge inruil.Financiermg
mogelijkv.a. ƒ4.000, 1 jr schr.
garantie.Rat uno 75 S,iE,bj.'88,
kl. zwart ƒ 14.950. Kadett 1.3 S,
m. 88, i.nw.st. ƒ 14.950. Volvo
740 GLD, b.j.'86 ƒ 16.950. VW
jetta sky, '89 orig., 7000 km,
ƒ18.950, Ford escort 1.4 CL,
nw. mod.'87, ƒ 12.950. Nissan
Bleubird SLX, duurste uitv.'87,
ƒ13.950. Nissan Bleubird SL
diesel '87, ƒ 12.950. Nissan Micra GL orig. '87,lpg, ƒ 9.950,-.
Opel Manta GSI, '86, ƒ 15.950.
Volvo 240 GL, aut., m. '84, Ipg,
ƒ7.950. R5TL,'86, ƒ 7.950. Peugeot 205 XE, m. '86, ƒ7.950.
Rat Ritmo diesel, b.j. '86,
ƒ6.950. Kadett 1.2 S, nw mod.
'86,1eeig„ ƒ 10.950. BMW 315,
eind '82, ƒ5.950. Kadett aut.,
'83, ƒ4.950. Mits. Cordia GSL,
aut., '85, ƒ8.950. Mits.Galant
1.6, b.j. '83, ƒ3.950.
en nog ± 60 auto's v.a. ƒ 600
tot ƒ 15.000.
• „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

AUDI 80 CL
AUDI 80 CL automaat
1985
VW GOLF diesel, 3-drs
ƒ 1985
VW GOLF 1600 benz., 5-drs
1984
VW GOLF diesel, 3-drs
1983
VW GOLF 1300, 3-drs
1983
VW PASSAT diesel, 5-drs
1986
VW PASSAT Variant 1600 ,
1988
VW GOLF Memphis 1800 i
1988
FORD Sierra 1600, 3-drs
198'
FORD Escort 1100, 3-drs
1983
FORD Escort 1300, 3-drs
1984
FORD Orion 1600
1989
OPEL Kadett 1300
1985
OPEL Corsa GT, zwart
1986
OPEL Corsa 1300
1984
OPEL Corsa 1300
1983
MAZDA 626 Hatchback 2.0 L
1986
NISSAN Bluebird Station
1985
SUZUKI Alto
'.
1984
FIAT Uno 45 S
198i
FIAT Panda 750 L
198»
SUBARU Justy SL
198?
CITROEN BX Diesel
19»
Al onze auto's worden verkocht met 3 tot 6 maanden garantie
Zaterdags gewoon geopend tot 16.00 uur

Autobedrijf Leen de Vries

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

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

VOEDING

Blikgroente of verse produkten?
Koken uit blik is minder
slecht dan men altijd denkt,
aldus het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Zeker
de groenten uit pot zijn wat
voedingswaarde betreft te
vergelijken met verse produkten. En zeg nou zelf,
vooral als je weinig tijd hebt
is het een uitkomst om even
een blik open te trekken

» Kees van der Have vervaardigt in zijn winkel/atelier familiewapens met geheimzinnige metaalkleuren
foto Bram de Hollander

Kees van der Have
maakt familiewapens
Op de een of andere manier
zijn mensen er nieuwsgierig
naar waar hun voorvaderen
vandaan komen en of die een
familiewapen in het geslacht
hebben gebracht. Tegenwoordig heb je er niet veel aan en
zal er ook niet tegen je worden
opgekeken als er bij je achternaam een middeleeuwse afbeelding hoort. Toch zitten op
zaterdag de zalen van archiefinstellingen vol met mensen
die hun persoonlijke stamboom uitzoeken. Een bekroning op die intensieve speurtocht kan het familiewapen
zijn dat door de voorouders is
gevoerd.
'De Herold', een heraldisch atelier
in Amsterdam, is op deze trend ingesprongen. Voor alle rangen en standen probeert het winkeltje na te
gaan wat het voorgeslacht 'in zijn
schild, voerde'. Ongeveer de helft
van de klanten blijkt over een familiewapen te beschikken en trots
huiswaarts te kunnen keren.
Kees van der Have is de vijfde generatie binnen zijn familie die zich
interesseert voor de heraldiek. De
Van der Have's bezitten een particuliere verzameling van driehonderdduizend wapens die in Europa zijn
geregistreerd. In deze collectie is elk
wapen aanwezig met een beschrijvmg van de afbeeldingen en de bijbehorende kleuren. Vaak zit er een tekeningetje
bij. Soms is er
nog een oude
lakzegel overgebleven. In uit- •••••^••i^^BH
zonderlijke gevallen komt er bij het renoveren van
een kerk nog wel eens een in steen
uitgebeiteld familiewapen tevoorschijn van vierhonderd jaar geleden,
„maar er is niet veel dat we nog niet
hebben."
Om de ringvinger draagt de 27-jange Kees van der Have een zegelnng. Voor de sier, want hij zet zijn
handtekening gewoon met pen. „Het
is mij met de paplepel ingegeven.
Van mijn grootvader heb ik het tekenen van familiewapens geleerd en
later gingen mij ook de achtergronden boeien," vertelt Van der Have
die samen met de meer zakelijk ingestelde Ad Wagener het atelier aan
de 2de Wetenngdwarsstraat 54 runt.
De heraldiek werd ingevoerd toen
er op middeleeuwse wijze oorlog
werd gevoerd. De geharnaste ridders
streden met het vizier van hun helm

gesloten en konden vriend maar
moeilijk van vijand onderscheiden.
Daarom werd op het schild een embleem geschilderd en dat vormde de
basis van het latere familiewapen.
„Het is pure onzin dat alleen adellijke of zeer belangrijke families een
wapen voerden", zegt Van der Have.
„Het werd alras geïmiteerd door
normale burgers. Op een gegeven
moment was het gewoon volksgebruik; als vervanging van de handtekening werd het zegelen met het wapen gebruikt op officiële aktes. De

grote hoos kwam in 1700, toen werd
het gemeengoed."
De winkel is van woensdag tot en
met zaterdag geopend, de andere
werkdagen zit Van der Have zelf in
de geschiedenis van klanten te graven om achter hun wapen te komen.
Voor dit onderzoek rekent het ate-

de Vries of Ton van Dijk heet, is het
flauw hiermee te volstaan.
Voor liefhebbers die zelf in de archieven willen duiken, is er een starterspakket samengesteld. Voor ƒ
37,50 krijgt men een kleine handleiding en tips, adressen van alle Nederlandse archieven, een kwartierstaat, een voorbeeld voor de verwerking van de gevonden informatie en
een stamboom waarop tot op de vijfde generatie de mannelijke en vrouwelijke lijn ingevuld kan worden.
Behalve uit opsporen van de afbeeldingen bestaat het werk van
Kees van der Have uit tekenen en
het inkleuren van vlakjes. Dit wordt
uitgevoerd op papier, perkament,
aardewerk, linnen of op een glas-inlood medaillon. „Het allerbelangrijkst zijn de afbeeldingen op het
schild, die maken elk wapen uniek.
Daarboven zit veelal een helm met
nog een teken. Bij adellijken, of
mensen die dat denken te zijn, vind
je schildhouders in de vorm van de
leeuw. Die symboliseren heldhaftigheid."
Elk wapen is uniek, maar de meeste die Van der Have maakt zijn te
herkennen aan de krullen eromheen. Die symboliseren de dekkleden van de paarden of de mantel van
de ridder. Hij gebruikt meestal hetzelfde, eigen gemaakte ontwerp.
„Dat is het enige vrije in de heraldiek, want het blijft een stilistische
weergave om het mooi te maken. In
de baroktijd zie je daarom ook ontzettend veel krullen bij de wapens."
„Een van de
- belangrijkste regels is dat er niet
twee
metaalkleuren tegen elkaar mogen wor•• den geschilderd.
Het wapen was
een strategisch middel en je moest
dus van verre duidelijk de vijanden
kunnen onderscheiden. Als je zilver
met gouden randen schildert, wordt
het een blinkende massa en is het
perspectief weg. Alleen de wapens
van Zienkzee en Jeruzalem zijn uit;
zonderingen. Stom, dat is een grote
heraldische fout."
Een beetje geheimzinnig doet hij
over de metaalkleuren. „Vele kunstenaars vragen mij, hoe ik het zilver
en goud zo mooi op papier krijg. Dat
is de vakkennis die ik meegekregen
heb van mrjn familie, het geheim
van de smid. Het komt er op neer dat
ik inktpoeder strooi op een vloeistof. Dat vermengt zich tot die strakke metaalkleuren. Verder zeg ik
niks, want die monopoliepositie
moet ik toch houden."
FERDINAND RUSCH

Onderzoeken wat het voorgeslacht
'in zijn schild voerde'
her 35 gulden, waarvoor de klant de
omschrijving, kleurcode en een miniatuur krijgt. Als blijkt dat er niets
bestaat, kost het verder ook niets.
„No cure, no pay. Wat er niet is, kan
ik ook niet maken", is het motto.
Van der Have: „Je moet tegen ongeloof opboksen, daarom laat ik ook
altijd het orginele afdruk zien. Bij
toeval wordt wel eens bewezen dat
het wapen wel degelijk klopt. Bijvoorbeeld toen twee mensen met dezelfde achternaam elkaar in een ziekenhuis troffen. Ze bleken hetzelfde
familiewapen te bezitten en na onderzoek ook inderdaad dezelfde
voorouders te hebben gehad. Dan is
het zeer dankbaar werk."
Om achter de gegevens te komen
heeft Van der Have op zijn minst de
geboortedatum en -plaats van de
grootvader nodig. Als je echter Piet

Koken zs niet bepaald mijn hobby en ik lust geen groente. Kan ik met een paar vitaminepillen slikken en verder
brood eten?
Het is niet verstandig om voedingsmiddelen weg te
laten en daarvoor in de plaats vitaminepillen te slikken.
Voedingsmiddelen bevatten meer nuttige stoffen dan
vitamines. Op den duur zou dus een tekort ontstaan.
Bovendien is het niet zo dat vitamines alleen maar goed
zijn voor onze gezondheid. Integendeel, m grotere doses
kunnen vitamines ook schadelijk zijn. Met preparaten
is er een gemakkelijke kans op overdosering. Bij gebruik van voedingsmiddelen is dat niet het geval. Die
leveren alles in een goede verhouding.
Een paar avonden in de week ben ik 's avonds pas laat
thuis Kan ik op andere dagen voor bijvoorbeeld twee

dagen koken en dat dan 's avonds opeten''
Ja, dat kan. Wel zijn er een paar punten waarop u moet
letten. Van tevoren bereide maaltijden moeten in de
koelkast of vriezer worden bewaard. Wanneer het eten
is gekookt, moet de portie voor de volgende keer snel
worden gekoeld. Bijvoorbeeld door de pan in een bak
koud water te zetten. Hierdoor blijven de voedmgsstoffen het best behouden en is er de minste kans op
besmetting met bacteriën. Daarna moet het eten in de
koelkast of worden ingevroren. Bewaar het bereide eten
niet langer dan twee dagen in de koelkast. Het invriezen
moet m een diepvriezer gebeuren, niet m een vriesvakje
van de koelkast. Ook eten onder vet, soep en vlees
bijvoorbeeld, moet in de koelkast of diepvriezer worden
bewaard. Het is een fabeltje dat eten onder vet niet
bederft.
Een nadeel van regelmatig voor meer keren koken is
dat de voeding minder gevarieerd wordt. Wanneer u
niet over een goede koelkast of vriezer beschikt, kunt u
ook uit potten en blikken een snelle maaltijd maken.
Pot- en bhkgroente zijn wat voedingswaarde betreft te
vergelijken met verse produkten. Er is dus niets op
tegen wanneer ze een aantal keren per week op het
menu staan.
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, postbus 85700,
2508 CK 's Gravenhage; infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen tussen
13.30 en 17 uur, ƒ 0,40 per minuut).

Tapijt Tovenaar
Voor het verwijderen van vlekken
van chocolade, ketchup, koffie,
thee of schoensmeer is er een
nieuw middel op de markt gebracht: de Tapijt Tovenaar van Citin. De serie bestaat uit vier speciale vlekoplossers waarmee men
'alle huishoudelijke rampjes definitief, direct maar ook na langere
tijd, kan verwijderen zonder uit te
spoelen', aldus de fabrikant. Op de
verpakking wordt aangegeven,
welke van de vier vlekoplossers
men dient te gebruiken.
De Tapijt Tovenaar is voor f 9,95
te verkrijgen bij de drogisterij, stomerij, doe-het-zelfzaak, supermarkt of warenhuis.

Ongeveer honderdvijftig- deelnemende
standhouders introduceren in Amsterdam
de nieuwste ontwikkelingen op fietsgebied. Van vrijdag 23 tot en met zondag 25
februari wordt dagelijks van tien tot vijf
uur de Fiets RAI gehouden.
Er staan ook evenementen op het programma:
in samenwerking met de Nederlandse Triathlonbond wordt een mdoortriathlon gehouden, dagelijks treden bekende artiesten op en er is een
speciaal ATB-terrein aangelegd om bezoekers
gratis kennis te laten maken met de nieuwste
ATB-ontwikkelingen. De toegangsprijs bedraagt
tien gulden.
Wie een bezoek brengt aan de Fiets RAI 1990
zal merken dat de veelkleurigheid in de fietsen-

C'Ra/90
23 t/m 25 februari 1990
AMSTERDAM

Fiets Rail 990:
'Fietsen naast de weg'
handel fors heeft toegeslagen. Vroeger stapten we
op de fiets omdat we nog geen auto reden, tegenwoordig laat menigeen die auto staan om in sportieve kledij op een trendy tweewieler gesignaleerd
te worden. De fiets, een oer-Hollands vervoermiddel, heeft een lange geschiedenis en een hele ontwikkeling achter de rug.
Wat de Fiets RAI 1990 allemaal te bieden heeft,
laat zich makkelijk raden na de Milano Fier a, de
grote wielershow in Milaan, waar de zogenaamde
'naast-de-weg rage' alle aandacht kreeg. Het was,
bij wijze van spreken, de All Terrain Bike (ATB)
die daar de klok sloeg. Deze ATB-hausse, die
blijkbaar langer duurt dan de BMX-crossfiets
rage, zal ook in Amsterdam de boventoon voeren.
Het einde van ontwikkelingen op dit gebied is nog
niet in zicht. Verder is er van alles te zien op het
gebied van accessoires, onderdelen en gereedschap voor gewone fietsen, racefietsen, bromfietsen en mountainbikes.
Van reflecterende snelbinders tot ATB helmen
en van racebroeken tot snorfietsen. Een hele kleine greep uit de noviteitenlijst: broekzeempoeder,
en Microbike vouwfiets, de handige Bibox kettingreiniger. Jouta super-trike en een drmksysteem om handsfree te kunnen drinken.
In samenwerking met de Nederlandse Triathlonbond wordt tijdens de RAI een indoor triathlonwedstrijd georganiseerd. Dagelijks worden op

• Uiteraard aandacht voor de racefiets.

ma voor regelmatige sportbeoefening en duursporten. Bovendien laat de nieuwe fietsmode zien
dat fietsen ook in de gezondheidswereld van fitness en aerobics een geaccepteerde bezigheid is
Daarnaast is fietsen natuurlijk een gezonde
zaak vanwege het milieu-vriendelijke karakter.
Gelukkig voor steeds meer mensen een reden om
eens wat vaker te kiezen voor twee wielen m
Computers
plaats van vier. Fabrikanten zouden in hun folEn van de vele accessoires die bij de wieler- ders nog vaker de relatie tussen fietsen en een
sport horen, is de fietscomputer. Voor de hefheb- schoner milieu moeten leggen.
taers zijn de meest geavanceerde cycletramers te
koop. Al of met met registratie van hartslag of
calorieverbruik kunnen fietsers met deze speel- 'Of the road'
tjes een eigen trainingsprogramma opstellen.
De ATB fietsen en -accessoires zullen met hun
Naast de snelheid en de afgelegde afstand is te- schreeuwende fluorescerende kleuren en kleine
genwoordig zo'n beetje alles van de display af te afmetingen niet onopgemerkt blijven voor de
lezen wat nodig is voor een gedegen traimngsaan- Fiets RAI bezoeker. Fabrikanten experimenteren
pak. Positiebepaling tijdens de rit, hellingsper- driftig met nieuwe designs, frame-constructies,
centage, gemiddelde snelheid en zelfs de hoogte crankstellen en vormgeving. Om de verkoopcijwaarop de fietser zich bevindt, schijnen onont- fers positief te beïnvloeden, worden de meest
fantastische kunstgrepen toegepast. Lang met albeerlijke gegevens.
Het kabeltje van wiel naar stuur is sommigen tijd met een beter produkt als eindresultaat.
nog een doorn in het oog. Daarom vormen draadNatuurlijk kunnen bij de huidige verkoopresulloze computers en weggewerkte kabels een uit- taten de officiële instanties niet achterblijven.
komst voor verantwoord aerodynamisch fietsge- Onlangs heeft de KNWU, de Koninklijke Nedernot. Het is ook aardig om nu zelfs te kunnen zien landse Wieier Unie, de ATB als nieuwe categorie
welk vermogen je, al trappend, opbrengt. Het opgenomen in de wielersport.
blijft natuurlijk wel oppassen als je midden op
Trouwens, de prijzen van deze fietsen varieren
een drukke kruising van zo'n vijfhonderd voor de goedkoopste tot
plotseling nieuwsgierig zeker drieduizend gulden voor een echte.
Maar denk niet dat u er dan bent. Een beetje
wordt naar je gemidATB-er beschikt meestal over een modieuze outdelde snelheid.
In meer opzichten is fit die in kleur en motief bij de eigen ATB past.
fietsen een gezonde Toch is ATB rijden ook zonder al die fratsen
zaak. Lichaamsbewe- prima te doen. Het is natuurlijk pas echt een
ging heeft nu eenmaal uitdaging als we het gladde asfalt inruilen voor
een gunstige invloed op een wat minder begaanbare ondergrond Niet alhart en bloedvaten en leen jongeren schijnen er gevoelig voor te zijn.
wie kan dat met gebrui- Nog even en er rijdt helemaal niemand meer op
ken vandaag de dag? de gewone fietspaden. Kunnen we die ook eindeANDRÉ VAN DER LEER
Fietsen lenen zich pri- hjk opruimen.
een speciaal podium voorronden afgewerkt. De
finale wordt zondag 25 februari gereden. Mocht u
niet in staat zijn de EAI te bezoeken, geen nood. U
krijgt van 2 tot 4 maart een tweede kans op de
Tweewieler Brabant in de Evenementenhal in
Eindhoven.

(ADVERTENTIE)

ü' geeff u meer!
Leer skiën voor de wintersport. Neem een voordelige
Zwemmen tijdens de indoor triathlon op de Fiets RAI.

PROEFLES SKIËN
in de krokusvakantie.

TOEREN
Hier en daar al sneeuwklokjes
uit de grond. Dan kan de lente
niet meer zo ver weg zijn. Reden te meer om wat tips voor de geliefde plekken van Vincent, derde tekenaars en schilders.
• Ik heb een zwak voor België. Accent Reizen (020-224343) en Vrij
uitstapjes en reisjes te vermel- waarbij hij tevens achtergrondgege- • Wie van Hans Christiaan Andersen Men
eet er heerlijk en er hangt iets Uit (02968-88888) zagen we twee aanden.
vens verstrekt. Wie dit boek las wil houdt, moet ééns in zijn leven naar zorgeloos in de lucht. Binnenkort is trekkelijke lerland-tnps Accent

Baden in Nieuweschans en schilderen in Macedonië

• Oost-Groningen. Dat is strokarton,
aardappelmeel en akkers vol vette
klei onder sombere luchten. Een
groot vooroordeel dus, want een
weekendje Oost-Groningen kan
juist heel leuk zijn. Kuurcentrum
Nieuweschans bij voorbeeld, waar je
Je kunt onderdompelen in een warm
yzer- en jodiumhoudend zoutwaterbad. Verlichting voor psoriasis- en
reumapatienten, maar ook voor hen
die zo maar een weekend willen bijkomen, werkt de bron in Niéuweschans zeer ontspannend en verkwikkend.
Op steenworpafstand
v
an het bad het gerieflijke Altea Hotel en m de wijde omtrek veel excursiemogelij kneden zoals naar het in'eressante vestingstadje Bourtange
t binnen zijn veste de stijlvol gerestaureerde
synagoge, thans mus
eum. Meer informatie over weekendje kuren plus cultuur: tel. 059722444.
• Wat zal zijn naam vaak vallen, dit
Jaar. Vincent van Gogh. Over de vele
aan hem gewijde manifestaties repPen
we hier niet, wel over de schitter
ende reisbeschrijving langs plaatsen waar de schilder zijn sporen na"et, zoals zijn geboorteplaats Zunöert, Londen, Brussel, Arles en an<Jere steden en dorpen. Rob van den
Dobbelsteen schreef er een boeiend
Wek over en voert u ademloos langs

onmiddellijk op reis, Vincent achterna (uitgeverij La Rivière en Voorhoeve, Kampen, prijs ƒ 24,90).
• Oostenrijk scoort hoog voor
skiën, maar ook in de zomer trekt
dit land veel bezoekers. 68 Nederlandse touroperators namen dit jaar
het land op in hun zomerprogramma. Om
een keus uit die 700 zomervakantieplaatsen
te vergemakkelijken
gaf het Oostenrijks
Toeristenbureau (tel.
020-129682) een handige folder uit, waarin de
plaatsen zijn gerangschikt per provincie.

diens geboorteplaats Odense op het
Deense eiland Funen. Dit jaar heeft
de VW van Odense een z.g. sprookjespas geïntroduceerd die recht geeft
op onbeperkt openbaar vervoer, toegang tot 13 musea (incl. het Andersenhuis) en 5 overdekte zwemba-

• Art Studio in Den
Haag organiseert samen met Ina Tours,
Amsterdam (tel. 020279262/279269) een tekenen schilderreis
naar Joegoslavies zuidelijkste provincie Macedonié. Een inspirerender omgeving kun
Kuurcentrum Nieuweschans in Oost-Groningen
je je, hier aan het meer
van Ohrid, nauwelijks
voorstellen. Fresco's en ikonen in den. Ook kan er gratis een boottocht
overvloed en wie al dat creatieve worden gemaakt. Slechts ƒ 18,- voor
even te veel wordt, neemt een duik volwassenen en kinderen betalen de
in het hier nog glasheldere water helft. Meer informatie: Deens Vervan Joegoslavies mooiste meer. Zo- keersbureau, Piet Heinstraat 3, Den
wel voor beginners als voor gevor- Haag, tel. 070-646858.

het er weer carnaval. Het woord heeft 'Ierland per Kasteel', waarbij
werkt op de één maagzuurverwek- wordt overnacht m Robin-Hoodachkend, de ander voelt zijn bloed al tige kasteel-hotels met, zo zegt Actintelen. Voor laatstgenoemden wij- cent, veel comfort. Bij Vrij Uit biedt
zen we even op het Henegouwse men een rondreis aan die vanuit
stadje Binche, waar op 25, 26 en 27 Frankrijk met Irish Ferries wordt
februari de met hun hoge pluim- gestart Men slaapt afwisselend in
hped getooide prachtig een hotel, een landhuis of een wat
uitgedoste Gilles door bescheidener z.g. country-home.
het stadje paraderen.
Meer informatie over • Per briefkaart kan men bij het Itaeen weekend Binche liaans Verkeersbureau, Stadhoubij het Belgisch Ver- derskade 6,1054 ES Amsterdam, het
keersbureau, tel. 020-boekje 'Tot ziens in Italië 1990' aan251251.
vragen. Het kost niets en het geeft in
174 bladzijden antwoord op de
• Afgelopen zaterdag meest uiteenlopende vragen betrefwerd in het Cultureel fende dit zonnige vakantieland. Wie
Centrum in Amstel- in 1989 dit boekje heeft aangevraagd
veen de tentoonstelling moet het weggooien, de gegevens
'Van Panmunjon tot zijn verouderd en alleen het 1990Perestrojka' geopend, boekje is up to date, zo zei men ons
een expositie van poh- op de Stadhouderskade.
tieke prenten van Fritz
Behrendt Al 40 jaar • Op 7 en 8 april tonen meer dan 100
weet Behrendt met zijn standhouders op de Fietsvakantiepen haarscherp situa- beurs 1990 hun rijwielen. Een fiets is
ties in de landelijke en een fiets is een fiets, zo zou je denwereldpolitiek vast te ken. Vergeet het maar. Er is op het
leggen. De schitterende gebied van tweewielers oneindig
selectie uit duizenden veel variatie. Op de beurs ook infortekeningen is nog tot 10 maart in matie over de meest uiteenlopende
Amstelveen te zien. Toegang gratis. fietsbestemmingen m de hele we• Steeds meer Nederlanders kiezen reld. De beurs wordt gehouden m de
Ierland als vakantiebestemming. In Jaap Edenhal en kost ƒ 5,-. Kinderen
1989 waren het er 45.000 en dat is 25% tot 12 jaar f 2,50. Open van 10 tot 18
meer dan het voorgaande jaar Bij uur.
LENI PAUL

Exclusief voor onze lezers (vanaf ca. 4 jaar) organiseren wij in
samenwerking met Skipiste Hoofddorp een sene proeflessen in de
periode van 23 februari t/m 4,maart.
Skikleding is niet nodig. Een stevige broek, een trui en handschoenen
zijn voldoende.
Tegen inlevering van onderstaande bon krijgt u na resevenng bij
Skipiste Hoofddorp, telefoon 02503-34746, 50% reductie op zo'n proefles.
U BETAALT ƒ 9,50 (i.p.v. ƒ 20,-)
Voor deze prijs krijgt u een proefles van ca. l uur. Het gebruik van
ski's, skistokken en skischoenen is bij de prijs inbegrepen. Bij aanmelding graag duidelijk leeftijd en niveau vermelden.

SKILESSEN
Als u na een proefles meer lessen wilt nemen en u besluit dit direct na
de proefles, dan krijgt u een skipas GRATIS (normaal / 49,-, verplicht
bij de lessen).
De prijs voor een leskaart van 6 lessen bedraagt:
- overdag ƒ 99,- + ƒ 49,- verplichte skipas
- 's avonds of in het weekend ƒ 125,- + de skipas
Deze prijzen zijn exclusief de materialen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon heb ik, na telefonische resevenng
m e t . . . . (max. 4 personen) recht op een proefles voor maar / 9.50
per persoon.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats
Eerst telefonisch reserveren bi) Skipiste Hoofddorp, telefoon 0250334746. U ontvangt alleen de korting als u deze bon bi] uw betaling
ingevuld inlevert.

geeft u meer!
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pizzas
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bezorgen

Pizzeria Restaurant

R i MI NI

Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796
Margherita
9,00
met kaas en tomaat

Amara

11,50

met kaas, tomaat, pikante en knoflook

Napolitana

13,00

met kaas, tomaat en ansjovis

Salame

13,00

met kaas, tomaat en salami

Funghi e salame

14,00

met kaas, tomaat, champignons en salami

Rimini

Hoeslakens of lakens. 100% katoen Strijk- en krimpvrij. Div. kleuren. Hoeslakens 80 x 190 cm
t/m 180 x 200cmJS-75 t/m4Jr?5 15.75 t/m38.75. Lakens 150 x 255 cm t/m 240 x 260 cm
2L^5-t/m39^518.75 t/m 36.75. 2 slopen H^&/J4^5 9.75/12.75
"l O V R

13,00

kaas, tomaat, champignons en ham

Quattro stagioni

Synthetisch dekbed. 140 x 200 cm_44r75 38.- 200 x 200 cirOê- 65.Vanaf.44:

14,50

met kaas, tomaat, ham, ansjovis, olijven, artisjokken en champignons

Al tonno

14,50

met kaas, tomaat en tonijn en ui

Marïnara

15,00

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis

Calzone

15,50

dichtgevouwen pizza met kaas, tomaat,
champignons en ham

Siciliano (vegetarisch)

15,00

met kaas, tomaat, paprika, champignons, ui
en artisjokken

Pizza di Shoarma

15,00

kaas, tomaat, gekruid gegrilld vlees (shoarma)

Hawaii

13,50

met kaas, tomaat en ananas

Bezorging door geheel Zandvoort.
Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals
lasagna en spaghetti.

Uni of gestreept
washandje. 100% katoen. Div. kleuren. JJ-ë-

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

*%*%•-

CHOCOLADESCHNITT

8,25

Exclusief bij uw Echte Bakker
BELGISCHE
PRALINES
van het topmerk
GARTNER

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989
Thee- of keukendoek. 100% katoen. Div. kleuren.

Stationsstraat 10a:
Bovenwoning nabij station. Ind.: entree, gang,
woonkamer (28 m2), 2 slaapk., moderne keuken, toilet, badkamer met ligbad, wastafel, c.v.

Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 55/9:
3/4-kamerhoekapp. op 3e etage. Ind. entree,
hal, toilet, woon- en eetkamer, 2 slaapk., badk.
met douche, keuken, serv.k. ƒ 250,- p.m.

Vr.pr. ƒ164.500,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 84:
Benedenwoning met achterplaats en achterom.
Ind. entree, gang, woonkamer met open haard,
open keuken met inb.app., 2 slaapk. met wastafel, toilet/douche, c.v.

Vr.pr. ƒ 140.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 19/9:
Luxe 3/4-kamerapp. op 5e et, uitzicht op zee.'
Ind. entree, hal, woonkamer met open haard, 2
slaapk., badkamer met ligbad en wastafel, douche met wastafel, toilet, luxe keuken met inb.app., garage. De woning kan event. gestoffeerd
worden opgeleverd.

4.-

slopen. 100% katoen. Div. dessins en kleuren. 140 x 200 cm
.- 200 x 200 cm ^Kr35- 240x200 cm 59^45.-

Baddoek. 100% katoen. 50 x 100 cm. Div. kleuren.
Uni&T5-7.- Streep&Kr8Vanaf BJïr

7.-

Goede kwaliteit is bij ons de
normaalste zaak van de wereld.
Stretch molton matrashoes. 75% katoen/25%
polyamide. 1-persoons
2-persoons
Extra breed
Stnjkplankovertrek. Teflon of bedrukte bovenlaag. Voor normale of brede plank.

5-75-t/m 8-2&-4.50 t/m 1-

Vr.pr. ƒ 285.000,- k.k.

4.-

Ovenwant of 2 pannelappen

Voilede Lm vitrage.150 cm breed p.m.&r?57.75
210 cm hoog met loodveter p.m. lA^rll.15
21'O cm hoog met loodveter p.m. ÏJ-tt 14.75
Uni badlaken. 100% katoen. 100 x 150 cm.
Div. kleuren.
29^-5-24.-

Afneembaar tafelkleed. Wit of bedrukt. 130 x
160 of 0 140 cm.
13,75-11.-

Uni behang met fijn streepje. Div. kleuren. 9 m x
53 cm. Per rol

15^5-13.12,75-10.-

Herenschort
Damesschort
Synthetisch hoofdkussen.
Per stuk
Per 2 stuks verpakt

GOED >KOOPJ[
42*75-35.-

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

.HEMA De normaalste zaak van de wereld,

Van Schaik makelaar o.g. zoekt voor cliënt:
een twee-, een drie- en een vierkamerappartement te huur vanaf 1 maart 1990.

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

VAN DEN HEUVEL
makelaar in assurantiën
Ons antwoord op de hoge rentestand:

DE WACHTAF HYPOTHEEK
zet de rente vast wanneer U dat wilt

Rentekeuze v.a. 8.7%
(Rentewijziging voorbehouden)
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

c
•> u02507-12468
n2
passage 36-38-40
*«••k
^

nva l lid

postbus 413
2040 ak zandvoort

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

Vraag vrijblijvend offerte.

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

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

NOVILON MARMOLEUM

DE VRIES

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

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

Zandvoorts Nieuwsblad
heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor

bezorg(st)ers

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

in uw woonomgeving
Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
Telefoon

Gespecialiseerd in reparaties
van uw golf cl u b.
Binnen 24 uur klaar.
M/V

Weekmedia Service
Antwoordnummer 10051
1000 PA Amsterdam

=

inclusief stof

ƒ 295,aat gesnede
Prachtige l

Tel. 023-246245
of 02507-15240

ƒ55.

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26 - ZANDVOORT
TEL. 02507-13529

WAARBORGGARANTIE
Gordijnengroothandel

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

Showroom ateliet tabriKage.
Amperestraat 10
Zandvoort tel 02507-19347
of 12330.

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOP.OLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN' DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 22 februari 1990

Los nummer ƒ 1,25

Nieuw ontwerp
voor bebouwing
'Paviljoen Zuid'
ZANDVOORT - Het college van B & W heeft het ingediende
bouwplan voor het appartementencomplex aan de Boulevard
Paulus Loot afgewezen. Het complex zou gebouwd worden op
de plek van Paviljoen Zuid. Kuyperwijck BV uit Heemstede,
eigenaar van het paviljoen, heeft een nieuw ontwerp gemaakt.
"Het college accepteert het ingediende bouwplan niet", aldus wéthouder Van Caspel over het oorspronkelijke ontwerp, "vanwege de
afmetingen van het gebouw. Het is
te grootschalig en het ontneemt teveel uitzicht op het achterliggende
duinterrein". Dat laatste heeft vooral betrekking op de oostelijke vleugel van het gebouw, waarin onder
andere een zwembad gepland was.
Daardoor werd de gehele hoek aan
het eind van de boulevard visueel
afgesloten.
Kuyperwijck BV, dat het project
in samenwerking met Thunisse
Heemstede, wil realiseren, heeft nu
een nieuw ontwerp gemaakt, waarbij de oostelijke vleugel - inclusief
het zwembad - is vervallen. Ter compensatie krijgt het resterende deel er
twee of drie bouwlagen bij, het aantal appartementen komt daardoor
nog op negentien.
De 'toren' wordt ongeveer anderhalve meter hoger dan in het vorige
plan, waarschijnlijk dus tussen 16
en 20 meter hoog.

Duizenden
zeesterren
ZANDVOORT - Op diverse
plaatsen langs de Noordhollandse kust zijn duizenden zeesterren aangespoeld. Dit verschijnsel doet zich vaker voor.
De meeste - merendeels jonge zeesterren zijn aangespoeld op de
stranden van Zandvoort, Umuiden
en Texel. Over de oorzaak van deze
'vloedgolf' lopen de meningen uiteen. Strandpachter Jan Paap, van
De Wurf: "Het komt wel vaker voor.
Ik denk dat het aan de storm ligt van
de afgelopen weken. Die beestjes liggen normaliter op de bodem, maar
door die ruwe zee zijn ze natuurlijk
behoorlijk door elkaar geschud".
Aan vervuiling ligt het volgens
hem niet. "Tegenwoordig wordt dat
al gauw gezegd. Dat heb je ook met
die grote hoeveelheden zeeschuim
in april of mei. Daarvan denkt men
dan dat het chemisch is. Maar tientallen jaren geleden kwam dat ook al
voor, dat zijn algen die afsterven".

Vogelhospitaal
heeft hulp nodig
ZANDVOORT - Op het
strand spoelen de laatste
tijd grote aantallen door
olie getroffen zeevogels
aan. Het vogelhospitaal
vangt er tientallen op.
De oorzaak ligt bij de olielozingen op zee. Dat de vogels
juist nu aanspoelen, ligt volgens
Jan Paap, die desgevraagd ook
al zijn licht liet schijnen op de
zeesterren-invasie, aan de tijd
van het jaar. "Zomers zie je ze
niet", verduidelijkt Paap.
Ruim veertig vrijwilligers zijn
dag en nacht bezig om te redden
wat er nog te redden valt en het
Vogelhospitaal in Haarlem
krijgt dagelijks hulpbehoevende vogels binnen. Deze krijgen
er een medicijnkuur, worden
daarna gewassen en warm gedouched. Het drogen gebeurt in
speciale kooien. Het laatste deel
van het genezingsproces vindt
plaats in vijf bassins. Met ten
slotte flink eten kunnen zij m
maart weer uitgezet worden.
Maar daarvoor is dringend
geld nodig. De verzorgingskosten per vogel per dag bedragen
ongeveer ƒ l,-. Om de levens van
tientallen tegelijk te redden, lopen de kosten uiteraard flink
op. Daarom doet de Stichting
Vogelrampenfonds een dringend beroep op anderen om een
bijdrage, die kan men overmaken op gironummer 199399.

Nieuwsblad

Volgens wethouder Van Caspel zal
een nieuw bouwplan op zijn meritus
worden bekeken. "Maar het is nog
maar een 'viltstiftenplan'", verklaart
Peter Ootes van Kuyperwijck BV.
"Alvorens een nieuwe bouwvergunning aan te vragen, leggen we dat
eerst aan de gemeente voor, om te
vragen of men dit haalbaar acht. Zo
ja, dan zal het eerst aan de buurt
gepresenteerd worden". Ruim zestig
omwonenden hebben begin januari
op het Raadhuis, tijdens een toelichting, luid protest laten horen tegen
de toen ingediende bouwplannen.
Het bouwwerk zou niet passen in
hun villawijk en bovendien wilde
men niet dat hen het uitzicht ontnomen zou worden. Men liet weten
zich met hand en tand te zullen verzetten en de zaak desnoods tot aan
de Kroon uit te vechten.
Al met al heeft het plan flink vertraging opgelopen, maar Ootes blijft
optimistisch: "We hopen uiteindelijk toch nog in september of oktober met de bouw te kunnen beginnen". Of de omwonenden met het
nieuwe plan akkoord gaan, is nog
niet duidelijk. "We moeten de nieuwe plannen eerst bekijken", aldus
één van hen, de heer Schroeder.
"Maar ik begrijp niet waar de gemeente mee bezig is. De grond, vanaf twee meter achter Paviljoen Zuid,
is gemeente-eigendom. Als daar niet
gebouwd mag worden, kunnen ze
vooraan alleen een bungalowtje
neerzetten".
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Bouwwerken niet
naar wens van
de Zandvoorters

Kar kiest
luchtruim
ZANDVOORT - Een
Zandvoortse schelpenkar ziet men tegenwoordig
alleen
nog maar op het binnenplaatsje van het
Cultureel Centrum.
Maar dinsdag kon
men er één waarnemen in het luchtruim
boven het Gasthuisplein. De kar moest in
de revisie en wat doe
je dan als er aan de
overkant een kraan
staat, die tot boven je
binnenplaats
reikt.
De kraandrijver stond
direct klaar, waarna
het gevaarte binnen
enkele
seconden
buiten het Cultureel
Centrum
op
een
vrachtwagen stond.
"Zandvoorts historie
en de moderne techniek", merkte Klaas
Koper op. Hij droeg
de zorg voor de kar
over aan Jos Bluijs
van de Bomschuiten
Bouwclub. Deze vereniging zal voor de
revisie zorg dragen.

KIEKADO

DAGGI

ANTIEK
MODE
KADO-ARTIKELEN
voor BETAALBARE
LEDEREN MEUBELEN l
PRIJZEN
Tel. 18855. Galerij Kerkstraat 22. Tel. 2O1 36.

WV Zuid-Kennemerland wil
grotere bijdrage bedrijfsleven
ven en de wensen van beide legt zij
neer in een jaarplan.
Wat betreft de dienstverlening op
de VW-kantoren in Zandvoort en
Haarlem wil men een en ander verbeteren. Beide kantoren worden geconfronteerd met een steeds groter
wordende 'druk' op de informatiebalies, veroorzaakt door toenemende
vrijetijd en een effectiever wervend
beleid van de afdeling promotie en
marketing. Dat maakt uitbreiding
van het personeelsbestand noodzakelijk, met name de telefonische beDe huidige inkomsten van de re- reikbaarheid dient verbeterd te worgionale WV Zuid-Kennemerland den. Het Zandvoortse kantoor aan
bedragen ongeveer 2 miljoen gulden, de Schoolstraat (men overweegt nog
voor de helft verkregen uit gemeen- steeds om dit naar het NS-station te
telijke subsidies, voor de andere verplaatsen) krijgt alleen al zo'n
helft uit eigen omzet en bijdragen 80.000 mensen per jaar aan de balie.
van het bedrijfsleven. De inkomsten
uit deze laatste groep zullen moeten
worden verhoogd (als 'tegenpresta- Automaten
tie' voor te leveren .diensten) willen
Personeelsuitbreiding is trouwens
de voornemens uit het Beleidsplan ook gewenst voor de administratie
1990 - 1994 kunnen worden uitge- en de afdeling promotie/marketing.
voerd. Daarnaast gaat men er vanuit Zodra de financiële middelen er zijn,
dat de bijdragen van de deelnemen- zal dit gerealiseerd worden. Verder
de gemeenten op het huidige peil moeten zelfbedieningssystemen en
blijven. De VVV dicht zich een coór- produktautomaten een deel van de
dinerende taak toe tussen overheid werkzaamheden overnemen. In
en toeristisch recreatief bedrijfsle- Haarlem heeft men al plattegron-

d-automaten aan de invalswegen,
men is nu ook van plan deze in Zandvoort te plaatsen.
Volgens het beleidsplan 1990-1994
zal het wervend beleid m toenemende mate op individueel- en groepsverblijfstoensme gericht moeten
worden. Daartoe dienen onder andere 'overaH'-arrangementen worden
ontwikkeld, waaraan hotels uit alle
categorieën kunnen deelnemen.
Maar uitbreiding en verbetering van
de diverse vormen van verblijfsaccommodatie zijn daarvoor noodzakelijk. Daarnaast wil men meer thematisch actievoeren. Als mogelijke
motto's noemt men onder andere:
Zuid Kennemerland 'Buitens'land,
of: Zandvoort/Bloemendaal Strandterrassenland.
Accent moet ook gelegd worden
op Zuid-Kennemerland als gebied
voor congressen en dergelijke, én op
de 'ouderen-markt'. Wat het buitenland betreft wil men nieuwe toeristenmarkten verkennen, zoals Zuiden Oost-Europa, de USA en Japan.
Verder voorziet men ondersteuning
van publiekstrekkende evenementen en het 'nemen en stimuleren'
van initiatieven die tot belangrijke
evenementen kunnen leiden.

HW

De Algemene Bond voor Ou*5
deren afdeling Zandvoort or«5
ganiseert een forum om politici na
der aan de tand te kunnen voelen
over hun ideeën omtrent vijftig plus
sers
•

Vervolg
Het goede spel van het Casigr
no ZVM herenteam zaalvoet3
bal tegen ADO heeft in de wedstrijd
tegen Uitgeest een vervolg gekregen

Het spel van de Sporting
(r
OSS heren zakte na een O
goed beging tot een bedenkelijk
niveau

Carnaval
Na een uitermate geslaagd
~v
'feestje' van de Schuimkopl
pen barst morgen het carnaval in
het 'Scharregat' zelf los

• ZANDVOORT - Een 63-jarige
vrouw werd vrijdag door haar hond
omver getrokken. Zij liet het dier uit
op de A.J. van der Molenstraat toen
de hond achter en kat ging. De vrouw
viel en liep letsel op aan haar arm.
Zij werd naar haar huisarts overgetaracht.

Jongere alleenstaanden moeten
betere kans op woning krijgen
ZANDVOORT - Er moet een
eerlijke en controleerbare verdeling van de woningvooraad
komen, starters moeten een
betere kans op een woning krijgen en er moet meer sociale
woningbouw voor eenpersoonshuishoudens
komen.
Dat schrijft de vereniging voor
jongere, alleenstaande woningzoekenden 'Wurgent' in haar
notitie Woonruimteverdeling.
Wurgent heeft de notitie geschreven met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De
vereniging wil graag van de politieke
partijen weten hoe zij denken over
de woonruimteproblematiek in het
algemeen en die van de doelgroep
van Wurgent in het bijzonder. Met
de notitie wil Wurgent een bijdrage
leveren aan het oplossen van deze
problematiek. "Wurgent pretendeert niet met deze notitie 'het ei van
Columbus' te hebben uitgevonden,
maar hoopt een aanzet te kunnen
geven tot een zinvolle discussie".

Publicatieplicht
Als eerste doelstelling noemt Wurgent in de notitie een eerlijke en controleerbare verdeling van de bestaande woningvoorraad. Hiertoe
moet het huidige puntensysteem
veranderd worden. "Er moet een
puntensysteem komen waarbij de
duur van inschrijving de bepalende
factor is. Een sociale indicatie mag
alleen afgegeven worden indien dit
echt nodig is. Tevens dienen er voor
de sociale indicatie strikte en duidehjke richtlijnen te komen", aldus
Wurgent.
Ook mag er geen verschil meer
zijn in de verdeling door gemeente
en woningbouwvereniging EMM.
"Het moet mogelijk zijn om op iedere vrijkomende woning van beide
partijen in te schrijven". Bovendien
moet er voor beiden een publicatiepicht komen over wie een woning
krijgt toegewezen.

Ook vindt Wurgent dat de doorstroming bevorderd moet worden.
"Tweepersoonshuishoudens,
die
momenteel een twee- of driekamerwoning hebben, moet een grotere
aangeboden worden. Ook bij huishoudens die niet ingeschreven zijn
als woningzoekende. Deze moeten
door de gemeente actief benaderd
worden door middel van direct mailing". Bovendien moet volgens de de
vereniging een woningzoekende na
het meerdere malen weigeren van
een passende woning, uitgeschreven
of onderaan de lijst geplaatst worden.
Om de kans op een woning voor
starters (jonge woningzoekenden
die het ouderlijk huis willen verlaten), te vergroten, moeten twee- en

LW HW LW

22feb
01.36
13.46 21.45
23feb
02.16
14.2622.34
24feb
02.49
15.06 23.30
15.35 «~.-25 feb 03.25
16.10 11.55
20feb
03.58
04.37
16.51 12.29
27 feb
17.30 13.05
28 feb
05.15
1 mrt
05.55
18.12 13.46
2 mrt
18.58 14.26
06.38
Maanstanden: 25 feb. NM 09.54 u.
u.
Springtij: 26 feb. 16.10
NAP+121cm

Al zal er nog heel wat ctuide«
lijk moeten worden, als het er O
echt op aan komt, zal geen enkele
politicus een gemeentelijke bijdr?1ge aan de politie weigeren

driekamerwoningen alleen toegewezen worden aan alleenstaanden.
"Voor andere groepen zijn naar verhouding voldoende woningen aanwezig." Een vast deel van zowel vrijkomende huur- als koopwoningen
moet aan starters worden toegewezen en er moeten betaalbare koopwoningen voor deze groep komen.
Om deze koopwoningen goedkoop
te houden moet er volgens Wurgent
een kostenverschuiving gemaakt
worden naar de vrije sector, om de
stichtingskosten van sociale woningbouwcomplexen te verlagen.
"Daardoor wordt de vrije sector
duurder hetgeen de instroom van
buiten Zandvoort verkleint."

nen, nodig voor een. kwantitatieve
toetsing, moet er contributie of leges
geheven worden op het ingeschreven staan.
Om de noodzaak van veranderingen in het woonruimteverdelingssysteen aan te tonen, wijst Wurgent
op cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat
het aantal alleenstaanden in de komende decennia zal stijgen en dat de
vraag naar driekamerwoningen alleen dus maar zal toenemen.
(ADVERTENTIES)

Contributie
Om meer sociale woningbouw
voor eenpersoonshuishoudens te realiseren, moeten bouwplannen volgens Wurgent in de eerste plaats getoetst worden aan de kwantitatieve
vraag en niet aan de kwalitatieve.
"Wonen is een primaire levensbehoefte, kwalitatieve woningverbetermg een secundaire of misschien
wel een tertiaire." Om het bestand
van woningzoekenden op te scho-

Haltestraat 20
organiseert
vrijdag 16 maart a.s.

aanvang 22.00 uur

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED ...
'
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer

Zand\oortseiaan 57'. 2106 CJ Heemstede
Postbus 160. 2110 AD Aerdenhout
Tel. O23 - 292763, Fax 023 - 293668

Doorstroming

j Waterstanden
Datum

Politie

"In een aantal gevallen adviseert
de Welstandscommissie niet in de
geest van de Zandvoortse samenleving", aldus Sandtaergen dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hij reageerde hiermee op
'het monstrueuze bouwwerk aan het
Gasthuisplem, het flatgebouw aan
de Hogeweg en het flatgebouw aan
het eind van de zuid-boulevard'. De
commissie, elders ook wel
'schoonheidscommissie', adviseert
de gemeenteraad over nieuwe bouwwerken of veranderingen aan bestaande panden, met name over de
vraag of deze wel passen in de omgeving.
De gemeenteraad ging akkoord
met de aanstelling van - opnieuw een architect in de commissie, Ir.
P.A. Janssen uit Haarlem. D66 pleitte echter voor een andere procedure.
"Een open sollicitatie is het meest
gewenst", aldus Sandbergen die zich
uitsprak tegen de gewoonte dat de
zittende leden zelf een nieuw commissielid aanwijzen. "Het behoeft
niet per definitie een architect te
zijn. Bijvoorbeeld een beeldhouwer
zou, gezien de vaak esthetische adviezen, goed in de Welstandscommissie kunnen functioneren".

Foto Berlott

ZANDVOORT - De regionale
VVV
Zuid-Kennemerland
heeft méér geld uit het bedrijfsleven nodig om haar beleidsvoornemens voor de komende vier jaar uit te kunnen
voeren. Eén van die voornemens, afgelopen donderdag bekend gemaakt, is uitbreiding
van het personeelsbestand op
de kantoren in Zandvoort en
Haarlem.

DEZEWËÊM

ZANDVOORT - De Welstandscommissie functioneert
niet zoals het moet, de samenstelling moet dringend veranderen. Dat is de mening van
D66-fractievoorzitter
Ruud
Sandbergen, met het oog op
enkele nieuwe bouwwerken.

(ADVERTENTIE)

Oplage: 4.900

Editie 22

Ongewenst

Paviljoenbrand verwoest keuken
ZANDVOORT - Bij een brand in een paviljoen aan de
Boulevard Barnaart, vorige week vrij dag-omstreeks 8.35
uur, is de keuken in het pand zwaar beschadigd. De
brand, die uitbrak terwijl de bewoners niet aanwezig
waren, werd ontdekt door een parkeercontrolcur. De
oniniddelijk gewaarschuwde brandweer kon door snel

optreden de brand tot het keukengedeelte beperkt nouden. Volgens de brandweer is liet vuur vermoedelijk
veroorzaakt door smeulend afval, dat in een vuilniszak
was gegooid die in de keuken stond. De schade wordt
geschat op een bedrag tussen 50.000 en 80.000 gulden. Er
deden zicli geen persoonlijke ongelukken voor.

ZANDVOORT - De vorige week
aangehouden Libanees, die verdacht
werd van inbraken in een aantal caravans, bleek reeds meerdere malen
als ongewenst vreemdeling over de
grens te zijn gezet. Ook bleek de man
zich van diverse namen te bedienen.
Hij is door de officier van Justitie
overgedragen aan de vreemdelingendienst en zal weer worden uitgewezen. De man ontkent schuldig te zijn.
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WEEKMEDIA 22
FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd om haar heengaan maar heel dankbaar
voor wat zij voor ons betekend heeft geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, oma en opoe
Aagtje Paap-Keur
weduwe van Arie Paap
op de leeftijd van 88 jaar.
Inie en Jan
Corrie en Piet
Karin en Kees
Inge en Jan Piet
Marijke en Marcel
Martine
Melanie
Zandvoort, 19 februari 1990
Correspondentieadres: P. Paap,
Nieuwstraat 5, 2042 VN Zandvoort

WEEKENDRECLAME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

CARNAVALS
aanbiedingen
Prachtig mooi

Vol sap

PERSSINAASAPPELEN

2,95

10 voor

Uit onze keuken
vers gesneden

SOEPGROENTEN speciaal
Mijn verwachting zal niet wijken,
niet bez\vijken, is op ene rots gegrond.
Bedroefd delen wij U mede, dat na een kortstondige ziekte, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze lieve moeder en oma
Tiets Paap-van der Meulen
weduwe van Leendert Paap
op de leeftijd van 83 jaar.
Zandvoort:
Ada en Klaus
Berlijn:
Arie-Klaas en Gabi
Lina-Tizia
Joris-Jasper-Leen
2041 PD Zandvoort, 14 februari 1990
Potgieterstraat 46
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

1,69

HAMLOF heel pond

half pond

PIKANTE RAUWKOST

half pond

maandag en dinsdag

gesneden KOOLRAAP

per pond

1,95
1,95

95 cent

GROENTE EN FRUIT

Tel. 19632

\mi

slechts ƒ27,00 (excl 6 f BTW)

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975--1CKM1

SARIBEAN CARNAVAL
a.s. za. v.a. 20.00 uur

groots tropisch feest
met live Zuid-Amerikaanse band en optreden
van „Hanniebal" m de ben. zaal van de

MANEGE ZANDVOORT
bov. zaal Dj/entertainer.
Gecostumeerd mag, maar is niet verplicht.
DUS ALLEMAAL ZATERDAG OP
NAAR DE MANEGE!!!!!
Zo. geopend v.a. 16.00 uur.
Info 02507-16023.

HALTESTRAAT 55
NIEUWE

DESSINS

99,-

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

Een goede aanpak
leidt tot resultaat!
Lijst l

Gevestigd

VAATWASMACHINE

C. A. Jagtenberg

l — r / V l \ l \ 1— l 11 \J

CARNAVALSTAARTJE
MET CARNAVAL ONZE
SPECIALITEIT
NONNEVOTSEN
Haltestraat 23
Tel. 12159.

huisarts
Thorbeckestraat 44
2042 GM Zandvoort
Tel. 02507-13355
Spreekuur volgens
afspraak
Consulten - visites - recepten
gaarne aanvragen
van 8.00-10.00 uur.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

BRITT ADVIES B.V.
te Zandvoort

GRAN PLACE
Weer of geen weer
Gezellig vertoeven in het overdekte winkelcentrum van
Gran Dorado
Een pilsje pakken op een van de terrasjes en genieten van live
musicop zondagmiddag
Gelijk even boodschappen doen in onze supermarkt
Zeven dagen per week geopend

fWi

ERVAREN FULLTIME EN
PARTTIME

verkoopsters

Sollicitaties schriftelijk
Postbox 234
2040 AE ZANDVOORT
(onder vermelding van uw telefoonnummer)

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Dit weekend:

CARNAVALSTAARTJE
Exclusief bij uw Echte Bakker
BELGISCHE
PRALINES
van het topmerk
GARTNER

ECHTE BAKKER BALK

STEENGRILL RESTAURANT

in uw woonomgeving
Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
Telefoon

GRAN PLACE

BEACH PARTY

Donderdag l maart
van H.00 tot 16.00 uur

m zwemkledmg
of tropische out-fic
MET DISCO EN
DJ, MARCEL VAN GALEN
LICHTSHOW
FLUO-BALLET

MET OPTREDEN VAN
CLOWN KEPPER

Kaarten 3 f 10,- te
verkrijgen bi| de Parkreceptie Reserveren
gewenst

Toegang gratis

Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen: 02507-20000

WIJ HEBBEN
VAKANTIE
van 26 februari
t/m 3 maart.
Tevens delen wij u mede dat wij
's maandags de gehele dag
gesloten zijn.

DIER-PLEZIER
grote krocht 20 zandvoort
NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

„De Vuurboet"
Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht

29,50
Alles zoveel u wilt!!

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

M/V

WERVELENQE
KINDERSHOW

Opleidingseisen:
Mavo eventueel aangevuld met
secretaresse-opleiding .

Haltestraat 28
Zandvoort

bezorg(st)ers

Maandag 26 februari om
20.30 uur.

voor ± 20 uur

Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor

EXTRA IN DE KROKUSVAKANTIE!!

PART-TIME
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER

Schrift, of tel. reakties
t.a.v. Co v. Dam,
tel. 19032 na 18.00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad

Sauna geopend van 16 00 -2215 uur

vraagt

7171

l MACASIN
Haltestraat 28

Op zaterdag of op zondag even wat vroeger uit de veren en met
het hele gezin gaan zwemmen monssub-tropisch golfslagbad.
Dan.kunt u gebruik maken van onze speciale aanbieding
voor 3'h uur
De kaartjes, gekocht tussen 9 30 uur en 10 00 uur. kosten maar
f I 0 - i p v f 15.- Voor kinderen van 3-II jaar f S - i p v f 10.-'

zakelijke dienstverlening

Telefonisch spreekuur iedere
dag van 12.00-12.30 uur.

vraagt voor direkt

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Z A N DVOORT

MALIBU BAD

TE KOOP
doorschuif

L Seijsener

f leze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberiohten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zand\oort, Bentveld en Aerdcnhout en
betaalt daarvoor
r

Kroon Mode

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 0404

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

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

DE WIT VERHUIZINGEN

incl. tafels.
Tel. 02507-17619
of 16500.

023-315855

Op Gran Place is nu ook een bruine kroeg "Gran Kroegje",
geopend vanaf I600 uur

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

(ERKENDE
VERHUIZERS

,

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

VERHUIZEN?

Tel. afspraken
tussen 18.00-20.00 uur

Gefeliciteerd

ke verplichting), ook al is er bezwaaringediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
22 februari 1990

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

Komt ook
aan huis.

ADVERTENTIES

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.
In sommige gevallen dienteen vergunning echterzondermeerte worden verleend (wettelij-

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

GEDIPLOMEERDE
PEDIGURE

J^^w

maken aanbouw aan woning
wijzigen gevel + interne verbouwing
plaatsing muur en wijzigen gevel
wijzigen gevel en aanbrengen nelhngbaan

Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht °P dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-1 a.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

in dames- en
herenmaten lusvast

HOERA!!

Ab v.d. Molen, Hans
Stevenhagen, Henk v.
Heeringen, Wim Perukl,
Leo Koomen, Tmeke
Nijman, Harro Hoejenbos,
Erwin Hoejenbos, Jan
Broekhuijzen, Ellen
Bouman, Ben Bouman,
Toon de Groot, Bernadette
Bluijs, Dico v. Putten, Henk
Jansen, Ben Visser, Frans
Stadhouders, Charlótte
Delies, Rob Delies, Wil van
Soolingen, Ans Bakker,
Hennie Bakker, Fam.
Bloem, Bram Stijnen.

Brederodestraat 130
Grote Krocht 30-36
Herman Heijermansweg 4
Louis Davidsstraat 18

VOSSEN
BADJASSEN

Kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden
Jaap en Han van de Bastille
willen wij hartelijk bedanken voor de grandioze avond
ter gelegenheid van ons
ROBIJN HUWELIJKSFEEST
„Till the next one"
Janny en Jim Todd-Balledux

Onze Harrie is
vrijdag 23 februari
jarig.

Aangevraagde bouwvergunningen
26B-90
278-90
28-B-90
29B-90

Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur

Weekmedia Service

Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.

Antwoordnummer 10051
1000 PA Amsterdam

Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

inclusief stof

ƒ 295,Alle Boorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pers. matras
/.a. ƒ 5.95 p
ïnaM' 1000

ƒ55.EcMt natmimihbei matras met

WAARBORGGARANTIE
Gordijnengroothandcl

DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 - A dam
tel. 020-220981.

Showroom atelier fabrikage.
Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.
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Politiekorps wacht ingrijpendeveranderingen
ZANDVOORT - Krijgt de Zandvoortse politie een bijdrage uit
de gemeentekas, blijft zij op het strand aanwezig, of wordt haar
taak door anderen overgenomen. Blijft er eigenlijk wel een
Zandvoortse politie bestaan, of gaat zij met ingang van 1993
daadwerkelijk op in een regiokorps. De plannen hiervoor zijn in
een vergevorderd stadium. Hoe de toekomst er in Zandvoort - na
de gemeenteraadsverkiezingen - uit gaat zien op het gebied van
openbare orde en veiligheid, is nog uiterst onzeker. De plaatselijke politici proberen er toch wat helderheid in aan te brengen".

strand hebt", aldus Jaap Methorst,
fractievoorzitter van de VVD. En dat
geldt vooral met het karakter van
het Zandvoortse strand, de invalsstromen van toeristen uit Duitsland,
een groot naaktstrand, de kampeerhuisjes en de camping er vlak achter. "Wij verwachten dat daarvoor
bij de voorjaarsnota middelen worden vrijgemaakt".

tijd vrij krijgen voor andere dingen".
En wat dat betreft, moet er volgens
"Je moet de politie in ieder geval Jongsma niet gewacht worden op
de instrumenten geven om goed te een regionalisering, waar hij overifunctioneren", aldus Jan Jongsma, gens wel vraagtekens bij zet.
lijsttrekker van Gemeente Belangen
Zandvoort. "Het staat bol van de kri- D66
tiek wat de kleine criminaliteit beD66 heeft zo zijn twijfels over de
treft. Er wordt steeds meer van de regionalisering.
"Men is op het ogenpolitie verlangd. Maar het enige wat blik ontzettend bezig
in de regio met
we tot nu hebben meegemaakt, is samenwerking", aldus
fractievoordat -we personeel moesten inleveren, zitter Sandbergen. "Samenwerking
dat er minder geld is en dat ze meer is natuurlijk heel goed, maar waar ik
moeten doen. Dat kan natuurlijk bang voor ben, als het zo gaat zoals
niet".
"Wij zijn bereid, als we heel duide- het in Den Haag bedacht is: wie
lijk weten waarvoor, geld te geven. heeft er uiteindelijk de meeste inMaar dat moet je natuurlijk heel vloed. Dat is dan mogelijk toch
goed afwegen, ook met andere din- Haarlem".
"Bij gemeentepolitie heb je meer
gen". Het is niet de enige oplossing
invloed op het beleid. Maar ik ben
als het aan GBZ ligt: "Je kunt alles bang,
als die korpsen allemaal worop dezelfde manier blijven doen,
opgeslokt door één korps, dat
maar dat kost een gigantische hoop den
die democratische invloed veel mingeld. Je kunt ook zeggen: hoe gaan der
zijn. Daarom sta ik er niet zo
we het strand anders doen, of hoe om zal
te
Ik durf erom te
gaan we evenementen anders doen". wedden trappelen.
dat je totaal geen invloed
"Wij vinden dat je op strand wél meer hebt
op dat beleid, en dat is
wat moet doen, maar we vragen ons natuurlijk niet
democratisch".
af of dat nou per se door de politie
"Samen met de WD en de PvdA
gedaan moet worden, of dat daar hebben
wij bij de begrotingsbehannog een andere oplossing voor is.
Daar moetje met elkaar over praten. deling een motie ingediend om te
of een aantal functies
En als het strand wegvalt, is dat ook onderzoeken
politie weg gehaald kan worden".
weer een bezuiniging. Want wij zeg- bij
De motie had onder andere betrekgen: die criminaliteit aanpakken is king
onderhoud van het wagennatuurlijk veel belangrijker dan op park, op
afhandeling van vergunningen
strand zitten. Dat laatste kun je ook
en financiële administratie.
door anderen laten doen".
"En dat zogenaamde HALT-pro"Dus alles waar het een beetje ject
vandalisme verhalen
wringt, moet je nog eens onder de op, of(schade
laten maken door
loep nemen, kijken of dat niet op een daders,ongedaan
Red.) wilden wij gerealiandere manier kan. Zo kun je probe- seerd zien.
Wij zijn best bereid daarren de politie te ontlasten, zodat ze

De VVD staat achter de regionalisering, maar dan wel gekoppeld aan
de arrondissementen. "Dat vinden
wij een enorm goede zaak", aldus
Methorst. "Het geld wordt efficienter verdeeld, en dat geldt ook voor
andere zaken. Moet er bijvoorbeeld
in zo'n regio 's nachts één bureau
open, of misschien meerdere. En wil
je twee, drie of vier wagens op de
weg, in plaats van één? Je gaat bovendien naar 'geüniformeerde' systemen toe, één soort auto's bijvoorbeeld in plaats van negen verschillende. Samen kun je beter opereren
en ter besparing van kosten zul je
daar ook naar toe moeten. Dan kun
je, wat politiemensen betreft, voor
een druk zomerseizoen uit de hele
regio putten."
Hij is niet bang dat Zandvoort afhankelijk wordt van prioriteiten die
in Haarlem worden gesteld. "De burgemeesters blijven in een beheerscommissie zitten, het blijft dus een
gezamenlijk overleg. Je krijgt zogenaamde contractmanagementen,
dus datje vanuit de beheers-regiogemeente een bepaald bedrag krijgt
waarmee je je basispolitiezorg moet
doen. Dan kun je als raad nog een
extra prioriteit stellen en houd je
dus in zekere zin altijd nog een vinger in de pap".

GBZ

Weekenddiensten
Weekend: 24/25 januari 1990

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
Voor de huisartsenpraktijken B. van
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G.
Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft
weekenddienst dr. G. Mol, Koninginneweg 34 a, tel. 15600. Spreekuren:
zat. 07.30, 12.00 en 17.00 uur, zond.
12.00 en 17.00 uur. Inlichtingen omtrent de overige weekenddiensten
worden verstrekt via de telefoonnummers van de betrokken huisartsen:
Anderson, 12058; Drenth, 13355; Flieringa, 12181; Weenink, 12499.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)

02507-13888,
Asiel
Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak,
hiervoor kan men bellen van dinsd.
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
binnen de gemeente.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Gratis
voor leden. Eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Plemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

• Het voorbestaanvan het stranddetachement van de Zandvoortse politie is op dit ogenblik nog uiterst
onzeker.
(Archieffoto Bram Stijnen)

-in te investeren, dat verdien je later
weer terug. Vermoedelijk beseffen
die jongeren niet wat zij doen. Ik
denk dat je dat zo doeltreffend kunt
aanpakken. Maar om nu bij de voorjaarsnota al te zeggen dat er sowieso
geld bij de politie moet, dat vind ik te
vroeg. Bovendien wil ik er wel wat
tegenover zien, ik wil weten waarvoor dat is".

gaat zien, wat dat gaat betekenen.
Misschien kun je zo wel veel efficienter manschappen en middelen
inzetten, waardoor het helemaal
niet nodig is om extra geld naar de
politie te brengen. Met samenwerking kun je wél - denk ik - behoorlijk
bezuinigen op een aantal dingen".

PvdA

"Vier jaar lang hebben wij gezegd
dat de gemeente een bijdrage aan de
politie moest leveren", aldus CDA-lijsttrekker Peter Ingwersen. "We
hebben daarvoor bij de laatste begrotingsbehandeling zelfs een motie
ingediend. Conjunctureel was er
ƒ130.000,- over, de helft daarvan wilden wij besteden aan de politie".
"Ik heb mij altijd laten leiden door
de criminaliteitcijfers en het beleid.
De korpschef kon in de jaren 85/86
met een goed beleid een vermmderde criminaliteit bewerkstelligen, in
tegenstelling tot de landelijke trend.
'Maar', vertelde hij, 'dat kan alleen
als ik met wat extra middelen het
politieapparaat kan herschikken'.
Op het moment dat de bijdrage naar
beneden ging, ging de criminaliteit
met zo'n veertig procent omhoog".
Zandvoort heeft als badplaats een
'extra problematiek', die financieel
gewaardeerd moet worden, aldus
Ingwersen. "Menkhorst moet al zijn
personeel in de zomer inzetten, en
vervolgens in de winter extra vrij
geven. Danwei in de zomer door andere krachten administratief werk
laten doen omdat hij zoveel mogelijk politiemensen op straat heeft".
De regionalisering is volgens hem
een extra reden voor een gemeentelijke bijdrage. "Als je nu het standpunt inneemt dat Zandvoort een
modaal korps is, dat rond moet komen met de normvergoeding, dan
denken de andere korpsen: Zandvoort behoeft helemaal geen extra
aandacht. Je onderhandelmgspositie is dus waardeloos".

De Partij van de Arbeid is niet erg
enthousiast voor een financiële bijdrage aan de politie, uit de gemeentekas. "Politie is een rijkstaak", aldus Folkert Bloeme, "maar de zorg
voor ouderen in een bejaardencentrum óók. Waarom zouden wij dan
de politie wél extra geld geven en de
bejaardencentra niet, hoewel daardoor de ouderen daar wél voldoende
zorg zouden hebben? Zo kun je wel
allerlei rijkstaken overnemen, maar
daarvoor worden geen financiële
middelen beschikbaar gesteld. Toch
wijzen we een gemeentelijke bijdrage niet pertinent af, het ligt er aan
waar het voor is".
Ook hij herinnert aan de motie
van PvdA, WD en D66, bij de begrotingsbehandeling in oktober. "Daarin is sprake van verlichting van het
werk van de politie, door overheveling van taken naar de dienst PW of
de secretarie, om zo meer agenten
op straat te kunnen krijgen. Bekeken moet worden in hoeverre dat
mogelijk is. De financiële konsekwentie van ons verhaal was ongeveer 140.000 gulden voor de politie".
"Daarnaast kun je je afvragen of
de politie wel op de meest efficiënte
manier georganiseerd is". Zo ook
ten aanzien van het strand: "Nu zitten daar het hele seizoen mensen.
Maar waarom ga je daar niet alleen
naar toe als het nodig is?" En hoe
kijkt de PvdA aan tegen de regionalisering? "Het grote probleem is dat
niemand precies weet hoe die eruit

CDA

j Kerkdiensten
Weekend: 24/25 februari 1990

Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor Th. Duijves

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Kerk v.d.Nazarener, Zrjlweg 218,
wen
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
Kmderdienst i.h. Jeugdhuis
bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brink- J. Overduin
man uit De Bilt, bediening Heilige Crèche en kindernevendienst
Doop
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, Oscar Lohuis
Vrijzinnige
NPB:

Koomskalholieke Kerk:

Vrijdag 10.00 uur: E.V.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievienng, pastor Th. Duijves
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Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
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Burgerlijke stand m
Periode: 13-19 februari 1990
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Ondertrouwd:

Kaspers, Martin en Bol, Monique
Gehuwd:

Van der Zalm, Wilhelmus Henri Petrus en Ten Broeke, Corine
Geboren:

VVD:
"Als toeristenplaats kun je niet
verkopen dat je geen politie op

HUIDIGE ZETELVERDELING
VVD

5

fïïim PvdA 4
ES3 CDA 3

GBZ 3

EZH D66 2

Op 21 maart gaan we naar de
stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In de weken voor de verkiezingen laten
woordvoerders van deelnemende partijen in het Zandvoorts
Nieuwsblad hun licht schijnen
over enkele belangrijke 'items'.
Deze week is het onderwerp: de
politiezorg in Zandvoort. Wie op
de onderwerpen uit deze serie
wil reageren, kan een brier insturen voor de rubriek 'Meningen'.
Het adres is:. Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te
Zandvoort.

COMMENTAAR

Gevoel
In de politiek wordt het gevoel
nognl eens naar de achtergrond geschoven. Maar het kan, na maanden of jaren, wel twee keer zo hard
terugkomen. Dat leek dinsdagavond
het geval bij D66-fractievoorzitter
Ruud Sandbergen, die toen een van
zijn laatste
raadsvergaderingen
meemaakte.
De Welstandscommissie adviseert
niet in de geest van de Zandvoortse
samenleving, verklaarde Sandbergen. Daarmee gaf hij lucht aan zijn
ergernis omtrent de bouw van enkele 'monstrueuze' bouwwerken, die
hij de afgelopen raadsperiode met
had kunnen tegenhouden.
Toch was Sandbergen maar voor
een klem deel aan het goede adres,
al snapte hij dat zelf ook wel. Het
kritieke punt ligt niet bij de adviserende Welstandscommissie, al kan
een andere invulling daarvan misschien geen kwaad.
Het ligt in de - soms mmiscule speelruimte die gecreëerd is rond
officiële procedures als bouwaanvragen,
(ontwerp)bestemmingsplannen en dergelijke. Een bouwer
of wethouder mag daar gebruik van
maken, al zal niet iedereen hem dat
altijd in dank afnemen.
Formeel gezien kan men ervan uit
gaan dat de procedures de afgelopen jaren zuiver zijn gehouden, al
werden de discussies tot op het
scherpst van de snede doorgevoerd.
Zo klaagde Bloeme (PvdA) dinsdagavond nog over een onzuivere procedure rond het horen van bezwaarmakenden.
Maar je kunt je afvragen of het
nog wel zo zuiver is, als een gemeentebestuurder tot het uiterste toe
gebruik maakt van de beschikbare
speelruimte. Hoe zit het dan met 'de
geest van de Zandvoortse samenleving'. Niet gek dat je dan je gevoel
een keer laat bovenkomen.

Overlast
ZANDVOORT - De harde wind
van vorige week woensdagnacht veroorzaakte enige overlast. De bouwkraan op de Dr. J.G. Mezgerstraat
slingerde zo erg dat de uitvoerder
moest ingrijpen. Een inwoner van
Zandvoort kwam door de hevige
wind op de Burgemeester Engeltaertstraat te vallen.

De kust bij Bloemendaal moet
tegen zee beschermd worden
ZANDVOORT - De maatregelen die genomen moeten
worden voor het handhaven
van de kuststrook, die onder
andere bij Bloemendaal bedreigd wordt, kosten ongeveer
zestig miljoen gulden.

die als verdedigingslinie voor het van een buffer in de kuststrook is
achterliggende land dient. 'Als niet daarom noodzakelijk.
wordt ingegrepen heeft Nederland
omstreeks de eeuwwisseling enkele Als maatregel om de kuststrook te
honderden hectaren land verloren handhaven stelt de Raad van de Waen over een eeuw ongeveer tweedui- terstaat voor om zand te storten op
zend hectaren', aldus de Raad. De plaatsen waar stukken strand en
Raad meent dat bij het kustverdedi- duin zijn weggespoeld. Dit wordt bij
Volgens de Raad van de Water- gingsbeleid niet alleen de veiligheid het huidige onderhoud gedaan en
staat, moet 'thans zonder uitstel de maar ook de in de kuststrook aan- met deze maatregel kan het dynakuststrook op de meest bedreigde wezige natuurwaarden en gebruiks- misch karakter van de kuststrook
plaatsen beschermd worden tegen functies
moeten worden be- zoveel mogelijk worden ontzien.
de zee.' Dat is de conclusie van de schermd.
Commissie voor de WaterhuishouVeiligheid
ding in een advies aan minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat. Onbekend
Hoewel handhaven duurder is dan
De kust wordt vooral bedreigd bij
Mede gelet op die belangen vindt terugtrekken heeft de Raad daar beBloemendaal, Bergen en het Bol- de Raad dat de huidige kuststrook wust niet voor gekozen. 'Bij het lawerk Eijerland op Texel. 'Op deze in ieder geval gehandhaafd moet ten terugwijken van de kustlijn
plaatsen schrijdt de erosie in een blijven. Deze oplossing kost 60 mil- wordt in de toekomst toch een punt
zorgwekkend tempo voort. Bij Ber- joen gulden per jaar. Bij dit advies bereikt, waarop verdere achteruitgen en Bloemendaal worden delen heeft de Raad laten meewegen dat gang met het oog op de veiligheid
van het strand, de promenade en de op de lange termijn de invloed op de niet getolereerd kan worden. Dan
aanwezige bebouwing aangetast of kust van verschillende kustproces- zal, bij afwezigheid van elke reserve
bedreigd door kustafslag. De reeen- sen, zoals zeespiegelstijging en ver- m de kuststrook, het vasthouden
te stormen hebben de problemen anderingen in golfpatronen, niet vol- van de resterende kustlijn zeer hoge
nog verergerd', aldus het advies."
ledig bekend zijn. De aanwezigheid kosten met zich meebrenaen.
Daarin stelt men dat het beleid
vooral gericht moet zijn op handha(ADVERTENTIE)
ving van de huidige kustverdedigmgsstrook. 'Plaatselijk terugtrekken van de kustlijn kan slechts overwogen worden ter wille van een stabiele kustligging, maar alleen wanneer andere belangen zich daartegen
is de volgende (krokus)week elke dag open
met verzetten', aldus de Raad.
vanaf 11.00 uur
Aan de Raad was advies gevraagd
over de nota 'Kustverdediging na
1990', waarin vier alternatieven voor
ma 26 lebr
het beleid op de lange termijn worStamppot zuurkool
ƒ 9,50
den geschetst: terugtrekken, selecdi
27
febr
tief handhaven van de kustlijn,
Stamppot boerenkool met rookworst ƒ 9,50
handhaven en zeewaarts uitbreiden.
Bij alle alternatieven staat het bewo 28 febr
houd van de Delta-veiligheid voorPikante kip met rijst
ƒ14,50
op. Bij terugtrekken wordt alleen mdi 1 mrt
gegrepen als de veiligheid wordt bedreigd. Dit is het goedkoopste alterNasi goreng met saté
ƒ 14,50
natief en kost 35 miljoen gulden per
vr 2 mrt
jaar. Zeewaards uitbreiden is de
Gebakken sliptong
ƒ16,50
duurste oplossing en kost 80 miljoen
gulden per jaar. Selectief ingrijpen,
Als u ons even uw adres doorbelt sturen we u de menukaart
toe
alleen waar de belangen in het duingebied bedreigd worden, zou 45 milEetcafé „The Londoner",
joen per jaar kosten.

Eetcafé „The Londoner"

Geloofsgemeenschap

Zondag 10.30 uur: ds. J.H. Marwitz
int Heemstede

Hoe hij over de regionalisering
denkt? "Ik ben er niet gerust op".
Het plan is volgens hem te vaag en
Zandvoort ligt territoir ongunstig,
niet m het centrum van een regio.

Zandvoorts
Nieuwsblad

• ZANDVOORT - Halsbrekende toeren moesten enige dakdekkers (zie
inzet) afgelopen maandag uithalen, bij de restauratie van het dak van
de Agatha-kerk. Ook dit dak had te lijden gehad van de zware stormen
die het land de afgelopen weken teisterden. Van het dak waren dakpannen afgewaaid, maar het aantal bleef beperkt tot enkele tientallen.
Dinsdagochtend was alles dan ook weer piekfijn in orde. Foto Beriott

Angelique Chantal Kimberley, dochter van: Meijer, Harmen Albert en
De Haan, Bettina Petronella Francisca
Ploor Nicolien, dochter van: Decossaux, Roland Louis en Koster, Elisabeth Geertruida
Nigel Leslie, zoon van: Zwaanenburg, Jeroen Florentius Theodorus
en Pickering, Amy Johanna Vivien
Marcus Alexander, zoon van: Van
ZANDVOORT - De AlgemeDam, Theodorus Johannes Wernar- ne Bond voor Ouderen afdedus en Stellpflug, Evelyn Josefine ling Zandvoort bereidt in verWilhelmine
band met de gerneenteraadsEefje, dochter van: Van Esveld, Ro- verkiezingen een politiek fobert Frans en Bol, Hendrika

ANBO organiseert politiek
forum over ouderenbeleid

4000 inwoners, waar de politieke
partijen bepaald niet omheen kunnen. De bond wil de ouderen, lid of
geen lid van de ANBO, op het forum
de kans geven de partijen nader aan
tand voelen over hun ideeën ten
rum voor. Dit wordt gehouden de
aanzien van deze groep. Dat kan op
op dinsdagmiddag 13 maart in alles betrekking hebben. Daarnaast
Overleden:
vraagt men een toelichting van de
Van der Vecht, Martinus Christinus het Gemeenschapshuis.
De ANBO wijst erop dat de vijftig- partijen op hun standpunt ten aanWillem, oud 75 jaar
Verboom, Willem, oud 75 jaar
•plussers in Zandvoort ongeveer zien van welzijn, huisvesting en
Tit geb. Bertelkamp, Annetta Caroli- veertig procent van de stemmen uit- emancipatie. Dit alles in het kader
na, oud 75 jaar •
maken. Dat zou neerkomen op zo'n van het ouderenbeleid.

Kerkstraat 5 - Zandvoort
Tel. 02507-15363

Verdedigingslinie
Volgens de Raad van de Waterstaat veroorzaken stormen, zeespiegelstijging en kustafslag een voordurende aantasting van de kuststrook

ALLEEN DE SFEER IS ER ONBETAALBAAR!!

En wat u ook niet moet vergeten
Voor ƒ 15.50 kunt u onbeperkt SPARERIBS eten

j Dommel
HOE 6\KT HET
HET PE BOUW VAM
JE NEUW5 HUIS17 ÖEEM
PROBLEMEN MET t7E (TPLEVgRINS' WAHTvJE HOORT Mg

VERMALËM OVER
PlE

ALLEMAAL LASTERPRAAT' ZE WAREN
IHAUWEL'-ikS

£c/c o/c

DONDERDAG 22 FEBRUARI 1990

WEEKMED1A 22

TENNSSLESSEN
PER 1 APRIL
RESERVEER NU!
Jeugd v a 6 jr
scholieren en clubs
v volw privé lessen
baanverhuur

Gevr.
Hulp in de
huishouding
voor 3 uur p.w.
Tijd n.o.t.k.

Te huur v. perm.

Tel. 12227.

Tel. 156'20 of 12259

Stationsstraat 10a:

Gasthuisstraat 6:
Hoekwonmg m centrum inpandige stenen garage/loods achterom Ind entree hal, toilet,
woonkamer keuken douche bergkamertje Ie
et 3 slaapkamers
Vr.pr. ƒ 165.000,- k.k.

Koningstraat 3:
Woning met zomerhuis in centrum Ind entree,
hal toilet, douche woonkamer keuken 1e et 3
slaapk met wastafel bergzolder, md zomerwon woon,slaapk
douche/toilet
keukentje,
cv
Vr.pr. ƒ165.000,-k.k.

Gonst. Huygensstraat 22:
Tussenwoning met tuin zuid achterom ind entree hal toilet woonk met open haard, luxe
keuken met mb app 1e el 2 slaapk , badk met
douche en wastafel 2e et slaapk , mog tot 2e
vliermg c v
Vr.pr. ƒ 185.000,-k.k.

Burg. v. Fenemaplein 4/8:

Bloemendaal aan zee
Tel.-023-252280

De specialist
m al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

van DEIMSEIM en ZIM.

voeren wij nu ook een aparte
menukaart met

Tel.02507-12972

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT

Onze keuken is alle dagen van
de week geopend.

UNIMOG
411

BEL VOOR GRATIS VVONINGBROCHURE

Tel. 02507-17619
of 16500.

HONDENTRAINING

Cornwallstraate-IJmuiden - Telefoon: 02550-30624

Je koopt een eigen huis. . .
maar kun je de kosten ook blijven dragen?

Er is nog plaats voor enkele
honden v.a. 5 maanden.

--<

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

Si
NVM

H. W. COSTER B.V.

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

PUPPY-CURSUS

HONDENKAPSALON

VAN DEFV

De cursus start weer op zondag
18 maart, aanvang 9.00 uur.

Tevens starten wij een

uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

• onderhoudsvrij • verfraaiend
• koude-warmte-geluidwerend
• naar elke maat leverbaar

JAN VAN OER VLUGT & ZOON BV

VEGETARISCHE GERECHTEN

3/4-kam app op 4e etage uitzicht op zee en
dorp ind entree, hal grote woonk met open
haard 2 slaapk keuken met inb app , toilet,
badk met bad en wastafel, serv k ƒ400,- p m
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

natuurlijk, kunststof

naar

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •

DROGISTERIJ

• U ziet er werkelijk alle Weru-mogelijkheden
voorin uw huis!
• Wij rekenen de zeer gunstige prijzen t.o.v.
hout vrijblijvend voor u uit!

Centrale Verwarming
C.V zelfbouwpakketten
Onderhoud

VLEES- m VISGERECHTEN

TE KOOP

Kom daarom naar de
nieuwe showroom!

reeds meer dan 25 jaar
voor

Naast onze uitgebreide kaart
met diverse

Ruime eigen parkeergelegenheid.
Gemakkelijk toegankelijk voor
rolstoelen; invahdentoilet aanwezig.

l

J. BLUYS

Jrctsl-(jcifé ~ Restaurant

Cfe^onnehoefe
Bovenwoning nabij strand Ind entree gang
woonk (28 m?) 2 slaapk mod witte keuken,
badk met ligbad wastafel toilet c v
Vrpr. ƒ129.000,- k.k.

BLOEMENHUIS

1 mnd. borg vereist

023-276667
Overveen Bloemendaalseweg 152
Sportacc Nauwe/aerts de Age

BIJ

Gebr. douche, toil.
ƒ500,- p m. incl.

Tel. na 18.00 uur

Weru kunststof ramen en deuren maken het verschil in:

Dubbele lente

1 pers.
zit/slp.kam. +
keukentje

voor honden v.a. 3 mnd.
t/m 5 mnd., ook daar is nog
plaats voor enkele honden.
U kunt zich opgeven bij:
Annet van Schie, tel. 19028 en
Margreet Drijver, tel. 18588.

ELLEN CATS

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

UAXCIAU)

Metall Handelmij. B.V.

Randstad
heeft volop
werk

Importbedrijf van
metaalbewerkingsmachines
Reeds 31 jaar gevestigd
zoekt

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER BINNENDIENST

Aangesl. bij DIBEVO

MAKELAAR O.G.:
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK
gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41 Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.

Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorgmg van uw hond
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

SPECIAAL WEEKMENU
(v maandag t/m vrijdag)
Goulashsoep (stokbrood)
div soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacmka

16,75

„erica
grote krocht 24
zandvoort,
02507-12301

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

Zandvoorts Nieuwsblad

grote
sortering
voorjaarsbloemen

Schiesser
voordeel
100% katoen
Herensinglet
of slip, 3 kleuren

2 voor 19.95

Kroon Mode
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort

AKO

schoonmaakster
voor 1 ochtend
per week
a 40 gulden.
Inl.: R. v/d Boogaard
02507-18810 of
020-821712.

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. üssenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 55
' Zandvoort

Wij zoeken per direct
een betrouwbare

Haltestr."9, Zandvoort
Haltestr 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

ADVOCATEN EN PROCUREURS

Sig.mag. De Krocht Gr Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Boekhoudkundig
medewerker m/v

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023-261230
TELEFAX 023-274785

Leeftijd 24-30 jaar
Gezocht wordt iemand die zelfstandig de
volgende werkzaamheden kan verrichten
- Orderadministratie
- Telefonische behandeling offertes + aanvragen
- Voorraadbeheer
- Contact met buitenlandse leveranciers
- Het onderhoud van contacten met afnemers
- Verder voorkomende werkzaamheden
Indien mogelijk, het voeren van financiële
administratie Kennis van Engelse taal en
P C vereist
Geboden
- Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Prettige werksfeer

HEAO BA- of SPD-opleidmg voor de financiële administratie
van een platenmaatschappij, ervaring is niet noodzakelijk De
baan is voor lange tijd

Administratief medewerkers m/v
HAVO- en/of MEAO-opleidmg voor de administratie van een
afdeling van een ziekteverzekenngsmaatschappij Full-time en
voor lange tijd

Koks m/v
Voor diverse restaurants Opleiding is noodzakelijk, ervaring is
een pre Het werk vindt plaats in wisseldiensten

Kelners/serveersters m/v
Met ervaring en in bezit van zwart/wit kleding voor diverse hotels m de omgeving

Assistent-chef m/v
Voor een carrossenebednjf MTS-niveau, enige administratieve
ervaring is ook een vereiste, flexibele instelling, full-time en
voor lange tijd

Schriftelijke sollicitatie te richten aan Metall B V,
postbus 382, 2040 AJ ZANDVOORT, tav dhr W
Bak

Informatie bij Machteld Kee, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

randstad uitzendbureau

BIJVERDIENSTE
Voor het jaarlijks opnemen van
meterstanden in woningen m de
maanden mei en juni zoeken wij
tijdelijke medewerk(st)ers te

VIDEOTHEEK

INGWERSEN &
HELMIG

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

VIP
Zeestraat 34, Zandvoort

ZANDVOORT

zoekt

MEDEWERKER/STER
v.a. 18 jaar
voor 3 a 4 dagen p.w.
Inl.: tel. 02507-19580

WEBER'S
Schoonmaakbedrijf -glazenwassen]

SPECIALITEIT
schoonmaak van gebouwen
schoonmaak van luxaflex
verhuur tapijtreinigers
Bel voor info: 14764-14090

U komt hiervoor m aanmerking als
u naast uw vaste werkkring gemiddeld
20 uur per week overdag beschikbaar
bent Voorts beschikt u over een goed
handschrift en bent u tussen de
25 en 50 jaar
Als u geïnteresseerd oent en u stuurt
ons een bnef(kaart) met vermelding
van uw naam, adres, leeftijd, beroep
en vaste werkkring, ontvangt u van
ons schriftelijk uitgebreide informatie
en een sollicitatieformulier

III Warmtemeter
L d van de 'SS Clonus Internat onal groep

Afd Personeel-s, Postbus 179,
3100 AD Schiedam

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

telefoon 023-385478

**********************r*****-

ZATERDAG
24 FEBRUARI

KEUR
BROOD EN BANKET

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

8 jaar
op het Raadhuisplein.
Wij vieren dit met onze bekende
aanbieding

WEEK HET DAGELIJKS

Nuchter of bezopen
Bij Bakker Paap
ga je toch brood kopen

1 moorkop

DEZE WEEK

voor

CARNAVALSBOL
4 SAUCIJZENBROODJES
POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

3,75
6,-

brood

KEUR

ƒ1;
banket

Raadhuisplein 2, tel. 12404.
***************************

/EEKMEDIA22

DONDERDAG 22 FEBRUAR11990

ïaalvoetballers schieten met scherp
ZANDVOORT - Viel er van het veldvoetbal weinig positieve
isultaten te vermelden, in het zaalyoetbal was het geheel aners. Bijzonder goede prestaties vielen er te noteren in de
oogste klasse van deze sport. Zo won Nihot/Jaap Bloem Sport
fraai met 6-2 van Diemen en draait prachtig mee in de top.
candals deed niet onder en haalde verrassend uit tegen Succes,
3. In de tweede klasse stoomt TZB/Teunissen gewoon door
aar de titel. Nu werd na een spannende partij Halfweg met 5-4
rslagen terwijl de vierde bekerronde werd bereikt door Braning met 8-4 te overklassen.

fihot/Jaap Bloem Sport
.Tegen een verdedigend Diemen
jeft Nihot/Jaap Bloem Sport toch
sn knap spelletje zaalvoetbal op de
oer gelegd. Met flitsend aanvalsiel werd al snel 1-0 op het score>rd gezet door Bas Heino. De Zand>orters gingen lekker door en de
erk spelende René Paap stelde Edin Ariesen in staat er 2-0 van te
iaken. Nog voor de doelwisseling
it Nihot/Jaap Bloem Sport op ro;n toen Remco van Lent de stand
) 3-0 bracht.
In het tweede gedeelte drong Dieen sterk aan maar „good old" doelan Jaap Bloem was weer uitste;nd op dreef. Toch zou het 3-1 wor:n maar de Zandvoorters pakten al
iel het goede zaalvoetbal weer op
i Bas Heino scoorde 4-1. Toen Dens Keuning er 5-1 van maakte
,vam aan alle onzekerheid een ein. Diemen bleef het wel proberen
i kreeg ook wel kansen maar beitte die niet. De mannen van coach
uus Marcelle hadden er best zin in
i werkten de stand verder omhoog.
d win Ariesen vond de vrijstaande
as Heino en die faalde niet, 6-1. Dat
iemen er in de slotfase nog 6-2 van
aakte was alleen van belang voor
> statistieken. „We spelen de laate tijd erg terk", aldus coach Guus
larcelle. „Met nog zes wedstrijden
gaan gokken we op een tweede
aats. Dat moet er in zitten. Ik ben
ist tevreden met het vertoonde
iel".

|candals
] Een gemotiveerd en geconcenerd zaalvoetballend Scandals is
Dr iedere tegenstander een gevaar|ke ploeg. Dat ondervond ook het
oggeklasseerde Succes. Een vol
i de aanval spelend Succes kon in
; eerste helft nog wel een 2-1 voor-

ZANDVOORT - Vorige week
donderdagavond vond de 19e
schaakronde plaats in de inter-,
ne competitie van de Zandvoortse Schaakclub.
Deze ronde heeft niet voor grote
verschuivingen gezorgd op de ranglijst. De spelers in de top-tien, Van
Brakel tegen Lindeman en Geerts
tegen Van Elk besloten hun partij
met een remise. Alleen clubkampioen Olaf Cliteur zette zijn opmars
naar de koppositie duidelijk voort.
Door zijn overwinning op John Ayress neemt Cliteur nu de tweede
plaats in. Zijn afgebroken partij uit
de 18e ronde tegen de huidige nummer één Jack van Eijk, zal vermoedelijk gunstig voor hem aflopen.
Overwinningen waren er vorige
week voor Cliteur, Ter Bruggen,
Marquenie, Wiggemansen, Schiltmeijer en Handgraaf. Behoudens de
remises deelden ook Groter-Molenaar, De Bruin-De Oude en Heitkönig-Pepijn Paap het punt.
Na de 19e ronde ziet de top-tien er

sprong nemen maar zag in de tweede helft de winst naar Zandvoort
gaan. Na het enige doelpunt van Cor
Plaizier in de eerste helft kwam hij
pas goed los in het tweede gedeelte.
De Zandvoorters strafte het zeer
aanvallende spel van Succes bekwaam af.
Met razendsnelle counters werden zeer fraaie aanvallen opgebouwd en de doelpunten konden
niet uitblijven. Succes had nog
slechts eenmaal succes maar door
drie doelpunten van Cor Plaizier en
één van Hans Schmidt, Pim van
Dord en Norbert Visser kwam Scandals op een 7-3 voorsprong.
Vooral Cor Plaizier was de grote
animator van deze zaalvoetbalwedstrijd. Bovendien kon Scandals rekenen op een uitstekende defensie
die weinig ruimte gaf aan Succes en
ook vrijwel geen kansen. Zo voetballend moet er voor de Zandvoorters
meer inzitten dan de derde plaats
van onder.

'Beter rijden'
op

ZANDVOORT - Om beter en
vooral veiliger auto te rijden
In een felle en in hoog tempo gebiedt de Stichting Auto Sporspeelde wedstrijd heeft TZB/Teutief voor geïnteresseerde autonissen veel moeite gehad met het op
mobilisten de gelegenheid deel
de derde plaats staande Halfweg. De
te nemen aan de cursus Hogezege was echter volkomen verdiend.
re Rijvaardigheid. Deze cursus
TZB/Teunissen nam al snel een 2-0
wordt op zondag 18 maart gevoorsprong door twee treffers van
houden. Op deze dag kunnen
Peter van der Heyden. Halfweg dat
voor de laatste kans vocht kwam
automobilisten, naast het verterug tot 2-1 maar vlak voor het rusthogen van hun rijvaardigheid,
signaal maakte Martin Kruyff er 3-1 • Het betrouwbare sluitstuk van Nihot/Jaap Bloem Sport „Good-old" Jaap ook vrij over het circuit rijden.

TZB/Teunissen

van.
Toen Rene Lukkien de Zandvoorters met een daverend schot op 4-1
zette leek de strijd beslist, maar
Halfweg wilde van geen opgeven weten en knokte zich terug in de wedstrijd. Door tweemaal te scoren
kwam de spanning geheel terug en
ook nadat Peter van der Heyden de
marge weer op twee doelpunten had

Bloem bleek ook tegen Diemen vrijwel niet te passeren.

gebracht weigerde Halfweg toe te geven. Vlak voor tijd werd het nog 5-4
en de spanning steeg naar grote
hoogte. De Zandvoorters hielden in
de slotminuten het hoofd echter
koel en speelden de wedstrijd keurig
uit, 5-4.
„Het was een topzaalvoetbalwed-

Foto: Bram stijnen

strijd", meende coach Jan van der
Wal. „Halfweg heeft er alles aan gedaan van ons te winnen, maar wat er
ook gebeurt, dit jaar moeten we
kampioen worden. Vorig jaar hebben we het kampioenschap net gemist, maar winnen we nog twee wedstrijden dan zijn we er bijna al."

The Lions dames trefzeker

(ADVERTENTIE)

't Klikt
5 piek,

ZANDVOORT - De basketbal dames van The Lions komen steeds beter in het ritme
en dat bleek vooral uit de overwinning op DIOS. DIOS werd
met maar liefst 75-16 verslagen
door Lions. De junioren jongens hebben het erg zwaar en
verloren in de slotseconde
door een gelukkige driepunter
van Lisse met 69-66.
Vanaf het eerste fluitsignaal liep
het al gesmeerd bij The Lions. Door
de man to man kwam DIOS onder
grote druk en leed daardoor veel balverlies.
Zodoende kon Lions veelvuldig
het vertrouwde spel van de break
lopen en dat bleek een sterk wapen.
Aanvallend was er voor DIOS totaal
geen mogelijkheid iets te ondernemen, ruststand 30-6.
Ook in de tweede helft een opper-

400 ISO kleinbeeld.
12 opnamen ÊuTfrS.24 opnamen 8-2£-6.36 opnamen £L75~7.-

HEMA

-De normaalste zaak van de wereld—

Veede rit
andevoerde

ZANDVOORT - Autosportverening Sandevoerde houdt zaterdag 24
bruari haar tweede rit van dit jaar,
e meetelt voor het clubkampioenhap. De rit is uitgezet door H.
anke Sr. De start is om 20.01 uur
Delicia in de Kerkstraat. Inschrijn vanaf 19.30 uur. Kosten ƒ12,- per
uipe, leden krijgen ƒ2,- korting.
°or de best geklasseerde teams in
klassen A, B en C zijn prijzen
schikbaar gesteld door de sponr
, de firma Jongsma. In verband
'armee heeft de rit de naam Re'ultrit meegekregen. Deze heeft
t karakter van een kaartleesrit en
eft een lengte van ongeveer 25 km.

machtig Lions dat de break vloeiend
bleef lopen. De lay-ups werden afgerond en ook de rebounds werden
meestal een prooi voor The Lions.
Aanvallend volgde de ene na de andere treffer en de score vloog snel
omhoog naar een uiteindelijke 75-16
overwinning. „We hebben wel
zwaardere tegenstanders gehad", zei
coach Olaf Vermeulen. „DIOS stond
op de derde plaats maar stelde niet
veel voor, bovendien speelden we
erg goed."
Scores Lions: José Beerpoot 14,
Elles Bruinsma 14, Jenneke Willemse 14, Jeanine Stobbelaar 13, Irene
Verbruggne 12, Skylla Janssen 8.

Junioren
In de eerste helft knokte Lions
tegen een lichte achterstand, 13-6.
Tot vlak voor de rust bleef die achterstand, maar toch wist Lions de

Z'75 verliest
weer met 1-0

lk-zwemmen' bij
de Zeeschuimers

ZANDVOORT - De klap van
vorige week, nederlaag tegen
NAS, is Zandvoort '75 niet te
boven gekomen. In de uitwedstrijd tegen SMS was er van
krachtsverschil vrijwel geen
sprake maar SMS was iets gelukkiger en won met 1-0.

ZANDVOORT - Morgen
zwemmen de leden van de
jeugdafdeling Recraetief
van de Zandvoortse Zwem
& Poloclub de Zeeschuimers af voor hun eerste serie stickers voor hun 'ik-zwem'-poster.

Het was over het geheel genomen
een spannende partij voetbal met
wisselende kansen. De beste kans
was voor Zandvoort'75.
Rob Koning mocht een strafschop
nemen maar de SMS doelman stopte de bal. Het zat de Zandvoorters
niet mee en net zoals vorige week
kon een speler na een overtreding
vertrekken. Met tien man heeft
Zandvoort'75 alles gegeven maar het
baatte niet.
SMS werd in de tweede helft duidelijk sterker en Zandvoort'75
moest alle zeilen bijzetten om scores
te voorkomen. Dat gelukte goed en
met snelle uitvallen probeerde
Zandvoort'75 alsnog een voorsprong
te nemen. In een bijzonder enerverende slotfase streden beide partijen
voor de overwinning en daarbij
slaagde SMS erin de winst te pakken
door het winnende doelpunt te scoren.

Het afzwemmen is gisteren
begonnen. Begin januari zijn
ruim zeventig leden begonnen
met het 'ik-zwem plan' van de
KNZB. Dit houdt in dat bijna
iedereen in bezit is van een leuke kleurrijke poster, waarin witte vlekken zitten. Hierin passen
stickers, die de leden morgen in
hun bezit kunnen krijgen door
zo goed mogelijk hun best te
doen bij het afzwemmen. Er zijn
vijf verschillende thema's, gebaseerd op de verschillende
zwemslagen, die elke keer bij
het afzwemmen centraal staan.
Het afzwemmen is morgen van
16 tot 18 uur. Belangstellenden,
zijn welkom. Er zijn bij de afdeling Recreatief nog enkele plaat-sen vrij voor kinderen met tenminste l diploma, inlichtingen,
tel. 12196 of 16511.

(ADVERTENTIE)

MEDEDELING

GRAN DORADO ZWEMBADEN
Als Zandvoorter heeft u het
grote voorrecht om gebruik te
mgken van de Duinpan en het
Malibubad met 50% korting.

ACTIVEREN
Vele duizenden hebben
inmiddels een zwembadpasje in bezit. Dit pasje dient
echter opnieuw te worden
geactiveerd voor het jaar
1990.

Olaf Cliteur zet opmars
in schaakcompetitie voort

Deze (electronische) handeling kan vanaf aanstaande
zaterdag, 24 januari 1990,
worden toegepast bij de Parkreceptie aan de Vondellaan.

KOSTEN
De kosten bedragen f 3,50
per pasje, indien geactiveerd
voor 15 maart a.s.
Na 15 maart brengen wij u
f 5,- in rekening.

NIEUWE PASJES
Mocht u nog niet in het bezit
zijn van een pasje, dan kunt u
dit aanvragen bij de
Park- receptie
tegen betaling van f 7,50 en
inlevering van een recente
pasfoto, alsmede een bewijs
dat u in Zandvoort woonachtig bent.
Dit pasje is dan geldig voor
1990.

stand bij het rustsignaal in evenwicht te brengen, 31-31. In de tweede
helft had Lions het beste van het
spel mede door goed werk van Roland de Vries en Bart Mol. Na veertien minuten spelen had Lions een
licht gat geslagen (55-62) maar de
grote fluitenlast bracht de nodige
problemen. Lisse kwam naderbij en
bij 66-66 leek er een verlenging noodzakelijk. Lisse kreeg balbezit en probeerde het met een ver schot, dat
nog heel gelukkig doel trof ook, 6966. De tijd was voor Lions toen te
kort om nog iets aan deze achtersnad te doen.
„Door een verdwaalde driepunter
verliezen we deze wedstrijd", stelde
coach Lex Kroder. „Het seizoen is te
lang voor de jongens. Ze zijn niet
gewend zo'n zwaar seizoen te spelen.
We hebben nu een terugslag, maar
toch wordt er goed gepresteerd."
Topscores Lions: Roland de Vries
14, Bart Mol 11, Dave Kroder 18.
ZANDVOORT - Voor de volleybalverenigïng Sporting OSS was het
geen succesvol weekend. De dames
verloren met 3-1 en de heren verloren met 3-0. Koploper Allides 4 was
te sterk voor de heren van Sporting
OSS en Die Raeckse was beter dan
de dames. Tegen Allides 4 begon
Sporting OSS vrij goed. Tot 8-8 in de
eerste set ging het gelijk op en leek
Sporting Allides 4 een moeilijke
avond te gaan bezorgen. Toen knapte het echter bij de Zandvoorters en
koploper Allides 4 liet z'n ware ge-

ZVM in

Jaarlijks wordt de belangstelling
voor hogere rijvaardigheidscursussen groten. Het maximum aantal
van 50 deelnemers wordt steeds
sneller bereikt, zodat de Stichting
Auto Sportief de cursus dit jaar
tweemaal organiseert. Op 18 maart
krijgen de deelnemers een compleet
programma af te werken, waarbij
enkele belangrijke technieken zullen worden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor goed en vooral veilig
rijden. De instructies worden gegeven door mensen die -hun sporen in
de autosport hebben verdiend, zoals
Arthur van Dedem, Peter Fontijn en
Berend Oeberius Kapteyn, alleen
Nederlands kampioen in 1989.
Het cursusprogramma omvat
theoretische instructie, slalom, circuitverkenning, remproef, bochtentechniek, autosprint en ideale lijnen
rijden. De cursusprijs voor deze geheel .verzorgde dag bedraagt bij
voorinschrijving 225 gulden, inclusief lunch. Inschrijven op de dag zelf
tot 9 uur is, indien het maximale
aantal deelnemers nog niet is bereikt, ook mogelijk, dan 250 gulden.
Om aan de cursus Hogere Rijvaardigheid mee te kunnen doen dienen
de deelnemers te beschikken over
een geldig rijbewijs B. De auto waarin deelgenomen wordt moet over
een goed uitlaatsysteem beschikken
en minimaal WA verzekerd te zijn.
Alle deelnemers die met goed gevolg
aan de cursus hebben deelgenomen
ontvangen een certificaat en voor de
allerbesten zijn er prijzen. Inl. tel.
020-158949 of 020-462462.

Geen succes voor
Sporting OSS
zicht zien en gaf in die eerste set
geen punt meer weg. Allides 4 bleek
gewoon duidelijk te sterk en bovendien zakte het spelpeil van Sporting
naar een bedenkelijk niveau: 8-15, 515 en 8-15.
Reeds nu wordt gezocht naar aanvulling van het eerste herenteam
voor volgend jaar. Door vertrek en

Zandvoorts
Nieuwsblad

Sportagenda
VOETBAL

als volgt uit: 1. J. van Eijk, 2. O.
OSDO-Zandvoort'75
Zaterdag:
Cliteur, 3. J. Ayress, 4. H. Lindeman, 14.30
uur.
5. H. van Brakel, 6. J. ter-Bruggen, 7.
A. van Kempen, 8. H. Drost, 9. D. van
Elk, 10. T. Marquenie.
BASKETBAL
Zaterdag: 18.45 uur Lions herenOnze Gezellen, Pellikaanhal.
Externe competitie
20.00 uur Lions Dames-Akrides 5,
In de externe competitie slaagde
het tweede Zandvoortse Schaak- Pellikaanhal.
18.00 uur Racing Beverwijk-Lions
team er niet in de afgebroken partij jun.
Jongens in Beverwijk.
in winst om te zetten. Bosma en Molenaar speelden vorige week in
Haarlem bij HWP remise waardoor ZAALHANDBAL
de uitslag 4,5 tegen 3,5 werd in het
Uitslagen: MA ZVM-HVH 6-3, JA
voordeel van de Haarlemmers, in ZVM-KIC
HS Uitgeest-ZVM 14twee vooruitgospeelde partijen van 22, HS Full8-4,
Speed 2-ZVM 16-16, HJ
het eerste team hebben Van Eijk en Excelsior-ZVM
30-16, DS BerdosVan Kempen tegen SVS uit Haar- ZVM 14-12, DS ZVM
2 5-14,
lem vorige week donderdagavond DJ ZVM-BSM 8-6, HS 3-HVH
ZVM 4-KIC 2
hun partijen afgebroken in een stel- 7-10, MA ZVM-ADO 10-11, DS ZVM 2ling, die volgens kenners, remise Blinkert 4 10-6. •
moet worden. De resterende zes parProgramma zondag in de Pellitijen worden vanavond in Schalkwijk gespeeld. Aan het Zandvoortse
10.00 uur JA ZVM-GVO, 10.45 uur
bord verschijnen: Ter Bruggen, Lin- MA
ZVM-DSOV, 11.30 uur HJ ZVMdeman, Van Brakel, Geerts, Ayress Amsterdam,
uur MA ZVM 2en Cliteur. Ook voorzitter Hans Overbos, 13.2512.40
uur DS ZVM 3-ADO 6,
Drost speelt die avond zijn partij 14.35 HS ZVM 2-Full Speed, 15.45
voor het tweede team.
uur HS ZVM 3-GVO 2.

Jeugd
Vorige week donderdagavond is
de tweede ronde gespeeld van de
jeugdcompetitie bij de schaakclub.
In groep A nam de uit groep B overgekomen Frederik van Veenstra het
zekere voor het onzekere. Hij speelde remise tegen Nicolas Ruijer.
De uitslagen in deze groep waren:
Bas van der Hoek-Erik Jorning 0-1,
Ilje Mollerus-Floyd van der Mije 0-1,
Ronald Roele-Pepijn van der Mije 01, Ronald Roele-Pepijn van der Mije
0-1, Bas van der Hoek-Ilje Mollerus
1-0. In groep B waren er overwinningen voor Bas Geurts, Florian van
der Moolen, Robert Prins, Elithia
Hughan, Henk Willemse, Patrick
Berkhout, Robin Voswijk, Rebecca
Willemse en tweemaal Dave Frederking.

Standen voetbal
Vierde klasse KNVB
Velsen
15-26 Onze Gezell. 1514
Renova
15-20 Nw Vennep 15-13
De Brug
14-17 TYBB 15-12
Hoofddorp 14-14 Van Nispen 15-11
Geel Wit
14-14 VSV
12-10
DSOV
15-14 Zandv.m. 15- 9
Vierde klasse KNVB Zaterdag
NAS
14-22 SIZO 14-12
SMS
14-19 Bloemend. 14-12
OSDO
14-17 Aalsmeer 14-12
Zandv.'75 14-16 DOSC 14-12
EHS
13-15 SCZ'58
13- 8
Hoofddorp 13-13 DSC'74
13- 6
Eerste klasse HVB zaterdag
SCW
19-30 J. Hercules 18-17
SVIJ
19-28 Halfweg 18-14
Energie
18-26 DCO
18-11
Velsen
19-25 Hillegom 19-10
Zandv.m. 19-24 HBC
19-10
Kennemers 19-23 VSV
19- 6
Tweede klasse HVB zaterdag
Overbos
18-33 DSOV 18-14
Renova
18-29 KHFC 19-13
Geel Wit
18-26 TZB
19-11
Van Nispen 18-25 DEM
18-10
Stormvgls 18-23 BSM
19-10
SVJ
19-22 Concordia 18- O

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM-GOAL D-jun., 18.30
uur ZVM-CBS B-jun., 19.00 uur Z'75TYBB dames, 19.45 uur ZVM-DIO,
20.40 uur TZB 6-Z.Noord 5, 21.25 uur
ZVM 5-Hoofddorp 2, 22.10 uur,
Z.Noord 8-NAS 5.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Z'75 3-De Brug 2 dames, 21.30 uur Z.Noord 3-SIZO 2,
21.15 uur Z.Noord 8-BSM 2.

SPORT

KORT

TZB
In de zaterdagklasse kwam TZB
uitstekend voor de dag door het sterke Geel Wit op 0-0 te houden. De
Zandvoorters waren geheel gelijkwaardig en bleven knap overeind.
Geel Wit heeft er alles aan gedaan
het verzet van TZB te breken, maar
dat gelukte totaal niet. Het bleef 0-0.
Het zondagelftal van TZB kwam
afgelopen zondag niet in actie en
ook voor komende zondag staat er
geen competitie-wedstrijd op het
programma. Om een beetje in het
ritme te blijven heeft TZB een oefenwedstrijd ingelast. Het in de vierde
klasse KNVB uitkomende NieuwVennep komt naar de Kennemerweg en speelt tegen TZB, aanvang
14.30 uur.

Zandvoortmeeuwen
Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen heeft de laatste kans op de
titel geheel onnodig uit handen gegeven. In Heemstede verloren de badgasten van het laaggeklasseerde
HBC met 3-2, na bij de rust nog met
2-0 te hebben voorgestaan. Er leek
geen vuiltje aan de lucht voor Zandvoortmeeuwen dat zoveel sterker
was dan HBC. In die eerste helft
werd het enorme overwicht uitgedrukt in een 2-0 voorsprong door
doelpunten van Martin Visser en
Ferry van Rhee. Ook in de tweede
helft had Zandvoortmeeuwen lang
het beste van het spel en kreeg vele
kansen. Die werden niet benut en
toen HBC onverwacht tegenscoorde, stortte Zandvoortmeeuwen in.
HBC kwam op gelijke hoogte en in
de zenuwslopende slotminuut wist
dit team alsnog de zege te pakken, 3-

blessures van spelers wordt de selectie te krap en aanvulling is gewenst.
De belangrijke wedstrijd in de onderste regionen tegen Die Raeckse
bracht Sporting geen succes. De
teams deden vrijwel niet voor elkaar
onder doch Die Raekse had op de
beslissende momenten het juiste
antwoord. De eerte set werd met 9-15
verloren, de tweede met 12-15. In de
derde set een spannend gevecht dat
door Sporting in haar voordeel werd
ZANDVOORT - Het goede zaalbeslist met 15-13. De vierde set ging
naar Die Raeckse, 10-15.
handbal van Casino-ZVM heren vorige week tegen ADO kreeg tegen
Uitgeest een vervolg.
De Zandvoorters waren veel te
sterk en wonnen gemakkelijk met
14-22. De Casino-ZVM dams knokten tot de laatste seconde maar verloren met 14-12 van Berdos.

ZANDVOORT - Het is Zandvoortmeeuwen niet gelukt
koploper Velsen in eigen huis
in de problemen te brengen.
Brachten de Zandvoorters in
het eerste treffen de Velsenaren tot nu toe de enige nederlaag toe, nu waren de rollen
omgekeerd en werd met 2-0
verloren.
Vooral in de eerste helft heeft Velsen er geen twijfel over laten bestaan
wie de sterkste in dit duel was eii
terecht afstevent op het kampioenschap in de vierde klasse, in het eerste bedrijf nam Velsen een 2-0 voorsprong maar die had voor het zelfde
geld het dubbele kunnen zijn. Het
agressief spelende Velsen schiep
zich vele kansen en het was maar
goed dat de Zandvoortse doelman
Dobias Bloem enorm goed op dreef
was. Met schitterende reddingen
wist hij de badgasten voor een grote
achterstand te behoeden. Slechts
tweemaal was hij kansloos.
In de tweede helft een ander beeld
en nu kwam Zandvoortmeeuwen
meer aan aanvallend voetbal toe.
Mede door het windvoordeel kwam
er een Zandvoorts offensief, nadat
eerst overigens Velsen de doelpaal
had geraakt en een doelpunt zag
worden afgekeurd. Door de Zandvoorters werd hard geknokt en de
ingevallen Ivar Steen probeerde het
met een paar afstandschoten die net
geen doeltroffen. Ook Jps van der
Mey kon de wedstrijd niet naar de
hand van de Zandvoorters zetten. • Ook Jos van der Mey kon de strijd tegen Velsen geen wending geven.
Foto: Bram Stijnen
Echte doelrijpe kansen gaf de defensie van Velsen niet weg.
Door de resultaten van de afgelo- helft moet er meer inzetten voor de
Tot aan de laatste minuut heeft
Zandvoortmeeuwen er alles aange- pen week zijn de Zandvoorters weer Zandvoorters. Komende zondag is
daan de stand een beter aanzien te rode lantaarndrager geworden. Ge- er geen voetbal voor Zandvoortzien het vertoonde spel in de tweede meeuwen.
geven maar het gelukte niet.

Goed handbal
van Casino-ZVM

Het zwakke Uitgeest was geen partij voor een lang niet voluitgaand
Casino-ZVM. De Zandvoorters
speelden lekker vrijuit en zorgden al
snel voor een 1-6 voorsprong. Nadien liet Casino-ZVM de teugels wat
vieren maar zorgde er wel voor af en
toe te scoren waardoor Uitgeest niet
gevaarlijk kon worden. Ruststand 611.
Ook in het tweede gedeelte was er
nauwelijks gevaar te duchten van
Uitgeest. Zo af en toe gooide CasinoZVM het tempo omhoog en liep verder weg naar 11-19 en bepaalde de
eindstand ten slotte op een 14-22
overwinning.
Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Weidema 9, Peter Pennings 4, Jan
van Duin 3, Gerard Damhoff 2, Menno Trouw 2, Evert van der Werff l,
Jaap Loos 1.

Dames
De Zandvoortse dames kwamen
moeizaam op gang in het begin van
de strijd tegen Berdos. Casino-ZVM
toonde wel veel inzet maar de aanvallen verliepen stroef. Berdos kon
in de eerste helft uitlopen naar 8-4 en
na een paar minuten in de tweede
helft zelfs naar 12-5.
Plotseling sloeg bij Casino-ZVM
toch de vlam in de pan en met alle
energie werd getracht de achterstand weg te werken. Ie die laatste
twintig minuten werd er prima gehandbald. Via 13-7 werd de s;tand
teruggebracht naar 13-10 en eve;n later zelfs 14-12. De tijd was echt er te
kort om de achterstand geheel weg
te werken. Eindstand 14-12.
Doelpunten Casino-ZVM: Mireille
Martina 4, Margreet Sterrenburg 4,
Sylvia Blom 2, Elly von Stein l, Nicole Berkhout 1.
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Austin
O ff AUSTIN DEALER-Pim v
Muvonoron in .Showroom '
R ootselaar • staat altijd voor u
Tol 020 6658686
1
l- aar
Rhôneweg 4042 •
FAX 020 665K32I
A , dam • SI Dijk- Info- 131375 Postbus 156 1000 AD Adam

BMW
t ,MW 315, 1600 cc, juni '83,
v
oei extra's, bmnengestaan, 1e
1
;ig , weinig gereden, abs nwe
3uto, ƒ8950 Gar 'mr/
m Dolman Wilnis 02979 84102
Te koop BMW 728 i, bouwjaar
81 APK gekeurd 2-'91 Tel
020 901584
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AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's
2000 M* VERWARMDE SHOWROOM

1,6

H VAN POELGEEST B.V.
voor uw betrouwbare occasion Stationsstr. 7-11-Amstel
veen Info 020-410051
T k BMW 320, i g.st, 6 cil
bj aug. '79, APK, sportvelgen
en -uitlaat Vraagprijs ƒ 2950
Tol n?q90-47400

Citroen

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

2 CV 6 Club, geel, '85, APK
'91, perfecte staat, radio enz
l .k. Lada 1200 S, '87, met kat.,
ƒ4995 Tel 020-432733
9500 km., kl. beige, ƒ4.500,-.
Lancia
CITROEN GSA, wit, b j 5 '84 Tel. 020-470725 na 17 uur.
LPG, APK 10/'90, ƒ3250
Er is NU in Amsterdam
WESTDORP
Tel 020-410700
vertrouwd en bekend adres een garage met onderscheid
• Auto te l'oop9 Plaats oen voor uw nieuwe of jonge LADA.
o a 2 CV's, AX, BX
SHOWROOM
advertentie U Natuurlijk met echte BOVAG
vanaf ƒ27,50 excl BTW
zult
verbaasd
staan
over hot garantie en APK keuring. 100% Nederlands grootste exclusieTel 020-932750
financiering, v.a ƒ 250 p.m.
:
resultaat
ve Lancia dealer heeft voor u
i Stevmstraat I2a, A'dam
NIEUWE LADA 2105 1.2/9.995 ingekocht
de volgende nieuwe
NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ 13.995 auto's.
uit voorraad leverbaar.
Daihatsu
Echt mooie occasions vanaf 1 Delta 16 V integrale 4 wd,
zwart
ƒ 83.500
ƒ4.750. Adres verkoop.
Weg bedrauto Charade Van
Lancia Dedra 16 ie, op voorr.
Adm. de Ruyterweg 398,
diesel 8'88, 38.000 km, vrpr
OCCASIONS
A'dam, tel: 020-825983.
f10950 020-201440/274258
Lada, 1983, 1ste eig , APK, rui- Keuze uit minimaal 15 Lancia
occasions
Fiat
me 4 drs auto, nog jaren fijn
rijden voor ƒ 950. 075-158811. Thema Turbo diesel, stationcar, '88
ƒ57.000
Ci oma cht 5 drs,3-'87, Marbella VERMEIRE Expertise biedt aan
Lancia
Delta
1600,
G _ (Panda) 6-'88. Berebeit, i o.v verz mij i g st. verkeren- Lada 2105 GL 1500 CC.
Eind
'85
Nwe
APK
ƒ3990.
de FIAT UNO TURBO i.e.
Atïisteldijk 25, Asd
1985
ƒ 14.500
l.groen met juni '87 41 000 km. Tel. 020-250096.
HPE 2000 ie, sport coupé '83,
Tul 0206627777
Tel 020-440092.
beige
ƒ15.750
LADA WETTER
FIAT VERMEY B.V
Lada 1200 S LPG '86 ƒ 4.800
K euze uit ruim 35 occasions
Adverteren in
Lada 1200 S
'86 ƒ 5.500
fi . Philipsweg 13, Uithoorn
SHOWROOM
Lada 1200 S
'85 ƒ 4.500
T el. 02975-62020
FAX 020 665 63 21
Lada 2105 1.5 GL'88 ƒ 9.250 De Rmesstraat 22, t.o. Makro
Amsterdam
Lada 2105 1.5 GL'87 ƒ 8.250
Ford
Lada 2105 13
'86 ƒ 7.700
Adverteren in
Lada 2105 1.2
'86 ƒ 7.750
SHOWROOM
Te koop Ford Escort '79 1300, Ford Escort 1978. APK
Zwanenburgerdijk 503
Tol 020 6658686
APK gekeurd met trekhaak Prijs ƒ 1500 Autobedrijf J. Wals Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
een plaatje 02908-1066.
Tel. 02902 - 1697
i k Ford Escort 11 Laser, '84, Ford Resta 1.1L okt. '81, APK
Mazda
5 bak, xrs-uitv , spoiler, spec gek , trekh , bruin met., ƒ 2750.
grill, br band etc. KI wit. Tel. 020-444392/6611362.
AUTOBEDRIJF
ƒ8250 Tel 02998-3428.
Sierra 2 3 GLD, 5-drs, 3-'83.
T k pracht Ford Escort 1.3,
Escort 1 3L, 11-'83. Berebeit,
5 drs , Bravo m '83, ƒ 5500 Amsteldijk 25 Asd. Tel.
voor Mazda-occasions
nwe. bnd., uitlaat, APK 2/91 020-6627777.
Amstel 340-t/o Carré
020-968216.
Telefoon 020-236491.
T.k.v. part. Zéér goed onderh
Sierra Combi 23 D '87 + trek- en zéér goed uitziende FORD
Mazda 626 1.6 LX sedan, LPG,
haak, 88000 km, diverse op- SIERRA 1 6, bj. '84,3 drs.,rood, 626 1.6 LX Coupe, LPG 5-'87, kleur wit + trekh., okt. '86
ties, Autobedr J Wals
84000 km, APK gek, vr. pr. 6261.8 DX, LPG 3-'88, 6262.0 Autob. Jan Wals, 02902-1697.
Tel 02902-1697
ƒ8.900. 020-962952.
GLX 4-'81. Berebeit
Wegens lease Mazda 626 LX
Amsteldijk
25,
Asd.Tel. 1 6 '87. ƒ 13.900.
020-6627777.
FSO
Tel. 02984-4614 na 16.00 uur.

Auto Halan

020-6650050

't Amsterdammertje

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op arPorsche
beidsloon en onderdelen,
geen eigen risico
Porsche 911 SC
1980
geen uitsluitingen
Porsche 944
1984
geen kilometerbeperking Porsche 928, autom 1980
geen bep.bepalingen
Alle auto's in abs. nw.st.
omruilgarantie
TELEFOON 04490-10655
aanvullende gar. mogelijk
Peugeot 205 GE
03-84
Peugeot 205 GL
01-85
Peugeot 205 GRD
04-87
Peugeot 205 GT
01-87
Peugeot 205 XE accent 01-87
Peugeot 205 XE accent 01-88
Peugeot 205 XE Junoir 08-86
Peugeot 205 XE Junior 01-87
Peugeot 205 XE Soleil 02-88
Peugeot 205 XLD
01-87
Peugeot 205 XR
04-89
Peugeot 205 XR
11-87
Peugeot 205 XS
03-87
Peugeot 205 XS Commerl 1-87
Peugeot 305 Break GR 05-84
Peugeot 305 Break GR 06-84
Peugeot 305 GTX 01-86
Peugeot 309 GL 1.1
04-86
Peugeot 309 GL 1.1
04-86
Peugeot 309 GL Profil 01-87
Peugeot 309 GL Profil 03-87
Peugeot 309 XL
06-87
Peugeot 309 XL
10-87
Peugeot 405 GR 1.9
10-87
Peugeot 405 GRD
02-89
Peugeot 405 SR 1.6
09-87
Peugeot 505 Fam.GL 01-87
Peugeot 505 GTI
10-85
Peugeot 505 Select
03-85
DIVERSE MERKEN
Talbot Samba GL
03-86
Ford Scorpio 2.0CL
11-87
Ford Scorpio 2.0GL 01-87
Lancia A112 Junior
02-86
Renault 9 GTX LPG
08-86
Renault 21 Nevada Fam.04-87
Seat Ibiza
01-89.

Renault
Renault 14 TL, '82 1e eig.
78.000 km. blauw, nw APK.
febr. '91 ƒ 1750. 020-182559.
RENAULT 5 GTL '83, APK gek.
tot febr. '91, ƒ4250.
Tel. 020-751003.
Renault 5 Pansienne 1983,
APK, geen roest, verbr. 1 op
15, ƒ2750,-. Tel.:075-355910.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11.
T.k.a. RENAULT 21 GTS, '86,
met.kl., get.glas, trekhaak, veel
extra's. Tel. 02990-32068.
V. part. Renault 5 Par., rd,
10/82, i.g.st., APK 1/91, ƒ 2000.
Tel. 020-449077/6690101 tst 28.

Saab

C.S.H. Hoofddorp
Altijd 80 auto's in voorraad o.a.:
ONZE WEEKAANBIEDING !!
Opel Kadett 1.6 automaat, 4 drs
Sedan, ferrari-rood, okt. '86
ƒ 14.750,=
Audi 100 cc diesel rookzilv.metall. 5-bak. st.bekr. '86 ƒ 15.950
Audi 100 CC, spierwit, 5 versn., alarm, etc. . . .'84 ƒ 8.950
BMW 732 i „Injection", el. ramen, el. schuifd. . .'83 ƒ 13.950
BMW 525 i, Aut. LPG antr.gr.metall. alle denkb. opt.'87 ƒ 19.950
BMW 320 i, rookzilver metall., autom
'85/17.950
BMW 318 i, Injection', rood, 5-bak, get.glas . . .'84 ƒ 13.950
BMW 316 1.8 LPG inst, 5 bak, siervelg
'86 ƒ 16.950
BMW 316 1.8, 5 bak, siervelg. nieuwstaat . . . .'84/12.950
Chevrolet Blazer, 4 X 4 autom., v.v. LPG
'82 ƒ 16.950
Citroen BX 1.9 TRS, 5-drs. stat., 5-bak, st.bekr. .'86 ƒ 15.950
Citroen BX 16 TS, wit, 5-bak. getint glas
'87 ƒ 12.950
Ford Sierra 2.3 diesel, 5-drs, stat., st.bekr., 5-bak '87 ƒ 14.950
Ford Sierra 2.0 Laser, wit, achterspoiler
'85 ƒ 9.950
Mazda 626, 2.0, GLX coupé, LPG, 5-bak, d.bl., met'88 ƒ 18.950
Mercedes 280 S, aut., rookzilv.metall., alle opties '85 ƒ 29.950
Nissan 280 ZX, 2 + 2, rood, stuurbekr., 5-bak . .'82 ƒ 13.950
Nissan Patrol Turbo diesel, 5-bak, st.bekr., Bullbar'86 ƒ 24.950
Opel Manta 2.0 GTE Inj., 1e eig., org. 85.000 km '84/12.950
Opel Kadett 5-drs, diesel, stat., 5-bak
'88/16.950
Opel Kadett 1.2 S, stat.car, wit, met spec. striping'87 ƒ 13.950
Opel Kadett 5-drs, diesel, stat., 5-bak
'86/12.950
Opel Kadett, 5 drs., diesel stat.car
'86 ƒ 11.950
Opel Rekord 2.3 diesel, Van, wit v. kl
'86 ƒ 8.950
Opel Monza 3.0i injection, autom., alle access. .'87/29.950
Opel Senator 3.0 i, wit, st.bekr. c.v
'85/13.950
Opel Rekord 2.0 S, zilv.bl.metall., LPG, get.glas .'84 ƒ 8.950
Peugeot 305 GR, gr./blauw met., kanteldak, stereo'86 ƒ 6.950
Renault 25 GTS, groen met., 5-bak, st.bekr., el.rmn'88 ƒ 19.950
Renault 11 GTX Calgary, 5 drs, alle denkb. opties'89 ƒ 17.950
VW Golf 1600 GL, 5 drs, LPG, allernwst mod., kataL'88 ƒ 16.950
VW Passat 5-drs, diesel, stat.car, bord.rood, 5-bak'86 ƒ 11.950
VW Passat 1.6 dies. stationcar, absol. nwst. . . .'86 ƒ 11.950
VW Caddy Pickup diesel, bordeauxrood
'87 ƒ 9.950
VW Transporter diesel, in nieuw staat
'88 ƒ 14.950

9001, autom. 10/'86,58.000 km.
900 Turbo '84, 113.000 km. 99
GL '76-'80 v.a. ƒ2000. SaabDealer Jorritsma, Wagenweg
10, Purmerend. 02990-23741.
SAAB SERVICE
Auto service Molenaar
Tel.: 02503-14097
ONZE SCHERP GEPRIJSDE INRUILERS:
T.k. Saab 900 GLS, autom., 11- Audi 80 GLS,
d.blauw metall., sportvelgen etc. .'80 ƒ
'82, pr. ƒ5900. Garage Veen- Honda Accord, 4 deurs uitv
'80 ƒ
stra 020-980639.
Saab 900i, Injection1, blauw metall., Pullman int. .'82 ƒ
Suzuki Alto, spierwit v. kl., spec. striping . . . . '.'85 ƒ
VW Golf GT1, zwart v. kl., 5-bak, getint glas . . .'81 ƒ
Subaru

2.450
1.750
5.950
5.950
6.950

GRANDIOZE FEBRUARISHOW
BIJ AUTOVARIA
ZONDAGS GEOPEND" VAN 12.00 - 15.00 uur
Alfa 33 QV, 105 pk velace, zilver met
'87 ƒ 15.95C
Audi 80 CL, saffier blauw, als nieuw
'85 ƒ 3.95C
Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties . . . .'84 ƒ 16.951
Audi 80 GT Turbo Diesel, antr.grijs
'87 ƒ 16.95C
Audi 80 CC Turbo Diesel, diam.zwart met., 4xhst..'87 ƒ 17.95C
Audi 80 Diesel, saff.blauw, 5-bak, nw.mod., etc. .'88 ƒ 24.95C
Audi 100 CC , 5 cyl., donkerblauw met
'84 ƒ 9.95C
Audi 100 CC aut., 5 cyl., Inj., LPG
'84 ƒ 12.95C
Audi 100 CC, LPG, spierwit, spoilerset, etc
'84 ƒ 14.95C
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.95C
Audi 100 CC Diesel, sch.dak, 5-bak, st.bekr., . .'86 ƒ 15.95C
Audi 100 CC 5 cyl., sch.dak, 4 hfd.st
'86 ƒ 16.95C
Audi 100 CS ferrari-rood, LPG
'87 ƒ 22.95C
Audi 100 CS elektr. ramen, rookzilver, etc
'84 ƒ 12.95C
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v,a.'86 ƒ 15.95C
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.9K
BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.95C
BMW 325i autom., alle ace., diam.zwart, nw.mod..'88 ƒ 37.95C
BMW 520i, saff.blauw met., div. ace
'86 ƒ 15.95C
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.9.'
BMW 635i, saf.blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.9!
Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace
.ƒ 69.5I
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.9!
Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st
'85 ƒ 9.9S
Citroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.951
Citroen CX Pallas diesel
'84 ƒ 8.95C
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.95(
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.95t
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.93
Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.95(
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl., .'87 ƒ 14.95(
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl, 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.95(
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.95t
Sierra 2.0 CL Jpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.9S
Sierra2.0CL,autom.,diam.zwart,nw.mod. metkoffer'88ƒ 22.95
Sierra 2.3 Diesel, diam.zwart, nw. mod. met koffer'88 ƒ 18.9S
Sierra 2.3 Laser, saffierblauw met
'88 ƒ 16.951
Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
'86 ƒ 17.95i
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18.9H
Scorpio 2.0i CL, ravenblack
'88 ƒ 20.95!
Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.951
Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace
'83 ƒ 7.95!
Ford Granada 2.8 GL automaat, stationwagon . .'83 / 7.951
Ford Granada 2.8i Ghia, alle accessoires
'82 ƒ 5.95
Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autom., .'80 ƒ 5.95!
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am.uitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.95!
Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf
ƒ 99
Honda Civic 1.5 Shuttle, luxe spacewagon
'86/14.95:
Honda Prelude zilvergnjsmet
'84 ƒ 13.95
Honda Prelude EX, stuurbekr., etc
'84 ƒ 14.95
Hyundai Stellar GLS, champagne brons
'87 ƒ 9,r"
Isuzu Trooper Diesel, grijs kenteken
'88 ƒ 27.95
Lancia HPE 2000 exutive automaat, saff.blauw, .'84 ƒ 9.95
Mercedes 190 Diesel, st.bekr., 5-bak, sportwln., .'85/26.95
Mercedes 190 Diesel, AMG-verl., sportvlgn. . . .'86/27.95
Mercedes 190 compleet shutch uitgev., alpine wit,.'84 ƒ 27,95
Mercedes 190 Diesel, diam.zwart, 5-bak, etc. . .'90 / 49.95
Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc
'88/38.95
Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.95
Mercedes 240 TD Station, rookzilver, als nieuw, .'86/24.95
Mercedes 250 aut., groen metall
'82 ƒ 9.95
Mercedes 280 S, LPG, Pullman, 4 hfd.st
'81 ƒ 13.95
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.95
Mercedes 300 Diesel, champ.met, sch.dak
'82 ƒ 12.95
Mercedes 300 Diesel automaat, airco, leder, all ace..'87 ƒ 52.95
Mercedes 300 SD, 6 cyl. Turbo Diesel, leder, etc. . .ƒ 59.95
Mercedes 380 SE , alle ace., leder, airco aut., . l.'82 ƒ 19.95
Mitsubishi L 300, gesloten aannemers uitv
'89 ƒ 15.50
Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit, . .'89 ƒ22.95
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc.'86 ƒ 11.95
Nissan Patrol Turbo Diesel, zwart met., veel extra's,.'89 ƒ 37.95
Opel Rekord 2.0 S, zilv.gnjs met, nw.mod
'84 ƒ 7.95
Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr
'84 ƒ 8.95
Opel Rekord 2.0S, LPG, zilver met
'85 ƒ 9.95
Opel Rekord 2300 Diesel, bijz. goede auto, . . .'85 ƒ 7.95
Opel Omega 2.0i stationwagon, LPG, 5-bak, . . .'88 ƒ 24.95
Opel Omega 2.3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.95
Opel Omega 2.3 Diesel, saff.blauw, spoilerset etc..'88 ƒ 21.95
Opel Senator 3.0i autom., diam.zwart, nw.mod. .'89 ƒ62.95
Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.95
Opel Kadett 1.6 Diesel: zilvergrijs
'85 ƒ 6.95
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat, wit
'87/14.95
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.f"
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.grijs met., stoff.int., '86 ƒ 14.!
Opel Kadett GSi Digital, diam.zwart,
'86 ƒ 19.'
Opel Ascona 1.6 LS Travel!., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.!
Porsche 924 in absolute nieuwstaat
'78 ƒ 13.95]
Range Rover, geel kent. met iets spuitwerk, . . .'83 ƒ 9.'~~
Renault 21 TS Nevada, stat.wagon, antraciet, LPG/88 ƒ 19.95J
Renault 25 GTS, automaat, zilverbl. met
'88 ƒ 20.f"
Seat Ronda LS, 5-drs.-u.itv., wit, alle access., . .'86 ƒ 7:
Skoda 105 L, 13.000 km
'89 ƒ 7.!
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6.95]
Toyota Corolla 1.3 GL, 12 V, 5-drs., liftback, . . .'87/11.!
Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met
'88 ƒ 29.!
VW Golf 1600 CL, antr.grijs, bijz.moo
'85 ƒ 12.'
VW Golf GTi, USA-uity., alpinewit, spoilerset, . . .'87 ƒ22.!
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int.,'84 ƒ 7.!
VW Passat Variant CLD, saffier bl., 5-bak
'86 ƒ 13.951
Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.f'
Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG
'87 ƒ 17.!
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
'87 ƒ 10.9b|
Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.99
Volvo 760 GLE automaat, leder, 4 hfd.st. etc., . .'85 ƒ 19.!"

WESTELIJK HALFROND
Amstelveen - Tel. 020-455451.
KUPÊRUS
Mitsubishi
Autobedrijf Hagenaar BV
voor alles van Peugeot nw. en
Alle auto's APK gekeurd en met afleverings-beurt.
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij Museum-Autobedrijven
1 of 2 jr volledige garantie mogelijk in uw eigen woonplaats!!!
Demo's Lancer, 1,5 GLX l, hb., Mitsubishi bestel L300, '82, ide- Makro - A'dam - 6683311 - 020.
off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
8/'89, 6000 km. Colt GL, 7/'89, aa! voor start, ondernemer.
Voor nieuw en gebruikt.
• De autorubriek
9000 km Galant GL, 6/'89, ƒ4750. 02977-22713.
Telefoon 020-71 34 57
C.S.H. Hoofddorp
Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z.
„SHOWROOM" heeft
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW 17000 km. Tevens uitgebreide
KRUISWEG 1531 - HOOFDDORP
Info:
6623167
732853
een
oplage
van
730.000
ex.
keuze in Colts, Lancers, Ga- Mercedes Benz
Tel. 023-294072 of 282754.
Introductiepnjs FSO Injectie v.a. ƒ 13.999,-.
lants. Ook automaten tegen
Dagelijks geopend van 09.00-18.00 uur.
U kunt ook terecht voor occasions.
scherpe prijzen bij Mitsubishi Mercedes 190, d.bl., 58.000
Donderdag en vrijdag koopavond tot 20.00 uur.
Seat
Dealer Jorntsma, Wagenweg km, '87, cv, sch.dak, g.gl.,
Honda
10, Purmerend. 02990-23741. ƒ34.000, 020-440074.
Een PERFECTE Seat occasion SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
koopt u vertrouwd bij Seat v.d. Madeweg 23 bij Makro
HONDA CIVIC, heel mooi,
Auto Centrum APC, 2e Schin- A'dam - 020-6686146.
Nissan
1981, nieuwe APK, ƒ 1900.
kelstr; 18-28. Tel.
020HONDA HAARLEM Tel. 075-701974.
T.k. pracht Seat Ronda 1,6
763333/763334/763335.
Nissan Sherry 1.2, mod. 80, Sunny 1.3 L 3-drs '86/'87,
Civic 1 3, zilver. .2/87 ƒ 16.500 Mooie Civic sport uitv. 5/'83, ƒ950,-.
GLX m, '84/3750, nwe bnd.,
Tel.:
020-165246.
Sunny
1.3
SLX,
4-drs,
2-'87.
Seat
Ibiza
1.2
L
'86/8.750
CMC 1.3, wit . 8/87 ƒ16900 nw uitlaat, APK 9-90, vr.pr.
uitl., m.LPG, APK 7/90
Berebeit
Amsteldijk
25,
Asd.
Zwanenburgerdijk
503
Civic 1.3, wit ..3/87 ƒ16.500 ƒ4750,- Tel. 020-913397.
Sunny 1.3 L 3-drs, begin '87
020-968216
Tel.
020-6627777.
Zwanenburg.
Tel.
02907-6572.
Qvic 1 3, wit . .3/87 ƒ 15 900
ƒ11.500. Tel.075-287733
T
k.
fraaie
AERODECK
EX
5/87
Civic Sedan, bl 1/88 ƒ 19.900
Ace. Sed., beige.4/84 ƒ 8900 LPG 80000 km goud met., perf.
Suzuki
Opel
Accord Sed. gr..10/88 / 15.900 auto, ƒ 19450 tel. 020-473674.
LUYKX BV
BMW 316 4-drs., LPG
1986
Accord Sed., znv. 2/86/16.900
Alto 5-drs, '87 ,ƒ 9.950
Opel Kadett 13S, wit, Ipg, '86,
VW GOLF diesel, 3-drs
1985
off. Suzuki dealer
Prelude 1 6 rood.3/82 ƒ 4.900
AUTOSERVICE WETTER
57.000 km, met veel extra's,
VW GOLF 1600 benz., 5-drs
1984
Swift 1.3 Gl 4-'89 demo
Hyundai
Prelude 1.8, wit .9/86/20.900
Tel. 02907-6572.
ƒ 13.900,-. Tel.- 02977-27142
VW GOLF diesel, 3-drs
1983
Swift 1.3 GLX '87 .. .ƒ14.250
P rel 2.0/16, grijs 8/87 ƒ 29.900
ALLE KLEUREN
SUZUKI
ALTO,
b.j.
'87,
44.000
VW GOLF 1300, 3-drs
1983
Swift 1.3 GLX'86 ...ƒ13.750
Civic 1.3 autom 1/86/15.900 HYUNDAI Service Dealer
OOK JN SPUITBUSSEN
km
in
uitst.
staat
ƒ7.900,-.
VW PASSAT Variant 1600
1988
Swift 1.3 GL, '87 ... .ƒ 13.750
C.ivic 1.5 autom 3/86/16.900 Auto Centrum Duivendrecht
otto nteuwenhuizeo bv
Tel.: 020-938203
VW GOLF Memphis 1800 i
1988
Alto GL 3-drs,'87 . . . . ƒ 10.950
Westerstraat 146-174
Ovic 1 4 autom 1/88 ƒ20.900 Industneweg 27 020-995176
Overtoom 515, Amsterdam
VW POLO Shopper
1984
Alto GL 5-drs,'B7 . . . .ƒ 10.950 Suzuki Alto GA, nw. model.
fiuzukiSwiftaut. 10/87/13900
Tel. 020 - 249074
(020) 12 96 04
Alto GL 5-drs,'87 ....ƒ11.750 B.j. '86. Zuinig. 1e eig. ƒ7950. VW GOLF D. 5-drs
1987
' Citroen BX 14 RE 3/87 ƒ 14.900
Voor uw nieuwe Opel
FORD SIERRA 1600, 3-drs
1987
Alto GL, '85
ƒ 6.950 Tel. 020-250096.
+ occasions
Subaru Jus1 2GL 3/87 ƒ 12 900
Isuzu
T.k.
OPEL
B-KADETT,
bj.
'72,
FORD ESCORT 1100, 3-drs
1983
Alto GL, 3-drs,'87 .. .ƒ 10.950
/orsa, 3 drs
'87
Delftstraat 34 - Julianalaan 295
1984
Haarlem - tel. 023-319349.
Kadett, 5 drs Diesel
'84 recente APK, goede auto. Alto GA, 3-drs,'87 ...f 8.750 T.K. Suzuki Alto GL, b.j. 85, FORD ESCORT 1300, 3-drs
45.000
km,
kleur
wit,
pr.
T.e.a.b.
Tel.
02972-2291.
FORD ORION 1600
1989
-Noord Kadett 16S, 3drs, aüjtom., .'86
Super Carry, grijs kenteken
T k HONDA Civic autom, 3 drs.
FORD ESCORT D. cl-5 drs.lichte stormsch
1986
ƒ 5.000 ƒ6.000,-. Tel. 02990-38908.
Ascona 16S, 5 drs
'85 Weg. aans. Diesel t.k. Opel As- '85
Schaafstraat 24, A'dam-N
Bj mei '86 APK gekeurd Tel
FORD TRANSIT diesel lichte stormsch
1986
• Handelaar of particulier.
Ascona 16S, 4 drs, LPG ..'86 cona '82. Zeer goed onderh. VW Polo rood '86 ...ƒ11.000
Tel. 020-361153
020-901584
OPEL KADETT 1300
1985
Uw auto(s) aanbieden in
Ascona 16D, 4 drs
'86 Vr.pr. ƒ 5250,-. Tel. 075-213386. Skoda 130 L blauw '88/ 7.750
1984
Rekord 23D Combi
'86 Weg. omst. t.k. Opel Kadett 13 Swammerdamstr. 1 Tel. 02968- „SHOWROOM" is dé manier. OPEL CORSA 1300
Lada
Tel. 020-6658686.
OPEL CORSA 1300
1983
Rekord 2.0S Combi, LPG..'81 N club, 4 deurs. Sedan 94330. Badhoevedorp.
MAZDA 626 Hatehback 2.0 L
1986
VW Golf Sport + ace. . ..'86 47.500km. Juni '87. Vr.pr.
LADA-DEALER biedt aan
SUZUKI ALTO
1984
Rat Uno 60S
'86 ƒ15.750. 075-175971.
Talbot
2107 '88, LPG,
ƒ8750
FIAT UNO 45 S
1987
Met BOVAG garantie"
1200 S, met Kat.'87 ƒ5.700
1988
Te k. Talbot Solara GL, '84-6 lalbot Horizon 1.5 GL, mot. FIAT PANDA 750 L
Zeilemaker-Opel
Opelcentrum
Geldrop
heeft
70
1200 S '87
ƒ5500
1986
61000 km, APK 3-'91, n. uitl 100%, APK okt.-'90, bj. 8-'82, SEAT IBIZA Plaija
INRUILWAGENS
ANWB
gekeurde
occasions,
NISSAN KING Cab 2 wd
1986
Samara 1 1 '89 9 000 km
ïmopad 43, Geldrop Zien is Constant keuze uit 100 auto's bin. si. mooi ƒ 3250.075-314302 vr.pr. ƒ 1700. Tel. 02995-1183.
Samara 1 3 '87
ƒ 9 250
Lmnaeuskade 5-7
Al onze auto's worden verkocht met 3 tot 6 maanden garantie Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogeli
Burg.
D.
Kooimanweg
7,
kopen,
info
040-862483.
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
1098 BC Amsterdam
ANWB keuren geen enkel probleem.
Zaterdags gewoon geopend tot 16.00 uur
Purmerend 02990-22551.
Toyota
Vernjn Stuartweg 6, Diemen
:orsa 1 3 Swing, 3 drs., bj. '89,
020-929548
Tel 020-992865.
kl. zwart, km. st. 9500, 2e auto, Omega 1.8 LSI begin '88 autoAUTOVARIA, Wijkermeerweg 4-6, Beverwijk, nabij de Zwarte!
1e eig. Als nieuw. In perf. st., maat, LPG, (licht beschadigd) TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur|
geen
handelaar.
Vr.pr. ƒ16.950 mcl.BTW. Watersport2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3.
bedr.
HADEMO
BV
Tel.
035ƒ16.900. Inl. 020-279448
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
855602/832080
Kadett 1.6D, 8-'84. Kadett 1 2S
loyota starlet D.J. tv, mei
5-'82. Omega 1.8 LSi 4-'87.
sunr., APK 12-'90, LPG. Superzuimg. LET OP:
U?a -Noord tr.haak,
Kadett 1.60,5drs. station 3-'88.
i.g.st., ƒ 1350. T. 02503-15214. ƒ9900. Tel. 020-250096.
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd.
Schaafstraat 24 A'dam-N
T.k. weg. omst. Toyota Canna Toyota Tercel coupé autom.,
Tel. 020-6627777.
Tel.: 361153
1600 de luxe 2 drs. autom., bjr. bj. '81 , APK tot 1 juni '90. Vr.pr.
'78, APK, in g.st. Vr.pr. ƒ950. f2300. Tel. 02984-3669.
nt pit e vri|<jug m Het
SHOWROOM
Peugeot
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
Tel. 02507-17538.
Pur
in de autórubriek SHOWROOM:
Dciurn K: ' * 'U -.'.('< !• in allo edit os van Weekmeciia, l w
505 GR 5-'86, 305 GLS, LPG 6Avn^l^rJum^ St< icsHod BintPM.L'ldertbp Courant, Dtomer
Peugeot/TalbotVolkswagen
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
'80. Berebeit Amsteldijk 25,
Cuurur ' Dt> Nit'u.'.t-' Bijlmer Nifm'.sblüd Goabperdam,
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.
dealer Bouma/
Asd. Tel. 020-6627777.
NitMj.'.sH'ui Df> Purnor De ZucnibO Ge^iiibbodt?,
VW GOLF SPORTIEF VW golf 1 .6 CL eind '86. Metall,
1
D- Nu> .-." Wi- 'pi 'r Niuuv.sblad Haarlemmermeer,
Straakenbroek
COBUSSEN Amsterdam
+ veel accoires, 53.000 km, zeer mooi. ƒ 13.950.
pnjs
prijs
A-nA'K». »"T> Wtii'H>kid, Utthoomst 1 Courant De Rondo
Dealer voor AalsmeerSinds 1930.
bj. '86, prijs ƒ 19.000.
Tel. 020-250096.
incl. 6%
Ve H T AuNn.L t'icJi T Courant on ZtmcKoorts Nieuwsblad
excl.
6%
Uithoorn-Mijdrecht
LEEUWEKEUR, gebr. auto's
OPEL SERVICE
BTW
GolfLS,4-'78,GolfC1.3,4-'87,
BTW
Aantal regels
Aalsmeerderweg 101
Peugeot 205 XE
'86-'88
Westerstraat 146-174
Golf C 1.3, LPG, 7-'86, Golf C
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Aalsmeer.
Peugeot 205 XR
'88
Tel.
020
249074
1.3, 5-'82, Golf LS 1.5, 1-'B1,
lei* | PI li ^un miKHiijrj^; f/m wqduij tussen 8 30 en
Tel. 02977-21026/41296
Peugeot 205 La Coste ... '85
1
Met BOVAG Garantie!!
20 00 uur Tel 020 06586S6 Fax 020 6656321
Golf D, 4-78. Berebeit, Amstel'eug.505 V6 aut 1987 58.000 Peugeot 205 XLD
'87
2
S< hn!ti>'i|t Vul ( j e bon m en . end tle^-e aan
dijk
25,
Asd.
Tel.
020-6627777.
VW
Polo
Coupé,
apr.
'85,
1e
'eug.405 SRi 1988 34.000 Peugeot 309 1.3 profil . . . '86
SHOWROOM Posthu, 156. 1000 AD Amsterdam
met
onderh.boekje, VW Kever, bj. 1973, APK 1 1/90,
'eug.405 SRi 1987 32.000 Peugeot 309 1.6 GR
26,50
3
25.'86 eig.,
A'u».e'i l in , iok Het Pur ooi Wibauistraat 131 of Rohn
'eug 405 GR aut. 1988 45.000 Peugeot 305 1.5 bestel .. '85 45.000 km, veel extra's, nwe goed onderhouden, ƒ2250.
38,16
4
36,l Ui Au l- ril':n
'eug 405 GL 1987 78.000Peugeot 505 GL Break . . . '87 auto, ƒ 10.500. Gar./mr./fin.
Tel. 020-6652676 (18-19 uur).
47,49,82
5
Dolman Wilnis 02979-84102.
'eug 309XL
Ook andere merken o.a.'
profil Ipg
1987
65.000 Fiat Uno 45S
'87
61,48
58,6
^eug.309 SR
1986
51.000 Fiat Uno 60 diesel
Volvo
'87
73.14
69,7
'eug.205XE
1986
38000
enz. enz.
340 GL Sedan D, '86, groen- Volvo 340 DL, bj. '87, 5 versn., 3
80,84.80
'eug.205XE
1987
36.000
8
3 Mnd 100 % garantie
met. Autobedr. J. Wals.
drs, van 1e eig., z.g.a.n. Goed'eug.205 Rally 1988 37.000 aanvullende gar mogelijk.
96,46
91,9
Tel: 02902-1697.
koop. 020-157525, 200423 's av
'eug.205 GTi
108,12
102,10
115 pk
1988 12.000
Baarsjesweg 249-253
Ron Geurs Personen Auto BV
„SHOWROOM"
'eug 205 XR aut. 1986 40.000
Amsterdam: 020-121824.
Voor exclusieve Volvo's
Postbus 156,
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
BMW 318i 5-bak 1986 44000
A'dam-Oost.
Info
020
920505
1000
AD Amsterdam
Naam:
3 regels
ƒ 25.BMW 316 5-bak 1987 46000 Rode 205 XR, mrt '86, 62.000
km.
APK
gekeurd
1991.
Voor elke extra regel ƒ11.Adres:
Opel Corsa
1987 56000
Algemeen
Nissan Micra DX 1988 31.000 Vr.pr. ƒ9950 020-165655.
mm-prijs
ƒ 5.68
Postcode/Woonplaats:
Citroen AX 11 RE
1988
Renault 5GT turbo 198846.000 Sport. 205 XRD, antr. gr., get.
mm-pri]s met vignet
ƒ 6,10
Startdatum*:
Citroen
BX
Leader
DJR
.1986
APK
keurstation,
Autobedrijf
VW Polo GT 1986 58.000 gl., i.v.m. auto v.d. zaak, bj.
Citroen CX GTI autom. . .1989
Telefoonnummer:
Alle prijzen zijn excl. 6°o BTW.
9'86, Autobedr. Maarsen, Over- Jan Wals, Dorpsstraat 32 A, Daihatsu Cuore 850 TS . 1988
Lonst Peugeot A'dam-Centrum toom 189, kant.u. 020-183788. llpendam. Tel. 02902-1697.
Handtekening:
• Alleen een woensdjg of een vrijdag invullen
Fint 197
1QRC;
Peugeot 205 Junior 87 13.250
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Broers heeft de occasion Rat Tipo 1400 DGT 1989
'eugeot 205 Accent86 12250 ZUIDWIJK - Minervalaan 86, Auto
1983
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven:
'eugeot 205 XE 1.185 10.500 bij het Olympisch stadion. Ver- die u zoekt m iedere pnjsklas- Mitsubishi Colt
Peugeot 205 XR
. 1986
'eugeot 205 GL 5-b 85 10.500 koop nw. en gebr. Peugeots. se. Bel. 023-277182.
Het Parool. Wibautstraat 131/Rokin 110.Amsterdam
Voor meer informatie of advies, bel
Peugeot 205 Lacoste85 13 500 Ook inkoop Tel. 020-6629517. Peugeot 309 GR 103, 4/'86 Peugeot 405 GL 1.6 K6.1989.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
Opel
Kadett
1.2
S
.
.
.1986
Peugeot 604 STi aut82 4.900
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p.a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
18000 km zilver gezinsuitbreiFord Sierra 2.0 Laser86 13.500 Peugeot 405 SRi, jan '88, blauw ding. ƒ11.750. Honda CB 500 Autobedrijf G.J. Oldenhage,
Gasthuisplein 12
metallic,
lichtm.
velgen,
vr.pr.
üsserdijk
347,
Tel.
2e Weteringdwarsstraat 43
4/75 ƒ 1500. 02968-96398.
ƒ 28 500 Tel. 02977-44620
02521-14918 in Lisserbroek.
t m 47 Tel 020-237fiFW
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ZANDERS

autolak

Opel Service

Lada

Meer Garage

Autobedrijf Leen de Vries

020-665 86 86
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Geen spectaculaire reddingen meer

Mondaccordeonvereniging Excelsior 1939 Er is veel veranderd
in het reddingswezen
ZANDVOOBT - Het Genootschap „Oud Zandvoort" heeft
vorige week vrijdag met het
programma
over
de
K.N.Z.H.R.M. voor de jaarlijkse genootschapsavond in de
roos geschoten. Zoals yoorzitter Christien Kemp in haar
welkomstwoord al opmerkte
is het moeilijk ieder jaar iets
nieuws te bedenken. Maar het
meeleven indertijd met de
ramp van de „Salento" en de
stranding van de „C.A. Banck"
is toch wel een bewijs dat
Zandvoorters zich nauw betrokken voelen bij het reddingwezen.

Op de oude foto van deze week staat de Mondaccordeonvereniging Excelsior
uit 1939 afgebeeld. De foto is ingestuurd door P. Harder.
Op de voorste rij, van links naar rechts: A. Koper, Keesman-Koper, mevrouw
Van Duijn, M. Koper-Bos, J. Paap-Borstel, J. Zwemmer, E. Borstel, P. Harder. J.
Zwemmer. Tweede rij: E. Bol, A. van Duijn, J. Keesman, M. Paap, A. Paap, G.

En wie beter dan de verleden jaar
gepensioneerde
pubhcteitsmedewerker van de K.N.Z.H R M , de
heer Zeeman, kan vertellen over de
veranderingen die het reddingswerk
de laatste decennia heeft ondergaan
De van de koopvaardij afkomstige
Siep Zeeman kreeg zijn opleiding
(„m een halve dag") van de toekende
Klaas Toxopeus, was schipper op de
„Insulmde" van het station Terschellmg en weet dus waar hij het
over heeft. In een boeiend betoog
vertelt hij over Dorus Rijkers, die
het geluk had gestationeerd te zijn
in Den Helder en memoreert hij de
goede beslissing van schipper Paap
om bij de ramp met de „Salento" in
verband met het te slechte weer niet
uit te varen Hulpverlening aan de
nood verkerende beroepsvaartuigen
is sinds de jaren vijftig afgenomen

„Ergens is het jammer dat er geen
spectaculaire reddingen meer zijn,"
aldus de heer Zeeman, „al was het
alleen maar om het aantal contribuanten wat op te vijzelen " Het zijn nu
veelal pleziervaartuigen en surfers
waarvoor uitgerukt moet worden
De oude boten hebben echter met
zoveel snelheid, reden waarom de
maatschappij de laatste jaren bezig
is om voor de strandboten snelle
vervangers te bouwen Een voorbeeld daarvan is de „Johannes Fredenk", die op de iilm ,,In geval van
nood" in bedrijf was te zien. Deze
schitterende rolprent toonde onder
meer beelden van de opleiding m
Engeland, reddingtaoten, waaronder
de „Hessel Snoek" van Urk en de
„Gebroeders Luden" in actie, het oppikken met hulp van een helikopter
van m moeilijkheden geraakte wadlopers en het overhevelen van een
bewusteloze surfer, gevolgd door z'n
plank omdat men bij het signaleren
van een surfplank blijft zoeken. Het
belangrijke werk van politie en Radio Schevemngen bij hulpacties
kwam m de film eveneens duidelijk
naar voren
Na de pauze, opgeluisterd door
achtergrondmuziek van pianist
Ruud van Luijk, vertoonde be
stuurslid Ton Drommel dia's uit zijn
verzameling Het was een goede gedachte om na een oude ansichtkaart
een foto te laten zien van de plek
zoals hij er nu uitziet, zodat zij die
het vroegere Zandvoort niet gekend
hebben zich er toch een voorstelling
van konden maken.
Kr. M

van Duijn, J. Koper, C. Koper, C. Koningsbruggen.
Derde rij: H. Keur, N. Bos, D. Lefferts, Arends, C. Koning, W. Koper, J. v.d. Kruk,
J. Schilpzand, mevrouw v.d. Kruk. Vierde rij: H. van Zeijl, C. Keur, T. Pol, N. van
Sluisdam, P. v.d. Geer, C. Paap. J. Kraaijenoord.
Links van het vaandel C. Zwemmer, rechts J. van Duijn.

landvoort dompelt zich in feestelijk carnaval

ZANDVOORT - Nadat vorige
week De Schuimkoppen in
Gran Place met een geslaagd
feest het carnaval in de badplaats hebben ingeluid, barsten morgenavond in het Scharregat de feestelijke activiteiten
van De Scharrekoppen los.

Bovendien is er zaterdagmiddag
kindercarnaval in 't Stekkie, dat
door de Schuimkoppen wordt geopend. Zondagmiddag is er een kindercarnaval-optocht in het dorp. In
een ouderwetse carnavalsstemming
werd zaterdag in Gran Place het
jaarlijkse feest der zotheid door De
Schuimkoppen ingeluid. Pessimistische geluiden als zou het carnaval in
Zandvoort op sterven na dood zou
ii, werden in een feestroes geloochenstraft. Het feest werd met een

bezoekersaantal van ruim duizend
een doorslaand succes voor De
Schuimkoppen, de vereniging die
dit jaar het carnavaleske jubileum
van elf jaar heeft bereikt.
Vanaf morgenavond zal de De
Scharrekoppen er alles aan doen om
dat succes in zotheid te evenaren.
Onder leiding van Prins Kokkei den
Urste wordt er 's avonds een kroegentocht gehouden met als eindpunt
de Hollandia Bar in de Zeestraat, de
residentie van De Scharrekoppen.

plem in afwachting van de dorpsprms, die zich op zeer ludieke wijze
zal presenteren, en zijn Raad van
Elf. Na het voorlezen van de proclamatie gaan De Scharrekoppen met
de Boerenkapel het raadhuis in voor
het uitreiken van enkele onderscheidingen, 's Avonds vanaf 20.30 uur
kunnen feestvierders terecht op het
gekostumeerde bal in gebouw De
Krocht, waar duo de Splinters, een
boerenkapel en Henk Jansen als Dorus borg staan voor veel carnavalsplezier. Voor de meest originele kostuums zijn fraaie prijzen beschikbaar. De toegangsprijs is 7,50 gulden
en het feest duurt tot 2 uur.

om aan het carnaval mee te doen.
Zaterdagmiddag om 14 uur zetten
De Schuikoppen 't Stekkie op z'n
kop. Na de opening volgt er een afwisselend programma met muziek
en polonaise door en met de Boerenkapel, de Zotte Muggen, poppenkast
door Dick du Lard, een goochelshow
van Dick du Lard,,die tegen half vijf,
na weer een rondje muziek, een
staaltje buikspreken laat zien. Van
16.30 tot 17.00 uur vindt de pnjsuitreiking plaats voor de leukste carnavalskleding. Deze middag is alleen
toegankelijk voor kinderen tot 13
jaar. De toegang is gratis. Voor alle
kinderen is er een leuke verrassing.

Beach party in Gran Dorado

ZANDVOOET - In het Malibubad van Gran Dorado wordt
maandag 26 februari een tropische
avond gehouden. In
Intocht
zwemkleding of tropische outZaterdag is de traditionele intocht
fit kan men er van 20.30 tot
en ontvangst van Prins Kokkei door
23.30 uur meeswingen op disKinderoptocht
de burgemeester. Vanaf 13.30 uur Kindercarnaval
co-muziek.
speelt een muziekkorps verschillenVoor kinderen is er zowel zaterZondagmiddag nemen De ScharDe Beach Party is een nieuw mitiade carnavalshits op het Raadhuis- dag- als zondagmiddag gelegenheid

bad wat meer m de belangstelling
van het publiek te brengen Aanstaande maandag wordt het bad gehuld in een Zuidamenkaanse sfeer,
met een lichtshow en een optreden
van drie 'lichtgevende' danseressen.
Ook wordt er een fluo-opmaakwedstnjd gehouden, waarbij men een
aantal leuke prijzen kan winnen. Uiteraard ontbreken de lekkere hapjes
rekoppen het over met een kinde- tief van Gran Dorado om het Mahbu- en tropische drankjes met.
roptocht door het dorp. Daarvoor
moeten zij zich om 12.30 uur m gebouw De Krocht verzamelen. Aan de
optocht doen twee muziekkorpsen
en twee boerenkapellen mee. Kaarten voor de optocht en het feest
daarna zijn uitsluitend tot en met
ZANDVOORT - In het laatst nenmakers met pierplannen en eivrijdag te verkrijgen bij de WV. Na verschenen nummer van 'De landen met jachthavens voor de
de optocht is er voor de kinderen m Klink', het orgaan van het Ge- 'happy few'. Bijzonder geslaagd zijn
De Krocht een optreden van Funny nootschap 'Oud Zandvoort', twee foto's van de Eerste ZandvoortBunny en de boerenkapel. Alle kin- wordt dank gebracht aan de sche Drogisterij, beschikbaar gesteld door Dik Luttik, eigenaar van
deren krijgen een bekertje frisdrank
en een zakje snoep. Een jury zal be- heer Hilbers, die eind vorig de vroegere drogisterij aan de Zeepalen wie er in aanmerking komen jaar een punt zette achter zijn straat hoek Brugstraat. Als kleinvoor de 450 prijzen die door De activiteiten als hoofdredac- zoon van de uit Haarlem afkomstige
teur.
D. H van Ingen, die anno 1905 m
Scharrekoppen zijn ingekocht.
Theo Hilbers, die bovendien jaren- Zandvoort werd aangesteld als 'geDe Scharrekoppen verzamelen lang met verve de voorzittershamer meente-desinfecteur', beschrijft hij
zich maandag om 10 uur in de Hol- van het genootschap hanteerde, hoe zijn grootouders hun drogisterij
landia Bar voor een bezoek aan Oe- werd opgevolgd door de heer H. Vis- aanvankelijk begonnen in de
teldonk. Carnavalsvierders kunnen ser. De heren K.C. van der Mije Pzn. Schoolstraat, twee jaar later naar de
zich hiervoor opgeven bij Hans La- en H. Opheikens kwamen het redac- Tramstraat verhuisden en daarna
het pand Haltestraat 15 betrokken
gerwey, tel. 02507-17515. Kosten van tieteam versterken.
Er kan weer volop nostalgisch ge- waar tot voor kort Stoffeerderij Balde busreis inclusief een stamppotmaaltijd bedragen 40 gulden. De af- mijmerd worden bij het bekijken ledux gevestigd was.
sluiting van het carnaval is dinsdag van de foto's. Zo is er een fraaie
met een gekostumeerde kroegen- luchtopname te bewonderen met
tocht die om 21 uur begint in restau- o.a. de Passage die in 1925 door Levertraan
Uniek is de foto van het interieur
brand werd verwoest, het Kurhaus
rant Delicia in de Kerkstraat.
dat de kaalslag tijdens de bezetting van de drogisterij met njen bruine
overleefde maar om onduidelijke re- flessen, zalfpotten, een ouderwetse
denen m 1946 alsnog werd gesloopt, personenweegschaal en op de houde villa van de familie Eltzbacher en ten toonbank flessen Noorse leverthotel de l'Océan Er is sinds die op- raan, een enoi me reclameplaat voor
name uit 1924 veel veranderd. Het Wybert-tabletten en een bascule.
enige dat bleef is de zee, maar hoe Het betrof kennelijk de feestelijke
opening want de eigenaar, de vader
lang nog?
van Dik Luttik, staat er omringd
ZANDVOORT - De Kruisveremdoor prachtige bloemstukken Regmg Zandvoort start op 5 maart
dacteur Koi'b van der Mije vertelt m
weer een cursus reammatie (eerste Snode plannen
Terecht waarschuwt de redactie een boeiend artikel hoe vijftig jaar
hulp bij hartstilstand) in vier lessen.
Iedereen kan leren reanimeren en voor de bedreiging door snode plan- geleden door samenwerking van de
iemand met een geheel onverwachte
en plotstelmge hartstilstand het leven redden. Reammatie moet binnen vijf minuten gebeuren. Wachten
op arts of ambulance betekent onnodig de dood van het slachtoffer.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Van Schagen
neemt afscheid
ZANDVOORT - Hoofdagent G J J
van Schagen van de Zandvoortse po
litie neemt op l april afcheid van het
korps, omdat hy vervroegd uit
treedt
Van
Schagen trad op
l april 1964, na
acht jaar bij de
Komnkliike Marechaussee
te
hebben gewerkt,
in dienst bij de
politie m Zandvoort. Hij was
een van de weimge politiemensen in Zandvoort
die een gecertificeerde poliüehond onder zijn
commando had
Volgende week woensdag om IC mi>
wordt Van Schagen een recep'i'
aangeboden.

Geautomatiseerd
theater bespreker?

ZANDVOORT
Hd
VVV-kantoor aan het Schooi
plein functioneert nu ook als.
theater-bespreekbureau. Maar
de computer, waarmee men elders in het land plaatsen kan
reserveren, biedt nog meer mogelijkheden.

Met behulp van een nieuwe corn
puter, die kort geleden in gebruik i^.
genomen, kunnen plaatsen bespro
ken worden bij theater-, concert CM
andersoortige optredens die eldcis
in het land plaatsvinden. Met uitzo i
denng van Haarlem, dat nog niet op
dit computersysteem is aangesloten
Het gaat met name om de 'met ge
placeerde' plaatsen, zoals bijvoor
beeld m de Ahoyhal. Voor resene
ringen zoals bij Carré in Amsterdam
waar genummerde 'stoelen' bespro
ken moeten worden, moet de VVV
nog naar het desbetreffende theatei
bellen.
"Om via ons te bespreken moeten
de mensen hier naartoe komen", aldus Jeannette Harder, die op het
kantoor in Zandvoort de scepter
zwaait. "Het kan dus met telefomsch, bovendien moet men direct
betalen. Men krijgt dan een bonnetje
waarmee men later aan de kassa de
kaartjes kan ophalen". Reserveren is
pas mogelijk als de voorverkoop be
gmt.
Door de computer wordt het dien
stenpakket steeds verder uitgebreid
Zo is het nu ook mogelijk via de
Zandvoortse VVV geautomatiseerd
bungalows in de diverse parken m
Nederland te reserveren. Binnenkort hoopt men het hele reserver
ingssyssteem, ook van kamers en
hotels in Zandvoort, in de computei
ondergebracht te hebben. Per l april
beschikken de medewerkers m ledei
geval wel over een programma met
de diensten en verbindingen van de
Nederlandse Spoorwegen. "Maai
;remkaartjes verkopen we met",
;rapt Jeannette.

Nostalgisch mijmeren met De Klink

Reanimatiecursus
Kruisvereniging

9
Het feest van De Schuimkoppen zaterdag op de Gran Place trok meer dan duizend bezoekers. Hoogtepunten
^aren onder andere 'De Deurzakkers', de Zuidamerikaanse showband uit Uithoorn en buutredenaar Henk Jansen.
Manager Bob de Vries van Gran Dorado noemde het feest, geregisseerd door Ko Beekelaar en gepresenteerd door
3ram Stijnen, 'een geweldige happening'. Ook Prins Kokkei van De Scharrekoppen toonde zijn bewondering: "Ik
ieb mij uitstekend vermaakt, het was een leuke avond".

Verkiezingsprogramma's allemaal gereed
ZANDVOORT - Na CDA en
Dt>6 hebben nu ook de overige
Ine politieke partijen in Zand''oort, VVD, GBZ en PvdA, hun
"erkiezingsprogramma's ge)resenteerd. Hier in een 'notesamengevat, waarbij - gede omvang - een groot deel
noest blijven liggen.

VVD
De VVD noemt onder andere als
andachtspunten: een actief beleid
'i v de zogenaamde 5%-regeling m'ike het mdienstnemen van minder1
aliden; binnen de gemeente tijde'Jke arbeidsplaatsen scheppen waar
^ngdurig werklozen en hermtre'ende vrouwen praktijkervaring
•Unnen opdoen; extra geld voor ont'luedigingsbeleid t.a.v. drugs; strucUurschets als uitgangspunt voor
Uimtelijke ordeningsbeleid; verbeeimg van het niet te verkopen gefefntelijk
woningbczit; terugdrinB
n van de auto uit het centrum;
'oortrekking
van de Heijermans1e
g; groot parkeerterrein tussen cirl
' ut tribune en Boulevard Barnaart;
'Part inzamelen afvalstoffen; beMavo; strandafgang geschikt

maken voor gehandicapten; onderzoek naar andere bestemmingsmogelijkheid strandtentenkamp.

GBZ
Gemeente Belangen Zandvoort
heeft het meest beknopte verkiezingsprogramma. GBZ pleit voor
een afspiegelingscollege, op basis
van het verkiezingsresultaat. Deze
partij wil een efficiëntere besluitvorming bij de gemeente door eerst
ambtelijke voorbereidingen en adviezen in de raadscommissies te bespreken, waarna het college voorstellen aan de raad voorlegt. Daarnaast wenst men een aparte portefeuille economische en toeristische
zaken.
Andere punten zijn: verbod voor
honden gedurende het seizoen voor
het hele strand; gescheiden inzamelen afvalstoffen; strengere controle
afval op of aan de openbare weg;
desnoods
gerechtelijke
tussenkomst tarj verkeersvrjandige maatregelen van buurgemeenten; aanleg
Herman Heijermansweg; reservefonds voor parkeervoorzieningen;
geld uittrekken voor het stimuleren
van de thuiszorg.

PvdA
Volgens de PvdA moet men zich er
nu op richten 'het leefklimaat waar
de Zandvoortse burger dag in dag uit
mee te maken heeft, te verbeteren'.
Voorwaarde hiervoor: een overheid
die dichter bij de burgers staat. Aandachtspunten zijn onder meer: extra
middelen voor emancipatiewerk, indien Rijksbijdrageregelingen tekortschieten; mannen en vrouwen naar
evenredigheid vertegenwoordigd in
functionele commissies;; bouw van
3- en 4-kamerwonmgen; een zo groot
mogelijk aandeel sociale woningbouw; afspraken met EMM over verbetering van woonomgeving; gemeentelijk woningbezit onder randvoorwaarden aan EMM overdragen;
oude landingsbaan Roggeveld kampeer- en camperterrein; géén verlenging Herman Heijermansweg; vooraf toetsen van beleidsbeslissingen
op milieu-effekten; uitbreiding ambtelijke deskundigheid op milieugebied; herziening kapvergunningenstelsel; gemeentelijk energiebesparingsplan; nullijn subsidies veremgingen opheffen; jongerenruimte bij
't Stekkie; voldoende rustpunten op
de routes van bejaardenhuizen naar
het dorp; behoud Mavo.

Zandvoortse Reddingsbrigade en de
afdeling Zandvoort van het Rode
Kruis, de basis gelegd werd voor de
eerste Rode Kruis Transport-Colon
ne in Zandvoort. Uiteraard wordt
ook de belangrijke rol van dokter
Van Fraassen, medisch adviseur
van beide organisaties, gememo
reerd.

Oogkleppen
Eveneens van de heer Van dei
Mije is de uitleg bij een foto geno
men vanaf de villa East Bourne aan
de Hogeweg, waarbij de oude be
waarschool, de woning van Siem
Sijmpie en het huis van de familie
Volhand weer even aan de vergetel
heid worden ontrukt
De redactie van 'De Klink' is me'
het genootschapsbestuur van me
nmg dat de vijf donkere oorlogsia
ren deel uit maken van de geschiede
nis van Zandvoort 'En een heel bo
langrijk deel! Het is dus met mogi
lijk om met oogkleppen op deze pe
riode te passeren Inderdaad, \\
weten het allemaal de sympathie i .1
de antipathie voor de bezetter en ck
NSB waren in Zandvoort beide dm
dehjk aanwezig
Maar moeten we daarom deze pi.
riode m ,De Klink' overslaan9 Ik
denk van niet,' aldus hoofdicdac.
teui Harry Visser.

Een hartstilstand kan iedereen
overkomen, zowel ouderen, jongeren als babies. Ook door een ongeval, zoals vergiftiging, verdrinking
en aanraking met electriciteit kan
een hartstilstand optreden. Zeker
vijftig procent van de slachtoffers
kan gered worden als er reammatie
wordt toegepast. Het streven van de
Nederlandse Hartstichting is dan
ook dat tenminste tien procent van
de bevolking leert animeren.
De reanimatiecursus bestaat uit
vier lessen van twee uur. Er wordt
geoefend op levensgrote electromsche oefenpoppen (ook kleuter- en
babypoppen). Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een diploma. De cursus kan ook m verenigingsverband georganiseerd worden.
Belangstellenden dienen zich tijdig op te geven omdat de deelname
mogelijkheid beperkt is. De eigen
bijdrage aan de cursus is 35 gulden.
Voor inlichtingen en aanmelding
kan men terecht bij de heer De
Leeuw, Herman Heijermansweg 65,
tel. 02507-16085. Op maandag 3 april
is er voor oud-cursisten een herhalingsles. Ook hiervoor dient men
zich bij de heer De Leeuw te melden.

Deze foto, gemaakt in 1924, geeft een beeld van een gebied dat diverse malen van uiterlijk veranderde.
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Foto - Film

Woninginrichting

Onroerend goed
te koop aangeboden

* T k a Praktica spiegelreflexcamera (Super TL 1000),
Stoffering
bank/boot/cara- gloednieuw + gebruiksaanw
WILHELMINAWEG 26
Goed onderhouden middenwoning met voor- en 20 m diepe vankussens, bijv 10 kussens en serviceboekje, ƒ110 Tel
compl v a ƒ 275 't Woonwin- 02507-18829
achtertuin op zuidwest
Indeling hal, woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer keltje, Alkmaar, Laat 10, 072Dieren en
met ligbad op zolder mogelijkheid voor een slaapkamer 158076 Amsterdam, A Cuyp
130,020 6629199 Den lip 68A
dierenVraagprijs ƒ 259 000 k k
(fabriek), 02908 5700
DE BRUIJN MAKELAARDIJ O G
benodigdheden
TELEFOON 020 750451
Lijsten op maat
DENNIS PAPEGAAIEN
bij
een begrip m Nederland Bel
GRATIS
Foto Boomgaard voor gratis mfoboek 020
Grote Krocht 26 6657658 Inruil en fin mog
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor* Golden Retrieverpups we
den
gezet
over
1
of
2
kolommen
breedte
m
diverse
lettergrootAUTOBEDRIJF van BATUM bv.
Tel. 13529
gens omstandigheden gratis
ten
Rijksstraatweg 25, 1969 LB Heemskerk
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
* Te koop aangeboden 4 af te halen Tel 02507 15946
Tel 0251032956, autotel 0652801117
Micro's op de pagina „MICRO'S"
pracht eiken stoelen, gestofLET OP' Wegens plaatsgebrek BMK Tussenmeer biedt aan B M W 316 1 8
oud
m
'83
ƒ
7
950
Tel. 02507-12614
Audi 100 CL Diesel bijna 83 5
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Vaar/surfsport
feerd en 1 grote stoel, ƒ 200
STUNTPRIJZEN
Audi
100
CC
autom
LPG
inst
m
'84
ƒ
13950
bak stuurbekr ƒ4950 BMW
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter
Tel 02507-16964
bij Autobedrijf
Audi
100
CC
m
'84/11950
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur
323 i Alpma 230pk, alle opties
JOHAN BOOM
* Te koop video/t v-kastje, MARINA MONNICKENDAM
m '86 ƒ 17 950 U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297779 ƒ8950, BMW 318 autom B M W 316 1 8 m style
bruin, met lade, ƒ50 Tel de gezell jachthaven met alle
Citroen
BX
16
TRS
ferran
rood
m
86
/
9
950
28411 of afgeven/zenden aan
Onroerend goed
Zuiderakerweg 83 (oranje hek) 80 rood sportvelg ƒ2950
Lessen en clubs
02507-12536
m '88 ƒ 9 950 • Zandvoorfs Nieuwsblad, Gasthuisplem 2,
A dam Osdorp
faciliteiten Enkele ligplaatsen
Ford Mustang 5 O Ghia 3 drs Rat Ritmo Carrara
en
woonruimte
2042 J M Zandvoort
m '84 ƒ 3 950
tel 020 105478 101021
82 ƒ 4950, Lada 1200 S met Fiat Panda 34
* Te koop vouwdeur, l bruin beschikbaar Tel 02995-2595
te
huur
gevraagd
Leer
kunstzwemmen
bij
de
•
Weekmedia
Uithoorn,
Stationsstraat
70,
Ford
Scorpio
20
CL
zwart
m
'87
ƒ
17
950
Geop van 9 tot 19u
katalysator
89
15 OOOkm
Zeeschuimers Wij zoeken 10 ƒ30, salontafel, rond, noten,
1421 AA Uithoorn
m '89 ƒ 21 950
Alle autosAPK Hoge mr R ƒ5950 Lada 2107 met LPG Ford Sierra 20 CL 5 bak
Auto's en
meisjes
van 10 tot 14 jaar ƒ50 Tel 02507 12536
•
Plaatsing
is
ook
mogelijk
in
de
volgende
combinaties.
Ford
Sierra
16
CL
5
drs
m
88
ƒ
17
950
nanc snel geregeld va/4000 45000 km 85 ƒ 2950 , Mazda
Met spoed gezocht WERK- Kunstzwemmen voor ƒ 30 of
Z
Zandvoorts
Nieuwsblad,
Nieuwsblad
Haarlemmermeer,
t k 2 pers slaapbank, dresauto-accessoires
Ford
Sierra
20
l
sport
m
'87/19
950
1 jr gar
RX 7, 5 bak 84 nwe staat
RUIMTE
voor
2
maanden
per
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
ƒ 15/maand Woensd vnjd soir, vloerbed 2 kam, 14 m
m '89 ƒ 18950
Mazda 626 20 coupe eind 86 ƒ15950 Mazda 626 5 drs 2 O Ford Escort 14 BRAVO
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, 13 Tel 020261695
en/of zaterdag
lang Tel 02507-13349^
m '83 ƒ 12950
LPG/12950 Ford Escort 1 1C
«LX diesel 86 ƒ 10950, Maz Ford Escort RS 16 Injektie
Te koop aangeb TALBOT
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- Te huur gevr ongemeubileer Inl tel 16511
m '83 ƒ 4 950
uitgeb m 88 ƒ 12950 Rat Uno da 929 Sedan met LPG 82 Ford Taunus Stationcar Bravo
T
k 3 d WANDMEUBEL, 3 50 HORIZON autom 1981 voor
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- de woonr voor permanente
m '89 ƒ 18 950
75SXIEong 88/14950 Hon ƒ2950 Mazda 323 autom '81 Hyundai Stellar 16 SL
* Ouder dan 30 jaar? Nog m l, veel bergruimte, oudholl knutselaar Tel 02507-17859
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe bewoning
Huur ± ƒ 1000 geen zwemdiploma? Elke
m 88 ƒ 14950
da CMC 1 2 Special b j 86 1e ƒ 2450 , Mercedes 250 diesel Hyundai Stellar 16 SL
st, ƒ750 Tel 02507-16888
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
p m , min 3 kam Br o nr wo avond zwemles voor ou
DEMO ƒ 15 950
eig ƒ11 950 Kadett 1 3 S b | alle opties '89 ƒ 59 950 Merce Hyundai Pony Sonet
ƒ6,13 per millimeter
763
76849
bur
v
d
blad
m '88 ƒ 14950
87 / 14 950 Kadett 12 S b j des 300 diesel autom '83 Hyundai Pony 15 GL 5 drs
deren bij de Zeeschuimers T k eethoek, ronde tafel, 4
Sluitingstijd: vrijdag 1600 uur
Te koop
' m '88 ƒ 14 950 • Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie85 1e eig /10 950 Nissan ƒ 10 950, Mercedes 300 diesel Hyundai Pony 15 GL 3 drs
Schrijf men bel 02507-14119 stoelen, opklapbed m dekgevraagd
m '89 ƒ 15 950
Bluebird 20 SLX m 87 80 brons metall ƒ 4 950 Mitsu Hyundai Pony 15 GL 3 drs
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoOnroerende
* Tafeltennis in Zandvoort bed en matras, ronde salondiversen
ren verkrijgbaar
m'87 ƒ 11 950
ƒ12950 Volvo 740 GLD eind bishi Sapporo 20 GLX met Hyundai Pony 13 GL Sedan
Recreatie of competitie met tafel mass eiken regulator
goederen
te
koop
m '87 ƒ 8950 • Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
86 ƒ16950 Manta 2 0 GSI LPG 5 bak enz 83 ƒ5950, Hyundai Pony 13 L Sedan
wandklok,
Hoover
stofzuiger,
trainer Plaats voor 10 gezelli
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
gevraagd
m '89 ƒ 24 950
ong 85 ƒ15950 Mazda 626 Opel Ascona 1 6 diesel 83 5 Mazda 626 LX Diesel Hatchback
ge nieuwe leden zoals 30 50 klop/veeg Tel 02507-19850 •*• Te koop gevraagd zitje
org '88 op aanvraag • BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
1 6 H B m 86 ƒ 11 950 Escort bak ƒ 4950 Opel Ascona 2 O Mercedes 300 CE autom alle opties
plussers Bel even 16511
T k a kristallen kroon, z g voor op de kinderwagen Tel
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
m '84 ƒ 27 950
1 4 cl nw mod 87 ƒ 12950 SR 82 verlaagd sportvelg Mercedes 280 SE autom div ace
het
verspreidingsgebied
één
krant
verstuurd
Hiervoor
Maria Theresia model, h 65, 02507-19649
Garage
m '84/22 950
Peug 205 XE eind 8 5 / 7 950 ƒ 3450 Opel Ascona sport met Mercedes 280 S autom div ace
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht
br 75, 2 et, nw pr ƒ6500, * Te koop gevraagd pop
te koop gevraagd
m '87 ƒ 33 950
Volvo 240 GL aut b j 83 LPG LPG verlaagd sportvelg '80 Mercedes 200 TO VAN
Te
koop
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefovrpr ƒ1650 Tel 17248, penhuis Tel 02507-17413
Tel 02507-14534
m' 88 ƒ 33 950 nisch
ƒ 7 950 Ford Sierra 1 6 gl 5 drs ƒ 2950 , Opel Kadett 1 9 coupe Mercedes 200 Diesel div ace
opgeven- tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
aangeboden
b g g 12370
1988/44950 bezorgklachten) of zenden aan:
85 ƒ8950 BMW 315 m 83 79/2950 Renault 9 GTL met Mercedes 190 Diesel div ace
* Te koop gevr wasauto
diversen
m '85 ƒ27 950 Centrale Orderafdeling Weekmedia
ƒ 5 950 Nissan Cherry GL 84 LPG 83 ƒ 3950, Saab 99 GLE Mercedes 190 E verlaagd etc etc
* Tka mahonie houten 1- maat Tel 02507 16681
m '86 ƒ 12 950 Postbus 122
ƒ 5 950 Fiat Ritmo diesel ong mj autom 80 ƒ 2950 , Suzuki Opel Rekord Station autom
pers bed met messing, afZalenverhuur
* Te koop gevraagd han
m '88 ƒ 14950 1000 AC Amsterdam
86 ƒ6950 Kadett automaat Carry 4 cyl 86 ƒ 4950 , Talbot Opel Kadett 16 Diesel LS
* Br box + kl, badje m st, werking ƒ 150,1 bureau hang- denvrij telefoontoestel met
m 86 ƒ 10 950
83 ƒ 4 950 Volvo 244 GL eind Solare 1 6 GL '82 ƒ 1250 , Tal Toyota Corolla 12 klepper
lamp,
TL-licht,
ƒ25
Tel
ƒ 25, babyled + dekb + hoe
minimaal
10 geheugens,
80 ƒ3250 Seat Ronda 85 bot Horizon GL 82 ƒ 1250, VW Toyota Corolla Station diesel
m '85 ƒ 6 950
zen ƒ 50, hobbelprd ƒ 10 hè 02507-17468
VERENIGINGSGEBOUW
merk niet ter zake Tel 14482
Financien en
m '85 ƒ 6950
ƒ4450 V W Golf GLD 80 Golf CL Turbo Diesel '86 5 bak V W Passat 5 drs
mei v wieg ƒ 25, nwe wagen T k a moderne slaapk , hélem'87 ƒ 16 950
ƒ 2 450 en nog + 50 auto s v a ƒ 14 950 , Ford Taunus station Renault 25 GTS
Sportartikelen
De Krocht
handelszaken
zak m par ƒ50 Tel 17030 maal compl, ƒ 1200, lichtei- * Te koop gevraagd fiets
Bedfrijfswagens
ƒ 600 tot ƒ 20 000
stoeltje, voor Tel 02507met, LPG '82/3950
Grote Krocht 41, Zandvoort, Eik bergmeubel kasteelstijl, ken eethoek, tafel + 4 stoem '84 ƒ 6 500
Emmikhovenstraat 6, Amster- V W Transporter gesloten bestel
17060
PAUL RIJNVIS
len,
ƒ
500,
2
eiken
uitschuiftatel
02507-15705
18812,
voor
Autoverzekering
ƒ 750, klooster-eethoek, eik ,
m '83 ƒ 5 500
Bovag garantie OCCASIONS dam Osdorp (parallel aan Tus- Ford Transit gesloten bestel
fels
ƒ50
per
stuk
TE
KOOP" GEVR inboedel
*
Te
koop
biljart,
144x80,
BRUILOFTEN - RECEPTIES nw bekl, ƒ 350, salontaf, ei
Fiat Ronno diesel
m '87 ƒ 7 500
V A ƒ75 - DORSMAN
senmeer) 020-106943
goederen (klemgoed), boe
CITROEN AXEL TRS bj 3 88,
KOFFIETAFELS
ken, ƒ 100, buggy ƒ 25, m vi- Tel 02507-15027
V W Passat diesel variant
m '88 ƒ 13750 van let + keu en ballen, ƒ 50
blijft toch goedkoper'
Tel 02507-18042
grijsmet 16000 km ƒ 10950
trage-gordijn ƒ 50 Tel 17030 Wij STOFFEREN 10 bankstel- ken, antiek/gr moederst sp
Off Hyundai dealer A P K Keunngs stat'on
Bel nu 02507-14534
enz Tel 02507-12370
BMW 315 b j 982 zwart
• „SHOWROOM"
Inruil/Bovao. aarantie/Rnanciermg mog
Massief eiken bergmeubel, kussens inclusief stof voor
Radio/tv/video
88000 km ƒ 9 750
De autorubriek voor
ƒ295
Velours
overgordijnen
190x120x60, ƒ 300, radiomeuOproepen
Verloren en
FIAT UNO 70 S bj 84 5 drs, 5
Amsterdam en omgeving
Diverse clubs
bel ƒ 75, beuken uitschuiftta van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr
bak get glas schuifdak enz
Mededelingen
gevonden
Oplage 730 000 ex
Vitrage en alle soorten modelfel
ƒ
50,
Grundig
kl
t
v
,
66
24 uurs service
ƒ7850
Elke week in Het Parool en
Rat bestelbus 242 diesel, eind
cm, 99 kanalen, met teletekst, gordijnen v a ƒ5,95 per me
FORD ESCORT 1 6 d CL
alle uitgaven van WEEKMEDIA
TV- EN VIDEOREPARATIE 4 jr oud, ƒ350 Tel 15486
ter, gratis gemaakt' 1000 ver- J BIK 25 JAAR, clubs, esc
'84, grijs kent, m techn goede
•*•
Gevonden
in
bus
81,
zater*
Amnesty
International
Bravo bj 9 88, zilvergr, 5 drs,
Tel 0206658686
Snel en betrouwbaar
schill meubelstoff van ƒ69 mass , prive-adr, vrijbl heid
st Vrpr ƒ6000 020381715
dag
17-2jl,
plastic
tasje
met
zoekt
mensen
die
actief
wil•*• Te koop trapnaaimachine, voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle pers vnjh, vaste clientèle
get glas ƒ 19 450
Meestal thuis gerepareerd
inhoud Inl tel 02507-14359, len zijn in de werkgroep Zandprijs ƒ 100 Tel 02507-15327 soorten meubelen, boten en Buiten Wier str 3/5, A'dam
MERCEDES 200 T, bj 10 '85,
Vrijblijvende prijsopgaaf
na
17
uur
voort
Voor
info
02507-19649
donkerbl met stuurbekr, get BMW 728I 5 bak cv '83 13 750
Geen voornjkosten
* Te koop wieg, kl lila/mint/ caravans, zeer voordelig Alle Tel 020-246505 (030 944530)
of
19587
glas nivoregeling, cv enz Citroen Visa, LPG '86 5 950
Tel 020-912427
wit, m matras, ƒ 150 Tel soorten schuimrubber op 7 dg p w 12-02 u Va / 100
Totale opheffing alles moet weg
Rat Panda 45CL '85
5 500
ƒ 24 250 maat gesneden Barkrukken Opl int full-t, part-t mog
* De ANBO adviseert Stem
Oppas
gevraagd/
Foto Boomgaard 02507-19383
MERCEDES 190 E, bj 1 87, Ford Escort 1 3L 5 drs'84 8 250
stoff mcl stof of leather-look Nette vrouw komt bij nette
op een partij die echt wat
aangeboden
zilv gnjsmet, get gl stuur Ford Escort 1 1L 3 drs 82 4 950
Grote Krocht 26
ƒ 10 Prachtige 1 pers matras heren thuis Brieven onder nr
doet voor ouderen
bekr, alu wielen, 51000 km Ford Sierra 2 Ocl 5 d '88 21 950
Telefoon 13529
ƒ 55 Echt schuimrubberen 795-76857 bur v d blad
Rijwielen,
voor zeer lage prijzen
'ir De Ver Vrouwen van Nu
Opel Ascona 1 6S Ipg'85 8 750
ƒ37450
UW FILM OP VIDEO
matras met zuiver scheerwol
Gevr au pair (kindermeisje) heeft een veelheid aan clubs,
motoren,
MERCEDES 190 benzine bj Opel Rekord 2 3 D car 85 8 750
ƒ 1,75 per minuut met
afgedekt ƒ225 DE VRIES,
Turkge seks hatti
vanaf 18 jr, m gezin met evenementen enz Wordt ook
1-87, petrolmet get glas Opel Senator 2 se aut '82 9 750
gratis achtergrondmuziek
bromfietsen
Haarlemmerdijk 168, Amsterstrandpaviljoen Tel 18954
lid
of
bel
om
gegevens
met
stuurbekr,
rechterspiegel, Peugeot 309gr dies '87 18 950
dam, 020-220981, Amperestr
p6-320.327.44
telnr 02507-14462
Renault Fuego '81
3 500
electr 1e eig ƒ36750
10, Zandvoort, 02507-19347
Huishoudelijk
dakikasi 50 cent
MAZDA 626 20 GLX, Sedan, Saab 99 GL 2 d LPG '83 7 950
* Gevraagd mensen die 1x
Te koop aangeb 2 Solexen
bj 11 86, blauwmet stuur- Merc 280SE alle opt '84 28 500
per 1 a 2 maanden brieven
Tel 02507-16500
personeel
Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020812402/820581
bekr, get glas, CV 67000 Mitsubishi Gal 2 3TD '85 11 950
willen vertalen in het.Spaans,
gevraagd
* Te koop kinderfiets, 2 5 Jr,
Diversen
VW Golf diesel '82
5 950
km, 1e eig ƒ15950
Engels of Frans voor AmnesGrote
sortering
ONDERDELEN
Autoshop
J
Schievink,
Rozenmet crossbanden, ƒ50 Tel
11 750
VOLVO 240 GL, 2 3 b] 4- 87, VWGolf diesel '85
ty
Tel
02507-19649
of
19549
Corn. Sluirsstraat 2 B
02507-12120
zilvergrijs, stuurbekr, 5 versn VW Passat CLD var '87 19 750 gracht 6971 73, A'dam, tel van schade-auto's, alle
Gevr huish hulp voor 2 och- •*• Help de Polen Stuur eens
WAAIJENBERG B V , Nederlands grootste fabrikant van over
Tel. 02507-12070
J
* Te koop Peugeot brommer dekte mvalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
bak, get glas enz 1e eig Opel Kadett 1 6s LPG '83 4 750 234986 ACCU'S, impenaals, merken, alle bouwjaren
tend pw Tel 02507-16172 een voedselpakket' Geen
RAVENSTIJN, 02502 5435
Nissan Bleub Van Ipg '86 8 950 laddersteunen, fiets- en ski1 film
ƒ275 Tel 02507-15722
1
ƒ24450
en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Lid Nevar
dragers, ski boxen, alle kleuren
Huish hulp gevr, min 3 u adres' Dat hebben wij voor u
VOLVO 240 DL LPG bj 7 86 Alle auto's APK gekeurd
T k BROMMER, Peugeot 103 Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland
AUTO ELEKTRA HECHRI BV p w Tel 02507-13519
Inl tel 02907-5235
autolak, gereedschappen
blauw, get glas 5 versn bak en 3 mnd Bovag garantie
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
SP, i z g s t , mcl helm, verz , Voor inlichtingen WAAIJENBERG B V , Keienbergweg 48
AUTO DE RIJP BV
Huur ook een kraam voor de
Grote sortering ONDERDELEN ters en dynamo's Erkend
ƒ 17 450
5 films
ƒ600 Tel 15335, na 18 uur Amsterdam, tel 020 - 91 05 18
Tel 029973709
van alle schade-ajjto's, alle inbouwbednjf van TBBS/TNO
grote
VLOOIENMARKT
m
VOLVO 740 GL bj 8 85 d
Horecapersoneel
XYZ BV verhuizingen en
* T k a sportfiets, i z g st,
Sporthal De Scheg te Uitmerken, alle bouwjaren
blauw stuurbekr, 5 bak, Ipg Autobedrijven RINKO/
goedgekeurde
autobeveili
gevraagd
kamerverhuizingen Voll verz
10 versnellingen, ƒ 125 Tel
Ravenstijn,
02502-5435
Verhuur Movle-boxen
hoorn op zaterdag 7 april
ƒ17450
RENAULT
en Autobedrijf
gingssystemen
Valkenbur
Daq/nachtservice 020-424800
02507-18829
Kraamhuur ƒ 40 Inl Org buro
INGERUILD
JONGSMA/FORD, nodigen u MAZDA RUITEN voor zij en gerstr 134 Tel 020-240748
VOLVO 240 GL GL, b] 83 zil uit voor de permanente show
Gevraagd voor het zomersei De Smalen 033-611794
achter
Voor
alle
types
uit
vergr LPG 5 versnb, stuur van INRUILAUTO'S inklusief
voorraad leverbaar Fa E de AUTO ELEKTRA HECHRI BV zoen ZELFST MEDEWERK- * Jong? Alleenstaand? Wobekr ƒ10450APK goedkeuring, VVN milieu- GRAAFF, Koninginneweg 48, Klaar terwijl u wacht Ruilstar STER, liefst met ervaring
ningzoekend? Moeilijk hei
BMW732I, bj 3 82, zilvergr, 5 keunng, BOVAG garantie
ters en dynamo's Erkend
Tel 02507-14550
Laat ons weten Briefkaart
versn bak stuurbekr ƒ9750 RENAULT 5TL, 5 drs, '86,Haarlem Tel 023314275
inbouwbednjf van TBBS./TNO
naar Wurgent, Postbus 243,
VWGOLF 11 00 bj 80, groen ƒ10950, 5TS, 3 drs, 'l
goedgekeurde
autobeveili2040 AE Zandvoort
Kleding
metall ƒ 2 750 qinqssystemen
Valkenbur
ƒ11950, 9TL, 84, ƒ5950,
* Kom naar^ het politiek
gerstr 134 Tel 020240748
11 autom, 3 drs, 86, ƒ 12950,
ALLE PRIJZEN INCL BTW
Autosloperij A de Liede
forum van de ANBO op
BONTMANTELINRUIL
1
11
GTX,
5
drs,
'86,
ƒ13950,
INRUIL EN FIN MOGELIJK
INLAAT - KATALYS'ATOR»
Neem geen risico ong
(kleine) bijbel tegen excl 13 maart
25GTX, '87, ƒ24950
Brinklaan 19 a BUSSUM
PTT-vrijwanng RDW
Geeft +25% kracht' Beterelichtgew
lammy's/nappa/
FORD
Resta
1
1
L,
'84,
Voor trouwfoto's
Tel 0215943337
verbrand -15% brandst ƒ30 bontgevoerde regenmantels
(s)loopauto's
ƒ 7950, Escort 14 CL, 5 drs,
Dover Motor 02159 - 45265 Heren lammy's en jacks
HOOGSTE PRIJS
'86, ƒ 13 950, Escort 14 CL Bra
Foto Boomgaard
Folders tel 020233488
Tel 020-198691
vo, ƒ 20 950, Sierra 1 6 L, 3 drs,
NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
Grote Krocht 26 worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
'86, ƒ 15 950, Sierra 2 O L, 3 drs, Autosloperij
CÖUPEUSE/
DE ZOMBIE
alle Micro's groter dan 5 regels
'86, ƒ16950, Sierra 20 GL 5 vraagt te koop schadeauto's
inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
MODEONTWERPSTER
brieven onder nummer
aan balie kantoor zijn opgegeven
drs, '85, ƒ15905, Granada Tevens verkoop van alle merheeft tijd om de leukste mo
•• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
verloren/gevonden
Combi 2 OL, '85, ƒ11950
ken onderdelen Gespeciali- APK keuring geen afspraak, dellen naar maat en eigen
woningruil
weg/aan komen lopen/vliegen
OVERIGEN Honda Civic 1 3 L, seerd in verkoop van motoren klaar terwijl u wacht Ook repa- ontwerp voor u te maken, ook
Computerapparatuur
personeel gevraagd/aangeboden
maximaal 5 regels
87, ƒ 15950, Nissan Cherry 1 5 Inbouw mogelijk Osdorperweg raties en onderhoud Gar veranderwerk Voor alle leefonroerend
goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
en software
alleen voor particulier gebruik
GL, 3 drs, '86, ƒ12950, Opel 520 A, Amsterdam Osdorp West-Center 122476
tijdsgroepen en maten
commerciële
Micro's
het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
Ascona 16 S, 4 drs, '86,Tel 020107566
Tel 02507-17370
AP.K KEURINGSSTATION
ƒ15950, Peugeot 305 GL, 4
Graf/'s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Keuren zonder afspraak
* T k korte zijden jurk maat T k a COMM 64 + diskdrive
drs, '84 ƒ7950, Lada 2105, AUTOWRAKKEN tegen de
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Feenstra & Jimmink
40/42, van ƒ 250 nu ƒ 80, vilten (1541), cassdeck, printer,
hoogste prijs voor de deur
89, ƒ 7 950
Asterweg 24A A'dam 364702 beige hoed ƒ 40, blauw strooi joyst, floppy's, literatuur,
Gemakkelijke
betalmgsvoor gehaald Autosloperij Jan
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extia (u dient er rekening mee
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woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
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Noord, Tel 02507-13360
derdijk 386, Aalsmeerderbrug
k 0 0 P b r u i d s 1 a P0 n , ma a t
Ravenstim 025025435
T e
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Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
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s a 1 0 n t a f e 1
e n
3 8 , m 0 d e r n e
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VERZAMELBEURS
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
over voor laswerk Billijke prijs
reparatie,
van 10-17 uur op zondag 25
Tel 020-130577
Of afgeven bij
doe-het-zelf
februari a s m twee zalen van
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Erkend APK station
ARTIS Amsterdam, Plantage
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
olie verversen v a ƒ29,50
Middenlaan 41-A O a munontvangt van ons een acceptgirokaart.
groot onderhoud gratis APK
Dakkapel!!
ten, postzegels, curiosa,
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen,
Auto Centrum Duivendrecht
oude ansichtkaarten enz
Nu ook m bouwpakket
Industneweg 27 020-995176
enz Entree twee gulden
Duidelijke handleiding
voor doe-het-zelvers
Garage ROBE, gespec m rem- Ned Ver „De Verzamelaar"
In 1 dag te plaatsen
men en fricties Comeniusstr Tel 020-423519
Ook voor aannemers
455, 020 177388 Lid BOVAG
Timmerbednjf/fabnek Ruiter
Kunst
en
antiek
Garage verzorgt uw auto
Specialist in
APK KEURING
dakkapellen - kozijnen
Vooraf prijsopgave Garage HEDEN INBRENG van goede- Tel 022022700 Fax 2730
1 regel ƒ 3,63
Chrysant, Chrysantstr 14 B ren v d veiling van 5 en 6 mrt
2
regels / 3,63
A'dam-Nrd Tel 020-340549
VEILINGGEBOUW AMSTEL
Schoonheid en
3 regels / 3,63
VEEN, Frans Halslaan 33,
verzorging
A'veen
Tel
020 473004
4 regels / 4,83
('s Maandags gesloten)
5 regels ƒ 6,04
MICHEL is terug met de
Aanbieding
gezichtsbeh
vertrouwde aanbieding!
en/of peeling v ƒ27,50 Beh
Boeken
1e 10 lessen a ƒ25
6 regels ƒ 7,25
vlgs afspraak Tel 17815
Tijdschriften
overdag
020-853683
7 regels ƒ 8,46
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
8 regels ƒ 9,67
MuziekZaandam
075-174996 * T k aang vakantielectuur,
9 regels ƒ10,88
instrumenten
pockets ƒ0,25, gebonden
boeken ƒ 0,50 Tel 020-18371
10 regels ƒ 12,08

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

MICRO

Fabrieksprijzen

Woninggids van Zandvoort

CEfl/E makelaars o.g.

Algemeen

L|J

Bedrijfsauto's

Accessoires en onderdelen

AUTOBANDEN

VIDEOTHEEK
DOMBO
5,-/7,50 p.d.

25,- p. week

5 REGELS

Autosloperijen

JH f GRATIS

MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Service en
reparatie

Tel. 13529

ULJC

r

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken,

~i

Zandvoorts Nieuwsblad

Rijscholen

Auto's te koop
gevraagd

Huwelijk en
kennismaking

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020 101021
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
het HOOGSTE BOD-" Be' Parasol Reis- en Contacten
voor vrijblijvende prijsopgaaf
club 023 356840 (mfoband)
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Tel 020754193
HOOGSTE ~PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vnjwaringsbewijs, geen
sloopauto's Tel 0299037825
Koop- of VERKOOPPLAN
NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023365206

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

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

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

SNOWWHITE

Adres

schoonmaak/glazeiiwasserij
Tel. 02507-17935

Alle prijzen mcl. 6% BTW

Bob Schmidt

l

Postcode.

Plaats-

Telefoon:

S v p. in ruoriek

•

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

Een eigen huis, een plek onder de zon. Wat wil een mens
nog meer om gelukkig te worden dan het gevoel in dit door
René Froger bezongen lied?
Een plek onder de zon in het
eigen huis! Een serre dus. Zo'n
^edeeltelijk glazen uitbouw
aan het huis verandert de woning totaal. Mensen die eigenlijk willen verhuizen om de
verandering, zien hun droom
vaak verwezenlijkt als hun
woonkamer is uitgebreid met
en serre. Van de zon is optimaal te genieten in alle jaargetijden. Zelfs in de winter is het
geriefelij k.
De serre bestaat al lang. Meestal
was het vroeger een dichtgemaakte
veranda waar de wind geen overlast
bezorgde. Maar in de winter was het
er koud en in de zomer vaak te heet.
Het bouwwerk oogde als een mooi
sierlijk prieeltje, maar was te vergeijken met een planten- of bloemenkas. Tegenwoordig maakt de serre
neestal deel uit van de woonkamer.
De achterpui is er vaak geheel uitgebroken en een metertje of twee, drie
verschoven. Door het hedendaagse
materiaal is de serre goed te isolei en. In de winter blijft de koude taui:on en in de zomer blijft de hitte
juiten. De enige die binnen blijft, in
de condensvrije ruimte, is de trotse
eigenaar.
Peter Verheul is bedrijfsleider van
\Iondial Flat in Amsterdam. Het bedrijf is gespecialiseerd in serres en
vormt de Nederlandse poot van een
Belgisch bedrijf. „In de jaren zestig
en zeventig zijn de woonkamers in
Nederland altijd vrij klein geoouwd", zegt hij. „Veel mensen deneen daarom aan verhuizen om meer
uimte te krijgen. In de randstad is
dat echter niet zo gemakkelijk en
vaak duur. Dan wordt het ook met
het oog op de prijs interessant om
een serre te laten bouwen. Daarmee
verhoog je de waarde van het huis
aanzienlijk. Het is onroerend goed.
Als er in dezelfde straat twee huizen
e koop staan, wordt die met een
serre verkocht."

Op maat
Een flinke investering is wel nodig
oordat het huis in waarde stijgt.
Onder de vijftienduizend gulden is
?en beetje serre niet te plaatsen.
Meestal is er een veelvoud van dat
r

'Serre aan woonkamer
verandert leefpatroon'
bedrag nodig. Belangrijk is de fun- voor een bouwvergunning kunnen
dering en dat jaagt de kosten meteen soms lang duren. Hier is heel weinig
al omhoog. „Vooral in deze contrei- ruimte en daarom zijn gemeenten
en moet flink geheid worden en dat nog strenger op de regeltjes om een
is prijzig," zegt Peter Verheul. Ser- bestemmingsplan te wijzigen. Nu
res worden vaak op maat gemaakt heb je bouw- en woningtoezicht en
om aan de situatie en de architecto- ook schoonheidscommissies, en
nische wensen van de klant te vol- breek me de bek niet open over weldoen. Vakmenke regels ze hansen komen de
teren.
Tegenaanbouw plaatwoordig willen
sen.
veel mensen een
Mondial Flat
Victoriaanse
gelooft niet in de
stijl. Dan wordt
standaardpro••••••»••••••• •••••"••ü™™ gezegd 'dat doe
duktie van serje toch niet bij
res. „Het ontwikkelen van serres in een moderne bungalow'. Ik vind het
kant en klare elementen voor de juist wel leuk als er een beetje fantadoe-het-zelver is in opkomst. Mis- sierijk wordt gebouwd."De conschien zullen wij er ook in mee gaan. structie van de serre bestaat in de
Maar ik geloof dat dit in Nederland meeste gevallen uit hardhout. Dat
geen succes kan worden. Elke gevel heeft een natuurlijke isolerende
van een rijtjeswoning is namelijk an- werking. Het is ongeveer acht proders; dan is de achterpui 5.98 meter cent duurder dan het er mee te veren dan weer 6.02 meter. Het past gelijken aluminium in met kunstnooit en moet dus toch altijd wor- hars geïsoleerde profielen. Aan te raden aangepast. Bij maatprodukten den is het glaswerk te nemen van
heb je bijvoorbeeld de openslaande dubbel thermopane-glas. Voor het
delen tenminste op de juiste plaat- dak wordt meestal gekozen voor zelsen zitten." De kosten van een serre freinigend plexiglas. De opaalkleuriin doe-het-zelf modules zullen ech- ge uitvoering heeft van zichzelf een
ter onder tienduizend gulden blij- zonwerende werking. „Helder glas
ven.
op het dak adviseer ik alleen als de
serre aan de noordzijde ligt", zegt
Verheul.
Zonwerend
„De huizen in Nederland zijn geHet meest frustrerende voor men- middeld twintig tot dertig procent
sen die besluiten een serre te laten kleiner dan in het buitenland. De
bouwen, is het wachten op een ver- serre wordt hier daarom juist aangegunning. Verheul: „De wachttijden schaft als vergroting van de woonka-

Plek onder de zon
In eigen huis

mer. In het buitenland zie je vaker
- dat de oorspronkelijke pui in tact
blijft en de serre een apart kamertje
wordt. De serre heelt een informeel
karakter, waar de vrije tijd is door te
brengen en hobby's worden uitgevoerd. Ouders vinden het vaak prettig dat hun kinderen er in spelen,
dan is er goed toezicht op te houden.
Ideaal is het ook voor oudere mensen die misschien niet zo makkelijk
op de tocht kunnen zitten, maar
toch het idee willen hebben dat ze
buiten zijn."
Over een bepaalde welstandklasse
beschikken de klanten van Verheul
wel, maar „er zijn ook mensen die er
alles voor over hebben en die er
krom voor liggen". Volgens hem
stijgt de vraag naar de serre en
groeit de belangstellende groep ook
in de breedte. Voor diegenen die een
huis (laten) bouwen en nog niet meteen aan een serre denken, geeft Verheul de tip alvast de fundering te
leggen. Dat scheelt op termijn kosten. De ideale ligging voor een serre
is volgens de bedrijfsleider en bouwtekenaar, die waarbij één van de zijden op het zuiden ligt. „Dan heb je
het maximale plezier van je serre en
doen de planten het er ook uitstekend. Als-je pal op het zuiden zit, is
extra zonwering noodzakelijk", aldus Verheul.
Hij vindt het plezierig werk, serres
bouwen, maar is vooral ook verheugd over de 'sferische reacties'
van klanten. „Het gehele leefpatroon verandert als het licht in je
kamer van boven komt, in plaats
van alleen aan de zijkanten. Er
wordt optimaal gebruik van gemaakt, er zijn mensen die doen niet
anders dan zitten in hun serre."
F.R.
Het adres van Mondial Flat is Amstel 190 in
Amsterdam, telefoon: 381500

Behangstripper

• Daihatsu Feroza Black-Top EL2

Daihatsu Feroza in zwart
Er is een speciale uitvoering van de Daihatsu Feroza, die geheel in
zwart metallic is uitgevoerd, op de markt gekomen. De vóór- en
achterbumper en de
grille, maar ook het
open dak en de PVCkap zijn in dezelfde
zwarte metaalkleur van de carrosserie gespoten. Opvallend is de fel gekleurde roos/roze striping die op de
zijkanten is aangebracht. Het inte>rieur is gelijk aan de EL versie, met
sportieve kuipstoelen en bij de personenuitvoering is de achterzitting
in tweeen neerklapbaar. De bekleding heeft een ander design en be-

(ADVERTENTIE)
* MATRASSEN

KOMPLETE SLAAPKAMERS

Porsche Cabrio

„Je hebt het gevoel dat je
midden in in je tuin zit. De
natuur haal je naar binnen",
zo omschrijft Marijke Admiraal glunderend het serre-gevoel. Na de keuken en de zolder eigenhandig te hebben
verbouwd, heeft haar man,
Kees, ook nog het meest plezier van de serre.
Ook al heeft hij daar bouwkundig zelf niet aan meegewerkt, het is
vakwerk. „We hadden een terras
achter het huis, maar we zaten er
haast nooit. In de zomer alleen laat
m de middag. Met een serre maak
je je woning groter voor het gehele
jaar en in de zomer zet je de pui
gewoon open. Dat het ten koste is
gegaan van de tuin, is voor ons
geen probleem", aldus Kees Admiraal.
Het rijtjeshuis in de Amstelveense wijk Waardhuizen is omgetoverd in een zeer stijlvolle woning.
De serre met een diepte van 2 m 50
is er aan de achterkant over de
breedte aan toegevoegd. Hoewel de
parketvloer naadloos doorloopt
van de living in de serre, blijft het
uitbouwtje op zichzelf staan. Door
de lichtinval heeft de gehele woonkamer een andere sfeer mee gekregen en is nog ruimer geworden dan
het aantal oppervlaktemeters doet
vermoeden. Daarbij komt overigens dat het jonge echtpaar wel
kaas heeft gegeten van inrichting
en interieurkeuze.
Het schuin aflopende dak is van
Plexiglas dat een geïsoleerde werking heeft van zowel binnen uit als
van buiten uit. Het licht dat het
huis binnen straalt wordt daardoor diffuus. De gehele achterpui
van de op het zuidwesten gerichte
serre is uitgevoerd in dubbelwandig glas. De schuifdeur kan voor de
helft open. Nu hangt er een stemtaige witte vitrage voor, „maar als
de zon schijnt of als er sneeuw ligt.
schuiven we die natuurlijk opzij."
Kees Admiraal heeft zelf zorg gedragen voor de afwerking van de
serre. Ook de leidingen en elektriciteit heeft hij omgelegd en weggeWerkt. „Het bouwkundige gedeelte
kun je haast niet zelf doen, maar de

rest is goed te doen als je van te
voren plant", zegt hij. Hardhout is
het gebruikte constructiemateriaal. Hoewel een zonnewering niet
nodig is - de volle zon komt het
huis niet binnen door een uitspringende muur van de buren - is er
gekozen voor plexiglasdak. Kees:
„Op helder glas op het dak zie je
direct al het vuil en 's avonds kijk
je in zo'n donker gat." Zijn vrouw
voegt toe: „En je woont toch in een
rijtjeshuis, bij een doorzichtig dak
kijkt de buurvrouw zo bij je naar
binnen als ze de was ophangt. Bij
andere huizen in de buurt is er ook
bijgebouwd, maar dan een dichte
uitbouw, zonder glasdak. Dat geeft
wel meer ruimte maar niet dit effect. Tegenwoordig zijn we één van
de laatsten die het licht hoeven aan
te doen, terwijl wij voorheen ook al
vroeg de kamer moesten verlichten."

Goedkoper
Het gezin Admiraal woont vijf
jaar in het huis 'dat zo standaard is
als het maar kan'. Een periode is er
gedacht om te verhuizen naar iets
groters. Kees: „Maar er schreven
zich vijfhonderd mensen in voor
één huis, dus dat was zeer moeilijk." Ze zijn er absoluut niet rouwig om dat ze niet zijn verhuisd.
„Het is een hele leuke buurt en je
weet wat je hebt. Bovendien zitten
we nu goedkoper en als we het huis
willen verkopen, zullen we er niks
op verliezen. Voor een nieuw huis
met een beetje meer ruimte moet
je al gauw een ton meer betalen.
Daar komen dan nog alle verhuiskosten bij." Alles meegerekend
heeft de bouw van de serre veertigduizend gulden gekost. Het echtpaar heeft de indruk dat de verwarmingskosten niet hoger uitvallen
dan voorheen.
Precies eenjaar geleden dienden
Kees en Marijke Admiraal de aanvraag om te bouwen in bij de gemeente. In tegenstelling tot de
meeste gevallen was de goedkeuring al na vijf maanden gegeven, zij
het na vele telefoontjes. Na het leggen van de fundering, het metselen
van een zij muurtje en het plaatsen
van een steunbalk (alleen al tien- >

duizend gulden kosten) om te
voorkomen dat de gevel zou inzakken, kon de serre eind september
aan het huis worden gezet. De gehele operatie is op het juiste moment afgerond. De twee kinderen
hebben er plezier van en de box
voor de derde, die op komst is, zal
een mooi plekje krijgen in het nieuwe vertrek. De ruimte is daarom
ook een investering in de toekomst, want oorspronkelijk is het
in 1984 gebouwde huis niet groot
voor een gezin.
„De kinderen hebben ook een
voorkeur voor de serre", zegt Marijke. „In het begin zetten ze hun
stoeltje voor het raam en gingen
naar buiten kijken. Als de oudste
nu een spelletje wil spelen zegt hij
een beetje elitair 'kom we gaan in
de serre zitten'. Ik vind het heerlijk
om er piano te spelen. In de serre
geeft het meer rust en door het
licht is er een prettige sfeer."

Ritueel
In een hoek staat een uitnodigende stoel met een uitschuifbaar voetenbankje. Met de bekende compositie van Vivaldi en een goed boek
moeten daar in alle vier jaargetijden paradijselijke momenten zijn
te beleven. Het ontbijt zal voor de
serre-eigenaar tijdens een ochtendzonnetje extra aandacht verdienen
en het drinken van een kopje moet
zijn rituele karakter weer hebben
terug gevonden.
Die voorstelling had Marijke
ook, maar door de immer spelende
kinderen komt het er niet altijd
van. Ze is er echter zeker van dat
de serre in de toekomst nog intenser zal worden benut. „Je bent veel
meer betrokken bij alle jaargetijden en het lichteffect werkt in het
hele huis door. Het is er gezelliger
door. Je gaat er 's morgens al zitten
als de zon een beetje schijnt. Het
was wel even wennen met regen.
De eerste druppeltjes hoor je al,
soms lijkt het alsof het hoost terwijl het motregent. Maar dat klinkt
wel knus. We hebben nog niet een
echte zomer meegemaakt met de
serre, maar ik stel me voor dat dan
ook het eetgebeuren daarheen verschuift." FERDINAND RTJSCH

In de rubriek Toeren die vorige
week op de ATV pagina stond, is
een foutje in één van de telefoonnummers geslopen. Voor de tekenen schilderreis naar de provincie
in Macedonië kan men bellen naar
Ina Tours, tel. 020-272162 of
272169.

Renault levert
NS 'bussen'

Rust en comfort zien we niet
alleen terug in de kleding maar
ook in de schoenenmode. Dat
betekent dus stevig met beide
benen op de grond staan, dank
zij de lagere hakken en de bredere loopvlakken. Hoewel de
kleur van de schoenen vrijwel
beperkt blijft tot natuur- en
aardekleuren, zien we in de accessoires keer op keer vrolijke
tinten terugkomen. Zo zijn er
in het komende zpmerbeeld de
grote kleurige voile sjaals, vrolijke stropdassen en 'gekke'
sieraden.
Foto Wilfned Overwater

Teken- en schilderreis

Een Eindhovens automobielbedrijf is erin geslaagd de Porsche 911
Targa om te bouwen tot een 911 Cabrio. Door toepassing van originele
Porsche onderdelen kan nu iedere
bezitter van een Porsche 911 Targa,
bouwjaar 1981, zijn auto laten omtoveren tot een Cabrio. De kosten beDe Nederlandse Spoorwegen hebdragen zo'n 12.500 gulden excl.
BTW, levertijd 2 weken. Voor meer ben onlangs vijf nieuwe Renaults
'Trafic in gebruik genomen. De auinformatie tel. 040-114682.
to's gaan in het hele land dienst doen
als informatie-punten voor het publiek. Met de Eenaults Trafic, die in
de opvallende gele huiskleur van de
NS gespoten zijn, zeggen de Nederlandse Spoorwegen het publiek actiever en klantgerichter te willen benaderen. De vijf nieuwe Trafics zijn
van het type T1100D, en uitgerust
met een 2,1 liter dieselmotor.
Door de verhoogde uitvoering beschikken de info-bussen over voldoende stahoogte en de verlengde
wielbasis en de praktische innchting zorgen voor ruime kast- en toeweegruimte.

S>I3IAIV>MVVTS 3131JIAJO>1

Het gezin Admiraal maakt dankbaar gebruik van de zonnige serre.

staat uit velours materiaal en ook de portieren zijn met dezelfde
stof bekleed.
Het interieur is zeer
compleet uitgevoerd.
Het dash-board is overzichtelijk, waarbij direct de twee grote ronde 'klokken' opvallen
van de snelheidsmeter (met dagteller) en de toerenteller. Verder is een
hellingshoekmeter, voltmeter en
een digitaal klokje geplaatst op het
dashboard. Van binnenuit kan de
achterdeur worden afgesloten en
ook het brandstofklepje is van binnenuit te openen.
De auto heeft een 1.6 liter motor
met 16 kleppen en electronische
brandstofinspuiting. Deze speciale
uitvoering van de Daihatsu Feroza
kost/38.995,- (inclusief BTW) voor
de personenuitvoering, meldt de importeur.

Het verwijderen van oud behangpapier is altijd een lastige en tijdrovende bezigheid geweest. De firma Black en Decker heeft daar,
volgens eigen zeggen, een oplossing voor gevonden. Ze introduceert een handzame, elektrische
behangstripper waarmee iedere
doe-het-zelver probleemloos kan
werken. Het apparaat weegt maar
één kilo (geheel gevuld met water
1,5 kg). Hierdoor is het met één
hand te bedienen, zodat de andere
hand vrij blijft om met een afsteekmes het behang te verwijderen. De
afneembare watertank is doorzichtig zodat men het waterniveau
permanent onder controle kan
houden. Eén keer vullen is voldoende voor 15 minuten werken.
Het snoer is vier meter lang, genoeg om ook vlak onder het plafond het behang te verwijderen. De
behangstripper heeft een vermogen van 1200 watt en kost ƒ 149,-.
Verkrijgbaar bij de doe-het-zelfzaak.

Een rustig beeld vol natuurlijke
bruinen is de trend in herenschoenen. Wel zo'n tweederde van de
voorjaarscollectie is bruin, van naturel tot chocolade, en daar zal niet
iedereen gelukkig mee zijn. Instappers winnen het royaal van de veterschoenen. Het nieuwe leer met speldeprikgaatjes wordt gecombineerd
met glad leer. Nieuwe vlechtvaria-

ties zijn er zowel op vetermodellen
als instappers.
De vrouwen hebben toch nog
steeds de meeste keus m schoenen.
Zij hoeven zich ook niet te beperken
tot de wat saaie kleuren die de heren
voorgeschoteld krijgen. De opvallendste frivolité's zijn in de zomeizon blinkende accenten van brons,
goud of oudzilver op, met name,
zwart leer. Ze zijn er in de vorm van
vlechtbanden, voeringen of inlegzooltjes. De zogenaamde 'sling-back'
(schoen met open hiel) is terug in
het modebeeld.

Textiel
Textiel wordt met name voor de
zomerse schoenen heel belangrijk.
Veel vrolijke unikleuren en bonte
prints (vaak met elkaar gecombineerd). In klassieke pumpmodellen
in textiel worden veelal fijnere kwaliteiten zoals satijn- en (ruwe) zijdeachtigen verwerkt. Strikken en elastiek-inzetten zijn populair en inlegzooltjes zijn vaak ook in een print
uitgevoerd. Plateau-sandalen en
teenslippers zijn een 'hot-item' voor
de hoogzomer.
Kinderen zijn dol op kleur en dat
is in de schoenencollectie goed te
merken. Vooral linnen schoenen beloven een hit te worden. Naast vrolijk bedrukte gympjes, in alle maten,
zijn er voor de meisjes ook ballerina's (met elastiek-sluiting) en veterschoenen in bonte bloemenprints.
Hoge zoolranden zijn in en die vinden we dan ook terug m de baseballschoenen.
Behalve met kleurige schoenen
kunnen we de zomerkleding goed

accentueren met vrolijke sjaals. We
vinden ze vooral terug in de orientaalse collectie. Niet alleen om het
hoofd, nek of middel, maar ook als
rok doen de vrolijk getinte sjaals
goed dienst. Zeker als om het middel
dezelfde sjaal nog eens terugkeert,
eventueel gebruikt als riem.
Voor de heren zijn er kleurige
stropdassen, sterk beïnvloed door
de zogenaamde fifty's look. Er bestaat een heel viscose programma
maar uiteraard ook aandacht voor
de honderd procent zijden dassen in
jacquard dessins (onder andere strepen, schilderijen en fruit) en printen
(aquarellen, medaillons, bloemen en
paisleys).
De nemen zijn, zowel voor de dames
als de heren, breed en bestaan
hoofdzakelijk uit tuigleer met
vlechtprints, bordures, applicaties
en grovere gespen.
Eén van de leukste dingen die we
terugzien bij de accessoires deze zomer zijn veel en vooral grote sieraden. Je hoeft niet de loterij te winnen
om ze aan te schaffen, want de bedelarmbanden, grote koperkleurige

WEEI

kettingen en fraitoorbellen zijn er in
goedkope uitvoering. Voor een
avondje uit zien we nog steeds de
strass-sieraden. En ook dit geflonker en glitter is voor een zacht pnjsje aan te schaffen.
TRUDY STEENKAMP

geeft u meer!

EEN WEEKEND CULINAIR
GENIETEN IN ZEELAND
VOOR ƒ
In samenwerking met Hotel Wülebrord in Zoutelande biedt
Weekmedia haar lezers de mogelijkheid om aan het einde van
de voor j aars vakantie een weekend te genieten van de uitgestrekte natuurgebieden op het Zeeuwse eiland Walcheren.
Speciaal voor de liefhebbers van strand wandelingen, rust en
gastronomie organiseert Hotel Willebrord een culinair weekend.
Het arrangement begint op zaterdag 3 maart vanaf 12.00 uur.
's Avonds rond 18.30 uur wordt u een uitgebreid 6 gangen diner
met vele vis- en vleesspecialiteiten geserveerd. Op zondagmorgen 4 maart na het ontbijt eindigt het arrangement.
De kosten voor dit culinaire weekend bedragen ƒ 119,- per persoon. In overleg is het mogelijk om al op vrijdag 2 maart te arriveren en er dus een extra lang weekend van te maken.
Nadere informatie en reserveringen uitsluitend bij:
Hotel Willebrord
Smidsstraat 17
4374 AT Zoutelande
tel. 01186-1215

geeft u meer!
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En omdat we zo goed maat houden
weet u zeker dat t goed zit.

McDonald's
Zandvoort
Raadhuisplein 3
Tel. 02507-16001

vanaf vrijdag
23 februari
iedere dag geopend
* * * *
Gevraagd

Beugelbeha met kantrand. In wit
en zwart. Mi 75-85 B, 80-90
C/D.
l&fS 14.75

Uni kmdersweatshirt met applique. 65% polyester/35% katoen. In diverse kleuren.
Mt. 86- 98 2&ft5 15.Mt. 104-116 22rf5 15.Mt. 128-164 2&T5
18.-

parttime of fulltime

medewerkers/sters

Ongevormde panty's voor de
grote maten, 20 denier.
Mt. 4"4/46 en 46/50.

1.60 1 voor 10-

Bedrukt babysweatshirt. 70%
katoen/30% polyester. In diverse kleuren. Mt. 68-80.

FEBRUARI AANBIEDING

zonnebank
7,50
Gez. kanon 2 gez.bruiners 7,50
Gez.bruiner 3 bruiners 12,50
Biolarium
16,00

Witte sportsokken met nngels.
Tenminste 85% katoen.
Mt. 35-46. 4.75 2voorZ.75

12.Herensweatshirt m diverse kleuren. Mt 46/48-54/56.
34^5" 25.-

E:

Elastisch katoenen herenslip. 90% katoen/10% polyurethaan. In wit, skin en bleu. Mt. 4-8.

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

HEMA De normaalste zaak van de wereld,

Passage 42, tel. 12500

MET HET OOG
OP CARNAVAL!
bij de SPAR

Hoogste rente bij de
Verenigde Spaarbank.

Stegeman
schouder-

Magere
hamlappen

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
BIJDRAGE AAN 'T MILIEU LEVERT?
Als u vanaf nu minimaal ƒ1.000,- inlegt op een
Vaste Termijn-rekening, krijgt u vijf jaar lang
geen 1-Y\% nu ii' iefst 8H% per jaar.
Een uniek aanbod. Vast en zeker. Kom
snel langs op ons kantoor Grote Krocht
38, 2042 LX, Zandvoort voor meer informatie.

EERST DENKEN, DAN

DOEN.

Publikatie aangeboden door dn blad m samenwerking mei de Stichting Ideële Reclame

verenigde
spaarbank

i lot l 3 /P90

"DESUMSHOP"
Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

SPÉCIALITÉS VAN
RINKO

ledere maandagochtend open

RENAULT 5 PARISIENNE

CELSIUSSTRAAT 192

De verleidelijke versie van de Renault
5 Campus Met geunt glas, speciale
Pansienne stnping en -logo en zonnedak.

Pnjs- F. 19.295,-

Tel. O25Ö7-14443
RENAULT 5 GT TURBO
De Turbo onder de Turbo's. Met.
5-versnellingsbak. Van 0-100 km in 8 sec
Top 200km/u Kleur bleu sport metallic
verm GT Turbo logo op achterklep en
middenstijl Prijs. F. 35.320,-

WEILING
van Zweeds restaurant „Bolwerk"
Kennemerplein 5 Haarlem
(achter NS station)

Dinsdag 27 februari 's morgens 10.00 uur.
De gehele inventaris zal worden geveild o.a.

MEUBILAIR, KEUKENMATERIAAL,
VERLICHTING
EN VELE ANDERE GOEDEREN.
Inl. tel. 02507-12164 of op de kijkdagen.
Zondag 25-2, maandag 26-2
van 10.00-16.00 uur.

Tel.
Deurwaarder
H. Terhoeven
te Haarlem

023-320668
Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker
te Zandvoort

RENAULT 5 C O S M O P O L I T A N

1

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!

Het speciale van de Nationale Postcode Loterij is dat, als in uw postcode iemand een
Postcodeprijs wint, iedereen die in dezelfde postcode* woont automatisch dezelfde prijs
krijgt uitgekeerd! 'maximaal50 toten per postcode

800.000 SUPERPRUS

Als u minimaal 5x meedoet in
12 maanden dan telt uw unieke |
postcode lotnummer mee voor I. WIN

iu/\ isio I hij o

Daarmee machtigt u de Nationale
Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank af te
schrijven.

Autobedrijven Rinko

Van

800 000.-

Q 1 lot (10-) Q 2 loten (20-)

Vittii^mii» i/i L\ailiui(inHiiikii'n D(.a nfclit. /on/n l mJS/ilinun

Cuncsttaat 8-10,2041 CD Zandvoort,Tel 02507-13360 (showt-)

-rv^.» n SM l
*CC/V TON* BON

de grote superjaarprijs van Jf\ «^j Ik wil meedoen aan de Pottende loterij en ik wil
kans maken op een van de vele pnizen
maar liefst
fi_tpji.
~
Ik machtig u hierbii maandelijks tot wederopzeggmg het
Meedoen is heel eenvoudig
aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
U vult de bon hiernaast in.
En lk maak naast de maandelijkse prijzen kans op de superjaarpri

Pnjs va F. 20.165,- RENAULT
RENTE 24
MAANDEN
Lm jjimstyt. ifii(uij;i.liiij> 0'\' inilcl'ii mi liwpttjil uw 2-1 mucintfcii
Op luleic Rimmlt 5 UnCUSI ËLDE BETALING* Als \i mi LUI
KiMiHill ï/joo/X I H H / I I I m pas met 12i>kumif(.n (c htalm

de Nationale Postcode Loterij. Hoofdprijzen van 25.000,-, 50.000,-, 100.000,Verder vele Postcodepriizen van 10,-, 25,-, 50,-, 100,-, 500,-, en 1000,-.

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

Nu al beroemd om z'n vele extra's, o a •
gerieflijke stoelen, van binnenuit verstelbare buitenspiegcls, \\nsAvasscr op de
achterruit Soepele, schone
m&
motor, 5-vcrsnclhngsbak
\ffl

0%

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE
Iedere maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers van

Oe Loterij Is QoedgetteunJ docr da Staatssecretaris
van Justltttt onder nummer LO 890/096/177 B9 d d
20/10/89
ue uitslag zal worden gepubMceerd kt deze krant
en in een aantal dagbladen
Prl|zen boven 1000. worden belast mei 25%
kansspelbelasting Reglement en trekklngs^sten zijn
vftntrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting
Nationale Postcode Loterij Wlllemsparfcweg 178
^^^•ei
^, 1071 HT Amsterdam De
^•am^"*^ opbrengst van de Nationale
NATIONALE Poslc°* L°">"l <> bestemd
linilvimku voor humanitair went en
mlli UD6scnB
«
nning

l O T E R IJ

Q

loten ( gulden)

Dhr/Mevr

Naam .

dalum:.

Adres'.
mijn postcode is

l l l handtekening'

Woonplaats

Deze bon opsturen m een open enveloppe zonder
l postzegel aan Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 11067,5200 VCDen Bosch

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

-^^^mm mi

mi *^mmrmi

w '^•i^' ^mrn^- ••

*^mr ^m*^-
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Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 9

l^tedia

'Vivian'
overvalt
pachters

'EtEZEJNEEKi
IV/IoeïBïjk
De antwoorden van politici
varieéren van 'moeilijk' tot
'geen oplossing', als het om de
woonproblematiek gaat van de kleine huishoudens.

3

ZANDVOORT - De storm die
de afgelopen dagen de kust
heeft geteisterd, heeft in Zandvoort zeker voor enkele tonnen
schade berokkend.
Vooral op het strand heeft de
storm, ondertussen gedoopt tot orjaan Vivian, huis gehouden. Marco
van der Staay van Sunset werd
maandag, op zijn verjaardag/verrast
met een uit elkaar geblazen strandpaviljoen. "Hij zal wel stil in een
loekje zitten", zei de familie Van
Andel, van tent 19, die klaar stond
om een handje te helpen. "Zo erg
was het ook weer niet", aldus Van
der Staay achteraf. "Maar op strand
<un je met die storm niets doen, ik
neem het risico niet". Een zelfde lot
trof Freddy en Paul Zonneveld. Het
vreemde is, dat beide paviljoens al
winddicht waren toen het gebeurde.
'Niemand snapt er iets van", zegt
Freddy. Ook bij hen is de schade
eroot. "Alleen twee dakschotten en

Vrouwen en dan met name
n
uit Tsjecho-Slowakije heb»3
ben de liturgie samengesteld van
Wereldgebedsdag, morgenavond
ook in de Gereformeerde-Kerk.

SpooK
Het degradatiespook begint
jsteeds tastbaarder te wor3
den voor de Zandvoortse Schaakclub, met acht man nu nog tweedeklasser.

Rustig

"Ik ben aangenomen bij de gemeente als beleidsmedewerker bewonerszaken", aldus Bloeme. "En
dat kun je niet combineren met een

Politici te gast
bij ondernemers
ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort heeft de plaatselijke
politieke partijen uitgenodigd om vragen te beantwoorden, over de gemeentepolitiek de komende vier
jaar.
De politici zijn in verband met
de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart uitgenodigd op de
ledenvergadering die een week
daarvóór, op 14 maart, wordt gehouden in de Ruyterzaal van het
Gran Dorado boulevardgebouw.
Deze begint om 19.30 uur. Op
de bijeenkomst is een politiek
uurtje ingeruimd, waarin de
gasten hun licht kunnen laten
schijnen over de te verwachten
ontwikkelingen of het uitblijven
daarvan, waar de ondernemers
mee te maken kunnen krijgen.
Men krijgt de gelegenheid vragen te stellen. Ook niet-leden
zijn daarbij welkom.
Verder komt onder andere
het verslag van de penningmeester over 1989 aan de orde.
De balans meldt ƒ71.301,27 aan
activa en passiva, het eindbedrag van zowel inkomsten- als
uitgavenkant is ƒ77.638,75. De
uitgaven lagen vorig jaar ruim
dertig duizend gulden hoger
dan in 1988, hoewel op sommige
posten kon worden bespaard.
Aan evenementen is echter
ruim ƒ8500,- meer uitgegeven,
terwijl sfeerverlichting en het
stroomverbruik daarvan zo'n
ƒ31.000,- opslokten.
(ADVERTENTIE)

Haltestraat 20
organiseert
vrijdag 16 maart a.s.

Datum
1
2
3
4

mrt
mrt
mrt
mrt

5 mrt

6 mrt
7
mrt
8 mrt
9 mrt

HW

LW

05.55 01.13
06.38 02.00
07.21 02.46
08.11 03.30
09.36 04.25
10.55 05.34
-.- 07.14
01.04 08.44
02.05 09.44

HW

ZANDVOORT - 'Met oog en oor
de badplaats door', een bekende
titel van een even bekende rubriek
die men jaren lang-, tot en met
1982, in het Zandvoorts Nieuwsblad kon vinden. Het was ook een
hoog gewaardeerde rubriek, die indertijd verzorgd werd door de heer
Kuiper senior. Op veler verzoek
heeït de redactie nu besloten 'Met
oog en oor...' weer in het leven te
roepen, als dé plek in het Zandvoorts Nieuwsblad voor de echte
'dorpse' nieuwtjes.
Bram Stijnen werd bereid gevondtu Qsse rubriek, öie inert vanaf deze week op pagina 7 aantreft,
voor zijn rekening te nemen.

ZANDVOORT - Drieënvijftig
bewoners van de Keesonnstraat zijn te hoop gelopen tegen de bouw van een loods
naast het volkstuinencomplex.
Zij verwachten er de nodige
overlast van.

Flatbewoners lopen te
hoop tegen bouwloods
een loods van ongeveer 9x3 meter,
bestemd voor pluimvee. De loods is
gisteren geplaatst, hoewel er op 19
februari tal - volgens de omwonenden 53 - van bezwaarschriften zijn
ingediend tegen de bouwvergunning. 'Mijn bezwaar geldt met narne
de ontsiering van het inmiddels tot
natuurmonument
aangemerkte
duinlandschap en de direkte woonomgeving van tenminste 55 gezin-

De betrokkenen zijn allen wopnachtig in de meest westelijke flat in
de Keesomstraat en kijken vanuit
hun woning uit óp het volkstuinencomplex. Daarnaast worden momenteel teellandjes aangelegd voor
telers afkomstig uit het binnenterrein van het circuit, de grond is al
vlak geschoven.
Op het terrein staat nu echter ook

den. We hebben in-het duin al gemerkt hoe het er uit kan gaan zien".
Nu is men uitermate verontwaardigd omdat de loods toch is opgebouwd. 'Bij de beesten af, aldus de
flatbewoonster die liever niet haar
naam in de krant ziet. "Van de gemeente zijn er immers mensen wezen kijken en er is mij toegezegd dat
er nog geen bouwvergunning wordt
afgegeven". "Bouw- en woningtoezicht is er geweest", bevestigt Johan
Sandbergen van ruimtelijke ordening, "en zij hebben de bouw stil
gelegd".

nen. Recreanten nog daar gelaten',
aldus een van de bezwaarschriften.
Aanvankelijk maakte men zich
vooral druk,
omdat de loods (ongeveer 30 m2) - naast opslag - bestemd
is voor pluimvee. "Op de volkstuintjes worden geen dieren gehouden",
aldus één van de bezwaarmakenden.
Volgens de woordvoerster is de
"Van die tuintjes hebben we dan ook
geen last. Maar een loods met bees- bouw daarna echter gewoon doorgeten, dat moet een rommeltje wor- gaan. "Hij is nu helemaal klaar".

Omroepen krijgen advies samen te werken
ZANDVOORT - De Zandvoortse Omroep Organisatie
zal alsnog de Bennebroekse
omroep De Branding benaderen om tot samenwerking te
komen. Wethouder Aukema
heeft bij de vertegenwoordiging van de ZOO, die afgelopen
maandag het programmaplan
presenteerde,
aangedrongen
op dit overleg.
Zowel de ZOO als De Branding
willen in de nabije toekomst in
Zandvoort gaan uitzenden, maar
slechts één van beide kan worden
toegelaten. De beslissing ligt bij de
Raad van de Media. Het is aan de
gemeente Zandvoort om beide omroepen te toetsen op basis van onder
andere continuïteit en de mate waarin de bevolking weerspiegeld is in
het programma-aanbod. Eind april
moet de gemeente definitief advies
uitbrengen.
In verband daarmee overhandigde
een delegatie van de ZOO maandagochtend aan wethouder Aukema nadere gegevens over opzet, programmering, de programmaraad en de

LW

18.12 13.46
18.58 14.26
19.51 15.04
20.5416.06
22.25 17.15
23.55 19.00
12.3520.56
13.4521.55
14.24 23.51

Vanstanden: 4 mrt. EK 03.05 u.
"Qodtij: 5 mrt. 22.25 u. NAP+54cm

Men vertrekt hiervoor om 20.00
uur vanaf het botenhuis aan de
Thorbeckestraat.

behoefte in Zandvoort aan een lokale omroep. Aukema drong echter
aan op samenwerking tussen de
twee kandidaten. "Het zou plezierig
zijn als er wordt samengewerkt", aldus Aukema, "zodat de regio niet
overspoeld wordt omdat elke gemeente of dorp een eigen omroep
krijgt". Daarbij wees hij op de trend
bij diverse instanties om te regionaliseren. "Ik voel er weinig voor een
voorstel te moeten doen, zonder
voorwaarden scheppend bezig geweest te zijn waardoor samenwerking tot stand zou kunnen komen".
De Branding lijkt al een kansvolle
kandidaat, gezien een reactie van

Aukema. Hij wees er immers op, net
als in de voorlaatste raadsvergadering, dat deze omroep reeds over de
nodige techniek en een complete
studio beschikt. Bij de ZOO is dat
ook het geval, zo verzekerde de afvaardiging hem. "We hebben een
mobiele studio en de faciliteiten om
radio te maken zijn zeker aanwezig",
aldus Lennard Groot, van de ZOO.
Daarnaast legde hij uit dat deze
organisatie de afgelopen weken al
twee keer gesproken heeft niet de
voorzitter van De Branding, Paagman, over een samenwerkingsverband. Het bestuur van De Brandingzou echter pas over twee maanden

uitspraak kunnen doen. En die tijd
is er niet meer. Het college van burgemeester en wethouders zal nog
deze maand een standpunt moeten
innemen, dat begin april in een
raadsvoorstel aan de commissie
voor financiën wordt voorgelegd. De
ZOO zal Paagman nogmaals benaderen, waarna beide partijen samen bij
het college worden uitgenodigd.
Zandvoort neemt voor de ZOO,
die vijftien vaste medewerkers en
achttien mensen 'stand by' heeft en
hier 24 uur per dag zou kunnen uitzenden, in de regio een aparte plaats
in. Mede vanwege de vele toeristen
die hier enkele weken verblijven.
"Het kan zeker interessant zijn om
ook voor hen nieuwsprogramma's
te maken", aldus delegatielid Vincent Huying.
Volgens hem moet het bovendien
mogelijk zijn met andere radiostations uit de omgeving samen te gaan
werken en één regionaal programma te maken, met voor elke gemeente een aparte editie.

(ADVERTENTIE)

FEESTELIJKE OPENING
Vrijdag 2 maart

met exclusieve lingerie
badmode en damesmode
Galerij Kerkstraat 22 9/11 Zandvoort
tel. 02507-14267
met bekende merken zoals:
Lingerie/B adm.o de
* La Perla (Italy)
* Malizia (Italy)
* La Dogaressa (Italy)
* Anti Flirt (Paris)
* Simon Perele (Paris)

Damesmode
* !-a Milliardair
* Tramway (Pans)
* Hunza (London)
* Pink Soda (London)

Komt u gezellig even langs!!!

Natuurlijk,

ilii' krant moet ik hfblK'ii.
Omdat ik graag «il wi-U'n wat /idi in m i j n
omgeving afspi'dl. Ter kc'iinismaking ontvang ik liet Xaiulvuons Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.
(ADVERTENTIES)

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarcliief?

Nieuwsblad
Naam: (m v )
Ailri'.s:

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Foto: Berlott

KIEKADO

l

DAGGI

ANTIEK
MODE
KADO-ARTIKELEN
NIEUWE KOLLEKTIE
LEDEREN MEUBELEN
IS BINNEN
Tel. 18855. Galerij Kerkstraat 22. Tel. 2O136.

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE
TEL. 14267

L_i-i_..^_ _j

u. J—..!._-:-.-u J

l'nslaxk' l'laats:
Telefoon: L_J

- Wethouder Aukema drong maandag bij de uitgebreide delegatie van de
Zandvoortse Omroep Organisatie aan op samenwerking met De Branding.

GALERIJ KERKSTRAAT: JA, GEZELLIG!

l hl l 3056

Het Rode Kruis had een verQ
rassing in petto voor dokter
%3
Drenth. De dokter nam vrijdag afscheid, na vele jaren in Zandvoort
werkzaam te zijn geweest.

Met oog en oor

functie als raadslid". Bloeme heeft
zijn aftreden dinsdag bekend gemaakt aan de overige fractie- en bestuursleden. "De reacties waren verschillend, sommigen feliciteerden
mij, anderen namen het voor ken,nisgeving aan".
Feit is dat Bloeme er min of meer
op gerekend had, wethouderskandidaat te worden. Wat dat betreft werd
hij echter gepasseerd door de - qua
raadswerk - minder ervaren Jeannette van Westerloo. Of dat met zijn
beslissing te maken heeft? "Op de
achtergrond speelt het natuurlijk
mee, anders had ik nooit bij de gemeente gesolliciteerd". Nu staat hij
nog als tweede op de PvdA-lijst, door
zijn beslissing zullen Van Gelder (4)
vrijwel zeker en Weber (5) waarschijnlijk in de nieuwe gemeenteraad komen.

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt maandagavond 5 maart een oefentocht.

Waterstanden

:: Afscheid
'j
>i
'(]
pic!

De paviljoens 'Freddy en Paul' en
'Sunset' (foto) werden totaal omver
geblazen.

KNZHRMoefent

aanvang 22.00 uur

Het carnavalsweekend is
~•*
rustig verlopen in Zandvcort,
f
enthousiasme was voornamelijk bij
de kinderfeestjes te bespeuren.

• De storm dreef de zee hoog op
tegen het strand, her en der werden
terrastegels weggespoeld.

wat balkjes zijn nog heel. Wij zijn
verzekerd, maar - net als iedereen niet voor de inkomsten die je derft
en al het werk dat er aan hebt. En we
hadden alles net nieuw in de verf
zitten".

PvdA-raadslid Bloeme
stopt na verkiezingen
ZANDVOORT - PvdA-raadslid Folkert Bloeme legt zijn
raadswerk per l mei 1990 neer,
m verband met een functie bij
de gemeente Zandvoort.

Oplage: 4.900
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Daarna word ik alionnee en hetaal per D maand l'-i.-iO* D kwartaal t' l-i.D halfjaar l'2S.SO D jaar l'-i(>* een maandabonnement iMiitsluitend mogelijk bij
antomatisi'be betaling. Voor poslabonnee^ gekten
andere tarieven.
l kunt uw abonnement ook telefonisch aan mis
opgeven: (Ud-ddN.I/i.OO.
Stuur de/e lion in een open emelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer IIMK1. Iddd l'\
Amsterdam, l boeit geen post/egel te plakken
8 "7 1 0371 "O 17003"

De Rabobank
verhoogt haar
spaarrentetarieven

FAMILIEBERICHTEN
Overweldigd door de talloze hartverwarmende
reakttes bi] mijn afscheid als huisarts in Zandvoort wil ik u allen hartelijk dank zeggen voor de
ontvangen lieve kaarten, brieven, bloemen en
andere geschenken en vooral voor het formidabele gezamenlijke afscheidskado.
Wij zullen er nog lang aan denken.
~

*
*
*
*
*

*
*

*
*
#
*
*

GEMEENTE

Af»!
Nieuwe oproepingskaarten verkiezingen
Bij de aanmaak van oproepingskaarten voor de Gemeenteraadsverkiezing
van 21 maart 1990 zijn op beperkte schaal enige onjuistheden gesignaleerd.

*
R. Drenth en echtgenote
*
***************************************

*

DOKTERSBERICHTEN

Aangezien in enige wijken in Zandvoortdeze kaarten reeds waren bezorgd, is
besloten nieuwe kaarten te maken en te bezorgen. Deze nieuwe oproepingskaarten hebben in tegenstelling tot de oude een grijs kader waarin de naamen adresgegevens zijn vermeld.

m.i.v. 23 februari 1990
Spaar-Groei-Rekening
tot 2500,2500,- - 5000,vanaf 5000

De Zandvoortse huisartsen:
J. Anderson
B. van Bergen
C. Jagtenberg

Alleen met deze kaart kunt u deelnemen aan de verkiezingen. Wij verzoeken
u dan ook de reeds ontvangen kaarten te vernietigen en bieden u onze verontschuldigingen aan voor deze gang van zaken.

4 %
6 %

1 maart 1990

6 %

Spaar-Plan-Rekenng

G. Mol
Rabobank Rendement Rekening
minimum saldo ƒ10.000,

P. Paardekooper
H. Scipio-BIüme
F. Weenink

Rabobank Beleggersrekening
tot 25.000,25.000,- - 50.000,vanaf 50.000,-

maken bekend,
dat zij voortaan in één
waarneemgroep zullen
samenwerken.

HONDENKAPSALON
3 %

Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.

Rabobank Woonspaarplan
tot 2500,2500,- - 5000,vanaf 5000,-

Avonddiensten lopen van 17.00 uur
tot de volgende ochtend 08.00 uur.
Weekend-diensten van vrijdag
16.30 uur tot maandag 08.00 uur.

RENEE

„ 4%%

Aangevraagde bouwvergunningen

Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.

2%%
4 %
6 %

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Voor dringende gevallen zijn de
spreekuurtijden in het weekend:
zaterdag en zondag 11.30 uur
en 17.00 uur.

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT

Rabobank S

HONDENTRAINING
De cursus start weer op zondag
18 maart, aanvang 9.00 uur.

Meer bank voorje geld

Informatie omtrent de waarneming
krijgt u via het telefoonnummer
van de eigen huisarts.

Regentesseweg 3
Kerkstraat 8
Tj. Hiddesstraat 1
Boul. PaulusLoot17

plaatsen dakkapel, uitbreiden bestaande dakkapel
veranderen bovenwoning
bouw garage
maken overdekt terras

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

wijzigingen voorbehouden

Aanvraag huisbezoek
voor 10.00 uur 's-morgens.

32-B-90
33-B-90
34-B-90
35-B-90

Er is nog plaats voor enkele
honden v.a. 5 maanden.

Zandvoort, Grote Krocht 30-36
Tel 02507-16941

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunningen
(art. 19W.R.O.enart.50, lid 8 Woningwet)
- uitbreiden Hotel Zuiderbad, Boulevard Paulus Loot 5
- plaatsen loods, Curiestraat 2 M
- overkappen terras, Zandvoortselaan 187.
De betreffende bouwplannen liggen met ingang van 2 maart 1990 gedurende veertien dagen op de afdeling Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage (geopend ma. t/m vr. van
9.00-12.00 uur).
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder bij burgemeester en wethouders
schriftelijk bezwaar tegen het bouwplan indienen.

Tevens starten wij een

PUPPY-CURSUS

ADVERTENTIES
DAIHATSU

Vergadering

CUDRE

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoos; kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familïeberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zand-

voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ28.- (excl. 6% BTW)
Voor meer informatie bel \Veekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

als u hem
bij ons kunt kopen!!

BADHOEVEDORP - Bij een gewapende overval door twee mannen op
een benzinestation annex garagebedrijf in Badhoevedorp is vrijdagavond tegen half acht een bedrag van
enkele duizenden guldens gestolen.
De 23-jarige pompbediende uit Halfweg zag op een gegeven moment een
auto, een Daihatsu Cuore, het terrein
opdraaien met daarin twee mannen.
Een van de mannen stapte uit, kwam
het kassagedeelte binnen en eiste
onder bedreiging van een klein pistool de inhoud van de kassa op. De
man was ongeveer 1,90 meter lang en
droeg een wollen bivakmuts.
De auto werd later in Amsterdam teruggevonden, waar het voertuig eerder die dag bleek te zijn gestolen.
Getuigen wordt verzocht contact op
te nemen met de recherche van de gemeentepolitie Haarlemmermeer.

ƒ 13.195,Effectief
jaarrentepercentage

speelt op 20 en 21 maart

15,5%

60 maanden termijn.

Ein Waltzertraum
(van Oscar Strauss)
Plaatsbespreking
7 maart 19.00-21.00 uur in het
Gemeenschapshuis,
nummeruitgave 18.00 uur.
Tevens kaartverkoop aldaar.

U kunt zich opgeven bij:
Annet van Schie, tel. 19028 en
Margreet Drijver, tel. 18588.

Gewapende overval op
benzinestation

met sportieve
5-versneilingsüak of
ƒ 309,- per maand.

Zandvoortse
operettevereniging
-

Waarom stelen

voor honden v.a. 3 mnd.
t/m 5 mnd., ook daar is nog
plaats voor enkele honden.

B////Auto Ciiïtl
DAlHATSU-dealer voor Haarlem

Parklaan 129-131
Bij het Spaarne Haarlem
Info 023-312450-312451

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

SLAGROOMSCHNITT

Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr.'S, Zandvoort

Fa. Veldwijk

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort

DAG en NACHT bereikbaar

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Tel. 02507-13278

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

e^afènissen
eit crematies!

WEEKENDRECLAME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

Daar, ligt onze belangrijkste
•laak en dienstverlening.
^

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIYOPOLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

i Vraag rustjg vrijblijvend .
i allé inlichtingen bij:

P. J.

Hagelwitte

Champignons
per
Cuba perssinaasappel
10 voor

1r65

2,50
25,- per doos

CURIESTRAAT 3: Werkplaats met bovenwoning;
terras voor, balkon voor/achter. Ind. beg.gr.
werkplaats, 1e et. entree, hal, toilet, bergkast,
woonk., 3 slaapk. badk. (douche), keuken. Vr.pr.
ƒ 215.000,-k.k.
CELSIUSSTRAAT 185: Halfvrij. won. m. gar.
voor/achtertuin. Ind. entree, ruime hal, toilet,
woonk. m. open haard, roy. eetkeuken rn.
inbouwapp., 1e et. studeerk., 3 slaapk., badk. m.
ligbad, douche, 2e toilet, 2e et. slaapk., c.v.-gas.
Vr.pr. ƒ305.000,- k.k.
LORENZSTRAAT 2: Vrij. semi bung., opp. 244 m2.
Ind. entree, hal, woonk. m. open haard, werkk., half
open luxe keuken, badk. m. bad, toilet en wastafel,
1e et. 3 slaapk., toilet, bergruimte, balkon. Vr.pr.
ƒ360.000,- k.k.
TJERK HIDDESTRAAT 89: Goed onderh. 2
kamerhoekapp. op 6de et. Ind. hal, woonk., half
open keuken, slaapk., badk. met douche en toilet,
balkon z/o, serv.k. ƒ220,- p.m. Vr.pr. ƒ125.00,k.k.
FAVAUGEPLEIN 39 II: 4 kamerapp. op 2e et.,
balkon w.o. Ind. entree, hal, woonk., 3 slaapk.,
keuken, badk. m. douche, wastafel, toilet. CV gas.
Serv.k. ƒ350,- p.m. Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.
BURG. V. FENEMAPLEIN 19/9: Goed
onderhouden 3 (vh 4) kamerapp. op 5e et. Uitzicht
op zee en dorp. Garage. Ind. entree, hal, toilet,
woonk. m. open haard, zitk., 2 slaapk., badk. m.
ligb., douchek. m. wastafel, witte keuken m.
inbouwapp. App. kan gestof. worden opgeleverd.
Serv.k. ƒ400,- p.m. Vr.pr. ƒ285.000,- k.k.

Komkommerknoflook salade 1QE;

half pond
Maandag en dinsdag
Voor de hachee

gesneden uien

BEL VOOR GRATIS

WONINGBROCHURE

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning voormelde percelen zijn aangegeven, vooreen iederterinzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4 (geopend ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur).
1 maart 1990

Sanering riolering Oosterstraat

•€ '

AC

heeiPOnd 1,19

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

m het kader van het onderhoud van de rioleringen zal op maandag 5 maart
1990 worden begonnen met het vervangen van de riolering in de Oosterstraat, vanaf de Van Ostadestraat tot aan het gemeenschapshuis. Het
riool dateert van 1911 en is aan vervanging toe.
Na het uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden zal het straatwerk weer in
de oorspronkelijke situatie worden teruggebracht.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden ongeveer zeven weken duren.
Voor de uitvoering hiervan zal het noodzakelijk zijn het verkeer tijdelijk om
te leiden, welke wegomleggingen met verkeersaanduidingen zullen worden
aangegeven.
1 maart 1990

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE
Iedere maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers van
de Nationale Postcode Loterij. Hoofdprijzen van 25.000,-, 50.000,-, 100.000,Verder vele Postcodepriizen van 10,-, 25,-, 50,-, 100,-, 500,-, en 1000,-.

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!
Het speciale van de Nationale Postcode Loterij is dat, als in uw postcode iemand een
Postcodeprijs wint, iedereen die in dezelfde postcode* woont automatisch dezelfde prijs
krijgt uitgekeerd! 'maximaal50 toten per postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

800.000 SUPERPRIJS^

Als u minimaal 5x meedoet in

^| ^1 m_

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

__

12 maanden dan telt uw unieke | ...... r» r-A f **v\ k J r>/ p \lki
postcode lotnummer mee voor /. WIN •CC/V TON'
BON
de grote superjaarprijs van
Ik ml meedoen aan de Potlcode Lotirij en ik ml
kans maken cp een van de vele pnizen
maar liefst B_taa.
Meedoen is heel eenvoudig
U vult de bon hiernaast in.
Daarmee machtigt u de Nationale
Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank af te
schrijven.

l fUU

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

De gemeenteraad heeft bij besluit van 20 februari 1990 op grond van artikel 21 van deze wet
verklaard, dat voor de percelen:
- Boulavard Paulus Loot 5
- Curiestraat 2 M
- Zandvoortselaan 187
- < een bestemmingsplan wordt voorbereid.

GARTNER

Uit onze keuken

'

Voorbereidingsbesluiten
(art.22,lid2W.R.O.)

van het topmerk

v

De Spar

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

ECHTE BAKKER BALK

Fa. P. Kleijn

bouw loods
bouw loods
gedeeltelijk vergroten autotunnel
verbouwing woning, wijzigen gevel

Exclusief bij uw Echte Bakker
BELGISCHE
PRALINES

Zandvoonts Nieuwsblad

u onder de mensen,

MaxPlanckstraat46
Max Planckstraat 8
Circuit Park Zandvoort
Van Ostadestraat 5a

795

Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

Met een Micro komt

Verleende bouwvergunningen
140-B-89
167-B-89
004-B-90
010-B-90

De Loten] is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nummer
LO 890/096/17789 d d 20/10/1989. De
uitslag zal worden gepubliceerd in deze krant
en in een aantal dagbladen
Prijzen boven f 1OOO.-worden belast met
25% kansspelbelasting. Reglement en
trekkingslijsten zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat van de Stichting Nationale
Postcode Loterij,
.^^^M
- Willemsparkweg 176,
«••^^ 1071 HT Amsterdam.
NATIONALE DC opbrengst van de
rèyFhH^T^R
Nationale Postcode Loten)
l
l^yelItJyiSls is bestemd voor
O T P R l l humanitair werk en
l
U l C n IJ m,|ieubescherming.

L

llTmachtig u hierbij maandelijks lot wederopzeggmg het
aangegeven bedrag van onderstaande rekening al Ie schrijven
En Ik maak naast de maandelijkse prijzen kans op de supctjaarpri
van 800 000,POSTBANK

Q l lot (10.-) Q 2 loten (20.-)

Q

loten ( gulden)

DhrfMe.r

Naam:.

datum:

Adres:
mijn postcode is l l l l l |_LJ handtekening:
Woonplaats:
Deze bon opsturen in een open enveloppe zonder
postzegel aan: Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 11067, 5200 VC Den Bosch

l
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zinswoning te verlaten voor een
driekamerwoning. Dan krijg je aan
de ene kant eengezinswoningen vrij
voor gezinnen die daarop wachten
en aan de andere kant help je de
ouderen".
Volgens Jongsma komt het er op
neer de nieuwbouw te differentiëren
naar drie-, vier- en misschien ook
wel vijfkamerwoningen, voor zover
dat mogelijk is. "Je moet je rapporten dus actualiseren, op basis daarvan proberen te bouwen wat nodig is
en dan die één- en tweepersoons
huishoudens wat prioriteit geven in
de toewijzing. Ik denk dat het dan
goed zit, maar ook datje de commissie maatschappelijk welzijn veel
meer bij dat beleid moet betrekken.
Bovendien kunnen dan de betrokken bevolkingsgroepen daarover
mee discussieren".

Politici met handen in het haar

Kleine huishoudens
lastig te huisvesten
ZANDVOORT - Politici worden enigszins stil, als je hen
vraagt hoe het nou moet met
de huisvesting van één- en
tweepersoonshuishoudens.
Wat kan de gemeente voor hen
doen, waar valt er nog te bouwen voor deze groep? Het antwoord blijkt uiterst moeilijk,
want ruimte voor sociale woningbouw is er nauwelijks
meer en het splitsen van bijvoorbeeld vierkamerflats kost
veel geld.

HUIDIGE ZETELVERDELING
VVD

5

fïïïïTl PvdA 4

GBZ
D66

EZ3 CDA 3

Op 21 maart gaan we naar de
stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In de weken voor
de verkiezingen laten woordvoerders van deelnemende partijen in
het Zandvoorts Nieuwsblad hun
licht schijnen over enkele belangrijke 'items'. Deze week is het onderwerp: huisvesting van één- en
tweepersoons huishoudens. Wie
op de onderwerpen uit deze serie
wil reageren, kan een brief insturen voor de rubriek 'Meningen'.
Het adres is: Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te Zandvoort.

Eén- en tweepersoonshuishoudens zijn meestal jongeren, waaronder de zogenaamde 'starters' die het
ouderlijk huis verlaten. Maar het
kunnen ook hun ouders zijn, die
kleiner willen gaan wonen nu de kinderen de deur uit zijn. Of mensen die
een scheiding achter de rug hebben,
want deze groep mag zeker niet onderschat worden. De gemeente
Zandvoort hoort namelijk bij de top
tien van Nederland wat het aantal
echtscheidingen betreft.
Volgens de actiegroep Wurgent is
er een groot gebrek aan woningen
voor deze kleine huishoudens en zij
dringen dan ook aan op ingrijpende
maatregelen. Kennelijk is de woningbouw voor deze groep achter gebleven bij de vraag, hoewel men beslist niet kan zeggen dat er de laatste
decennia geen aandacht aan besteed
is. Te wijzen valt onder andere op
Sonnewende, Groot Kijkduin, de
woningen aan de Zeestraat en de
Brederodestraat, plus daar achter
op de plaats van de Klimop-school..
Maar alle partijen zijn het er over
eens dat, indien er opnieuw ge-

• Wurgent
maakt zich hard
voor de
huisvesting van
één-en
tweepersoons
huishoudens.

,- D66

(Archieffoto)

bouwd moet worden voor deze categorie, de nieuwe woningen minstens
drie kamers moeten hebben.

VVD
"Bij het opzetten van plannen
voor de huidige velden van Zandvoortmeeuwen zal er nadrukkelijk
aandacht moeten worden besteed
aan één- en tweepersoons huishoudens", aldus VVD-lijsttrekker Frits
van Caspel. Dat heeft echter vooral
betrekking op jongeren. "Voor ouderen hadden we een plannetje op het
Zwarte Veld, maar dat gaat voorlopig niet door. Je probeert ouderen
zoveel mogelijk te huisvesten nabij
het dorpscentrum, dat is gewoon
heel belangrijk. Als ze dichtbij de
voorzieningen zitten en zo het centrum in kunnen lopen, dan is dat
natuurlijk beter dan wanneer zij
eerst de bus moeten nemen".
Het probleem is echter dat centrum en naaste omgeving vrijwel
volgebouwd zijn. "Daarom kunnen
we ook voor ouderenhuisvesting
naar mogelijkheden kijken op het
dichtst bij gelegen voetbalveld".

Over het splitsen van grote flats
zegt Van Caspel: "Dat zou heel goed
kunnen, maar wat dat betreft ben je
afhankelijk van de woningbouwverWeekend: 3/4 maart 1990
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel eniging. Het is toch haar eigendom.
Zandvoort
(tevens
pension) Als de voetbalvelden bebouwd worPOLITIE: tel. 13043, Alarmnummer 02507-13888,
Asiel
Haarlem den, zullen er wel flats leegkomen,
14444.
en omdat de grootste groep woning023-244443.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- zoekenden wordt gevormd door de
nummer 12000.
lening: Voor informatie, advies en één- en tweepersoons huishoudens,
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- hulp tel. 17373, op alle werkdagen zou je als woningbouwvereniging
gevalllen), Centrale Post Ambulan- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: kunnen overwegen om tot woningscevervoer (CPA) Kennemerland.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
plitsing over te gaan. Maar daar zitDIERENAMBULANCE (Dierenbe- Dienstencentrum Zandvoort: Konin- ten allerlei technische problemen
scherming): 023-246899.
ginneweg l, tel. (02507) 19393. aan vast".
Spreekuur op dinsdag en donderdag
De volgende huisartsen hebben een van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
gezamenlijke waarneming, inlich- mogelijk na telefonische afspraak, Pvda
tingen daarover via het telefoon- hiervoor kan men bellen van dinsd.
"De woningbehoefte die er is, lenig
nummer van de eigen huisarts: J. t/m vrijd. 09.00-09.30 uur.
je nooit meer. De capaciteit is er
Anderson, 12058; B. van Bergen, Belbus: Om van de belbus (voor be- gewoon niet. Je moet alleen wel het
19507; C. Jagtenberg, 13355; G. Mol, woners van 55 jaar en ouder) ge- bestand dat er is, naar'redelijkheid
15600;, P. Paardekoper, 16737; H. Sci- bruik te kunnen maken, dient men en billijkheid verdelen over de catepio-Blüme, 19507; F. Weenink, zich 24 uur van tevoren op te geven gorieën woningzoekenden".
12499. Avonddiensten van 17.00 tot bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus08.00 uur, weekenddiensten van vrij- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten
dag 16.30 tot maandag 08.00 uur. bedragen ƒ1,50 per persoon per rit
Spreekuurtijden in het weekend binnen de gemeente.
(voor dringende gevallen): zaterdag Alg. Maatschappelijk Werk Zanden zondag 11.30 en 17.00 uur. Aan- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
vraag huisbezoek voor 10.00 uur 's 023-320899 of 320464. Spreekuur op
morgens. Inlichtingen omtrent de werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandiensten van dokter Flieringa wor- dagavond van 19.00-20.00 uur. Verden verstrekt via nummer 12181.
der volgens afspraak. Deze hulpverTandarts: Hiervoor de eigen tand- lening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
woner van Zandvoort, is gratis.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Neutel, tel. 13073.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Wijkverpleging: Voor informatie uur-en ma.avond 19.00-21.00 uur.
ZANDVOpRT - Het werk
over de dienstdoende wijkverpleeg- Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. van vrijwilligers bij de brandDavidsstraat. Eerste woensdag van weer wordt financieel ondergekundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw Tine de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
waar deer d. Dat komt tot uiting
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Huurdersspreekuur NVH: Gratis bij de belastingheffing op de
voor
leden.
Eerste
en
derde
dinsdag
voort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
v.d. maand, 20.00 -.21.00 uur, of vier- vergoedingen. BrandweercornDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30 mandant Schröder pleitte vrijbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. uur. 't Stekkie, Plemingstraat 9. dagavond voor een 'goede regeling'. Die avond kregen zes le15847.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Dierenbescherming: Vereniging v.h. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. den van het Zandvoortse
welzijn der dieren (02507) 14561, Taxi: tel. 12600.
brandweerkorps van burge-

j Weekenddiensten

"Bij het invullen van de voetbalvelden zul je er zeker rekening mee
moeten houden, dat je ook driekamerwoningen moet bouwen", is ook
Jeannette van Westerloo, PvdA-lijsttrekker, van mening. "Dat is vrijwel
nog de enige locatie waar dat mogelijk is. En verder moet je kijken, ook al is dat vaak erg moeilijk - hoe
je via doorstroming die ruimte beschikbaar krijgt. Maar dat is moeilijk omdat we niet zo gek veel driekamerwoningen hebben. Dus daar
los je het ook niet helemaal mee op.
Maar dit oplossen zul je nooit hélemaal, daar is de behoefte te groot
voor".
Voor de jongeren is een groot probleem, aldus Van Westerloo, dat zij
meestal minder punten hebben verzameld dan de ouderen, waardoor
de driekamerwoningen meestal aan
hun neus voorbij gaat. Dat twee grote groepen om dezelfde woningcategorie strijden, vindt zij dat er zeker
driekamerwoningen gebouwd moeten worden. "Daarnaast zou je er,
naast nieuwbouw, ook iets aan kunnen doen met behulp van het toewijzingsbeleid. Maar het blijft vreselijk
moeilijk".

CDA
"In de periode 1978-1986 is er veel
aandacht besteed aan de bouw van
HAT-eenheden", aldus CD A-lij sttrekker Peter Ingwersen. "Toen kregen wij de kritiek, dat er alleen maar
gebouwd zou worden voor één- en
tweepersoons huishoudens. De kritiek dat hier nu te weinig aandacht
aan wordt besteed, komt doordat de
nood in die groep zo groot is".

"Als er vierkamerflats leeg komen, dan valt te overwegen hiervoor
een woonvergunning voor één of
tweepersonen af te geven", aldus
D66-lijsttrekker Jan Termes. Een
blijven wonen. "Zoals de Arie Kerk- vierkamerwoning is nu voor miniman-flat. Maar daarvan zijn er maar maal een tweepersoons huishouden.
heel weinig en ik zou niet weten Het prijsverschil van deze flats met
waar we in het centrum nieuwe wo- kleinere woningen is volgens hem
ningen zouden kunnen bouwen. Dus niet zo groot meer. "Tegenwoordig
kun je verder alleen maar praten kun je niet meer bouwen voor een
over extra voorzieningen in de huur onder de zes- a zevenhonderd
buurt. Maar dat is allemaal erg inge- gulden".
wikkeld".
"Als je een vierkamerflat laat omDe kosten van de voetbalvelden bouwen tot twee tweekamerflats,
zouden trouwens een sterke belem- dan kost dat contingenten. Dat zou
mering kunnen vormen voor de ik jammer vinden, omdat tweekabouw van woningen voor één- en merflats, in de vorm van HAT-eentweepersoonshuishoudens. "Daar- heden meestal aan de krappe kant
om zie ik het voornamelijk in de zijn. En de contingenten zullen eerdoorstroming en een gecorrigeerde der af- dan toenemen".
verdeelsleutel voor de woonruimteverdeling", aldus Ingwersen. Dat
Ook D66 is van mening dat op de
laatste kan een ingrijpende wijziging velden van de Zandvoortmeeuwen
betekenen, met name voor jongeren. een aantal woningen voor één- en
"Die laatste groep valt bij de hante- tweepersoons huishoudens moeten
ring van het huidige koele punten- komen. "We willen toch proberen de
systeem vaak buiten de boot, want jongeren in Zandvoort te houden",
jongeren hebben meestal nauwe- aldus Termes. "En in de particuliere
lijks of geen medische of sociale in- sfeer is er nauwelijks enig aanbod,
dicaties. Wij leggen dan ook de na- en zo dat er wel is, dan is het meestal
druk op een rechtvaardige verdeling gigantisch duur. Dat betekent dus
van de woonruimte, waarbij het - een erg moeilijke situatie voor starsoms té bureaucratische - punten- ters".
systeem niet meer zo heilig is".
Ook volgens hem zijn de mogelijkheden 'uitermate beperkt' om oudeGBZ
ren vlakbij het centrum te huisves"In de tijd dat ik wethouder was, ten. Het dichtst bij zijnde Zandzijn er onderzoeken verricht naar de voortmeeuwen veld ziet Termes dan
woningbehoefte, die rapporten moe- wel als oplossing. "Maar je mag ze
ten geactualiseerd worden", aldus niet wegstoppen in te kleine eenheGBZ-lijsttrekker Jan Jongsma. "En den. Zij moeten familie kunnen talijals er nieuwbouwprojecten komen - , ven ontvangen, het contact daarmee
en er komen er straks ook een paar - is voor ouderen erg belangrijk".
dan moet je woningen voor deze
JOAN KURPERSHOEK
mensen hoger op de prioriteitenlijst
hebben staan". Behalve aan de
Zandvoortmeeuwen velden denkt
Jongsma ook aan het NS-terrein.

Auto belandt op paal

Huisvesting op de ZVM-velden is
"Voorheen hebben we veel aanZANDVOORT - Een auto is vrijvolgens Ingwersen voor de jongeren dacht besteed aan een bepaalde dagnacht
een betonnen beland
'wel aardig', voor ouderen vindt hij groep, met name gezinnen met twee nadat de op
38-jarige
bestuurder de
het niets. "Daarmee zou je aan je kinderen, die ook voldeden aan de bocht van de Haltestraat
te ruim
doel voorbij gaan, want het is toch doorstromingseisen. Nu is indergenomen. De man was niet meer
een aardig eindje uit de buurt van da'ad die groep van één- en tweeper- had
in staat om zijn wagen van het paalhet centrum". Woningen nabij het soons huishoudens belangrijk. En tje
af te halen. Tevens bleek dat de
centrum zijn nodig voor ouderen die naar mijn idee zijn er een hoop oude- bestuurder
teveel acoholhoudende
zo lang mogelijk zelfstandig willen ren die best bereid zijn hun eenge- drank genuttigd
had.
Tegen hem is proces verbaal opgemaakt. De auto is door een takelwagen weggehaald.

Commandant pleit voor minder belastingheffing op vergoeding

Vrijwilligerswerk brandweer
financieel ondergewaardeerd

meester Van der Heijden een
onderscheiding opgespeld.

Kerkdiensten

Brandweercommandant
Rob
Schröder wees op de gevaren die bij
Weekend: 3/4 maart 1990
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap het brandweerwezen op de loer liggen, al bleef 1989 voor de ZandvoorNPB:
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Vrijdag 19.30 uur: Wereldgebedsdag, ters zonder ongevallen. Daarbij
Vrijdag 19.30 uur: Wereldgebedsdag, gemeensch. dienst i.d. Gereformeer- komt dat de politieke aandacht en
het gevarentoeslag-beleid achterblijgemeensch. dienst i.d. Gereformeer- de Kerk
cle Kerk.
Zondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis, ven ten aanzien van de politie. Zo
verwonderde Schröder zich er over
Zondag 10.00 uur: ds. P.J. Mulders Haarlem
'dat geen enkele partij landelijk ook
uit Haarlem, mmv Hervormd Kerkmaar een woord heeft gerept in zijn
koor, voorjaarszendingskollekte
Roomskatholieke Kerk:
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
Vrijdag 19.30 uur: Wereldgebedsdag, verkiezingsprogram over de brandgemeensch. dienst i.d. Gereformeer- weer en de rampenbestrijding, terwijl dit voor bijna 100% op vrijwillige
ficreformeerde Kerk:
de Kerk
Vrijdag 19.30 uur: Wereldgebedsdag, Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Com- basis plaatsvindt'.
gemeenschappelijke dienst i.d. Ge- muniedienst, M. Wassenaar-Nijhuis
leformeerde Kerk, georganiseerd en P. v.d. Smaal
Zondag 10.30 uur: Eucharistievie- Opleidingen
door de Lokale Raad van Kerken.
"Steeds weer moet de vrijwilliger
Zondag 10.00 uur: ds. N. Korenhoff ring en Doopviering, pastor Th.W.
meer opleidingen gaan volgen om
uit Heemstede (H.A.)
Duijves
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, rampen te bestrijden", aldus Schröder, die ter overweging meegaf de
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en naam te veranderen in milieubewakers. Elke brand of ramp heeft imbijbelgespreksgroepen
Zandvoorts
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds. mers gevolgen voor het milieu. "MisNieuwsblad
schien is er dan een geode regeling te
J. Overduin H.A.
treffen met de Minister van FinanCrèche en kindernevendienst
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr. ciën aangaande de belastingheffing
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donop onze vergoedingen", aldus SchröR. Blom
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmanager J F. Sas Hoofdredacteur. J M PekelhaJehova's Getuigen: Gem. Elswoud, der. "Gemeentelijk liggen wij gelukrmg
kig beter in de markt. De partijen
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 • 19.00 uur en maandag hebben oog en oor voor onze probleKantoor: Gasthuisplem 12, Zandvoort. tel.
02507 -17166 Postadres: postbus 26, 2040
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, men en wensen en hebben ons dan
AA Zandvoort
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. ook de laatste drie jaar zeker al het
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.: dmsvertrouwen gegeven, dat wij ge023-244553.
dag 10-13,14-16 u ; woensdag 9-11 u.,donvraagd hebben".
derdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel 02975-40041 Postadres. Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv.verkoop' 02975-61095
Verkoopmanager: B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef), Eddie de Bliect- (adj
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerngter,
Mananne Timmer.
Faxnummer redactie 020-452508.
Abonnementsprijzen: / 14,- per kwartaal, ƒ
?5,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse

nummers ƒ 1,25

Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad ts opgericht

1941.

m

Burgerlijke stand

Onderscheidingen

Periode: 20-26 februari 1990

Van der Heijden is als burgemeester opperbevelhebber van de brand-

Gehuwd:
Meerveld, Ronald Adrianus Jacobus
en Alberts, Yvonne Elisabeth
Geboren:
Babette, dochter van: Bais, Dick Jan
en Gerritse, Maureen Rose

Man vernielt ruit

ZANDVOORT - Een 21-jarige Amsterdammer heeft in de nacht van
Overleden:
Paap geb. Van der Meulen, Tietje, zaterdag op zondag een ruit ingegooid van een paviljoen aan de Bououd 83 jaar
levard Paulus Loot. Hij werd enige
Kleyn, Carl Hans, oud 75 jaar
Paap geb. Keur, Aagtje, oud 88 jaar tijd op het bureau vastgehouden omdat hij door overmatig drankgebruik
Van Baekel, Willem, oud 66 jaar
Pouw, Adrianus Lukas, oud 85 jaar niet aanspreekbaar was.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Huisvuil
blijft staan
ZANDVOORT - In verband met de
blokkade van het VAM-vuilwerkingsbedrijf wordt er vandaag en
morgen geen huisvuil opgehaald.
Hoe het er komende week uit gaat
zien, hangt af van het al dan niet
doorgaan van de acties. Indien het
ophalen ook dan niet door kan gaan,
omdat de gemeente het vuil zelf niet
kwijt kan, zal de dienst Publieke
Werken pamfletten verspreiden met
nadere mededelingen.
"Maar we hopen dat er voor die tijd
een oplossing is gevonden voor de
problemen", aldus PW-medewerker
Depenbrock.

Bouw van start
ZANDVOORT - De bouw van het
achttien appartementen tellende
'Residentie Sterre der Zee', tegenover de St. Agathakerk, wordt na de
nodige voorbereidende werkzaamheden op woensdag 7 maart daadwerkelijk gestart.
Dit krijgt een feestelijk tintje, waarvoor wethouder Van Caspel en directeur Publieke Werken Wertheim
zijn uitgenodigd. Zij zullen om 15.00
uur met een officiële handeling het
startsein geven.

Forse klappen na
botsing met kleuter
ZANDVOORT - Een 36-jarige
Zandvoorter heeft zondag een 35-jange plaatsgenoot een paar rake
klappen gegeven. De vechtpartij
vond plaats nadat het 3-jarig zoontje
van het slachtoffer op de Koninginneweg met zijn fietsje tegen de 36jarige man was gereden. De laatste
maakte zich daarover zeer kwaad en
toen de vader trachtte de zaak te
sussen, sloeg de man op hem in. Het
slachtoffer moest zich daarna onder
doktersbehandeling stellen. De dader is aangehouden.
Tegen hem wordt proces verbaal opgemaakt.

Shovel ramt auto
ZANDVOORT - Een 19-jarige shovel-chauffeur uit Amsterdam is af gelopen donderdag met zijn voertuig
tegen de auto van een 38-jarige Zandvoortse gereden. Tengevolge van
deze aanrijding scheurde de auto
over een lengte van ongeveer vijftig
centimeier open.
De shovel-chauffer kwam vanuit een
inrit de weg op en zag de auto over
het hoofd.

Man tart barkeeper
ZANDVOORT - Een 29-jarige man
uit Zandvoort heeft vrijdagnacht
problemen vooroorzaakt in een bar
aan de Haltestraat. Hij had de keel
van de 24-jange barbeheerder dichtgeknepen. De problemen ontstonden nadat de dader de barbeheerder
onheus had bejegend.

Liturgie Wereldgebedsdag
komt uit Tsjecho-Slowakije
Wereldgebedsdag is een initiatief
ZANDVOORT - Vrouwengroepen
in Tsjecho-Slowakije hebben voor van ruim een eeuw oud en kan voldit jaar de liturgie opgesteld voor de gens de lokale raad gezien worden
Wereldgebedsdag,
die
morgen als de eerste oecumenische samenwordt gehouden. In verband daar- werking in de wereld. In 1887 riepen
mee wordt vrijdagavond in de Gere- Amerikaanse vrouwen op tot een geformeerde Kerk aan de Juhanaweg bedsdag voor de zending in hun
een oecumenische dienst gehouden. land.

De dienst begint om 19.30 uur en
vindt plaats onder verantwoorde- Mannen
lijkheid van de Lokale Raad van
Dit initiatief is in zo'n 180 landen
Kerken. De liturgie is dit jaar ver- overgenomen, sinds 1928 ook in Nezorgd door vrouwengroepen uit derland. Was het aanvankelijk een
Tsjecho-Slowakije, een actueel gege- specifieke vrouwen-aangelegenheid,
ven voor deze dagen, waarin de oost- tegenwoordig schenken vrouwen én
blok landen zo centraal staan. Al wij- mannen jaarlijks op deze wijze aanzen deze vrouwen erop, dat hun land dacht aan de noden m de wereld. Op
geen Oosteuropees land is, maar een vaste dag in het jaar, de eerste
'een land dat in het midden van Eu- vrijdag van de maand maart, wordt
ropa ligt'.
een liturgie gevolgd die opgesteld is
Het doel van deze Wereldgebeds- door een comité m een van de deeldag is het geloof te versterken maar nemende landen, om via het Interook mensen van verschillende ras- nationale Comité te New York over
sen, culturen en tradities nader tot de wereld verspreid te worden. Zo
elkaar te brengen. De verwachting ontvangt ook het Nederlandse Co• Burgemeester Van der Heijden tussen vijf van de zes jubilarissen en is, dat als zij zich meer en meer deel mité deze liturgie en draagt zorg
enkele van hun echtgenotes.
Foto Bram Slljnen
van de wereldbevolking gaan voelen, voor vertaling en een eventuele verveel problemen worden opgelost.
dere bewerking.
weer. Aan hem was dan ook de taak
de jubilarissen hun onderscheidin(ADVERTENTIE)
gen op te spelden. Van hen is brandmeester J.C. Termaat het langst bij
de brandweer, namelijk 25 jaar. De
overige jubilarissen vierden een
twintigjarig jubileum. Dat waren
'persluchtmasker-drager' R. Loos,
brandmeester R. Molenaar, technisch hulpverlener J. Zwemmer (nu
En met onbeperkt bedoelen we ook onbeperkt. Lekker gemarineerd en knappeng
cursist hoofdbrandwacht), hoofdgegrilld.
brandwacht G.A.M. Borst (reeds in
het bezit van het diploma bevelvoeWij serveren ze met knoflook- en cocktailsaus, zelfgemaakte Vlaamse friten en
ring), en commandant R.Ph. Schrögemengde salade (als u wilt mag u uw vingers erbij af likken).
der. Van der Heijden toonde veel
Vanaf vandaag zijn wij ook donderdagavond open!
bewondering voor de brandweerlieEer ( u ]
den, die een taak hebben 'op de
Keuken open donderdag en vrijdag vanaf 16.30 uur
grens van leven en dood' die veel
zat. vanaf 14.00. Zondag vanaf 12.00 uur.
inzet vergt.
Alleen de sfeer is onbetaalbaar in cctcafc ..The Londoner"
De brandweer werkt voortdurend
Kerkstraat 5, Zandvoort, tel. 02507-15363.
aan een zo efficiënt mogelijk functioneren. Zo werd onlangs Post
Noord op de Remise geopend, waardoor men snel in deze wijk paraat
kan zijn, en binnenkort wordt het
materieel uitgebreid met een nieuwe
autoladder. De wervingsacties van
HAUFVRUSTAAN7.
de laatste maanden hebben zeven
PAT LOKT ME weu WAT '
HALFVRU5TAANPC ;
nieuwe vrijwilligers opgeleverd,
WONINÓ '
BETAALBAAR gN TCtH
waardoor het korps nagenoeg weer
\ PRIVACY
op volle sterkte is.

In eetcafé „De Londoner" kunt u zichzelf tormet je rond eten.

ONBEPERKT gegrillde spareribs

B Dommel

Het korps moest in 1989 in totaal
248 keer uitrukken, de meeste keren
(110) voor loos alarm. Daarnaast 63
maal voor allerlei vormen van hulpverlening, 40 keer voor een buitenbrand, 17 keer voor een binnenbrand en 10 maal voor een autobrand. Vooi' de bluswerkzaamheden
werd afgelopen jaar 62.270 liter water gebruikt en het totaal van de
schades bedroeg /'926.700,-.

ƒ 15,50
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LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

STAR VIDEOTHEEK

Paap

-RENT
Presenteert DE NIEUWSTE FILMS O.A.

Nuchter of bezopen
Bij Bakker Paap
ga je toch brood kopen
DEZE WEEK
ZANDVOORTSE BOM
4 ZANDVOORTERS

3,75
5,50

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

PALACE
* * *HOTEL
*
•
vraagt

aankomend

BARKEEPER/STER
enige ervaring vereist
leeftijd tot 22 jaar.
Inl. vragen naar
ELLEN FOLKERS
tel. 12911
tussen 19.00-21.00 u.

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

Grote Krocht 12, Zandvoort

*

A CRY FOR HELP (drama)

*

SMALL SACRIFICES - Farah Fawcett. Ryan O'Neill (drama)

*

LICENSE TO KILL - James Bond (actie)

if

TWINS • Schwarzenegger, de Vito (humor)

* NEVER SAY DIE - Lisa Eilbacher, George Wend (actie, humor)

* SHORT CIRCUIT II
if

ml FAVORIT SON - Harry hamlin, Linda Kozlowski (actie, spionage)*

*

THE BROTHERHOOD OF THE ROSE - Robert Mitchum, Peter Straus*
(spionage)

* ENEMY UNSEEN (actie)
* HIDDEN FEAR (actie)
*

LADY EN DE VAGEBOND - Walt Disney (teken, humor)

BLUES BROTHERS (humor)

* BEACHES - Bette Midler, Barbara Hershey (humor)
* PRIMARY FORGET (actie)
* BIG " Torn Hank (humor)
en vele andere
*
ELKE WEEK de nieuwste films.
U huurt ze bij de betere videotheek want wij slaan kwaliteit en service
hoog aan - grote sortering erotische films. Gratis lidmaatschapkaart.
Geopend iedere dag van 1 uur 's middags tot 12.00 uur 's avonds

PASSAGE 12, 2042 KT ZANDVOORT TEL. 02507-18562

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

uw drukker voor:

Fa. Gansner & Co.

DROGISTERIJ

BOUWMAN

geboortekaartjes
huwelijkskqarten

HONDENKAPSALON

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

en uw handelsdrukwerk

ELLEN CATS

uw adres voor:

Aangesl. bij DIBEVO

drukkerij van petegem b.v.

Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.

kerkpad'ó - tel 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN

DE VRIES

ZOMERHUIS

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

700.'
incl. g.l.w. l

Tel. 18617

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

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorgmg van uw hond
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368-

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

Te huur

NEEMT U OOK ALTIJD
ZOVEEL MEE OP VAKANTIE?

reeds meer dan 25 jaar

voor

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEIM en ZIM.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort*
Tel.02507-12972

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

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

ƒ 295,Velours
overgordijnen van
ƒ 39.95 voor ƒ 9.95 P- mtr.
Vitrage en alle soorten modeltordrjnen v .a. ƒ 5,95 per meter.
firatis gemaakt! 1000 verschill.
meubelstoff. van ƒ 69.- voor
/ 9,95. Wij stofferen alle soorten meubelen, boten en caravans. zeer voordelig.
Gordijnencroothahdel

f p nbt H i
O JslXkf fB Vi^a^r

telefoon 023-385478

DE VRIES

Haarlemmerdijk 169 • A'dam
tel. 020-220911:

Allt soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pers. matras
ƒ 55.-.
Echt natuurrubbef fn^Iras met
zuiver
scheerwol
afgedekt
ƒ 225.-.

WAARBORGGARANTIE
Showroom atelier fabrikaje.
Ampèrestraat 10
Zandv*ort tel. 02507-19347
of 12330.

Als de gciccdschapskist meer ruimte m gaat nemen dan uw vakamieklcrcn, kunt u uw auto bctei bij
ons inruilen vooi een Top Occasion Waai om? Ki)k alleen al naar de ga u n tic een volle twaall maanden
op alle merken Ol let 'ns even op de supei scherpe pi ijcen, waat bij u nog eens exti a vooi clelig uit bent
dank zij de verbindende linancicnngsmogcliikheden' 6 maanden uitgestelde betaling (va bouwjaai
1985) Of 12 maanden financiciing tegen 0°o lente Kom dus m ledei
geval even naar onze showt oom Dan kunnen we u peisoonhjk een
RENAULTTOP piettigc vakantie wensen

OCCASION
12 MAANDEN GARANTIE IN GEHEEL EUROPA

Autobedrijven Rinko
Cuncstuut 8-10,2041 CD Zandvooit,Tcl 02507-13360 (sho\M )

pittige Mexicaanse
D

d

De meest dynamische periode moet een dynamisph
vervolg hebben voor burgers, bedrijfsleven en toerisme

met rauwkostsalade
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pirïuw NACHT
;

OOK OM MEE TE NEMEN!
BROODJE BUÜGER - SCHOOLSTRAAT 4 - TEL, 18789

Lijst l
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020-5622828
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Scandals wisselvallig

Nihot/Jaap Bloem
haalt opnieuw uit

ZANDVOORT - Nihot/Jaap
Bloem Sport maakt in de interregionale
zaalvoetbalklasse
een geweldige indruk en zorgde voor de zesde zege op rij. Nu
werd zeer gemakkelijk gewonnen van Draijer Bouw met 2-8.
Scandals speelt erg wisselvallig en na de fraaie overwinning
van vorige week volgde nu een
ruime nederlaag tegen E lierman, 4-7.

De mannen van coach Guus Marcelle draaiden, na een verkennend
begin, Draijer Bouw geheel in de vernieling. Al snel was het raak door
Remco van Lent die een pass van
uitblinker Edwin Ariesen afrondde.
Zelf behoorde Remco van Lent ook
tot één van de betere spelers en hij
zorgde even later voor 0-2. De Zandvoorters bleven het doel van Draijer
Bouw bestoken en dat leverde opnieuw een doelpunt op. Nu was het
Dennis Keuning die via een snel genomen vrije trap scoorde, 0-3. Draijer Bouw zette toen aan voor een offensief maar ook nu toonde doelman Jaap Bloem nog steeds tot één
van de betere zaalvoetbaldoelmannen te behoren. Nog voor het rustsignaal voerde Edwin Ariesen de
stand op naar 0-4 en had Bas Hemo
wat meer geluk gehad, dan was de
score nog hoger opgelopen. Heino
had pech met een paar knallen op
het houtwerk.
In de tweede helft nam Nihot/Jaap
Bloem Sport even wat gas terug en
kwam daardoor in de verdrukking.
Draijer Bouw profiteerde en scoorde tegen 1-4. Remco van Lent zorgde
al weer snel voor een verschil van
vier doelpunten maar even stokte
het ritme bij Nihot/Jaap Bloem
Sport. Draijer Bouw kwam terug tot
2-5 maar toen werd de strijd weer
serieus door de Zandvoorters aangepakt en met schitterend zaalvoetbal

werd Draijer Bouw weggespeeld.
Doordat Draijer Bouw te hard begon
te zaalvoetballen verdwenen twee
spelers naar de strafbank en daar
maakte Nihot/Jaap Bloem Sport
knap gebruik van. Edwin Ariesen
maakte er 2-6 van en tweemaal Denniis Keuning zette de stand op 2-8.
Op maandag 12 maart aanstaande
speelt Nihot/Jaap Bloem Sport
thuis in de Pellikaanhal tegen Toy
Shop om 20.45 uur.
Stand: 1. Gooiland 16-27, 2. Weidam 17-26, 3. Nihot/Jaap Bloem
Sport 17-24, 4. Toy Shop 17-23, 5.
Diemen 17-18, 6. Smit 16-17, 7. Courbet 17-16, 8. Draijer Bouw 17-14, 9.
Swagerman 17-13, 10. IJmond 17-9,
11. Studio 17-6, 12. Gamma 17-5.

Sport agenda
Voetbal
Zaterdag:Zandvoort'75-DOSC
15.00 uur terrein bmnencircuit.
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Geel
Wit 14.30 uur terrein Vondellaan.

Volleybal
Zaterdag: 20.00 uur Sporting OSS
dames-Atalanta m de Pellikaanhal.
19.30 uur Sporting OSS herenHSVC in de Pellikaanhal.

Basketbal

Scandals
In deze competitie speelt Scandals erg wisselvallig. Verrassende
overwinningen door verrassend
goed zaalvoetbal worden afgewisseld met matige partijen. Zo ook tegen Ellèrman kwam Scandals er in
de meeste gevallen niet aan te pas.
Na een 1-4 achterstand in de eerste
helft werd er in het tweede gedeelte
nog wel stevig aan getrokken en de
achterstand teruggebracht tot 3-4,
maar toen was het gedaan. Scandals
forceerde toen de zaak en van de
geboden ruimte profiteerde Ellerman knap. Met snelle counters werd
Scandals afgetroefd en naar een 4-7
nederlaag gespeeld.
De Zandvoortse doelpunten kwamen van de voeten van Cor Plaizier,
Pim van Dord, Hans Schmidt en
Norbert Visser.

Zaterdag: Junioren J. The LionsWGW 16.00 uur in de Pellikaanhal.
HOC-Lions heren 18.30 uur te
Heemstede.

Zaalhandbal

• Spannende momenten voor de jonge Zeeschuimers, die opkwamen voor het fel begeerde C-diploma.

Zwemmen voor stickers

ZANDVOORT - Onder enorme belangstelling, van vooral
ouders en grootouders, hebben
de jeugdleden van de Zwem &
Poloclub de Zeeschuimers de
De stand: 1. De Gors 16-27, 2. Suc- stickers behaald voor hun 'ik
ces 17-22, 3. Handsome 16-21, 4. Zek- zwem' poster.

veld 16-20, 5. Vocking 17-20, 6. CarilHet was afgelopen vrijdagmiddag
lon Boys 17-19, 7. De Stal 17-18, 8. een drukte van belang in het zwemEllèrman 15-17, 9. Mimi 16-15, 10. bad bij Gran Dorado. Zenuwachtig
Scandals 17-10, 11. Bulldog 17-8, 12. liepen de jeugdige af zwemmer sBrandweer 17-1.
(sters) heen en weer te dribbelen

Schakers in degradatiegevaar
ZANDVOORT - Dave Frederking won, bij de Zandvoortse schaakjeugd in groep B voor
de derde keer op rij zijn partij,
en daardoor staat hij ongeslagen bovenaan. In groep A is het
Pepijn van der Mije die met
twee uit twee ongeslagen de
groep aanvoert.

De uitslagen in groep A waren:
Anta Samsuria-Floyd van der Mije 10, Bas van der Hoek-Ronald Roele 01, Ilje Mollerus-Pepijn van der Mije
0-1 en Frederik van Veenstra-Bas
van der Hoek 0-1.
In groep B waren de resultaten als
volgt: Rebecca Wïllemse-Florian
van der Moolen 0-1, Henk WillemseElithia Hughan 1-0, Patrick Berkhout-Martijn Attema 1-0, Dave Frederking-Hans Jansen 1-0, Bas
Geurts-Hans Janssen 1-0, Remco
Voswijk-Robin Voswijk 0-1, Jody
Voswijk-Robert Prins 0-1.
Volgende week donderdagavond
is de derde lesavond voor de Zandvoortse Schaakjeugd. Deze opleiding tot het pionnen-toren en ko-

ningsdiploma zal gegeven worden loren te hebben, dank zij twee overvan 19.00 uur tot 19.45 uur.
winningen, alsnog de 4e groep winnend af te sluiten. Hij liet in deze
groep onder meer twee sterke speInterne competitie
lers uit de Bondsrepubliek achter
In de interne competitie vielen er zich.
niet veel spectaculaire partijen te beHet tweedeklasserschap van het
wonderen. Doordat het eerste team eerste Zandvoortse achttal is zo
een uitwedstrijd speelde in Haarlem goed als zeker verloren. Tegen het
vonden er niet veel partijen in de eerste team van SVS uit Schalkwijk
interne competitie plaats. De rang- werd een 3-1 achterstand opgelopen
lijst veranderde dus niet veel na de en het is volgens insiders een vrijwel
volgende uitslagen: Twint-Marque- onmogelijke zaak uit de totaal vier
nie 1-0, Bosma-Van der Meijden 1-0, afgebroken partijen, de benodigde
Van Eik-Van Eijk 0-1, Heitkoning- drie punten te behalen. Alleen Hans
Schiltmeijer 1-0, Handgraaf-Paap 1- van Brakel slaagde erin om zijn par0, De Bruin-Gorter remise, Mole- tij in winst om te zetten.
naar-Wiggemansen remise, GudeOok het tweede team kende een
Berkhout 1-0.
matige start tegen SVH 4. Voorzitter
Hans Drost verloor in een vooruitgespeelde partij, door tijdoverschrijToernooien
ding. Dit kwam des te harder aan,
Vorige week zaterdag is Olaf Cli- daar de Zandvoortse praeses in een
teur erin geslaagd in het Groningse glad gewonnen positie verkeerde.
Ter Apel groepswinnaar te worden Vanavond zullen de overige spelers
in een sterk bezet vierkampentoer- in het Gemeenschapshuis, alles uit
nooi Clubkampioen Cliteur slaagde de „schaak"kast moeten halen om
erin, na de eerste ronde in gewonnen deze 0-1 achterstand van het scorestelling door tijdoverschrijding ver- bord te werken.

Zandvoortse Strandloop

• De 24e Strandloop is groots opgezet.

ZANDVOORT - Volgende
week zondag 11 maart wordt
voor de 24e keer de Zandvoortse Strandloop gehouden. Organisator Dick Castien rekent op
een geweldig deelnemersveld,
mede omdat ook dit jaar de
inschrijvingskosten erg laag
zijn gehouden. Door de steun
van hqofdsponsor Clicks is dit
mogelijk en daardoor zijn ook
de leuke attenties mogelijk.
Met in het achterhoofd al bij de
25e Strandloop, volgend jaar, heeft
Dick Castien de gedachte opgevat
om de organisatie ook voor deze 24e
editie al groots op te zetten. Zijn doel
is om zo'n groot mogelijk aantal
deelnemers bijeen te krijgen en om
het voor die deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Een inschrijvingsgeld van slechts ƒ 2,- per
persoon kan voor niemand een sta
in de weg zijn. Zouden de kosten van
de organisatie uit die ƒ2,- gulden
moeten komen, dan zou er een gigantisch tekort ontstaan. Naarstig is
gezocht naar sponsors en na wat
contacten en gesprekken met Hans
v. d. Mije van Clicks sportschoenenkleding was, was de zaak snel rond.
Ook voor het volgend, jubileumjaar,
is sponsoring toegezegd.
„Door de sponsoring van Clicks
kan je het inschrijfgeld erg laag houden", stelt Dick Castien. „Het is ongekend laag voor zo'n loopeyenement en ik ben dan ook erg blij met
deze sponsor. Door sponsoring en
publiciteit hoop ik dat het aantal
deelnemers weer m de lift gaat. Het
moet lukken en ik hoop op zeker 500
deelnemers". Die deelnemers aan

ZANDVOORT - Een vooral
'n. de tweede helft goed spelend Heren kansloos
Lions dames basketbalteam
heeft een fraaie 65-32 overwinöing behaald op het vijfde
team van Akrides. De heren
speelden in de eerste tien miftuten goed maar werden nadien door Onze Gezellen wéggespeeld naar een 72-46 neder- het Lions dat zorgvuldiger met de Lions. De Zandvoortse dames blemogelijkheden omging. Rustiger ken veel te sterk en van spanning
laag.

The Lions basketbalster
slaan toe in tweede helft

In de eerste zeven minuten slaagden zowel The Lions als Akrides er
Wet in de basket te vinden. Wel veel
dansen voor The Lions, maar de
Juiste richting ontbrak, bovendien
*as de opzet van de aanvallen nog
r
omrnelig. Nadat Akrides éénmaal
uit
vrije worpen had weten te scoren
v
olgde er een time-out. Daarna was

maar wel zuiverder ging spelen en
Akrides werd in de slotfase van de
eerste helft al op achterstand gezet,
22-11.
The Lions motor draaide in de
tweede helft op volle tooeren en
vooral Simone van den Berg scoorde aan de lopende band. Het sterke
wapen, de break, liep weer als een
trein en ook onder het bord heerste

Folo Patricia Beijl

was geen sprake meer. Eindstand
65-32. Scores Lions: Simone van den
Berg 25, Irene van Bruggen 13, José
Beerepoot 10, Jeanine Stobbelaar 8,
Elles Bruinsma 7, Yolande Versteege 2.

Heren
De Lions heren leken tegen het
hooggeplaatste Onze Gezellen voor

voordat zij het water m mochten. De
jongeren van 5 tot 14 jaar waren dermate goed door de zwemveremging
voorbereid dat de jury geen problemen had de ruim 70 leden te laten
slagen. In drie groepen, aan leeftijd
gebonden moesten er deze keer zes,
acht of tien banen schoolslag worden gezwommen. Dat ging zoals
men al begrijpt voortreffelijk.
Het „ik zwem plan" van de KNZB
houdt in dat de jeugd in het bezit
wordt gesteld van een poster met
daarin witte vlekken. Er zitten vijf
van die vlekken op de poster en
daarin moeten vijf verschillende
zwemslagen geplakt worden. Bijvoorbeeld zoals afgelopen vrijdag de
schoolslag.
Na het sein dat er gezwommen
kon worden bleken er verder geen
problemen te zijn voor de examenkandidaten. Vlot en geconcentreerd
zwommen de leden van de Zeeschuimers de voor hen geplande afstand
onder het toeziend oog van een enthousiaste menigte. De fantastische
sfeer rond het zwembad maakten
van de deelnemers extra gemotiveerde zwemmer(sters) en onder
grote blijdschap werden de perfecte
resultaten bekend gemaakt. De stickers werden uiteindelijk uitgereikt
door de KNZB-vertegenwoordiger
de heer Joustra.
Tussen de bedrjven door voerde
de kunstzwemafdeling van De Zeeschuimers een prachtige show op
die met een luid applaus werd beloond. Deze groep kunstzwemsters
was eerder deze week al te bewonderen op de TROS televisie in de „eerste de beste show". Ook daarin
maakten de kunstzwemsters propaganda voor deze tak van zwemsport.
Bij het recreatief zwemmen zijn
nog steeds een paar plaatsen vrij
voor kinderen met ten minste één
zwemdiploma, inl.: 12196 of 16511.
deze Strandloop kunnen kiezen uit
één van de drie afstanden. Dat zijn
de 4, 8 en 21 kilometer. De start van 4
km. is om 11.00 uur en de 8 en 21 km.
vertrekken om 11.05 uur. Zoals gewoonlijk is de start vanaf de rotonde, nabij het Casino.

Inschrijving
Inschrijving voor de 4 en 8 km.
kan plaatsvinden aan de kassa's op
de rotonde terwijl de 21 km.-lopers
zich moeten melden bij strandpaviljoen nr. 8 trefpunt. Daar kan men
zich tevens omkleden, de kleding in
bewaring geven en na afloop lekker
douchen. Wordt de afstand tot een
goed einde gebracht dan komt men
in het bezit van een fraaie herinnering en zoals eerder vermeld een aardig presentje van de sponsor. Natuurlijk wordt er een wedstrijd
(voor de winnaars zijn er fraaie prijzen) gelopen, maar liefhebbers en
recreanten wordt deze loop van harte aanbevolen daar er voor hen geen
tijdslimiet gesteld is.
Evenals vorig jaar wordt er weer
veel publiek op het strand voor de
rotonde verwacht. Die kunnen de 21
kilometer atleten dan tweemaal
voorbij zien komen. Leuk voor publiek maar ook voor de atleten. Ook
dit jaar is het commentaar van deze
Strandloop in de vertrouwde handen
van Piet van der Sloot. Vermeldenswaard is het zeker wel dat het op 11
maart tijdens het tijdstip van de
Strandloop laag water is. Alle ingrediënten zijn aanwezig om aan dit
evenement deel te nemen en er een
groot succes van te maken.
Verdere informatie is krijgen bij
Dick Castien, tel. 02507-17547.
een goed resultaat te gaan zorgen, in
de eerste tien minuten totaal geen
krachtsverschil (12-12) maar dan
slaat Onze Gezellen een gat naar 1626. Lions zetten de schouders er
weer even onder en kwam weer
knap dichterbij, 23-26.
De Zandvoorters wilden de zaak
forceren en leden daarvoor balverlies hetgeen door Onze Gezellen
werd afgestraft en en bij de rust was
de stand 23-35.
Deze klap is Lions niet meer te
boven gekomen. De spelers zagen
het niet meer zitten en maakten vele
fouten, 23-41. De inspiratie van de
eerste fase was geheel weg en Onze
Gezellen had een gemakkelijke
tweede helft. Via 32-57 werd de nederlaag voor The Lions uiteindelijk
46-72.

Programma zaterdag in de Pellikaanhal: 11.00 uur MA ZVM 2-Uitgeest, 11.45 uur MA ZVM 2-Wijk aan
Zee, 12.30 uur JA ZVM-HVH.
Zondag in de Pellikaanhal: 10.00
uur JA ZVM-ADO, 10.45 uur HS
ZVM 3-Concordia 3, 11.50 uur DS
ZVM 2-BSM 2,12.55 uur mini's, 13.30
uur DS ZVM-ZAP, 14.45 uur HS
ZVM-IJmond 2,15.55 uur HS ZVM 2Concordia 2.

Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM d-jun.-ZVM 2, 18.30
uur ZVM B-jun.- HBC, 19.00 uur Nihot/JBS-Dry CR dames, 19.45 uur
Bad Zuid/ZVN-SIZO, 20.40 uur ZVM
2-IJmond'73 2, 21.25 uur TZB 4Kalmthout 2, 22.10 uur TZB 2-ZVM
3.
Maandagavond m de Pellikaanhal: 20.45 uur ZVM-Sekura, 21.40
uur Z'75-Gr. Lantaarn, 22.30 uur
Z.Noord 2-TZB 3.

Viswedstrijd zege
voor Henk Bluys
ZANDVOORT - Vorige week
zaterdag organiseerde de Zeevisvereniging Zandvoort de
vierde wedstrijd vanaf de pier
in IJmu'iden. Het was de voprlaatste wedstrijd vanaf de Pier
van dit seizoen en daarvoor
hadden zich 15 leden gemeld.
Deze probeerden, onder voorj aarsachtige temperaturen, de
vissen aan de haak te slaan,
doch het resultaat was ook dit
keer mager.

KNZB-vertegenwoordiger Joustra

Opnieuw was het Johan van Gasteren die hoge ogen leek te gooien,
maar Henk Bluys wist toch 500
gram meer uit het water te halen.
Daardoor eindigde Henk Bluys, met
deelde de stickers uit.
1500 gram vis, op de eerste plaats. De
tweede plaats werd gedeeld door Johan van Gasteren en Hans Koster
met 1000 gram vis. Derde werd Joop
Koster.
De punten voor de grootste vis
ging naar Ad van Houten die een bot
van 41'/> centimeter ving. De laatste
pierwedstrijd wordt gehouden op 10
maart aanstaande. Daarna trekken
de leden van de visclub weer naar
bal van Jos Baars werd op miracu- het strand om daar hun geluk te
leuze wijze door de OSDO-doelman beproeven.
onder de lat weggehaald.
In het laatste kwartier zette OSDO
aan voor een slotoffensief en tien
minuten voor tijd viel alsnog de gelijkmaker. Een voorzet kwam hoog
voor het Zandvoortse doel en de
daarop volgende kopbal was doelZANDVOORT - De Sportraad
man Beekelaar te machtig, 2-2. De Zandvoort vergadert komende dinsZandvoorters hebben m de laatste dag, 6 maart, in activiteitencentrum
minuten er nog van alles aangedaan 't Stekkie, Celsiusstraat 190. De
om de zege mee naar Zandvoort te agenda omvat negen punten, waarnemen maar mede door enige abi- onder de integratie van de buitentrale dwalingen slaagden zij daar sportaccommodatie. Een alternatief
met meer in.
plan voor die integratie, in novemDe stand in de vierde klasse ber door Zandvoortmeeuwen HandKNVB is: 1. NAS 15-24, 2. SMS 14-19, bal, Zandvoort '75 en de Zandvoortse
3. OSDO 15-18, 4. Zandvoort '75 15- Hockey Club ingediend, is door het
17, 5. Hoofddorp 14-15, 6. EHS 14-15, college van burgemeester en wét7. Aalsmeer 15-13, 8. DOSC 15-13, 9. houders afgewezen. Dat heeft men
Bloemendaal 14-12, 10. SIZO 15-12, per l februari aan de sportraad ge11. SCZ '58 14-10, 12. DSC '74 14-6. meld.

Z75 en OSDO houden
elkaar in evenwicht
ZANDVOORT - In Ouderkerk aan de Amstel kwam
Zandvoort '75, evenals in de
thuiswedstrijd tegen OSDO,
tot een gelijkspel. Door schorsingen en vakanties was Zandvoort '75 genoodzaakt een paar
invallers op te stellen, maar die
deden het prima. Vooral invaller Hans Hartkamp was op
dreef en scoorde beide Zandvoortse treffers.

Sportraad
vergadert

Vanaf het eerste fluitsignaal kregen beide teams kansen op de openingstreffer in de eerste paar minuten. De kansen werden echter niet
benut door de aanvallers van OSDO
en Zandvoort '75. Daarbij moest
doelman Wiebe Beekelaar redding
brengen ten koste van een hoekschop. Uit die hoekschop zou Zandvoort '75 toch op achterstand komen. De bal rolde voor de voeten van
een vrijstaande OSDO-aanvaller en
die kon zeer gemakkelijk de bal in
het net plaatsen, 1-0 na tien minten.
Enige minuten later ontsnapten de
Zandvoorters aan een grotere achterstand toen de bal net voorlangs
het doel ging. De badgasten zaten
aanvallend echter niet stil en ThoZANDVOORT - Zo'n negen
mas Schulte kwam vrij voor het jaar geleden is het duikteam
doel, maar zag zijn schot door de Zandvoort opgericht met als
OSDO-doelman gekeerd worden.
doel: het beoefenen van de on-

Onderwatersport wint
erg aan populariteit

Overwicht
Zandvoort '75 trok in het tweede
bedrijf de strijd geruime tijd naar
zich toe en het overwicht leverde na
een kwartier spelen de verdiende
voorsprong op. Dennis Keuning
stuurde met een gave pass Paul Longayrouxweg, en die zette fraai voor.
De zwaar belaagde Hans Hartkamp
scoorde op prachtige wijze met het
hoofd, 1-2. De Zandvoorters wilden
meer en gingen door. De derde treffer was bijna een feit maar een kop-

Klaverjassen TZB
ZANDVOORT - Morgenavond 20
uur vindt de laatste klaverjas wedstrijd bij de voetbalvereniging TZB
plaats. Deze ter gelegenheid van het
komende veertig jaar bestaan van
TZB gehouden koppel klaverjasstrijd is zeer succesvol verlopen. Na
de strijd zullen de totaalprijzen worden uitgereikt aan de winnaars van
deze competitie. Ook de laatste wedstrijd is in de kantine aan de Kennemerweg en kost f 1,- per koppel.

derwatersport. De afgelopen
jaren is deze sport in Nederland enorm in populariteit gestegen. Waarschijnlijk komt
dat omdat steeds meer mensen
de veelzijdigheid van deze
sport gaan ontdekken.
Behalve dat de conditie in het algemeen verbeterd wordt en de
zwemtechmek in het bijzonder,
komt bij deze sport ook de nodige
spanning en avontuur om de hoek
kijken. Omdat het duiken met perslucht niet zonder gevaar is, is het
van het grootste belang dat men bij
een erkende duikschool lesneemt.
Duikteam Zandvoort is aangesloten
bij de P.A.D.I. (Professional Association of Diving Intructors).
Het team telt momenteel 25 enthousiaste leden en traint elke dinsdagavond om 21.00 uur in het sportbad van het Gran Doradopark (v. m.
„Duinpan"). Behalve aan conditietrainmg wordt veel aandacht besteed aan het beheersen van de duiktechmeken, veiligheidsaspecten en
apparatuurkennis.
De opleiding begint met trainen

voor het behalen van het snorkelbrevet. Omdat individueel les wordt gegeven, kan men zelf het tempo bepalen en kan op elk gewenst moment
met de opleiding worden gestart. Na
het behalen van het snorkelbrevet
(wat door de eigen instructeur
wordt afgenomen) kan men opgeleid worden voor het eerste sterduikbrevet, open water diver. Dit
wordt afgenomen door een instructeur van de P.A.D.I. Voor de zomer
van 1990 hopen weer acht leden van
het duikteam in het bezit te komen
van het duikbrevet.
Door de vereniging worden ook
veel aktiviteiten buiten het zwembad georganiseerd, o.a. duikweekenden in Zeeland, een „avondje" Vinkeveense Plassen. De gezelligheid
staat bij Duikteam Zandvoort hoog
in het vaandel. Regelmatig worden
bowling-, barbecue- of filmavonden
georganiseerd.
In principe kan iedereen met deze
sport beginnen. Je moet in het bezit
zijn van een zwemdiploma en voor
het trainen met persluchtapparatuur ouder zijn dan 14 jaar. Eén
maal per jaar moeten de leden een
duiksportkeuring ondergaan.
Geïnteresseerden kunnen dinsdagavond om 21.00 uur langs komen. Gratis meetrainen is mogelijk
als je zwemkleding meeneemt.
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VIDEOTHEEK

VIP
Zeestraat 34, Zandvoort
zoekt

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
MAART 1990
1. De 3-kamerwoning

MEDEWERKER/STER
v.a. 18 jaar
voor 3 a 4 dagen p.w.
Inl.: tel. 02507-19580

KIJK DIT BEDOELEN WE NU MET
EXTRA VOORDELIG!
BIJ DE SPAR
Cassis
Cerlse
literfles

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 128
Huur ƒ573,60 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v. en berging.
2. De 2-kamerwoning

KEESOMSTRAAT 399
Huur ƒ472,65 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, .c.v., tuin en
bergruimte
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts woonvergunningen aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens
3. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 353
Huur ƒ 702, 11 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging
en lift
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen
4. De garage

FLEMINGSTRAAT E
Huur ƒ75,40 per maand
De huurders van de woningen aan de Flemingstraat 242 t/m 340
hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing zal geschieden
in volgorde van het lidmaatschapsnummer.

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"
Onbeperkt vlees
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht

Stegeman
snijworst
100 gr

•--^~->c?(r!"
;•- F\^ "

Heel
Casino
Tarwebrood

1,19
zondag 11 maart 199O
4,8 en 21 km. (halve marathon)
inschrijfgeld (incl. herinnering) f 2,- - starttijd 11.00 uur bij de rotonde.

29,50

BYTHEJ/WAY

Alles zoveel u wilt!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur
Heeft u door de week eea feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.
Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

Fleuril
vloeibaar

Witlof
500 gr.

literflakon

1,25

4,49
ledere maandagochtend open

CELSIUSSTRAAT 192

SNELKOERIERS

L

02507-17044'

5. De garage

LORENTZSTRAAT C
Huur ƒ65,05 per maand
De huurders van de woningen aan de Lorentzstraat 10 t/m 40 en
Celsiusstraat 65 t/m 95 hebben voorrang bij de toewijzing. De
toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer.
Voor beide garages geldt dat bij het tekenen van de huurovereenkomst de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde
kentekenbewijzen deel 1 , 2 en 3 alsmede het rijbewijs dient te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 maart a. s. vóór 12
uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven.
U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op
het adres Thomsonstraat 1 . Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning
berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING
zal eerst op vrijdag 9 maart a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan
het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen
van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel:
- duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Inspirerende winkels
vol drankjes
Notaris, Bokma- en
Melcherskorenwijn, of
Florijn en Olifant genever
smaken nog beter als u die

in de juiste sfeer presenteert. Daarom heeft de

Impodra slijter er een passend CD-muziekje bij.
Normaal 9,95. Bij aankoop
van een van de hiernaast
afgebeelde borrels

slechts

7,95

Ballantine's
Scotch Whisky 0,7 Itr.
24,95
Met een kans op 'n avotuurlijke
reis per Range Rover door
Schotland

Four Roses

RUILRUBRIEK MAART 1990

Bourbon Whisky

24,95

Campari
hele liter

24,95

1. Aangeboden: Eengezinswoning

Smirnoff Wodka

VONDELLAAN

hele liter

Huur ƒ317,80 per maand (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, zolder, douche, tuin
en bergruimte.
Gevraagd: 3-kamerwoning op begane grond of 1e etage; liefst
Sophiaweg, Brederodestraat, Arie Kerkmanflat of Lijsterstraat
(niet in Nieuw-Noord).

27,95

Harveys Sherry
The best sherry in the world.
Margarita medium dry,
Fino Pale dry, Manzanilla 8,45
Met een gratis~pocket "Even op
verhaal komen" bij 2 flessen.

2. Aangeboden: 4-kamerflat (6e etage)

LORENTZSTRAAT

Robertsen Fort
Ruby/Tawny/White

Huur ƒ724,16 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging
en lift.
Gevraagd: woning in Mr Troelstrastraat/Brederodestraat of elders in centrum van Zandvoort.

13,95

3. Aangeboden: Kleine eengezinswoning

ZANDVOORTSELAAr4 (BENTVELD)
Huur ƒ556,90 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., kelder,
voor- en achtertuin en schuur.
Gevraagd: Eengezinswoning in Zandvoort.

1986 Chateau Volland
Côtes de Blayo A.C.

6,95

1988 Calvet Bordeaux
4. Aangeboden: 2-kamerwoning

DE SCHELP (begane grond)
Huur ƒ596,65 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berging
Gevraagd: Grotere woning in centrum of eengezinswoning.

*^

Blnnc demi Sec
Mooie halfzotte
witte Bordeaux
i
.—.—.

6,45
_

f 11 1988 Bois du Papillon
^

Côtes du Rhône villages

/l O ET
D,"O

Bonchalaz Rouge/Blanc

5. Aangeboden: 4-kamerwoning

Vriendelijke wijn van Henri Mnire,
de bekendste wijnbouwer .
uit de Franse Jura
5,45

FLEMINGSTRAAT (1e etage)
Huur ƒ 487,29 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en berging.
Gevraagd: Eengezinswoning.

Dommelsch Bier
krat 24 flesjes a 30 cl.

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

15,98

GELDIG VAN 1 T/M 14 MAAR
Zandvoort: Kerkstraat l 2a
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Vandalen gepakt

Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagnacht drie mannen uit Hoofddorp aangehouden die diverse vernielingen
hadden aangericht.
De vandalen hadden onder meer
een bushokje, een verkeersbord en
een middengeleider onder handen
genomen. De mannen, in de leeftijd
van 19 en 20 jaar, waren kort daarvoor door de politie uit een auto gehaald, omdat de bestuurder meer
passagiers vervoerde dan is toegestaan.
Enkele uren na hun aanhouding
zijn de Hoofddorpers na verhoor
heengezonden.

Zandvoorters stellen
huisvlijt ten toon
ZANDVOORT - 'Zandvoorters en hun hobby' is de titel
van een expositie die morgenavond (vrijdag) om acht uur
geopend wordt in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein.
De tentoonstelling duurt tot en
met zondag l april en is dagelijks
geopend van 13.30 tot 16 uur, behalve op maandag en dinsdag.

Deze week wederom een oude foto van Zandvoortmeeuwen, gemaakt
tijdens het seizoen 1945 - 1946.
De foto is ingezonden door Van Keulen.

Voor zover bekend staan de volgende personen afgebeeld: H. Paap,
Bentsen, Huyer, Hoekema, C.N. (?), J. Paap (v. Zon), Hoogervort, J.
Hoekema, J. v.d. Heide, J. v. Keulen en nóg een v.d. Heide.

Aan de expositie werken mee: mevrouw Molenaar, de heer Pennekamp, de heer Brune, de heer Bier,
mevrouw Helderman, de heer Loogman, de heer Kooij, mevrouw Polak,
de heer Meijer, mevrouw Pieters,
mevrouw Van Oostrum, de heer
Longayroux, mevrouw Puts, de heer
Puts, de heer v.d. Mije en mevrouw
Schut.

Toneelgroep De Wurf
met historisch werk
De uitvoeringen worden gehouden
in 'Gebouw De Krocht' op de zaterdagen 3 en 10 maart, én op zondag 4
maart. Op beide zaterdagen begint
de voorstelling om 20.00 uur, daarna
is er gewoontegetrouw bal-na.
Op zondag begint de voorstelling
om 14.00 uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ7,50 en kaarten zijn tebestellen bij:
Mevrouw Vleeshouwers, telefoon
17594, bij mevrouw Molenaar, telefoon 15952 óf voor het begin van de
uitvoering aan de zaal.

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen VanNu
De vereniging Vrouwen VanNu
houdt dinsdagmiddag, 6 maart, een
kontaktmiddag in hotel Triton. Deze
begint om 14.30 uur.

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen
De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen, afdeling Haarlem en
omstreken, heeft voor donderdag 8
en 15 maart 10.00 uur F. Sterel uitge
nodigd in het Eigen Huis, Boekenrodestraat 9 te Haarlem, om meer duidelijkheid te verschaffen over de in
gewikkelde materie van het invullen
van een aangiftebiljet Inkomstenbelasting. Sterel is lid van het Nederlands College van Belastingconsulenten. Op dinsdag 13 maart is er op
het zelfde adres een bijeenkomst van
de fietsclub, waar het programma
voor komend seizoen aan de orde
komt. Trouwens, voor de bridge
club, Centrum 111 te Heemstede,
kunnen zich nog nieuwe leden aanmelden. Info.: 023-283377. Over bridgeles voor gevorderden: 023-378056.

Portretten van
Van Dobbenburgh

Voor de pauze zal het toneelstuk
in twee bedrijven, 'De proefvaart van
de redboot', geschreven door E.
Keur worden opgevoerd. Het is een
waar gebeurd verhaal uit 1937.
Op 10 februari van dat jaar kwamen schipper Jan Molenaar en Engel Schuiten om het leven, toen hun
reddingsboot tijdens een oefentocht
in een kolkende branding omsloeg.
Van de twaalf bemaningsleden werden de overige tien gered, doordat
toeschouwers op het strand, vrijwel
allen lid van de Zandvoortse Reddingsbrigade, een levende ketting
naar de drenkelingen vormden.

Sunterdeklaes
Na de pauze wordt de nostalgische
avond voortgezet met het bekende
toneelspel 'Sinterklaasavond in het
Gasthuis"' van de schrijfster Jongsma-Schuiten. Humor en sentiment,
beleefd door • de oudere bewoners
van het toenmalige bejaardenhuis
op het Gasthuisplein.
. Volgens het verhaal hebben de
oudjes geen benul van Sinterkaasavond, totdat zij de bekende St. Nicolaasliedjes horen zingen. Zij besluiten van de nood een deugd te maken ZANDVOORT - Willem Bol en Koosje Alderden uit de Da Costastraat kregen gistermiddag bezoek van burgemeesen gezamelijk bouwen zij een feest- ter Van der Heijden. Zij zijn namelijk vijftig jaar getrouwd. Gelukkig was Koosje net op tijd terug van een
ziekenhuis-opname, zodat het feest in huiselijke kring doorgang kon vinden. Zie ook 'Met oog en oor...'.
je.

ZANDVOORT --'Onderneem eens
wat' is de titel van een nieuw radioprogramma van Station Haarlem.
Het programma is een initiatief van
deze lokale omroep en de Kamer
van Koophandel en Fabrieken. Het
is speciaal bestemd voor de startende en kleine ondernemers. Het prorgamma wordt een keer per twee weten uitgezonden op donderdag tussen 17 en 18 uur en is te ontvangen
via kanaal 105.1 Mhz/FM. Aan de
eerste uitzending op 8 maart zal een
feestelijk tintje gegeven worden.

Lawaai mag
ZANDVOORT - Het circuit
ag dit jaar nog een aantal evenementen houden die veel lav aai maken. Dat is het gevolg
an een uitspraak van de Raad
van State.
De toestemming geldt voor het
hele jaar 1990, maar kan echter alsfiog worden ingetrokken door een
uitspraak van de Kroon, inzake de
hinderwetvergunning van de Stichtj
ng Exploitatie Circuit Park. Het
üeeft de ECP in ieder geval tot die
'>jd
de ruimte om evenementen te
'jrganiseren die - relatief gezien - veel
lawaai veroorzaken. De Stichting
Duinbehoud had van tevoren al begemaakt tegen een eventuele
'oustemming.

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 120.66 of 17166.

'Een vliegende kraai vangt altijd
wat', is een gevleugelde uitdrukking die nog steeds opgeld doet. Al
wandelend door ons dorp kom je
soms de meest interessante dingen tegen. Zoals je eigen buurvrouw, Truus Menger-Helderman
uit de Kostverlorenstraat, die al
torsend tegen de wind in met een
stapel schilderijen in de richting
van het cultureel-centrum koerst.
De produkten blijken van eigen
hand te zijn en laten aan de verbeeldingskracht van de kritische
kijker weinig over. Aquarellen:
bloemen, portretten en stillevens.
De zachte, transparante kleuren
voeren de boventoon. Haar totale
collectie bedraagt op dit moment
zo'n 40 schilderijen. Aanstaande
vrijdag zijn ze te bewonderen in
het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein, waar gedurende de
hele maand maart een tentoonstelling van Zandvoortse hobbyisten zal worden gehouden.
Feestje
In het bejaardencentrum 'Huis
in de Duinen' kon vorige week
donderdag weer eens een feestje
gevierd worden. Het tweede blok
van het nieuwe complex aanleunwoningen is gereed gekomen en 19
bejaarden kregen die dag de sleutels van hun nieuwe huis. Nu alle
emoties zijn weggeëbt is men druk
doende om met schoonmaakploegen de ruimer bemeten huisjes
woonklaar te maken.
Magnetron-oven
Het feestje dat afgelopen vrijdag
in het busstation van Harrie en
Toos aan de Louis Davidsstraat
werd gehouden, had een heel ander karakter. Uitbater Harrie was
die dag jarig en zijn klanten hadden eveneens zin in een feestje. De
inzameling was voldoende om
voor de jarige een magnetron-oven aan te schaffen. Hoeveel het
feest, dat van zes uur 's avonds tot
diep in de nacht duurde, het feestvarken heeft gekost, is niet bekend. Naar verluidt had hij de
oven beter zelf kunnen kopen.
Kees Verkndc
Het gaat goed met de renovatie
van de boulevard. Eigenlijk had
het werk al klaar moeten zijn,
door de stormen van de afgelopen
tijd heeft men echter enige vertraging opgelopen. Zo gauw het weer
omslaat worden de laatste werkzaamheden afgerond. Het wachten is nu nog op het beeld van
Kees Verkade dat tijdens het surf•kampioenschap in oktober 1988
door een onvoorzichtige automobilist werd beschadigd.
Het beeld, voorstellende, een
oude man op een bankje, wordt
door menig Zandvoorter node gemist. Volgens Smits van de dienst
Publieke werken staat het gerestaureerde beeldje nu nog op een
tentoonstelling in Sonsbeek bij
Arnhem. Het is met toestemming-

Kinderen de meest enthousiaste
carnavalsvierders in Zandvoort

ZANDVOORT - Het Zand- gingen de 'Scharrekoppen' en de voorts eerste burger in boerenkiel,
inclusief een glas bier als rechtgevoortse carnaval is dit jaar vrij 'Schuimkoppen'.
Immers de laatste vereniging was aarde zuiderling, bijgestaan door
rustig verlopen. Bij de politie tijdens
op het kinder- zijn echtgenote (verkleed als burgekwamen geen klachten bin- • feest inde'toverdracht
Stekkie in Zandvoort- meestersvrouw) door de raadszaal
nen, de meeste café's onthiel- -noord terwijl
zwierde, kon het feest pas echt beden zich van feestgedruis. De eenzelfde festijndeop Scharrekoppen
zondagmiddag ginnen.
Zandvoortse kinderen daaren- in gebouw De Krocht hadden getegen genoten met volle teugen pland. Een wat onbegrijpelijke gang
tijdens hun dolle verkleedpar- van zaken voor sommige toeschou- Tegenvaller
tij. Vooral de kindermiddagen wers, zaterdagmiddag. De opmer- Dat viel echter behoorlijk tegen.
in gebouw De Krocht en 't kingen hierover waren niet van de In de meeste café's viel van een
feestversiering geen spoor te bekenStekkie werden druk bezocht. lucht.

BLOEMENDAAL - Het werk van
oud-Bentvelter Aart van Dobbenburgh is nog tot en met 4 maart te
zien in de expositiezaal 'Achter de
Zuilen' van het gemeentehuis BloeOf het aan het weer lag of aan
mendaal. Tentoongesteld zijn onder welke
oorzaak dan ook, wat afgeloandere portretten van koninging Ju- pen weekend
betreft was er dit jaar
Hana en dichteres Henriëtte Roland maar weinig animo
voor de traditioHolst, alsmede zijn illustraties bij nele carnavalsviering.
de inwerken van Tolstoi, waarvoor hij de tocht en de ontvangstZelfs
van prins
Leo-Tolstoi-medaille ontving. De ex- Kokkei Den Urste, zaterdagmiddag
positie is geopend van twee tot vijf op het raadhuis, trok weinig puuur. Van Dobbenburgh is in juli 1988 bliek.
in Bentveld overleden.

Radioprogramma
voor ondernemers

Met oog en oor
de badplaats door

De 'praalwagen' die zaterdag tijdens de intocht en zondagmiddag
tijdens de kinderoptocht werd meegevoerd, bleek een - waarschijnlijk afgedankte sleepwagen te zijn. Het
verhikkel leek een hint naar het gemeentebestuur, met als doel het nijpende parkeerprobleem in Zandvoort onder de aandacht van deze
vroede'vaderen te brengen. Op het
raadhuis kreeg burgemeester Van
der Heijden van de dorpsprins een
Sleepwagen
parkeer-verbodsbord als onderBurgemeester Van der Heijden scheiding omgehangen. Hiermee ononderstreepte tijdens de symboli- derstreepte men een en ander oversche overdracht van de 'Mijnstok' duidelijk.
het belang tussen een goede samenNa de gebruikelijke polonaise
werking van beide carnavalsvereni- door de raadszaal, waarbij Zand-

nen, noch was er van carnavals-gewoel enige sprake was. Het feest in
gebouw De Krocht, later op de
avond, trok daarentegen nog redelijk wat bezoekers. Ter afwisseling
van het tamelijk tamme dansorkest
'De Splinters' en de Haagse boerenkapel 'De Promotors' wist Henk
Jansen, voor de zoveelste maal met
zijn persiflage op 'Dorus', de zaal
weer 'plat' te krijgen, zodat 'het toch
nog gezellig' werd.

Toekomst
Als het om carnaval gaat, trekken
kinderen zich weinig aan van de ouderen. Het meest carnavalesk waren
dan ook de - als vanouds - druk be-

van het /andvoortse gemeentebestuur uitgeleend voor een expositie van het werk van beeldend
kunstenaar Verkade. Als deze is
afgelopen zal het beeld weer op
zijn oude stek aan de boulevard met naar verwachting enig feestelijk vertoon - worden teruggepïaatst.
Stormen
De stormen hebben ook de
strandpachters parten gespeeld.
Toen het weer vorige week omsloeg, besloot men - later dan gewoonlijk - de strandtenten maar
eens op te zetten. Voor sommige
'snelle' beslissers pakte de zaak
echter verkeerd uit. Deze week
sneuvelden door de zware storm
enkele strandtenten. Alhoewel de
verzekering de schade dekt, betekent dit voor de strandexploitanten toch een verliespost van velen
duizenden guldens. De officiële
openingsdatum van l maart, vandaag dus, heeft men niet gehaald.
Huwelijksfeest
Deze week de vlag uit voor het
echtpaar Bol-Alderden. Eigenlijk
betreft het hier een dubbel feest.
Koosje is dinsdag na 3 maanden in
een ziekenhuis en een verzorgingshuis gelegen te hebben, weer
thuisgekomen en gisteren vierde
zij met haar man Willem hun
50-jarig huwelijksfeest. De Zandvoortse Courant uit 1940 met daarin hun huwelijksaankondiging
hebben ze trouw bewaard. "Ik
vind het knap dat Koosje het zolang met mij heeft uitgehouden",
laat de krasse bruidegom weten.
Ondanks het feit dat de beide echtelieden hun gouden bruiloft 'stil'
wilden houden, werden dinsdagmiddag al vele bloemstukken hun
huis in de Van Ostadestraat binnengedragen.
Willem Bol is een verwoed tekenaar en ook het schilderen gaat
hem nog steeds uitstekend af. In
tegenstelling tot eerdere jaren exposeert hij dit jaar niet in het Cultureel Centrum. De drukte rond
de thuiskomst van zijn vrouw en
het 50-jarig huwelijksfeest zijn
daar debet aan.
Nieuwe exploitant
Na 10 jaar Café Bluys aan de
Buureweg gerund te hebben, houden de beide uitbaters Harrie en
Kees het in Zandvoort verder voor
gezien. In het Limburgse Gulpen
gaan zij het beroep van campinghouder uitoefenen. Eind maart
houden zij voor hun vaste klanten
een afscheidsfeest. Wie de nieuwe
exploitant wordt, is officieel nog
niet bekend. De onderhandelingen met de betrokken kandidaat
zijn nog gaande. Dat het een bekende Zandvoorter wordt, is nu in
ieder geval al zeker.
De eerste editie van 'Met oog en
oor de badplaats door' is gereed.
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen

Kinderen komen
loten verkopen
ZANDVOORT - Men kan komende week leerlingen van de
Nicolaas basisschool aan de
deur verwachten, voor de verkoop van loten.
De verkoop begint maandag, en de
kinderen zullen zoveel mogelijk
huis aan huis gaan om hun loten te
slijten. Deze kosten ƒ l,- per stuk. De
opbrengst is bestemd voor speelwerktuigen op de school en voor
hun kamp. Dit jaar leidt de tocht
naar Vogelenzang, waar de hele
school een paar dagen gaat kamperen.
Mocht men tijdens (Ie actie niet
thuis geweest zijn, de loten zijn ook
op de school verkrijgbaar. De trekking is op 16 maart, op de kienavond
die trouwens alleen voor de leerlingen en hun ouders toegankelijk is.
De uitslag volgt dan ook later in deze
o Kinderen zijn in Zandvoort nog de meest echte carnavalsvierders, de krant. Er zijn vijf prijzen te winnen,
volwassenen lieten het enigszins afweten. Ook voorde proclamatie op het van l t/m 5: een lang weekend Parijs
raadhuis was maar weinig belangstelling. •
Foto s Bram stenen voor 2 personen, een weekendje in
een bungalowpark, een magnetron,
een CD-speler en een diner voor
zochte kinderfeestjes in 't Stekkie ders mee aan de rondwandeling.
Wie de jeugd heeft, heeft de toe- twee personen.
en in het centrum. Sfeertjes die de
moeizame samenwerking tussen de komst, luidt een bekend gezegde.
carnavalsverenigingen ver weg doen Als dat ook voor het carnaval geldt,
zijn, soms zelfs volledig doen verge- dan kan men wel stellen dat de toeten. Ook de kinderoptocht werd een komst nog enig perspectief biedt. In
succes. Naar schatting deden ruim ieder geval had men aan de kinderen
ZANDVOORT De Stichting Mudriehonderd jeugdige carnavalsvier- een soed voorbeeld.
seum Zuid-Kennemerland, waarin
tien musea uit de streek deelnemen,
heeft een regionale museumfolder
uitgebracht.

Gratis folder over
musea in de regio

Zussen tonen werk in bibliotheek

ZANDVOORT - Werk van Nel
Sandbergen-Kerkman en haar zuster Lienke Brugman-Kerkman is

Cursus in
bedrijfskunde
HAARLEM - De vereniging Voorwerk organiseert een cursus bedrijfskunde voor mensen die een eigen bedrijf willen beginnen. Aan de
orde komen: rechtsvormen, vestigingsproblematiek,
product &
markt, marktverkenning, marktbenadering, financieringsplan, investeringsrekening, exploitatiebegroting,
liquiditeitsprognose en belastingen
en B.T.W. De cursussen zijn bestemd voor mensen zonder werk en
herintredende vrouwen. Kosten 150
gulden, inclusief cursusmateriaal..
Mensen die ingeschreven staan bij
het arbeidsbureau kunnen soms de
kosten vergoed krijgen. De avonden
worden gehouden op de woensdagen
vanaf 7 maart tot en met 25 april en
duren van half acht tot tien uur.
Meer informatie via 023-326636.

van 3 maart tot l april te zien in de
tentoonstellingszaal van de openbare bibliotheek in Zandvoort. De 85jarige moeder van Nel en Lienke
opent zaterdag 3 maart om half elf
de tentoonstelling.
Nel Sandbergen exposeert schilderijen, waarvan er een aantal op zijde
geschilderd zijn. Haar zuster, Lienke Brugman, heeft hierbij gedichtjes
gemaakt. Lienke maakt al vanaf
1962 gedichtjes voor onder andere
het Zandvoorts Nieuwsblad, het
Haarlems Dagblad en de jeugdtijdschriften Okki en Taptoe. Veel van
de tentoongestelde versjes zijn gemaakt voor haar peuterklassen worden nog dagelijks gebruikt.

Koor organiseert
openluchtconcer t
ZANDVOORT - Het Zandvoorts
Mannenkoor houdt op 9 juni een
openlucht-concert op het Badhuisplein voor het Holland Casino. De
voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels reeds in volle cang.

Deze ruim geïllustreerde kleurenfolder bevat niet alleen beschrijvingen van de deelnemende musea,
maar ook twaalf korte vermeldingen
van overige musea en bezoekerscentra. De brochure bevat onder meer
informatie over het Cultureel Centrum in Zandvoort. De gratis folder
is verkijgbaar bij CCZ aan het Gasthuisplein en bij het VVV-kantoor.

Ondernemende
vrouwen naar school
HAARLEM - De Commissie
voor Vrouwelijke Ondernemers van de Kamer van Koophandel, zal de komende maanden een aantal scholen voor
voortgezet onderwijs in de
Haarlemse regio bezoeken.
Zij hoopt de vrouwelijke leerlingen warm te maken voor het zelfstandig ondernemerschap. Ook zullen enkele onderneemsters een les
economie of maatschappijleer verzorgen op de scholen voor middelbaar voortgezet onderwijs en mbo.
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Austin
AUSTIN 30 jaar dealer
Gar Boom Aalsmeer 25667.

Austin Montego 1600 HL '85
Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Austin Maestro Magie '88
Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

LPG, staaigi^ met, 9SOOO

Citroen BX GT, mod. '86,
i pr.st., ƒ 11.950,-, mr. gar. mog.
Tel. 02990-37825.

o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

113

WM (

CV</h.

ff^y

C'w*.
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2000 M2 VERWARMDE SHOWROOM

Lada

Autobedrijf Ridderbos
LADA - DEALER
Vanwege het enorme verkoopsucces van ons SAN REMO
aktie model, nu ruime keus
in mooie en goede
LADA occasions.
Samara 1.5, 3drs '89!.ƒ 14.995
Samara 1.3, 3drs '89!./14.995
2105 1.5, 4 drs. '88. .ƒ 9.750
2105 1.5, 4 drs. '87. .ƒ 8.250
Uiteraard met volledige
BOVAG en tot 6 jaar
carrosserie garantie.
Zuideinde 28-30 Landsmeer.
Tel. 02908-1297

WESTDORP
vertrouwd en bekend adres
voor uw nieuwe of jonge LADA.
Natuurlijk met echte BOVAG
garantie en APK keuring. 100%
financiering, v.a. ƒ 250 p.m.
Uit voorraad leverbaar o.a.:
3 x 1200 S, 4 x stationcar,
5 x 2105, 2 x 2107, 5 x Samara.
Elke week een aanbieding.
DEZE WEEK: Lada stationcar,
maart '87, ƒ7000.
Adres verkoop:
Adm. de Ruyterweg 398,
A'dam, tel.: 020-825983.

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op arbeidslopn en onderdelen,
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep.bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

Lorist Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
205 Junior
'87 ƒ 13.250
205 Accent
'86 ƒ 12.250
205 XE 1.1
'85/10.500
205 GL, 5-bak .. .'85 ƒ 10.500
205 Lacoste
'85 ƒ 13.500
604 STi aut
'82 ƒ 4.900
Sierra 2.0 Laser . .'86 ƒ 13.500

Porsche

xs

Meer Garage

't Amsterdammertje

Saab

Seat

Ope!

Autobedrijf Hagenaar BV

Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Telefoon 020-71 34 57
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW
Introductiepnjs FSO Injectie v.a. ƒ 13.999,-.
U kunt ook terecht voor occasions.

Honda

Suzuki

INRUILWAGENS
Met volle BOVAG-Garantie
Vele merken in alle prijsklassen
BAARSJESWEG 199, Amsterdam-W. Info 020-182525

Jaguar/Daimler

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Ascona 1.3 S, b.j.'82, ƒ 4.500,-. Corsa 1.b Diesel
voor A'dam Noord e.o.
Bouwjaar '88 ƒ 18.450
Tel.:02979-88711.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Honda Jazz aut. mei '85, Jaguar 4.2 aut., mod. 85,
TEL 020-133579
ƒ 9950. Suzuki Amstelstad.
ƒ24.950,-, i.pr.st., inr. gar. mog.
Div. Suzuki Swift 1.3 GL aut.
Zeilemaker-Opel
LUYKX BV
Tel. 020-799100.
Tel. 02990-37825.
bj. '87-'88. Suzuki Amstelstad,
off. Suzuki dealer
INRUILWAGENS
Tel. 020-799100.
NU IN ONZE SHOWROOM
Constant keuze uit 100 auto's
Westerstraat 146-174
Lancia
Hyundai
Swift 1.3 GL,4-drs Sedan
Burg. D. Kooimanweg 7,
Suzuki Swift GLX bj. '87.
Tel. 020 - 249074
Swift 1.6 inj.,Sedan
Purmerend 02990-22551.
ƒ13.950. Suzuki Amstelstad.
Voor uw nieuwe Opel
Lancia A112 Elite, 12-'84,
HYUNDAI Service Dealer
Tel. 020-799100.
+ occasions
48.000 km rood. ƒ4900,- Kadett 13 S, h.b., Ipg, mod. 87,
Auto Centrum Duivendrecht
WEEKAANBIEDING
'87 Alto GA 3-drs,'87 . . . .ƒ 8.750 Suzuki Swift GL, 20.000 km.,
i.pr.st., ƒ 11.950,-, mr. gar. mog. Corsa, 3 drs
02995-2707.
Industneweg 27 020-995176.
bj. '85, ƒ8.950. Suzuki
Kadett, 5 drs Diesel
'84
Tel.: 02990-37825.
• Bewijsnummers van een geAmstelstad. Tel. 020-799100.
Kadett 163, 3drs, autom., .'86
Swift
1.3
Gl
4-'89
demo
OPEL Ascona 1.6 S, 4-drs.,
Isuzu
plaatste "SHOWROOM"
Ascona 16S, 5 drs
'85
./14.250 Suzuki Swift GL bj. '88,
advertentie krijgt u alleen toe- 11/'85. Autobedrijf Jan Wals, Ascona 16S, 4 drs, LPG ..'86 Swift 1.3 GLX'87
Swift 1.3 GL,'87 . .ƒ 13.750 ƒ14.750. Suzuki Amstelstad.
Tel. 02902-1697.
gezonden als u dat bij de opAscona 16D, 4 drs
'86 Alto GL 3-drs,'87 . ./ 10.950 Tel. 020-799100.
-Noord gave van de advertentie kenOPEL Ascona 1.6 S, noy. '85, Rekord 2.0S Combi, LPG ..'81 Alto GL 5-drs,'87 . .ƒ 10.950
Schaafstraat 24, A'dam-N.
baar maakt. De kosten daar- 4-drs., rood. Autobedrijf Jan
VW Golf Sport + ace
'86 Alto GL 5-drs,'87 . .ƒ11.750
Adverteren in „Showroom"
Tel 020-361153
voor bedragen ƒ 3,Wals, tel. 02902-1697.
RaiUno60S
'86 Alto GL, 3-drs,'87
.ƒ 10.950
Tel. 020 - 665.86.86
Met BOVAG garantie!!
Skoda 130 L blauw '88/ 7.750
FAX 020 - 665.63.21
Opel Kadett, hatchback 1.6, rd,
5 drs, 9/85, 75000 km, + rad./ Opelcentrum Geldrop heeft 70 Swammerdamstr. 1 Tel. 02968- Postbus 156, 1000 AD A'dam
cass. ƒ 10500. 03240-12038.
ANWB gekeurde occasions. 94330. Badhoevedorp.
Opel Omega 1.8 LSI automaat, Emopad 43, Geldrop. Zien is
Toyota
LPG,
begin '88, ƒ 16.950 kopen, info 040-862483.
incl.BTW.
Watersportbedrijf
HADEMO BV.
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
Tel. 035-855602/832080
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
ALLE KLEUREN
Amsterdam-Noord - Hamerstr. 3-15. Tel. 020-360401
Opel Rekord 23D, 5-drs
OOK JN SPUITBUSSEN
Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in Het
Combi Traveller, '86,
otto nteuwenhuizeri bv
Parool
100.000km, ƒ 16.000,-.
Triumph
Te koop weg. auto v.d. zaak,
DaarnaCbl elke week in alle edities van Weekmedia, t.w •
Overtoom 515, Amsterdam
Opel Service, Westerstraat
Toyota Corrolla, '85, kl. rood,
Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Couranl, Diemer
(020) 12 96 04
146-174,
Tel.
020-249074.
APK 12-90. Tel. 02975-64503. Triumph TR 7 5 bak '79
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Goasperdam,
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Anibtelveei.s Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Volkswagen
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
Peugeot/Talbot
Zwarte
VW
Golf
1.3,
'86.
ƒ 7000 VW kevers 1200,1300,1303 en
bij het Olympisch stadion. Verace. Zéér apart. APK '91. Pr. 1303 S, allen in nw.st. Ruska
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
dealer Bouma/
koop nw. en gebr. Peugeots.
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
n.o.t.k. 020-451091 (A'veen).
Automobielen B.V. LaurierOok inkoop. Tel. 020-6629517.
Straakenbroek
2000 uur Tel 020-6658686. Fax 020-6656321
gracht 115-127 A'dam.
T.k.
VW
Polo
1100,
bj.'77,
moDealer voor AalsmeerSchriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
309 XL profiel 7-'87 gr. metal.
tor '85, i.pr.st. APK tot 2-'91. Zeer mooie GOLF 1800i '87 GTi
SHOWROOM. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Uithoorn-Mijdrecht
24.000 km. Vr.pr. ƒ 13.750. als
Vr.pr. ƒ 1250. tel. 075-173168. uitgev. extra brede ats banden
Algeven kan ook- Het Parool, Wibautslrcat 131 of Rokm
Aalsmeerderweg 101
nw. 020-426964.
radio/cass. 49.000 km grijs mel l O Amsterdam
Aalsmeer
VW GOLF SPORTIEF tal. ƒ 18.500 tel. 020-341239 na
COBUSSEN Amsterdam
Tel.
02977-21026/41296
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekinediakanloren:
Sinds 1930.
405 SRi
'8834.000 km + veel accessoires, 53.000 km, 17.00 uur.
Amstel.een. Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwul l 9;
bj. '86, prijs ƒ 19.000.
LEEUWEKEUR, gebr. auto's 405 SRi
'8732.000
km
Uithoorn, Stationsstraal 70, Weesp, Nieuwstraat 33,
T.k. VW Kever, bj. 1976, APK
OPEL SERVICE
Peugeot 205 XE . . . . '86-'88 405 GR aut
'8845.000 km
ZancKoort, Gasthuisplein l 2
Westerstraat 146-174
27/6/90, goed ortderhouden +
Peugeot 205 XR
'88 405 GL
'87 78.000 Rm
radio. Vr.pr. ƒ 3.200.
Tel. 020 - 249074
Allu opdrachten Izówel telefonische als schrüleli|kei die
Peugeot 205 La Coste . . . '85 309 XL.Prof.lpg.'8765.000 km
Tel. 020-324418 na 17 uur.
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons
Met BOVAG Garantie!!
Peugeot 205 XLD
'87 309 SR
'8651.000 km
be^it zi|n, worden de volgende dag reeds geplaatst.
Peugeot 309 1.3 profil . . . '86 205 XE
'8638.000 km
Totale oplage 730 000 exemplaren.
Peugeot 309 1.6 GR
'86 205 XE
'87 36.000 km
Volvo
Peugeot 505 GL Break ... '87 205 Rally
'8837.000 km
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Ook andere merken o.a.:
205 GTi 115 pk.'88 12.000 km
3 regels
ƒ 25,Rat Uno 45S
'87 205 XR aut
'8640.000 km Ron üeurs Personen Auto BV 740 diesel, blauw
12-'87
Voor elke extra regel ƒ11,Rat Uno 60 diesel
'87
440 GTL inj.,rood
10-'88
Voor exclusieve Volvo's
mm-prijs
ƒ 5,68
enz. enz.
BMW 318i 5-b...'86 44.000 km A'dam-Oost. Info 020-920505. 340 Win. Spec.autom. 12-'86
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
3 Mnd 100 % garantie
BMW 316 5-b....'8746.000 km
340 Win.Spec.,zilver
1-86
aanvullende gar. mogelijk.
Opel Corsa
'8756.000 km T.k. Volvo 343 L, LPG, b.j. '81, 340 DL,blauw
6-'84
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Nissan Micra DX'8831.000 km APK 02-'91. Motorisch perfect. 340 DL Sedan.blauw
2-'87
Baarsjesweg 249-253
Ren.SGT turbo..'88 46.000 km ƒ2450. Tel. 020-949540. •
Mazda 323 1.5 GLX
5-'87
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Amsterdam: 020-121824.
VWPoloGT
'86 58.000 km T.k. weg. sterfgeval Volvo 340 Kadett 1.3 Club.LPG
5-'87
3 MAANDEN
DL, bj. '88, km.st. 13.000.
Peugeot 205, b.j. 87, i.pr.st.,
l KUPERUS PEUGEOT Vr.pr. ƒ 16.450. Tel. na 16 u.
BOVAG-GARANTIE OF
Voor meer informatie of advies, bel
ƒ 12.950,-, mr. gar. mog. Tel.:
AANVULLENDE GARANTIE
020-844766.
1200 m2 SHOWROOM
02990-37825.
VOLVO DEALER
NIEUW EN GEBRUIKT
VOLVO 340 1.7 LPG 740.000 Autobedrijf DICK MUHL BV.
'eugeot 205 Junior, 44.000 km,
bj.
11-87 vraagprijs
1987,
ƒ 10.500.
Tel. v d Ivladeweg 1. 0206683311 km
Achtergracht 71a WEESP
ƒ 16.500. Tel. 02979-87867.
l Naasl Melrostat D'drecht
03240-48182/kant. 99532.
tel 02940-18200

Opel Service

autolak

Peugeot

020-665 86 86

AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's

Lada

FSO

»•()(,
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Alle auto's met
Peugeot 104 GL 1100 06-82
Peugeot 104 ZL
05-83 3 Maanden Bovag-Garantie
Peugeot 104 ZL
02-82 2e Weteringdwarsstr.43t/m 47
TEL. 020-237669.
Peugeot 205 XLD
Fiat Uno 55 S, mod. 86, i.pr.st.,
01-87
FIAT GEBRUIKT AUTO
ƒ7.950,-, mr. gar. mog
Peugeot 205 XAD
12-87
SPECIALIST "WEISS"bv
Peugeot 205 GRD
Tel. 02990-37825.
04-87
Peugeot 205 GT
02-87
Panda 750 L
'88 ƒ 8.950
FIAT VERMEY B.V.
1980
Peugeot 205 GT
01-87 Porsche 911 SC
'88 /10.950
Keuze uit ruim 35 occasions. Panda 750 CL
LADA WETTER
1984
Peugeot 205 XS
03-87 Porsche 944
Panda 1000 CL '87 ƒ 9.600
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Lada 1200 S LPG '86 ƒ 4.500
Porsche 928, autom
1980
12-87
Panda 1000 CL '86 ƒ 9.250
Tel. 02975-62020.
Lada 1200 S
'87 ƒ 5.500 Peugeot 205
Alle auto's in abs. nw.st.
Peugeot 205 XS Com. 11-87
Panda 1000 S
'87 ƒ 12.250
Lada
1200
S
'86
ƒ
4.500
Panda 34 sportuitv., wit/rood,
TELEFOON 04490-10655
Peugeot 205 XR Aut.
03-87
127/1050
'86 ƒ 7.450
Lada 1200 S
'85 ƒ 3.750
km.st. 36.000, bj. 6-'85, APK
Peugeot 205 XE Accent 08-86
Uno 45/903
'87/11.250
Lada
2105
1.5
GL'88
ƒ
8.750
t/m 6-'90 ƒ5500. Tel. 020Peugeot 205 XE Accent 01-87
Renault
Uno 45/903
'86 ƒ 9.750
Lada 2105 1.5 GL'87 ƒ 7.250
Linnaeuskade 5-7
455397. Na 18.00 u. Denise.
Peugeot 205 XE Junior 08-86
Uno 45/903
'85 ƒ 7.950
Lada
2105
1.3
'86
ƒ
6.000
1098 BC Amsterdam
Peugeot 205 XE Junior 01-87
Renault 5 GTS Flash, juli '87,
PANDA 45 met trekh., '85, APK Uno 45 Rre
'89 ƒ 15.250
Lada 2105 1.2
'86 ƒ 5.750
Peugeot 205 XE Soleil 02-88 bord.rood, 52.000 km, 5-bak
020-929548
11-'90, in perf. cond., 58.000 Uno 45 Fire
'87 ƒ 10.750
Zwanenburgerdijk 503
Peugeot
205
02-88
GR
ƒ 14.000,-, 075-218779.
km. Pr. ƒ 5250 Tel. 020-939160. Uno Lido 45 Fire '89 ƒ 15.750
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
Peugeot 205 XR
04-89
LADA-DEALER biedt aan:
UnoôOS
'87 ƒ 13.250
RENAULT AMSTERDAM
Regata weekend Diesel
Peugeot
205
XR
11-87
ƒ5.500 Lada Niva 4x4, '79, trekh. +
Uno60S
'86/12.450 1200 S '87
Top occasions met 1 jaar
bouwjaar.'86 ƒ 14.960
Peugeot
305
GTX
bul., ƒ1.000. Tel. na 18.00:
01-86
Samara 1.1 '89 9.000 km.
garantie
TEL 020-133579
Peugeot 305 Break GR 06-84
ƒ9.250 075-210567. TE KOOP.
Februari uitgestelde betaling Samara 1.3 '87
Wibautstraat 224
Peugeot 309 GL 1.1
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
04-86
T.k. van part. Rat Uno 45 Jolly, mogelijk tot februari 1991
Lada Niva jeep, mod. 88,
020-561 96 11.
Peugeot 309 GL 1.1
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. 21.000 km, i.pr.st., inr. gar.
04-86
7-'88, zwart, 38.000 km, i.g.st.,
tel 020-133579
T.k.a. RENAULT 5 TS, b.j. '86,
Peugeot 309 Profil
01-87
Tel. 020-992865.
f 13.750. Tel. 02903-1988.
mog., ƒ 13.950. 02990-37825.
Peugeot 309 GRD
09-88 in goede staat. Vaste prijs
Uno 45, b.j. '88, 1 jr BOVAG- Rat Panda 1000 CL, b.j. 87,
Peugeot 309 XL
10-87 ƒ8950. Tel. 02507-18718.
ƒ7.950,-,
24.000
km,
mr.
gar.
gar., ƒ 14.880.-.
Mazda
Peugeot 309 XL
06-87
mog.
Tel.:
02990-37825.
Tel.. 02979-88711.
Peugeot 405 GR 1.9
10-87
Rover
Rat Uno 45 S, b.j. 86, 60.000
AUTOBEDRIJF
Peugeot 405 GRD
02-89
UNO TURBO ie
km,
i.pr.st.,
ƒ6.950,-,
inr.
gar.
Bouwjaar '87 ƒ 19.950
Peugeot 405 SR 1.6
09-87
Off. ROVER DEALER:
mog. Tel. 02990-37825.
TEL 020-133579
Peugeot 505 Fam.GL
01-87
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
Peugeot 505 GTI
10-85
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
voor Mazda-occasions
Peugeot 505 Select
03-85
Ford
Rover 3500 autom. P 6 '73
Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491.
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
DIVERSE MERKEN
Ford Escort '78. APK. Prijs
Escort 1.6, 5-drs
Citroen 2 CV 6
07-85 ROVER, Uw dealer ook 800.
ƒ 1500. Autobedrijf Jan Wals
Wegens lease Mazda 626 LX
Adverteren in
Bouwjaar '85 ƒ11.250
Citroen Visa
'
04-83 Gar. Boom Aalsmeer 25667.
Tel.: 02902 - 1697.
1.6 '87. ƒ13.500.
„SHOWROOM"
TEL 020-133579
Renault 9 GTX LPG
08-86
FAX: 020 - 665.63.21
Ford Sierra 2,3 diesel. Bj. '84. 4 Tel. 02984-4614 na 16.00 uur.
Renault 21 Nevada
04-87
Escort 1,6 GL diesel, b.j. 87, drs. wit met schuifkanteldak.
Seat Ibiza
01-89.
i pr.st., / 13.950,-, inr. gar. mog. Vr.pr. ƒ8.500. 020-968742.
Mercedes Benz
Ford Scorpio 2 OGL 11-87 SAAB 96V4L mooi en zeer
Tel.: 02990-37825.
Ford Scorpio 2.0GL 01-87 goed. Bwjr '78, Doradobruin.
Ford Sierra Combi 2.3 D '87,
T.k. Mercedes 220 D, '78, muis- Mercedes 190 E, b.j. 86, dure
Resta 1,6 diesel 4-'89, 3 drs, trekhaak, 88.000 km, div.
WESTELIJK HALFROND
stoelverw.,
grijs, zeer mooi en 100 procent uitv., 55.000 km, i.pr.st., inr. gar. Amstelveen • Tel. 020-455451. Koplampwissers,
16.000 km, ƒ18.500,-. Event. opties, Autobedr. Jan Wals
dikke bumpers, revisiemotor.
gaaf.
Vraagprijs
ƒ
5.250.
mr. benz. auto. 020-371231.
mog., ƒ29.950. 02990-37825.
Tel: 02902-1697.
Vraagpr. ƒ3.950,- 072-331510.
Tel. 02979-86059.
Ford Escort 1100, '83, i.p.st, T.k. Ford Escort 1.3 combi, '82,
zwart met o.dak, sportvelgen LPG, trekh., nwe band. APK
Mitsubishi
Mini
en spoiler, ƒ 8.000.
1/91. ƒ5900. 02995-2395.
Tel. 020-977929 na 17 uur.
T.k.
MITSUBISHI Sapporo
Een PERFECTE Seat occasion Fura, b.j. '85, ƒ 5.500,T.k. FORD,ESCORT 1.4 Bravo Mini Moke 1000km '89
20GSR Amk. uitvoering bj. '83 koopt u vertrouwd bij Seat Tel.: 02979-88711.
Ford Escort 1.3 bj 5/89 rood Bj. 87 40.000 km. Groen Metall. Gar. Boom Aalsmeer 25667.
APK tot 9/90 Prijs n.o.t.k. tel. na Auto Centrum APC, 2e Schinkm. 17000. Fabr.gar. t/m. 5/90. ƒ 15.750 tel. 02977-42244.
18 u. 02993-71660.
Vr.pr. ƒ 18.500. 020-477880.
kelstr.
18-28.
Tel.
020Nissan
T.k. Ford Granada 2.0 Station763333/763334/763335.
Subaru
• Handelaar of particulier.
Ford Escort 1,4 CL, b.j. 88, wagen, eind '81, i.z.g.st, APK
Uw auto(s) aanbieden in
i.pr.st., ƒ 15.950,-, inr. gar. mog. tot eind '90. Vr.pr. ƒ 2250. Tel. Nissan Sunny, mod. 84, diesel,
Seat Ibiza 1.2 L '86/8.750
Museum-Autobedrijven
Tel.: 02990-37825.
ml. tijd. kant.uren: 02977-27640. i.pr.st., ƒ 5.950,-, inr. gar. mog. „SHOWROOM" is dé manier. Zwanenburgerdijk 503
Tel.: 02990-37825.
Tel. 020-6658686.
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Voor nieuw en gebruikt.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z.
v.d. Madeweg 23 bij Makro
Info: 6623167 - 732853
A'dam - 020-6686146.

Fiat

,, , ^viP^,

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Citroen

Te koop Citroen 2CV6 van
1986, APK juni 1990, 21.000
km, ƒ 6500,-. Tel. 020-152466.
Visa Club 6-'83, mooi & betrouwbaar, ƒ3500,- incl. rad./
cass. Tel.: 020-6654455.

V*J,

EEN GREEP UIT ONZE KOLLEKTIE

BMW 728 i, 5-bak, nieuw mod
'85, 93000 km, d.blauw metall.
getint glas, elec.ramen, spiegels en antenne. Schuif/kantelT k. BMW 520, i.g.st., LPG, b], dak, stereo en centr.vergr. Met
'80, APK 9/'90 Vr.pr. ƒ2850, alarm op afstand. Vraagpr.
ƒ 13.750. Tel. 075-166600.
Tel. 02507-14389.

autoverhuur

< r»s-tv»» ( t

JQ,
\£•
75,
e1.6

H. VAN POELGEEST B.V.
voor uw betrouwbare occasion. Stationsstr. 7-11-Amstelveen. Info. 020-410051.

ingdijk

-t.,fn

.b|. a'^^oJ-B?, LPG, nieuwsta .mode!/,-8000-/'*-^° 000-000000,

*^S^^ISS^ïflfïM^SÊk:

BMW

Citroen GSA Club, '82, APK,
ƒ1750. Tel. 08380-23125.

ff
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ZONDAGS GEOPEND VAN 12.00 - 15.00 uur

Algemeen

C.S.H. Hoofddorp
Altijd 80 auto's in voorraad o.a.:
ONZE WEEKAANBIEDING II
Renault 25 GTS, groen metall.,
alle opties '88, van ƒ 19.950
voor ƒ 18.950
BMW 732 i „Injection", el. ramen, el. schuifd. . .'83 ƒ 13.950
BMW 525 i, Aut. LPG antr.gr.metall. alle denkb. opt.'87 ƒ 19.950
BMW 320 i, rookzilver metall., autom
'85 ƒ 17.950
BMW 318 i, Injection1, rood, 5-bak, get.glas . . .'84 ƒ 13.950
BMW 316 1.8. LPG inst., 5 bak, siervelg
'86 ƒ 16.950
BMW 316 1.8. 5 bak. siervelg., nieuwstaat . . . .'84 ƒ 12.950
BMW 316 1.8. 4 deurs, hoofdst., abs. nieuwstaat '86 ƒ 15.950
Citroen BX 16 TRS, wit, 5-bak. getint glas . . . .'87 ƒ 12.950
Ford Sierra 2.3 diesel, 5-drs, stat., st.bekr., 5-bak '87 ƒ 14.950
Mazda 626, 2.0, GLX coupé, LPG, 5-bak, d.bl., met.'SS ƒ 18.950
Mercedes 280 S, aut., rookzilv.metajl., alle opties '85 ƒ 29.950
Nissan 280 ZX, 2 + 2, rood, stuurbekr., 5-bak . .'82 ƒ 13.950
Nissan Patrol Turbo diesel, 5-bak, st.bekr., Bullbar'86 ƒ 24.950
Opel Manta 2.0 GTE Inj., 1e eig., org. 85.000 km '84 ƒ 12.950
Opel Kadett 5-drs, diesel, stat., 5-bak
'86/12.950
Opel Kadett, 5 drs., diesel stat.car . . . . . . . . .'86/11.950
Opel Rekord 2.3 diesel, Van, wit v. kl
'86 ƒ 8.950
Opel Monza 3.0i injection, autom., alle access. .'87 ƒ29.950
Opel Senator 3.0 i, wit, st.bekr. c.v
'85/13.950
Opel Rekord 2.0 S, zilv.bl.metall., LPG, get.glas .'84 ƒ 8.950
Peugeot 305 GR, gr./blauw met., kanteidak, stereo'86 ƒ 6.950
Renault 11 GTX Calgary, 5 drs, alle denkb. opties'89 ƒ 17.950
VW Golf 1600 GL, 5 drs, LPG, allernwst mod., katal.'88 ƒ 16.950
VW Passat 5-drs, diesel, stat.car, bord.rood, 5-bak'86 ƒ 11.950
VW Passat 1.6 dies. stationcar, absol. nwst. . . .'86/11.950
VW Caddy Pickup diesel, bordeauxrood
'87 ƒ 9.950
VW Transporter diesel, in nieuw staat
'88/14.950
ONZE SCHERP GEPRIJSDE INRUILERS:
BMW 316 1.8. zwart, siervelg. hoofdst. sportgril .'82 ƒ 4.950
BMW 316 1.8. sportgril. sportvelg. etc
'82 ƒ 4.950
BMW 315. hoofdst. siervelg. perf. st
8-83 ƒ 5.950
Ford Taunus Bravo, groen metall
'82 ƒ 2.950
Honda Accord, 4 deurs uitv
'80 ƒ 1.750
Saab 900 i, Injection', blauw metall., Pullman int. '82 ƒ 5.950
Seat fura. rood. hoofdst. wis-was. siervelg
'85 ƒ 4.950
Suzuki Alto, spierwit v. kl., spec. striping
'85 ƒ 5.950
Alle auto's APK gekeurd en met afleverings-beurt.
1 of 2 jr volledige garantie mogelijk in uw eigen woonplaats!!!

C.S.H. Hoofddorp
KRUISWEG 1531 - HOOFDDORP
Tel. 023-294072 of 282754.
Dagelijks geopend van 09.00-18.00 uur.
Donderdag en vrijdag koopavond tot 20.00 uur.

AUTOBEDRIJF van BATUM bv.
Rijksstraatweg 25, 1969 LB Heemskerk
Tel. 02510-32956, autotel. 06-52801117
Audi 90
m.'88 ƒ 32.950
Audi 100 CC autom. LPG inst
m '84 ƒ 13.950
Audi 100 CC
m '84 ƒ 11.950
BMW 316 1.8 m style
m '86 ƒ 17.950
Citroen BX 16 TRS ferrari rood
m '86 ƒ '9.950
Rat Ritmo Carrara
m '88 ƒ 9.950
Ford Scorpio 20 CL zwart
m '87 ƒ 17.950
Ford Sierra 20 CL 5 bak
m '89/21.950
Ford Sierra 16 CL 5 drs
m '88 ƒ 17.950
Ford Sierra 20 l sport
m '87 ƒ 19.950
Ford Escort 14 BRAVO
m '89 ƒ 18.950
Ford Escort RS 16 Injektie
m '83/12.950
Ford Taunus Stationcar Bravo
m '83 ƒ 4.950
Honda Accord 2.0 EX
m.'88 ƒ 24.950
Hyundai Stellar 16 SL
m '88 ƒ 14.950
Hyundai Pony Sonet
DEMO ƒ 15.950
Hyundai Pony 15 GL 3 drs
m '88 ƒ 14.950
Hyundai Pony 15 GL 3 drs
m '89 ƒ 15.950
Hyundai Pony 13 GL Sedan
m '87 ƒ 11.950
Hyundai Pony XPL
m '88 ƒ 12.950
Mazda 626 LX Diesel Hatchback
m '89 ƒ 24.950
Mercedes 230 CE alle opties
m '88 ƒ 82.950
Mercedes 280 SE autom. div. ace
m '84 ƒ 27.950
Mercedes 280 S autom. div. ace
m '84 ƒ 22.950
Mercedes 200 TD VAN
m '87 ƒ 33.950
Mercedes 200 Diesel div. ace
m '88 ƒ 33.950
Mercedes 190 Diesel div. ace
m '88/44.950
Mercedes 190 E verlaagd etc.etc
m '85/27.950
Mercedes 300 E, div. ace
m '89/92.500
Opel Kadett 1.6
m '86/11.950
Opel Rekord Station autom
m '86 ƒ 12.950
Peugeot 305 Break
m '82 ƒ 2.950
Toyota Corolla 12 klepper
m '86/10.950
Toyota Corolla Station diesel
m '85 ƒ 6.950
V.W. Passat 5 drs
m '85 ƒ 6.950
Renault 25 GTS
m '87 ƒ 16.950
Bedfrijfswagens:
V.W. Transporter gesloten bestel
m '84 ƒ 6.500
Ford Transit gesloten bestel
: ... m '83 ƒ 5.500
Rat Rorino diesel
m '87 ƒ 7.500
V.W. Passat diesel variant
m '88 ƒ 13.750
Off. Hyundai dealer. A.P.K. Keurings-station.
Inruil/Bovag garantie/Rnanciering mog.

Bon

Alfa 33 QV, 105 pk velace, zilver met
'87 ƒ 15.950
Audi 80 CL, saffier blauw, als nieuw
'85 ƒ 8.950
Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties . . . .'84 ƒ 16.950
Audi 80 GT Turbo Diesel, antr.grijs
'87 ƒ 16.950
Audi 80 GTE, licht met.vlgn, antr. 5-bak, nw.staat.'84 ƒ 9.950
Audi 80 Diesel, saff.blauw, 5-bak, nw.mod., etc. .'88/24.950
Audi 100 CC , 5 cyl., donkerblauw met
'84 ƒ 9.950
Audi 100 CC aut., 5 cyl., Inj., LPG
'84 ƒ 12.950
Audi 100 CC, LPG, spierwit, spoilerset, etc
'84 ƒ 14.950
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950
Audi 100 CC Diesel, sch.dak, 5-bak, st.bekr., . .'86/15.950
Audi 100 CC 5 cyl., sch.dak, 4 hfd.st
'86 ƒ 16.950
Audi 100 CS ferrari-rood, LPG.airco
'87/22.950
Audi 100 CS elektr. ramen, rookzilver, etc
'84 ƒ 12.950
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950
BMW324 Diesel, kop.brons met., vel.int, 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950
BMW 325i autom., alle ace., diam.zwart, nw.mod..'88 ƒ37.950
BMW 520i, saff.blauw met., div. ace
'86 ƒ 15.950
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950
BMW 524 TD, aut., saff.bl.met., CV, el.sch./kant .'87 ƒ23.950
BMW 635csi, saff.bl., leerbekl.,schfdk, zr compl. .'82/24.950
Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace
.ƒ 69.500
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950
Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st
'85 ƒ 9.950
Citroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.950
Citroen BX 19 Diesel, nw.staat', Bahamabeige, . .'86 ƒ 10.950
Citroen CX Pallas diesel
'84 ƒ 8.950
Ford Escort XR3, alle opties, nw.staat, SO.OOOkm, .'82 ƒ 9.950
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.950
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl., .'87 ƒ 14.950
Sierra.2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950
Sierra 1.6 Laser, LPG, papyruswit
'87/13.950
Sierra 2.0 CL, Ipg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950
Sierra 2.0 CL, autom.,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22.950
Sierra 2.3 Laser, saffierblauw met
'88 ƒ 16.950
Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met.,
'86/17.950
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18.950
Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950
Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace
'83 ƒ 7.950
Ford Granada 2.8 GL automaat, stationwagon . .'83 ƒ 7.950
Ford Granada 2.8i Ghia, alle accessoires
'82 ƒ 5.950
Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autom., .'80 / 5.950
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am.uitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.950
Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf
ƒ 999
Honda Civic 1.5 Shuttle, luxe spacewagon
'86/14.950
Honda Prelude EX, stuurbekr., etc
,'84 ƒ 14.950
Hyundai Stellar GLS, champagne brons
'87 ƒ 9.950
Isuzu Trooper Diesel, grijs kenteken
'88/27.950
Lancia HPE 2000 exutive automaat, saff.blauw, .'84 ƒ 9.950
Mercedes 190 E, geh. AMG-pakket, alle opt., . .'85/27.950
Mercedes 190 Diesel, st.bekr., 5-bak, sportwln., .'85 ƒ26.950
Mercedes 190 Diesel, AMG-verl., sportvlgn.
. . .'86/27.950
Mercedes 190 compleet shutch uitgev., alpine wit,.'84 ƒ 27.950
Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc
'88 ƒ 38.950
Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950
Mercedes 250 aut., groen metall
'82 ƒ 9.950
Mercedes 280 S, LPG, Pullman, 4 hfd.st
'81 ƒ 13.950
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950
Mercedes 300 Diesel, champ.met, sch.dak
'82 ƒ 12.950
Mercedes 300 Diesel automaat, airco, leder, all ace..'87 ƒ 52.950
Mercedes 300 SD, 6 cyl. Turbo Diesel, leder, etc. . .ƒ 59.950
Mercedes 380 SE , alle ace., leder, airco aut., . l.'82 ƒ 19.950
Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
. .'89 ƒ22.950
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit, st.bekr., LPG etc.'86 ƒ 11.950
Nissan Patrol Turbo Diesel, zwart met., veel extra's,.'89 ƒ 37.950
Opel Rekord 2.0 S, zilv.grijs met, nw.mod
'84 ƒ 7.950
Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr
'84 ƒ 8.950
Opel Rekord 2.0 S, LPG, zilver met
'85 ƒ 9.950
Opel Rekord 2300 Diesel, bijz. goede auto, . . .'85 ƒ 7.950
Opel Omega 2.0I stationwagon, LPG, 5-bak, . . .'88/24.950
Opel Omega 2.3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950
Opel Omega 2.3 Diesel, saff.blauw, spoilerset etc..'88 ƒ 21.950
Opel Senator 3.0i autom., diam.zwart, nw.mod. .'89 ƒ 62.950
Opel Senator 3.0i, 5-bak, licht met.vlgn. alpinewit,.'85 ƒ 13.950
Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950
Opel Kadett 1.6 LSD, blauw, 5-bak, sch.dak, . . .'88/16.950
Opel Kadett 1.6 Station, rood sch.dak
'88 ƒ15.950
Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit
'87/14.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.grijs met., stoff.int., '86/14.950
Opel Kadett GSi Digital, diam.zwart
'86 ƒ 19.950
Opel Ascona 1.6 LS Travell., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950
Porsche 924 in absolute nieuwstaat
'78 ƒ 13.950
Range Rover, geel kent. met iets spuitwerk, . . .'83 ƒ 9.950
Renault 21 TS Nevada, stat.wagon, antraciet, LPG.'88 ƒ 19.950
Renault 25 GTS, automaat, zilverbl. met
'88 ƒ 20.950
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access., . . '86 ƒ 7.950
Skoda 105 L, 13.000 km
'89 ƒ 7.950
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6.950
Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met
'88/29.950
VW Golf 1600 CL, antr.grijs, bijz.mooi
'85 ƒ 12.950
VW Golf GTi, USA-uity., alpinewit, spoilerset, . . .'87 ƒ 22.950
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met, luxe int.,'84 ƒ 7.950
VW Passat Variant CLD, saffier bl., 5-bak
'86 ƒ 13.950
VW Jetta Diesel, blauw
'86/13.950
Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr,,'84 ƒ 15.950
Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG
'87 ƒ 17.950
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
'87 ƒ 10.950
Volvo 740 GLD autom., papyruswit, 4 hfdst., ww-gl.,.'88 ƒ 29.950
Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950
Volvo 760 GLE automaat, leder, 4 hfd.st. etc., . .'85 ƒ 19.950
Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk.
ANWB keuren geen enkel probleem.
AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3.

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina

Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.

Aantal regels

prijs
excl. 6%
BTW

1
2
3.
4
5
6
7
8
9
10

25,36,47,58,69,
80,
91,
102,-

prijs
incl. 6%
BTW

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
'Telefoonnummer:
• Alleen een woemdag ot een vrijdag invullen

Handtekening:

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156.. 1000 AD Amsterdam, of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110,Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p.a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 1 MAART 19.90

President-directeur drs. R. den Besten:

'Schiphol behoort tot de
weinige luchthavens met
ruimte voor uitbreiding'
Schiphol maakt een stormachtige tijd
door. In het zomerseizoen kan de luchthaven slechts met grote moeite de aanJzwellende stroom luchtreizigers aan op
een terrein, waar bouw-activiteiten een
grotere rol lijken te spelen dan vliegverkeer. Overal zie je kranen, bouwputten,
zandhopen en bouwvoertuigen. Intusseh wordt volop gediscussieerd over de
toekomst. Een groter Schiphol lijkt

gunstig voor de werkgelegenheid. De
milieubeweging vreest echter lawaai en
verontreiniging en verandert de luchthaven liever in een groot spoorwegstation. Intussen komt het verenigd Europa van 1992 er aan en ligt de buitenlandse concurrentie voortdurend op de loer.
De vliegreiziger zoekt zijn weg, hopend
dat zijn vliegtuig niet teveel vertraging
heeft opgelopen.

door René de Leeuw

; Sinds vorig jaar staat de NV
Luchthaven Schiphol onder
Jeiding van een nieuwe presitient-directeur: drs. R. den Bes'ten (49), voorheen secretarisgeneraal van het ministerie
,van verkeer en waterstaat. Zijn
.nieuwe baan lijkt er niet een
om jaloers op te zijn, gezien de
vele spanningsvelden. „Daarbm juist een fascinerende
baan," reageert Den Besten in
zijn over de platformdrukte
uitkijkend kantoor. „Al die relaties met overheden, luchtvaartmaatschappijen en omwonenden zijn juist het leuke.
Ik zeg wel eens dat wij als
luchthaven de qrkestrator zijn
van alles wat hier gebeurt. ledereen heeft met elkaar te maken, maar toch moeten de neuzen op één rij. Dat maakt het af
en toe ingewikkeld, maar boeiènd."
Centraal in de actuele discussies
staat Schiphols voorgenomen Masterplan. De luchthaven is een bedrijf
waarmee grote belangen zijn gemoeid, waaronder de salarissen van
direct en indirect 85.000 werknemers. Het realiseren van het.Masterplan^moet de luchthaven in "staat
stellen een verdubbeling van de huidige passagiersstroom af te handelen. De bedoeling is een knooppunt
te worden van intercontinentaal
luchtverkeer, waar de lange-afstands reiziger overstapt op Europese vluchten en omgekeerd.
Er kunnen rond 2003, zo is de verwachting, 150.000 werknemers direct of indirect hun boterham mee
verdienen. De keerzijde van de medaille is vooral de geluidshinder.

consequenties, vooral op het gebied vangt Schiphol dat op?
van de werkgelegenheid."
Den Besten: „Tax-free is voor
Schiphol relatief belangrijk en
vormt een wezenlijk deel van ons
inkomen. We gaan ervan uit dat zo'n
Brussel
50 procent van de tax-free inkomKLM, British Airways en Sabena sten wegvalt. Toch willen we zoveel
willen Brussel ontwikkelen tot een mogelijk winkels handhaven. Door
knooppunt voor Europees regionaal een grote omzet kun je de prijzen
luchtverkeer. Kan Schiphol op den laag houden, ook als je wél belasting
duur voldoende tegenwicht bieden moet betalen. Verder willen we anaan Brussel en ook andere luchtha- dere faciliteiten aanbieden: een busivens?
ness centre, een fitness centre en we
Den Besten: „Als we de kans niet denken ook over een bioscoop. Dat
krijgen dan is het bij voorbaat verlo- kan allemaal niet op heel korte terren. Maar als wij ons op redelijke mijn worden gerealiseerd, want je
wijze tot mainport kunnen ontwik- moet eerst ruimte hebben."
kelen, nogmaals geen extreem grote
mainport, dan hebben we een beEen andere bedreiging voor Schiphoorlijke kans. Brussel is een be- hol kan zijn, dat voortaan niet meer
dreiging. Brussel ligt gunstig en Bel- de nationale regië heeft meermalen aangetoond er- gering, maar de
gens de schouders onder te kunnen Europese comzetten. Kijk maar naar het wegen- missie over lannet. Dat was vroeger slecht, maar is dingsrechten onnu het beste in West-Europa. Toch derhandelt.
acht ik het niet waarschijnlijk dat de
Den
Besten:
KLM het accent van haar operatie „Daar heb ik gezal verleggen naar Brussel. De KLM mengde geVOe- mm^^mm^m^mm^m
heeft immers nogal wat in Schiphol lens over. Ik zeg
geïnvesteerd. Natuurlijk heb ik lie- niet dat ik er tever dat ze het hier doen, ook al gaat gen ben. Het hangt ervan af hoe de"
het bij Sabena vooral om regionaal EEG gaat onderhandelen. Nederverkeer. Maar ik zie liever de KLM, land heeft een veel groter aandeel
met belangen op Schiphol, in zo'n van de internationale markt dan je
combinatie dan maatschappijen die op basis van oppervlakte en bevolgeen enkel belang op Schiphol heb- king zou verwachten. Als de comben."
missie daarvan uitgaat, dan werkt
Er zijn enkele ontwikkelingen die dat zeer in ons nadeel."
de positie van Schiphol structureel
Menigeen verwacht meer geluidskunnen verzwakken. De Europese hinder als gevolg van de komst van
markt na 1992 heeft tot gevolg dat het meer vliegtuigen. Vooral in Aalstax-free belastingvoordeel wegvalt meer, dat altijd een goede vriend was
voor vluchten binnen de EEG. Hoe van de luchthaven, is de bezorgdheid

zeer groot. Is dat terecht?
Den Besten: „Wij baseren onze
mening op onderzoek dat het onafhankelijke NLR hiernaar heeft verricht. Daaruit blijkt dat uitbreiding
van Schiphol niet met een toename
van de hinder gepaard hoeft te gaan.
We denken met een optimalisatie
van het baangebruik de hinder terug
te kunnen dringen. Ook wordt er
gedacht over gekromde aanvliegroutes. Door dergelijke maatregelen
zullen de contouren in 2000 naar alle
waarschijnlijkheid kleiner zijn dan
thans.
Met Aalsmeer bestaat er een groot
misverstand, namelijk dat het tweezijdig gebruik van de Zwanenburgbaan een belemmering zou opleveren voor de bouw in Calslagen. Dat

Foto Acrophoto Schiphol NV Luchthaven Schiphol.

kertijd in de spitsuren, zoals nu eni- het RIVM is een instituut met een
ge tijd wordt toegepast, wel nadelig reputatie en behoort tot het ministeis voor Aalsmeer.
rie van Milieubeheer. Men weet hoe
iedereen naar dit rapport heeft uitAl vele jaren lang wordt er gespro- gekeken. Het RIVM zal daar echt
ken over eventuele aanleg van een niet nonchalant mee zijn omgegaan.
vijfde baan. evenwijdig aan de Zwa- Uitgesloten! Bovendien: de bevinnenburgbaan. Hoeveel haast heeft dingen van het RIVM komen nogal
Schiphol daarmee?
overeen met vergelijkbare onderzoeDen Besten: „Niet zoveel, althans ken op andere luchthavens. Die geuit capaciteitsoverwegingen. We ven een zelfde beeld. Als iemand
kunnen met het vierbanenstelsel ze- vindt dat er verder moet worden onker tot na 2000 vooruit. In verband derzocht, prima. Maar ik wil Voorkomet de problemen in Zwanenburg men dat we in een situatie komen
zou je kunnen besluiten deze wat waarin iedereen eikaars rapport
eerder aan te leggen. Mits we daar gaat zitten bestrijden. Daar doen we
met andere par- als luchthaven niet aan mee. We zijn.
tijen overeen- bereid aan iedere vervolgstudie deel
stemming over te nemen. We zijn niet bereid om op
kunnen berei- losse flodders in te gaan."
ken, staan wij
daar zeer positief tegenover,
ook al kost het Woningbouw
--«^•••i«•"•" heel, heel veel
De uitbreiding van Schiphol kungeld. De luchtha- nen consequenties hebben voor de
ven heeft zelf de woningbouw in sommige gemeenten.
Den Besten: „Je moet die plannen
vervroegde aanleg van de vijfde baan
toetsen en vervolgens een keuze main de discussie ingebracht."
ken. Dat moetje durven. Als je kiest
Vermindering van geluidshinder voor de ontwikkeling van een luchtkan worden bereikt met stillere vlieg- haven, dan kun je niet overal tegelijk
tuigen. Is Schiphol bereid eenzijdig kiezen voor woningbouw. Dat moet
een verbod af te kondigen voor een je ook niet doen. Waar wij bang voor
verbod op de zogeheten chapter 2 zijn is dat er niet gekozen wordt. Er
vliegtuigen (DC-9, Boeing 727en 737- zijn nogal wat voorbeelden in het
200, Fokker F28) ?.
verleden waar dergelijke keuzes niet
Den Besten: „Er komt een mo- gemaakt zijn en waar dat tot vervement dat de 'chapter 2'- vliegtuigen , lende situaties heeft geleid. Een deel
die nu nog 46 procent van de vliegbe- van de woningbouw in Aalsmeer zal
wegingen uitmaken, verboden moe- op een andere plaats moeten. En
ten worden. Internationaal blijkt Zwanenburg moet je natuurlijk ook
het moeilijk een datum vast te stel- geen grootstedelijke uitbreiding gelen waarop zo'n verbod van kracht ven. Elders in Haarlemmermeer
wordt. Een eenzijdig verbod is net zullen bepaalde uitbreidingen misals een vijfde baan niet iets wat wij schien anders moeten worden ingealleen uitmaken. Maar als luchtha- deeld."
ven zijn wij daartoe bereid, ja. Zo is
Het openbaar vervoer naar Schipook de nieuwe regeling voor nachtvluchten ons eigen initiatief ge- hol wordt krachtig gestimuleerd.
weest. En dat is ons zeker niet door Denkt u dat dit succesvol zal zijn?
Den Besten: „Het kan niet anders.
iedereen in dank afgenomen. De hinder van de oude regeling was dusda- Nu komt 22 tot 23 procent van het
nig, dat wij afwegend een aanscher- personeel met het openbaar vervoer.
ping nodig vonden. Zo kan het ook Dat kun je met groei erbij niet volzijn dat op een gegeven moment be- houden. We mikken op een 40 prosloten wordt chapter 2 vliegtuigen te cent aandeel van het openbaar verweren."
voer in 2000 voor zowel passagiers
„Trouwens, ook het weren van als personeel. Dat is een gigantische
chapter l vliegtuigen kost ons -geld. taakstelling. Het komt neer op een
Dat sommige Afrikaanse vracht- verviervoudiging. Behalve de vermaatschappijen niet meer op Schip- groting van de spoortunnel wordt
hol kunnen komen, vindt u terug in gedacht over doortrekking van de
onze vrachtcijfers. De nieuwe nacht- Amstelveenlijn naar Schiphol-Cenvluchtenregeling kost ook geld, trum. Ook zijn er plannen voor een
want die heeft tot gevolg dat de sneltram via Sloten. Op zeer korte
Kaagbaan moet worden verlengd. termijn komt er een groot aantal
Daar is circa 30 miljoen gulden mee spitsbuslijnen. Wij denken dat als je
gemoeid." •
kwalitatief goed openbaar vervoer
aanbiedt de mensen daar wel in
stappen. Men moet tot de conclusie
komen dat het aantrekkelijker is."

Er ligt hier niemand van wakker
dat de TGV luchtreizigers kost
is absoluut niet waar! Ik zeg dat met
nadruk, dat is absoluut onjuist.
Tweezijdig gebruik van de Zwanenburgbaan heeft geen enkel effect op
Aalsmeer. Integendeel, als je dé
Zwanenburgbaan tweezijdig gebruikt kun je de Aalsmeerbaan zelfs
ontlasten. Verzet tegen tweezijdig
gebruik van de Zwanenburgbaan
zou daarom niet van Aalsmeer moeten komen."
Den Besten erkent overigens dat
het gebruik van meer banen tegelij-

Moet Schiphol het Masterplan hélemaal realiseren?
Den Besten: „Wij denken dat het
Masterplan een goed plan is dat zonder al te grote problemen in de omgeving kan worden ingepast. Er is
wel bezorgdheid. Die is er ook bij
ons. Wij willen dan ook niet ongeremd groeien. Wat wij willen is de
luchthaven verder ontwikkelen in
segmenten van de luchtvaartmarkt
waar Schiphol sterk is. We willen de
ontwikkeling van andere grote
luchthavens in Europa bijhouden.
Niet meer dan dat en niet minder
dan dat."
De indruk bij veel mensen is dat het
voor Schiphol een alles of niets situatie is. Als er niet alles gebeurt, valt
Schiphol terug tot een regionaal
vliegveldje.
Den Besten: „Ook dan is Schiphol
nog altijd een grote en redelijk drukke luchthaven. Bij uitbreiding tot
mainport hebben we het trouwens
over een groei van gemiddeld 6 procent per jaar. Dat is niet veel. 10
'procent groei wordt in de luchtvaart
als hoog aangeslagen. Het gaat ons
vooral om de intercontinentale
vluchten. Als die wegvallen of verminderen, dan gaan we veel vracht
missen. En juist luchtvracht heeft
de grootste uitstraling op de economie. Terugvallen tot een regionale
luchthaven heeft dus economische

e Het huidige Schiphol oogt al zeer indrukwekkend. De toekomstplannen
voorzien in omvangrijke uitbreidingen.

•

Luchtvervuiling

• Schipholdirecteur Den
Besten:
„Ontwikkeling
tot mainport
nodig voor
luchtvracht."

Het RIVM heeft recent de luchtvervuiling door vliegtuigen onderzocht.
Schiphol blijkt er voor 5 tot 10 procent verantwoordelijk voor. De milieubeweging is echter allerminst
overtuigd en vraagt meer onderzoek.
Vindt u het RIVM-rapport het laatste
woord?
Den Besten: „Het laatste woord
zult u mij niet horen zeggen. Maar

Foto:
NV Luchthaven
Schiphol.

De milieubeweging wil een veel
omvangrijker spoorwegstation onder de luchthaven, daii de verditbbeling die nu wordt uitgevoerd. Wilt n
dat ook?
Den Besten: „We willen graag een
TGV. Er ligt hier niemand van wakker dat dit ons luchtreizigers kost.
Als de trein de passagier beter uitkomt, dan moet hij-dde trein nemen.

Ik neem misschien zelf ook v,-,-! ;
TGV naar Parijs. Maar je moet -.v
realistisch zijn. Ideeën over tun::<met zestien sporen hier onc.k'?
grond zijn volstrekt niet realist;.•••.•
Voor de aanleg moetje clan hei i v
stationsgebouw afbreken. \vr:i.
hebben we geen idee wie dat ai!
maal zou gaan gebruiken, wan;
hebt het dan over een station c;;
groter is dan Utrecht CS, het gmi.
ste in Nederland. Wel denken wc d
de trein een grotere rol kan sp'.v
bij het vervoer van luchtvrai-f:
Maar ook daarmee moet .je iva.'i
tisch blijven. De totale vruchi
Schiphol omvat 800.000 ton. In ;.'.•
terdam grinniken ze daarover i
zijn een paar container.schept.-r. .
En niet alles kan per spoor o;:;'i
veel vracht naar plaatsen moet v.-,;.
geen trein komt. Een vrachtci:,;.;.
cement op ons terrein, kun r;:-Maar je kunt het wel bij Hoofd dr.:

Atlanta
De' Wassenaarse zakenman I-\,a:
wil Schiphol ontwikkelen uuur 'a-..
voorbeeld van de Amerikaanse /;/</';.
haven Atlanta en bovendien c••< .
groot zakencentrum met internaii'.nale allure voor 70.000 werkni-;r<
bouwen in Badhoevedorp-Znid. .V. /.
Schiphol deze ideeën navolgen''
Den Besten: „Ik zie niet één lucJr.
haven als voorbeeld voor Schipiv.''
De situatie in Atlanta is hovend:.."
niet vergelijkbaar met cle Rands ;;; .
Georgia is een veel groter gebied ;n< .
slechts één grote agglomeratie. .-'•
lanta. In Nederland is de ontwil-:!-:-.
ling veel meer gespreid. Bovendo :
wordt Atlanta gedomineerd du;één luchtvaartmaatschappij, Dcv
Airlines. Die heeft samen met F,:.
tern Airlines het overgrote deel v; •.
het vervoer. In Nederland heeft
KLM nog geen vijftig procent v-: :
het vervoer en zijn er nog tacl:
andere maatschappijen. Wij strcv • - .
er naar een htib te zijn voor m
maatschappijen. Wat dat /akenr.
trum betreft, ik ben geen desku:.,..
ge op dat gebied. Ik wil wel w; : , •
schuwen. Je kunt alles volzet , : .
met kantoren, maar er moet ook :,, • •
een keer iemand in."
Kan de luchtreiziger na rolto'n:-.van het Schiphol-Maxterplun <.;: •
plannen van andere luchthaven.-. . • •
der vertragingen door de lucht re:.,
in Europa?
Den Besten: „Die vertragn:,... -i:
hebben twee oorzaken. De lucht 1 'keersleiding en het capucitei'.- ..
brek van luchthavens. Het probi- ••
van de luchtverkeersleiding is i •-;. l -baar. Dat is een kwestie van •/••'.
tijd, mensen en coördinatie. W;r. • . . .
luchthnvenvraagstuk bet ivf t i.- • - :
heel verschillend. Luchthaven.-- : • ! >
Parijs Orly, Kopenhagen. Fran:: 1 :.
en de Londense luchthavens . - . -.
sterk beperkt i n h u n mogelijkhi -d- • .
Parijs Charles cle GauÜu heel;
!
ruimte, net als Schiphol. D ; . ; , ; - •
zou het ontzettend jammer /!.;'• •-. ;
de
mainport-ontwikki'lin.u
, ;
Schiphol niet door zou k i i v
gaan. Wij behoren immers n •"
weinigen die goed uit de via-t.-n •
nen."

Zandvoort neemt afscheid van dokter Drenth

4

drie keer uitgevare
voor loos alarm

We hebben je enorm gewaardeerd'

ZANDVOORT - Zandvoort heeft vrijdag
uitgebreid afscheid kunnen nemen van
dokter Drenth, die vele jaren in deze gemeente werkzaam is geweest. Het Rode
Kruis had voor hem een verrassing in petto.
Dokter Drenth en zijn echtgenote werden vrijclagmiddag'opgehaald door een feestelijk met ballonnen getooide ambulance van het Zandvoortse
Rode Kruis. Met deze wagen werden zij naar het
hem zo vertrouwde Gezondheidscentrum aan het
Beatrixplantsoen, gebracht. Zoals te verwachten,
maakten daar talloze patiënten gebruik van de
gelegenheid om van het echtpaar afscheid te nemen en kennis te maken met opvolger Chris Jagtenberg en echtgenote.

Kleurrijk

Termes van Welzijn, collegae, colonneleden van
het Eode Kruis (oprecht verheugd dat het Hoofdbestuur hun commandant een jaar dispensatie
heeft verleend) en de heer De Leeuw van de Hartreanimatie.
Prins Peter den Urste van de carnavalsvereniging 'De Schuimkoppen' en zijn adjudant Arie
vormden een kleurrijke noot in de lange rij wachtenden.
Mevrouw Van Maris-Beute, deel uitmakend van
de speciaal voor het afscheid in het leven geroepen
commissie, richtte zich namens de patiënten,
vrienden en kennissen in een sympathieke toespraak tot de scheidende arts. "Behalve om je capaciteiten als huisarts hebben we je enorm gewaardeerd omdat je altijd alle tijd voor ons nam. Wij
zijn blij dat je nu eens over je eigen tijd kunt
beschikken", aldus de spreekster.

Onder de receptiegangers waren bestuursleden Achtergrond
van de Stichting Gezondheidscentrum Zandvoort,
Daarna zette zij mevrouw Drenth in het zonnetje:
vereniging 'Vrienden van de Hartstichting', Kruis- "Je hebt al die jaren op de achtergrond in de prakvereniging Zandvoort (eveneens vertegenwoordigd tijk volop meegedraaid. Voortaan hoefje hem niet
door een aantal wijkverpleegkundigen), wethouder meer met de patiënten te delen". Een fraai boeket

ZANDVOORT - De bemanning van de Z;<.:
voortse reddingboot Dr. Ir. S.L.Louwes v;p;
KNZHRM moest in 1989 zes maal in acMu :
men, waarvan driemaal voor loos alarm.
• Dokter Drenth en zijn
vrouw (L), hier naast hun
'opvolgers', het echtpaar
Jagtenberg, werden
vrijdag opgehaald met
een feestelijk versierde
ambulance van het Rode
Kruis.
Foto: Berloll

bloemen vertolkte de waardering voor de inzet van
mevrouw Drenth, terwijl Saskia ('Jij moet nu in je
eentje de kinderen Drenth vertegenwoordigen')
eveneens Bloemen in ontvangst mocht nemen. Met
een leuke toespraak tot dokter Jagtenberg en een
ruiker voor zijn echtgenote betrok mevrouw Van
Maris ook hen bij het gebeuren.

Aan het slot van de druk bezochte receptie werd
dokter Drenth het afscheidscadeau van de patiënten overhandigd in de vorm van een fraaie - door de
heer J. Bier vervaardigde - symbolische cheque,
waarop in forse cijfers een bedrag van ƒ8500,- stond
vermeld.
Kr.M.

Reeds op 'l januari, 's morgensvroe.ü, diende hei < :
alarm van dat jaar zich aan, cle bemanning en :rukte rukten rond half zes uit. Er waren twee iu 1 !
gels waargenomen, op circa twee mijl uit dc> kust. !,'
vier uur lang heeft men op zee rondgevaren, het ? .
loos alarm. Het zelfde was het geval op 12 juli. toen ..
voor de Rotonde eveneens een liehtkogel had wan; • j men.
Dat dit niet altijd loos alarm hoeft te betekenen. ',''•
in augustus, toen ter hoogte van Bad Richt' een luv,.
gel werd waargenomen. Bij de actie die toen volgde v
één persoon, overboord geslagen, uit het water gi-h..,
Het was de enige drenkeling die dat jaar gered
worden.
Dit zijn enkele feiten uit het jaarverslag over l !>;'.('
de KNZHRM station Zandvoort. Secretaris-Pen!:'.
meester C.J. Kemp is in zijn verslag nuchter u\v.
cijfers: 'Beter drie maal voor niets uitvaren dan één k
te laat'.

10

DONDERDAG 1 MAART 1990

WEEKMEDIA 22

SNOWWHITE
schoonmaak/glazen wasserij
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Foto Boomgaard
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VW GOLF 1300, 3 drs
1983
Te koop
geot205XE 11-'87, 15 000 km aanmerking.
Corn. Sligersstrnt 2 B
Hobby's en
van Prof D van Torzel
VW PASSAT Variant 1600
1988 dijk 25, 020 6627777
ƒ11950 Nissan Bleubird 20
gevraagd
Tel. 02507-12070
verzamelingen
VW GOLF Memphis 1800 i
1988 LET OP' ALLES MOET WEG SLX m'87, ƒ13950 Ford Es- Als u ervoor voelt een aantal dagen in de week ons verkoop- * Kom naar het politiek fodiversen
FORD SIERRA 1600 3 drs
1987 Inruilkoopjes
Tel
02990 cort 11 cl m '88 uitgebouwd, team te komen versterken, dan belt of schrijft u naar
rum van de ANBO op 13
1 film
FORD ESCORT 1100, 3 drs
GROTE TREINENBEURS
1983 37825 Alle auto's APK ge ƒ12950 Opel Manta GSI,'86
maart
de
ftliaalleidster
Hunkemöller
FORD ESCORT 1300, 3 drs
1984 keurd BMW 520, 79, ƒ 1950,-, plaatje ƒ 15 950 Volvo 740 GL
op za 3 maart m Artis,
Gevr oude lederen motorjas
* Nog maar 112 nachtjes
FORD ESCORT diesel cl 5 drs
1986
Renault 30 TX aut, 83, ƒ 2450,- diesel, eind '86, ƒ 16950 Maz- Kalverstraat 162 - 1012 XE Amsterdam - Tel 020 - 23 60 32slapen en dan mag ik een Amsterdam, van 10-16 uur.
5 films
of jack en spinkoptafel
OPEL KADETT 1300
Info tel 02298-1292
1985
Kadett, nw mod, Ipg, 81 da626HB 5 drs.'86 ƒ 11 950
Tel 02510-35217
heleboel snoepjes strooien
OPEL CORSA 1300
1984 ƒ 2950,-. Fiat Regata 70, mod Ford Escort 1 4 cl, nw. mod '87,
* T k gevr. voor verzameling
(Para)medisch personeel gevraagd
OPEL CORSA 1300
TE
KOOP
GEVR inboedel1983 85, ƒ4950,-, Mini 1000, b j 83 ƒ 12 950 Ford Sierra 1 6 GL,
•*X0ok m maart heeft de Ver. figuren, boekjes, speldjes etc
Verhuur Movle-boxen
OPEL KADETT 5 drs aut
1982 ƒ3450,-, Renault 5, b j 83 5 drs'84, ƒ8950 Honda CMC
Vrouwen van Nu een vol en van Brumtje Beer, Torn Poes,
goederen (kleingoed), boeMAZDA 626 Hatchback 2 O L
ken antiek/gr moederst. sp.
1986 ƒ2950,-, Renault 5, b j 84 1 2 special, 1e eig eind '86, Hartje Amsterdam, vlakbij de Jordaan. Dat is de plaats waar gezellig programma Word Ollie B Bommel, Beertje PadSUZUKI ALTO
1984
enz Tel 02507-12370
ƒ 4950,-, Mitsubishi Tredia, Ipg ƒ10950 Mini 1000 HLE '85, Verpleeghuis De Poort staat Hier worden 220 bewoners' ook lid of vraag een maand- dington Tel 12028
FIAT UNO 45 S
1987
blad aan via tel 14462
GL, b j 83, ƒ3950,-, Ascona ƒ4950 Mazda 323 Estate '83, verzorgd en gereactiveerd Er werken 380 medewerkers
Oppas gevraagd/
* Verzamelaar zoekt helFIAT PANDA 750 L
1988
1 9, Ipg, 80, ƒ 1950,-, Citroenƒ 3950 Peugeot 205 XE m '86,
OPSPORING VERZOCHT'
aangeboden
Te koop
men, foto's Tweede WereldAl onze auto s worden verkocht met 3 tot 6 maanden garantie Visa GT, 84, ƒ 3950,, Lada Niva ƒ 7950 Renault 5 TL '86, 60 000
JOERIKE
Bij ons zijn er nog enkele plaatsen vrij
oorlog
Tel
17357
aangeboden
jeep,
mod
85,
ƒ5950,-,
Volvo
Zaterdags gewoon geopend tot 1600 uur
km ƒ7950 en nog div. auto's
waar ben je'
Aang gezellig gastgezin voor
244, 77, ƒ 1450,-, Horizon 80, va ƒ600
in de opleiding tot ziekenverzorgende
diversen
* Rien succes met de reis
1 of 2 kleuters/peuters op
ƒ 650, En nog diverse andere
Woninginrichting
naar
Grollo
Ansichtkaarten
ma
,
wo
en/of
vri|
Tel
13213
merken
die op 26 maart a s begint
zijn welkom Kees, Jaap,
* Te koop ca 50 zeskantige
witte grindtegels, 40 cm doorDeze opleiding duurt 2 jaar en 7 maanden Na de beroeps Truus.
Lijsten
op
maat
Studieboeken
en
PAUL RIJNVIS
snede, van ƒ 7.95 voor ƒ 2 per
voorbereidende periode van 7 maanden, met een zakgeld SNURK NIET MEER d m.v.
Autobedrijven RINKO/
bij
-platen/banden
Bovag-garantie OCCASIONS
stuk. Tel 19098, b g g 12469
van ƒ 395- per maand, wordt men eerstejaars leerling Dan polssensor aan een band. Inl.
Totale opheffing alles moet weg
RENAULT
en
Autobedrijf
volgt een periode van leren en werken met salaris
Foto Boomgaard
Bern-Optiek 020-970690
* T ka br. draaistoel + 2JONGSMA/FORD, nodigen u CITROEN AXEL TRS bj 3-'88,
koop Engelse taal cur- zits bankje, leer, perfecte zit,
uit voor de permanente show gnjsmet, 16000 km ƒ 10950
Grote Krocht 26 *susTemet
Voor trouwfoto's
Wij kunnen woonruimte bieden1
platen, Readers Di- moet opn bekl. word , samen
van INRUILAUTO'S mklusief BMW 315, bj 9-82, zwart
voor
zeer
lage
prijzen
qest, f 100 Tel 02507-12141 ƒ 100; imperiaal Mits Colt, nw,
APK goedkeuring, VVN milieu 88000 km ƒ9750
Foto
Boomgaard
Fiat Uno 45 Fire b j 4-'89, blauw
Met een vooropleiding van minimaal LBO met 2 vakken op
ƒ 150. 19052
keuring, BOVAG garantie
* Te koop 3 eiken barkrukmet, 22000km, ƒ13450
C-niveau kun je zo beginnen, mits je bij aanvang tenminste
RENAULT 5TL, 5 drs, '86,
MuziekGrote
Krocht
26
ken
ƒ50,
kleine
bruine
was* T.k a wit Poggenpohl 4-dl.
16 jaar en 8 maanden bent. Dus ook als je ouder bent, ben je
ƒ10950, 5TS, 3 drs '86, FORD Scorpio Royal Class 20
tafel, compleet, ƒ25. Tel
keukenblok, 200 mtr met
instrumenten
CL,
b
|
5
'87,
stuurbekr,
5
bak,
van
harte
welkom
te
reageren
ƒ11950, 9TL, '84, ƒ5950,
023-243671
Franke rvs blad met wasbak
ABS
enz
ƒ21450
11 autom , 3 drs, '86, ƒ 12 950,
Ideaal voor hobbyruimte of
Ford
Sierra
1
6
CL,
b
j
5-'87,
Ben
je
geïnteresseerd,
bel
of
schrijf
meteen
naar
*
Te
koop
eethoek
-t4
stoe11 GTX, 5 drs, '86, ƒ13950,
zomerhuis, ƒ 250. Tel 18003
Foto
Boomgaard
Haarlenmerweg
113-115
A'dam,
020-812402/820581
Verloren
en
komngsbl,
5drs
,
CV,
ƒ
17750
len
ƒ
50,
ronde
tafel
ƒ
25,
greüesbeth
Neef,
afdeling
personeelszaken,
VERPLEEGHUIS
25 GTX, '87, ƒ24950
ook voor
nen 1-persoons bed + magevonden
FORD Fiesta! 1 L,'84, ƒ 7 950 MERCEDES 200 T, bj 10-'85, Grote sortering ONDERDELEN Autoshop J Schievink, Rozen- DE POORT, Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Amsterdam,
portretfoto's,
tras, nooit gebruikt, ƒ 100 Tel
Diverse clubs
Escort 14 CL, 5 drs, '86, d blauw met, st bekr, get van alle schade-auto's, alle gracht 69-71-73, A'dam, tel telefoon 020 - 82 63 05
pasfoto's,
glas, nivoregel, c v ƒ 24 250
02507-17320
ƒ13950, Escort 14 CL
merken, alle bouwjaren
234986 ACCU'S, impenaals,
*
Verl
-vrijdag
16febr
vooor
receptiefoto's,
MERCEDES
190
E,
bj
1-'87,
Bravo, ƒ20950, Sierra 1 6 L, 3
Ravenstijn, 02502-5435
laddersteunen, fiets- en skiKunst en antiek
Louis Davidsstr 3, bij uitstap- * Te koop gevr slaapbankje
groepsfoto's aan huis
J BIK 25 JAAR, clubs, esc ,
drs, '86, ƒ 15 950, Sierra 2 O L, 3 zilv gr met, aet gl, st bekr,
dragers ski-boxen, alle kleuren
pen uit auto, Russ ikoontje, m lattenbodem Tel. 16505.
Grote Krocht 26
alu
wielen,
51
000
km
ƒ
37
450
INLAAT
KATALYSATOR!"
mass , pnvé-adr, vnjbl heid,
drs,'86, ƒ 16950, Sierra 2 0 GL
autolak,
gereedschappen
aandenken, Teg bel ter te T k grote leren FAUTEUIL
Tel. 13529
pers vnjh, vaste clientèle
5 drs, '85, ƒ15905, Granada MERCEDES 190, benzine, bj Geeft +25% kracht' Betere
bez. Tel 02507-15170
met
bijpassende
POEF
1-'87, petrolmet, get glas, verbrand -15% brandst ƒ30 Grote sortering ONDERDELEN Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam
Combi 2 OL, '85, ƒ 11 950
(bruin). Tel 02507-16262
Doyer-Motor 02159 - 45265
rechterspiegel,
Tel 020-246505 (030-944530),
van schade-auto's, alle
maandag
5
en
dinsdag
6
maart.
OVERIGEN Honda Civic 1 3 L, stuurbekr,
Huwelijk en
7 dg p w 12-02 u Va ƒ100
'87, ƒ 15 950, Nissan Cherry 1 5 electr 1e eig ƒ36750
Wij STOFFEREN 10 bankstelMAZDA RUITEN voor zij en merken, alle bouwjaren
Schoonheid en
Aanvang 1930 uur.
Opl. int full-t, part-t, mog
kennismaking
RAVENSTIJN, 02502-5435
kussens
inclusief
stof
voor
GL, 3 drs, '86, ƒ12950, Opel MAZDA 626, 20-GLX, Sedan, achter Voor alle types uit
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 3/3 en 4/3, 10-16 uur
verzorging
Lid Nevar.
ƒ295 Velours overgordijnen
Ascona 16- S, 4 drs, '86, bj 11-'86, blauwmet, stuur- voorraad leverbaar Fa E. de
Veel inboedels, antiek en curiosa Frans Halslaan 33,
Türkge seks hatti
ƒ15950, Peugeot 305 GL, 4 bekr, get glas, CV., 67000 GRAAFF, Koninginneweg 48
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020-473004
drs, '84, ƒ7950, Lada 2105, km, 1e eig ƒ15950
Haarlem Tel 023-314275
STichtmg
Dienstverlening Vitrage en alle soorten model- ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Opel Ascona 1 6S, wit, b j 3Huur ook een kraam voor de
06-320.327.44
'89, ƒ 7 950
Thuiswonenden vraagt voor gordijnen va ƒ5,95 per me- Parasol Reis- en Contactengrote VLOOIENMARKT in
Gemakkelijke betalmgsvoor- '87, LPG, 68 000 km, ƒ13950
dakikasi 50 cent
cliënten thuis een PEDICURE ter, gratis gemaakt' 1000 ver- club 023-356840 (infoband)
Onroerend
goed
VOLVO
240
GL,
23,
bj
4-'87,
Hoge
slagingspercentage.
HaSporthal
De
Scheg
te
Uitwaarden -t- financiering zonder
schill. meubêlstoff. van ƒ69
Op afroep inzetbaar
en
woonruimte
len
en
brengen
in
heel
A'dam
zilvergr.,
st
bekr,
5
bak,
get
hoorn
op
zaterdag
7
april.
aanbetaling PERSOONLIJKE
Info over uursalaris dagelijks voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
1e5less ƒ35p.u 020-836815 Kraamhuur/40 Inl Org.buro
Diversen
te huur gevraagd
soorten meubelen, boten en
SERVICE SINDS 1926, Curie- glas, enz 1e eig ƒ24450
telefonisch 020-426831.
VOLVO
240
DL,
LPG,
bj
7-'86,
De
Smalen
033-611794
caravans, zeer voordelig. Alle
straat 8 10, Zandvoort NieuwAPK keuring geen afspraak,
MICHEL is terug met de
blauw, getgl, 5 bak, ƒ17450 klaar terwijl u wacht Ook repasoorten schuimrubber op WAAIJENBERG B.V , Nederlands grootste fabrikant van overNoord, Tel 02507-13360
vertrouwde aanbieding1
Dame, 65 jr, zoekt kam m.
Huishoudelijk
VOLVO 740 GL, bj 8-'85,
maat gesneden Barkrukken dekte mvalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
raties
en
onderhoud
Gar
1e 10 lessen a ƒ25
Onderhoud,
kookgelegenheid , liefst bij
BMW 728I 5 bak cv '83 13 750 donker blauw, stuurbekr,
personeel
stoff mol stof of leather-look en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
West-Center 122476
overdag ..
. 020-853683
dame zelfde leeftijd, v vak.
Citroen Visa, LPG '86 5 950 5 bak, LPG, ƒ17450
reparatie,
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland
. 020-181775
gevraagd
± 1 a 2 mnd. Br o nr 763Rat Panda 45CL '85
5 500
APK KEURINGSSTATION 's avonds .
INGERUILD
doe-het-zelf
ƒ55 Echt schuimrubberen Voor inlichtingen- WAAIJENBERG B V , Keienbergweg 48,
Purmerend
02990- 34768
76874 bur v.d blad.
Ford Fiesta 1 1 '81
2 950 VOLVO 240 GL GL, bj '83 zilKeuren zonder afspraak
Zaandam
075-174996
Gevr. hulp in de huishouding, matras met zuiver scheerwol Amsterdam, tel. 020 - 91 05 18
Escort 1 3L 5 drs'84
8 250 vergr, LPG, 5 versnb , stuurFeenstra & Jimmink
Heerlijke Friese Oranjekoek v vrijdagochtend, gelijkvloers afgedekt ƒ225 DE VRIES,
Ford Escort VAN D'88 14 000 bekr ƒ10450
Asterweg 24A A'dam 364702
degene die 25-j. econoom modern huisje Tel. 02507- Haarlemmerdijk 168, AmsterDakkapel!!
X Y Z B.V verhuizingen en
Ford Sierra 2 Ocl 5 d '88 21 950 BMW 732 l, bj 3-'82, zilvergr, Erkend APK station
aan zelfst en ongem. woonr 16118, na 20 uur Ov/erdag dam, 020-220981; Ampèrestr
Nu ook in bouwpakket
kamerverhuizingen Voll verz
Honda Prelude '81
4500 5 versn bak, stuurbekr ƒ 9 750 olie verversen v a ƒ29,50
helpt per 1/4 (tot ±/800) 020-141177
10, Zandvoort, 02507-19347
Duidelijke handleiding
Dag/nachtservice 020-424800
Autosloperij A de Uede
Merc 280SE alle opt '84 28 500 VW GOLF 11 00, bj '80, groen groot onderhoud gratis APK
070-547341, na 1930 u
voor doe-het-zelvers
Neem geen risico orig
MitsubGal 18 TD '85 11 950 metall ƒ2750
Auto Centrum Duivendrecht
In 1 dag te plaatsen.
PTT-vrijwaring RDW
KAMER te huur gevraagd
Nissan Bleu Van Ipg '86 8 950
Industneweg 27 020-995176
Ook voor aannemers.
GRATIS
door nette rustige jongeman
ALLE PRIJZEN INCL BTW
Ascona 1 6S lpg'85
8 750
(s)loopauto's
Timmerbedrijf/fabriek
Ruiter
Tel
02521-20382,
bellen
na
INRUIL EN FIN MOGELIJK
Garage ROBE, gespec in remOpel Rekord 2 3 D '85 8 750
HOOGSTE PRIJS
Specialist in
19 uur
BnnWaan 19 a BUSSUM
men en fricties Comeniusstr
Senator 2 5E aut '82
9 750
Tel 020-198691
dakkapellen - kozijnen
Tel 0215943337
455, 020 177388 Lid BOVAG
Peugeot 309gr dies '87 18 950
Te huur gevr. ongemeubileerTel
02202-2700
Fax
2730.
Autosloperij
DE ZOMBIE
Renault Fuego '81
3 500 SUBARU Mini Jumbo SDX '86, Garage verzorgt uw auto
de woonr voor permanente
vraagt te koop schadeauto's
Saab99GL2d LPG'83 7950 14000 km, lichte parkeerschabewoning. Huur ± ƒ 1000
APK KEURING
Tevens verkoop van alle merVW Golf diesel '82
5 950 de
Lessen en clubs
p m., min 3 kam Br o nr.
ƒ 5600 Vooraf prijsopgave Garage ken onderdelen GespecialiVW Passat CLD var '87 19 750 SUBARU Mini Jumbo '85,
763-76849 bur v d blad
Chrysant, Chrysantstr 14 B, seerd m verkoop van motoren
Alle auto's APK gekeurd
3-drs , 37000 km,
ƒ 5200 A'dam-Nrd Tel 020-340549
Inbouw mogelijk Osdorperweg t\om kunstzwemmen bij de • Zie de cojofon voor opgaen 3 mnd Bovag garantie
SUBARU Mini Van, '85, high
520 A, Amsterdam-Osdorp Zeeschuimers Vanaf 6 jaar ve van uw ruöieksadvertentie
AUTO DE RIJP BV
roof
ƒ 4750
met 2 zwemdipoma's Fijne
Tel 020-107566
GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
Tel 02997-3709
FIAT Uno Van diesel, '85,
sport voor meisjes met geworden geplaatst onder de navolgend.e voorwaarden:
zijn:
AUTOWRAKKEN tegen de
ƒ 5250
Citroen AX 11 RE
1988 prima auto
Vaar/surfsport
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• alle Micro's groter dan 5 regels
hoogste prijs voor de deur voel voor muziek Kosten
Citroen BX Leader DJR 1986SUZUKI Swift '88, wit, 30000
slechts ƒ 15/mnd
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• brieven onder nummer
gehaald Autosloperij Jan
DE HOOGSTE PRIJS
ƒ 14000
Citroen CX GTI Automaat 1989 km, div extra's
Inl tel 16511
• verloren/gevonden
-• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
MARINA MONNICKENDAM
Daihatsu Cuore 850 TS 1988 MUTSUBISHI Galant 1800 GL, elk merk auto a contant met Tel 020-361178/02907-6248
komen lopen/vliegen
• wonmgruil
LOLLIPOP start deze week de gezell jachthaven met alle •• weg/aan
vnjw bewijs Tel 020-101021
Fiat 127
1985 Turbo diesel, '87,
• personeel gevraagd/aangeboden
maximaal 5 regels
Grote sortering ONDERDELEN
nieuwe cursussen Rock 'N faciliteiten Enkele ligplaatsen • alleen voor particulier gebruik
ƒ 15750
Fiat Tipo 1400 DGT
1989 1e eigenaar
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
van alle schade-auto's alle
HOOGSTE PRIJS
Roll, 24 lessen ƒ95
beschikbaar Tel. 02995-2595 • het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
Mitsubishi Colt
1983 RENAULT 5 GTX, 3/'89, rood, voor elk merk auto, a contant, merken, alle bouwjaren
• commerciële Micro's
Tel 020-239336 of 946088
ƒ21500 met vrijwanngsbewijs, geen Ravenstijn, 02502-5435
Peugeot 205 XR
1986 1e eig , 12000 km,
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
ƒ 1450 sloopauto's Tel 02990-37825
Peugeot 405 GL 1 6 K6 1989 SKODA 105 S, '83
Rijwielen,
Het HOOGSTE BOD?? Bel Voor TEKEN- EN SCHILDERBetaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Autobedrijf G J Oldenhage, Inruil, fmanc garantie mog
LESSEN in kleine groep
Koop- of VERKOOPPLAN- voor vrijblijvende prijsopgaaf
motoren,
Garage WITTE de WITH,
Lisserdijk 347, tel 02521-14918
Tel 15416
F van Almondestr 4, A'dam NEN? Bel dan snel Nationale Loop, sloop en schadeauto's
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
m Lisserbroek
bromfietsen
Occasionlijn 023365206
met vrijwaring Tel 020-754193
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
Tel 020183836
Caravans
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
* Te koop gevraagd peuter- woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Vouwwagens
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
fiets (liest roze) met zijwielen
Tuin/zomerhuisjes
k 0 0 P b r u i d s 1 a P 0 n , m a a t
T e
Tel. 19827
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
s a 1 0 n t a f e 1
e n
* T k a herensportfiets met 3 8 , m 0 d e r n e
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Te koop VOUWWAGEN, '81, 10 versnellingen, i z.g st, r i e t e n
0 2 - 3 4 3 .
s t 0 e 1
T e 1
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
+ voortent + keuken, ƒ 1350 ƒ 125 Na 18 uur tel. 02507Tel. 02979-82830
18829
Of
afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Financien en handelszaken
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Algemeen

Hunkemöller

part-time verkoopsters

VIDEOTHEEK
DOMBO
5,-/7,50 p.d.

25,- p. week

Autobedrijf Leen de Vries

Accessoires en onderdelen

AUTOBANDEN

Tel. 13529

Tel. 13529

Rijscholen

Service en
reparatie

Autosloperijen

5 REGELS

JB

fg

—M ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Auto's te koop
gevraagd

Ambtenarenleningen
BIJ de Landelijke Bemidd voor Ambtenaren in een halve dag,
ook v semi-ambt, pers PTT/Postb en geprivatiseerde bedr

In de autorubriek
"Showroom"
vindt u veel
meer parkeerruimte
voor uw
auto advertentie

r
Zandvoorts Nieuwsblad

met verlaagd tarief
Ook voor doorlopend krediet Lopende leningen geen bezw

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

L.B.A., 020-997633
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht Ook 's avonds van 19-21 u

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

• Rubrieksadvertentie opgeverï7 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

6
7
8
9
10

Onroerend goed
te koop aangeboden
WILHELMINAWEG 26
Goed onderhouden middenwoning met voor- en 20 m diepe
achtertuin op zuidwest
Indeling hal, woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad op zolder mogelijkheid voor een slaapkamer.
Vraagprijs ƒ 259 000 k k
DE BRUIJN MAKELAARDIJ O G
TELEFOON 020-750451

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
/ 4,83
/ 6,04
ƒ 7,25
/ 8,46
/ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
OEll/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

NVM
lAKELMn

Adres:

l

Postcode

Plaats:

Telefoon
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Wereldprimeur
meert aan in RAI
Diploma's van
vaarscholen

Dat het water ons lief is, blijkt wel uit de drukte op de plassen,
meren en kanalen op zonnige dagen. Dit kikkerlandje heeft de
' grootste bootdichtheid van alle Europese landen. Eén op de 34
Nederlanders beschikt over een boot of bootje. HISWA '90 gaat
vrijdag 9 maart van start onder het thema 'als het water je lief is'
en probeert de Nederlander voor nog meer vaartuig te interesseren.
De tentoonstelling in de Amsterdamse RAI met ruim 350 exposanten is gericht op een breed publiek.
Alsof de animo nog niet groot genoeg is, begint het Nederlands Bureau voor Toerisme een driejarige
campagne om de 'ongekende mogelijkheden voor een geslaagde watervakantie' te promoten. De bedoeling
is dat Nederland als vanzelfsprekend wordt geassocieerd met hét
waterland bij uitstek.
De 35ste editie van de HISWA
wordt op een oppervlakte van ruim
45.000 vierkante meter gehouden in
het Europacomplex van de RAI. Het
programma omvat alle typen pleziervaartuigen en zeilplanken, zeilen en masten, motoren en onderde-

Groepspresentaties
maken HISWA W
overzichtelijk
len, accessoires, hengel- en onderwatersportartikelen, watersportkleding, verhuur van boten, ligplaatsen
en stalling, makelaardij, jachtontwerpen, reparatie en verzekering.
Vorig jaar is er tijdens de expositie
over waterrécreatie een voorzichtige
start gemaakt met groepspresentaties. Voor de bezoeker wordt de manifestatie met deze overzichtelijke
indeling steeds aantrekkelijker. Die
ingevaren koers wordt dit jaar voortgezet. De gehele surfbranche is bijvoorbeeld gegroepeerd rondom het
'exotische surfparqdise' dat in het teken van Sri Lanka staat. Rondom
een" aangrenzende vuurtoren worden de catamarans getoond. In een
klein waterbassin demonstreert
men dagelijks de werking van reddingsvlotten en het draagvermogen
van opblaasboten.
Een paviljoen herbergt allerlei navigatie-apparatuur. Verder zijn er
groepspresentaties over zeilen, masten en dekbeslag, botenbouw en onderhoud, motoren, sportboten en
toeristische sectoren zoals charterbedrijven en jachthavens.
Het centrum van de tentoonstelling is de steiger in de Europahal, dit
keer anderhalf keer zo groot als vorig jaar. Behalve Nederlandse noviteiten ligt aan deze steiger een wereldprimeur: de Juba 1370, een zeiljacht van ruim 13 meter. Nieuw op
de HISWA is een gezamenlijke deelname van vaarscholen, waar alle informatie is te krijgen over. watersportopleidingen.
Liefhebbers van de watersport en -recreatie kunnen van vrijdag 9 tot en met zondag 18
maart terecht in de RAI van 10 tot 18 uur.
Donderdag 15 en vrijdag 16 maart is de tentoonstelling tot 22 uur geopend. Een dagkaart kost vijftien gulden. Houders van PAS
lis en kinderen tussen 4 en 11 jaar betalen

Maar liefst één op de 34 Nederlanders heeft inmiddels een boot

Nederland heeft niet alleen
de grootste autodichtheid ter
wereld, maar kent ook de
grootste bpotdichtheid van
Europa. Er is natuurlijk water
genoeg, maar toch is het maar
goed dat op een zomerse vaicantiedag zeventig procent
van de motorboten en zeiljachtjes in de jachthaven blijft liggen - anders was het niet te
doen. De belangstelling voor
de watersport neemt flink toe
en jachtwerven gaat het de
laatste jaren voor de wind. Elk
jaar varen er meer boten op het
IJsselmeer, terwijl ook de
drukte op de Westeinderplassen bij Aalsmeer en de Vinkeveense Plassen toeneemt.

sie zou er daarom voor de kust van
Zandvoort een eiland moeten komen met, inderdaad, een luxe jachthaven. Flevoland trekt de komende
tien jaar 21 miljoen gulden uit ter
stimulering van de watersport.

Er moeten ook meer regels worden vastgelegd. Elke leek kan morgen een boot van een meter of twaalf
kopen en er overmorgen mee wegvaren. Officieel is er voor zo'n boot
geen enkel diploma nodig. Bemanningen van reddingboten mopperen
wat af als ze voor de zoveelste keer
een 'schipper' en zijn opvarenden
van het water halen die eens fijn een
tochtje gingen maken op het IJsselmeer. Met een gratis autokaart van
een benzinestation en zonder kompas. En dan midden op het IJsselmeer, geen stukje land in zicht, echt
niet meer weten waar je bent.
De rijkspolitie te water dringt al jaren aan op het verscherpen van veiligheidsregels.

Milieu

Er moeten ook voorschriften komen voor het milieu. Toiletten in
boten lozen op het water en er komen ongezien heel wat verfsoorten
en motorolie in het water terecht.
Vaak door fouten van ijverige doe-het-zelvers. Mogelijk komt er voor
het watermilieu meer geld vrij.
Staatssecretaris De Graaff-Nauta
gaat nu werk maken van de gevreesde vaarbelasting die, als alles doorgaat, in 1992 geheven moet worden.
nisch vernuftige snelheidsduivel. De Net als bij de auto moet ook het
lengte van de beginnersplank - het bezit en gebruik van een boot belast
speeltje van de familie - is gemiddeld nog steeds 3 meter 60, maar het
geheel weegt dankzij de kunststoftechnieken amper achttien kilogram. De plank is sterker en gebruiksvriendelijker geworden. Een
complete beginnersset is tegenwoordig voor 1400 gulden te koop.
Het honderdjarige KoninkEen afstammeling van de familie- lijk Nederlands Watersport
plank is hetfunboard dat nu sterk in Verbond (KNWV) zet alle zeiopmars is bij surfers met het imago len bij om zich tijdens de HIS'snelle jongens en gevaarlijke capriolen'. De plank is ontworpen voor WA overduidelijk te manifestegeoefende waterratten die meer ren. De jarige autoriteit op het
wind aankunnen en ermee planeren, gebied van de watersport geeft
als het ware vliegen over het water. in de RAI het officiële startsein
Tussen de 1400 en 3000 gulden zijn voor een jubileumjaar waar reer drie basismodellen te onderschei- creanten het druk mee zullen
den, die in gewicht steeds lichter krijgen. Welke VIP het sein
worden: het course race board, het geeft, blijft tot het 'moment suslalomboard en het lüaveboard. De prème' geheim.
laatste is slechts acht kilo en zinkt
domweg met surfer en al, wanneer
het geen vaart heeft. Voor de gevorHet KNWV is anno 1990 een overderden dus.
koepelende organisatie waarbij
Op het surfparadise wordt het ruim vierhonderd watersport- en
hele scala van familieplank tot fun- plankzeilverenigingen in Nederland
zijn aangesloten. Honderd jaar geleboard getoond.
den zag het er allemaal heel anders
uit. Logisch ook, want de hele water(ADVERTENTIE)
sport stelde, in vergelijking met nu,
natuurlijk maar weinig voor. Van catamarans en surfplanken had nog
niemand gehoord. Snelle (speed)boten, daar droomden enkelen misschien van, maar buitenboordmotoren waren uiteraard tamelijk oiibekend. 'Neusjes van de zalm' als waterscooters borrelden nog niet eens
in de fantasie op.

Van familiesurfplank tot 'funboard'

Archielfolo Weekmedia

In de loop der jaren heeft de surfplank zich ontwikkeld van een drijvende klomp kunststof tot een tech-
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Hoe betrouwbaar is het eten van vis

Hoe betrouwbaar is het eten van vis
''u nog, met de de toenemende water'•'ervuiling?
De schadelijke stoffen die in vis worden
gevonden verschillen nogal en
2i
Jn afhankelijk van de plaats waar
^e
vis wordt gevangen. Omdat veel
s
'offen via de grote rivieren worden
;>
angevoerd is bijvoorbeeld de paling
Wt de Friese binnenmeren en het
Usselmeer
'schoner' dan de paling
ll
it de Rijn, Maas of vooral het Haf'tigvliet en het Hollands Diep. In de

gehouden. En ook België heeft onlangs voor het eerst een watersportIedereen een boot:
beurs georganiseerd, waar Nederland nadrukkelijk aanwezig was.
Straks ook op
Maar onze meren en plassen zijn
toch vooral geliefd bij de Duitseis.
het water in de file?
Ze komen met hun eigen boot of
boeken een plaatsje op een charterschip. Vraag een charterbureau
gulden, en dan moet je niet al te voor oude Hollandse zeilschepen in
kieskeurig zijn. Wie zo'n bootje op Monnickendam waar de meeste
de tweedehandsmarkt wil hebben klanten vandaan komen; het anten met tienduizend gulden een eind woord zal zijn dat er zelfs vrijwel
denkt te komen wordt al meewarig alleen in Duitsland klanten worden
aangekeken door de verkoper.
geworven. Die zijn dol op het IJsselmeer.
De watersport is ook voor veel jonge mensen aantrekkelijk geworden
door de surfplank. Maar de plank is Stimuleren
nu helemaal op zijn retour. Surfen is
Enkele
watersportorganisaties
uit. In de surfprovincie Friesland krabben zich bij alle omzetverbetewerd vorig jaar een daling van het ring en recreatievreugde wel achter
aantal surfplanken geconstateerd het oor. Het is leuk dat de overheid
van veertig procent, gerekend over de watersport zo wil stimuleren,
de periode van 1983 tot 1989. Een zegt bijvoorbeeld de ANWB, maar
die overheid moet er dan ook voor
zorgen dat de voorzieningen worden
verbeterd. Er onstaan in de zomer
vaak files van boten in drukke watersportgebieden, bijvoorbeeld bij
bruggen en sluizen. Sommige bruggen worden te laag bevonden, andere bruggen zijn niet bemand, de capaciteit van een aantal sluizen is
niet groot genoeg. Hoe moet dat
straks als er steeds meer watersporters komen?

Er zijn mensen die manen tot
voorzichtigheid en bang zijn voor
wildgroei. Maar anderen verwijzen
naar Medemblik. Daar werd vorig
jaar een gloednieuwe extra jachthaven geopend, met 235 ligplaatsen.
Veel inwoners zagen de mondaine
haven helemaal niet zitten, maar de
gemeente zette door. Volgens J.
Groenewoud van de afdeling stadsontwikkeling in Medemblik werden
in het vaarseizoen, van april tot oktober, 2500 bezoekende boten verwacht. "Maar we kregen ruim achtduizend passanten en dat hadden we
niet durven dromen", zegt hij. "De
Organisaties als de ANWB en de watersport is een belangrijke inHISWA zijn blij met de toenemende komstenbron voor Medemblik. Dit
waterrecreatie,
maar
dringen
ook aan op duidelijker regels
van de overheid.
De
Hollandse
watersport
is
een sterke economische motor
geworden, en het
is prettig dat
steeds
meer
mensen zich een
bootje kunnen
veroorloven.
Eén op de 34 Nederlanders heeft
er nu een. Ga
maar kijken in • Elk jaar varen er steeds meer boten op de Nederlandse wateren. Er ontstaan in de zomer
de drukke jacht- vaak files van boten in drukke watersportgebieden
Archieffoto Weekmedia
havens bij Aalsmeer, of net boven Amsterdam, in soort ontwikkelingen moet je niet aantal surfplankfabrikanten is al
Uitdam. Heel wat Amsterdammers tegenhouden, je moet ze naar je toe over de kop gegaan. Wie een surfhebben daar hun trots liggen.
halen."
plank heeft, koopt geen nieuwe
meer en de lol is er voor velen geEr zijn dan ook flink wat uitbreiwoon af. Volgens een sombere AmJan
Modaal
dingsplannen in de maak. Een flink
sterdamse surfplankhandelaar is de
aantal eigenaren van jachthavens
Blijkbaar gaat het de hardwerken- belangstelling nu verschoven naar
denkt erover nieuwe investeringen de Jan Modaal ook goed. Na een de bergfiets, de ATB.
te doen. Muiden wil een extra jacht- dieptepunt in de bootverkopen tusNiet alleen, Nederlanders raken
haven, burgemeester en wethouders sen 1977 en 1985, worden er weer meer geïnteresseerd in watersportvan Edam-Volendam wensen zich flink wat scheepjes verkocht. En wie mogelijkheden in hun eigen land.
een grote florerende haven en Am- een kijkje neemt op de Hiswa zal het Ook het buitenland, en dan met
sterdam heeft prachtige plannen wel merken: van de meeste prijs- name Duitsland, ziet het Hollandse
voor het IJ. Zandvoort verlangt naar kaartjes krijg je buikpijn. Jachtwer- water wel zitten. Evenementen als
een grotere uitstraling als 'Europese ven beconcurreren elkaar met schë- de HISWA en Sail '90 trekken veel
badplaats'. Een commissie met de pen van twee, drie of vier ton. Dan publiek en Nederland laat niet na
naam 'Zandvoort na 1992' gelooft zit je nog vaak in een boot waar je het watertoerisme te bevorderen.
dat toerisme na het jaar 2000 de be- jezelf moet dubbelvouwen op de wc. Dat gebeurde onlangs nog tijdens de
langrijkste economische sector ter Een nieuw zeilbootje kopen voor het grootste watersporttentoonstelling
wereld wordt. Volgens de commis- gezin vraagt al gauw dertigduizend ter wereld, die in Duitsland werd

De watersport is ook voor veel jongeren aantrekkelijker geworden door

Kunnen we eigenlijk nog wel
een lekker visje eten, of is dit
voedsel dusdanig vervuild dat
we het beter kunnen laten
staan. En wat is beter: aardapPelen ongeschild of in de schil
koken?
Het Voorlichtingsbu1eau voor de Voeding meldt
\vaar we op moeten letten.

Archicffoto Wcckmodia

Toenemende waterrecreatie eist meer re

Dankzij de goede zomer van
1989 heeft de surfplank weer
een opleving meegemaakt. Na
een onstuimige groei vanaf
1972,
zakte de verkoop van
windsurfplanken gedurende
een aantal jaren even in. Nu
liggen er meer dan een half
miljoen surfplanken in de Nederlandse schuren te wachten
tot de wind weer in de zeilen
blaast.

e surfplank

Voor het eerst is er op de HIS'A .een 'opleidingsplein' in het, leven ;:,
roepen waarop ruim twintig va;:i
scholen gezamenlijk informatie
.ui
ven aan watersporüiufhebber; 1 . d i
(beter) willen leren varen. Yeii- cin
sussen worden er aangeboden vi:, /
kieltaoot, zwaardboot, eatamar;;"
zeilen, windsurfen, motorboot va: • • ;
en zeezeilen. Behalve do keii/;i' ui
cursussen voor deze boottypc;: i
het mogelijk opleidingen te kio/c:
voor nationaal erkende vaartiii:! .
ma's,
recreatieve watervakant ie.s •;
een combinatie daarvan.
„Plezier en veiligheid op het \\•••\.•<>
hebben alles te maken met een g,"..
de opleiding", zegt Frank Luiten vat
de HISWA-Sektie Watersport O;;
leidingen. ,,Dat geldt zowel voor i:-.'
leren van de nodige vaardigheden -i
technieken om een boot te besv.iivr:
als voor de verkeersregels te wateen de walersportetiqueüe."
Op het 'opleidingsplein' Icunruji
bezoekers meedoen aan een prijs
vraag, waarmee dagelijks l wee /\•;':
weken gewonnen kunnen wordn;.

bollenstreek, het Westland en de men bang hoeft te zijn voor de geaardappelteeltgebieden kan de vis zondheid.
ook nog bestrijdingsmiddelen opnemen die in deze streken in verhoogKan het eten van ongeschilde aardde concentraties in het water zitten. appelen kwaad?
Het is beter aardappelen geschild te
Voor de consument en de hande- koken en het is zelfs af te raden om
laar is echter meestal niet na te gaan aardappelen met schil en al op te
waar de aangevoerde vis is gevan- eten. Op de schil van een aardappel
gen. Daarom is het beter uit voor- kunnen resten zitten van bestrijzorg niet te veel zoetwatervis, met dingsmiddelen en stoffen die voorpaling, te eten wanneer die afkom- komen dat de aardappel gaat kiestig kan zijn uit de grote rivieren.
men en uitlopers gaat vormen. BoSchelpdieren filteren het water vendien kan op de aardappelschil
om hun voedsel en zuurstof op te cadmium voorkomen, een zwaar
nemen. Hierbij krijgen ze ook ver- metaal. Daarom is het beter de aardontreinigingen zoals schadelijke appelen niet in de schil te koken. Er
stoffen en bacteriën binnen.
gaan niet veel meer vitamines verloren wanneer aardappelen geschild
In Nederland is de kwaliteit van de worden gekookt. Geschild of ongeOosterschelde en die van de Wad- schild, er gaan evenveel vitamines
denzee echter zodanig dat schelp- verloren.
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor cle
dieren zonder gevaar kunnen worVoeding, postbus 8571)0.2508 CK 's Gravenlmden gegeten. Zeevis kan in principe ge:
infolijn Oli-821.22.72 (op werkdagen tussen
goed worden gegeten zonder dat 13.30 on 17 uur. ƒ 0.40 per minuut).

worden. De ANWB wil dat dat geld
meteen ten goede komt aan vaarwegen en jachthavens.
Ondanks de drukte en de financiële lasten (een ligplaats voor de boot
kost ook al gauw honderd gulden
per maand) blijft het bezit van een
lieflijk scheepje een droom voor velen. Niet elke bootbezitter mag overigens voor een 'rijke stinkerd' worden versleten. Er zijn heel wat mensen die er erg veel voor laten staan.
Sommigen zijn verslaafd aan het varen, al kunnen ze het eigenlijk niet
betalen. Je ziet ze in de zomermaanden in hun kleine tweedehands boot,
zeilend langs de IJsselmeerkust en
op zoek naar nieuwe, nog niet taezochte plaatsjes.
JAN WILLEM WENSINK

Open Dag
Waterrecreatie
Als onderdeel van de ctmrpag!;i
Nederland-Waterland, is er 21 apri
een Open Dag Waterrecreatie. Voi
gens het Nederlands Bureaii vo:-.
Toerisme is deze te vergelijken mo
de Open Monumentendag: een na
tionaal evenement waarop iedereen
maar vooral mensen die nog niet:
aan watersport doen, gratis kenni;
kan maken met het recreëren op o
in het water. Aan bod komen spor
ten als zeilen, surfen, kanoën, /.wem
men, hengelen en duiken. Deskuntii
ge begeleiders zijn dan aanwezig on
geïnteresseerden te informeren.

Grote eeuwfeestevenementen
Dat het Koninklijke Verbond tot ver
over de landsgrenzen gerespecteerd wordt,
mag wel blijken
uit het feit dat
de International
Yacht Racing
Union in het 100jarig
bestaan
aanleiding zag
om de organisatie van een fors
aantal Europese
en wereldkampioenschappen
aan Nederland
toe wijzen. Een
hele eer, maar
het
overvolle
programma dat
binnen de Nederlandse (territoriale) wateren
moet worden af- *> / v'Jt»
X,.,
gewerkt,
zal
voor
menig
zweetdruppeltje
zorgen bij de organisatoren.
Niet alleen de
wedstrijdzeilers zullen weten dat het Verbond een eeuw bestaat. Op '!1
augustus, l en 2 september staat de Nationale Stertocht op de kalender.
Alle motorbootbezitters en andere watersporters gaan dan het water op
in het kader van het eeuwfeest. Gedurende drie dagen is het op alle
plassen, rivieren en kanalen een gezellige drukte: althans, dat wordt de
bedoeling. Zeventien havens zullen voor de deelnemers als sterplaai
sen worden aangewezen.
De surfers krijgen het zwaar te verduren. Honderd jaar geleden
waren ze er nog niet bij, maar zij moeten voor ieder jaar een kilometer
zeilen. Op 19 augustus vindt die honderd kilometer wedstrijd plaats up
het traject Hoek van Holland - Castricum.
Gelukkig houden ze allemaal van hun sport, zodat honderd kilmr.it>ter op een plank staan wel geen problemen zal opleveren. Bovendien i.1het een mooie oefening voor het tweede eeuwfeest.

Honderd jaar wind in

stofzuiger
onderdelen
voor alle
merken

ONOERDELENSHOP
Amstenlam van Woustraal 35 0206629825
Amstertem Bi|lmerplem403 020-913502
Amstelveen
Binnenhof 44
020-457283

In mei 1890 telde Nederland zes
watersportverenigingen die werden
samengevoegd tot KNWV. Tot dan
toe was iedere vereniging op eigen
houtje bezig geweest met het organiseren van wedstrijden, ieder volgens
haar eigen reglementen. Valse concurrentie was hierdoor aan de orde
van de dag. Met de oprichting van
het KNWV sloten watersporters de'

handen ineen en daarmee behoorde
dat 'warrige' hoofdstuk van de watersport tot de geschiedenis.

Grote vlucht
We zijn nu een eeuw verder en de
watersport heeft vooral de laatste
jaren een grote vlucht genomen.
Hetzelfde geldt voor het KNWV, dat
is uitgegroeid tot de nationale autoriteit op het gebied van wedstrijdzeilen en surfen. De roei- en kanosport,
vroeger opgenomen in het KNWV,
hebben inmiddels een eigen bond
gekregen, maar de activiteiten van
het Verbond zijn desondanks vrij
omvangrijk.
Zo verzorgt het KNWV onder andere selectie en samenstelling' van
de Olympische kernploegen, het meten van de aan wedstrijden deelnemende jachten, de erkenning van
nieuwe wedstrijdklassen en de samenstelling van de jaarlijkse wedstrijdkalender. Samen met vier andere sportbonden huist het KNWV
sinds kort in een splinternieuw gebouw in Bunnik.

Wedstrijdsport
De belangstelling voor wedstrijdzeilen is de laatste tijd enorm toegenomen. De prestaties van solozeiler
Dirk Nauta spreken aardig tot de
verbeelding en op windsurfgebied
herbergt Nederland een paar grootheden onder aanvoering van Stefan
van de Berg. Vooral het windsurfen
heeft een grote vlucht genomen door
de geringere kosten en het gemak
van vervoeren. Iedereen kan de
sport vrij gemakkelijk beoefenen.

Het KNWV is daarom haas; w.
genoodzaakt om meer te zijn ti.-u
een sportbond. Voor alk- wat<ir.s'>n
ters, en misschien wel voor hei i;'t.'.'
wedeel van de recreanten, treedt lic!
KNWV op als belungenveneur-i
woordiger. Uit naam van ei'.- liii.i."..'.
leden van watersportvinvnigin.u'•:
die zijn aangesloten bij het K N U " \
'bemoeit' de organisatie y,u-h i.;;
voorbeeld met vanruiigbeiaMin:.'.' :
allerlei milieuzaken en aanleg • • :
uitbreiding van jachthavens.
Op de HISWA it, de jubilerv^club voor het eerst vertegem\oi >•:
digd met boten uit alle \\vdst r:. J
klassen. Uiteraard hoeft u er :iu-( "
te rekenen dat er door het IvNV,"boten verkocht worden. Ei' woii',.
wel informatie gegeven over alk- n i < '
gelijkheden binnen de /eil en \\ J'.A.
suri'sport. Voor wie serieus u v-;
weegt het water op te gaan. is hè', d i>
wel raadzaam om eens langt dstand te lopen. Om even echt a,i:
water en zelfs zeelucht te proever. i>
de Vischal'slag van Me-dembiik
voor veel wedstrijdzeilers een v-, 1 !
trouwde aanblik - levensgroot in i i '
RAI nagebouwd.
In het kader van het jubiK-ur..
wordt ook een nieuwe kh'diniilii!: ;.,•
presenteert!. In samenwerking H A ;
het kledingmerk 'Ocean V.'nrVt
komt er een collectie polo's, sv.va
ters en 'jekkers' met het ot'tu'U'U
KNWV-embleem op de m a r k t . Uov
kunnen belangstellenden zich op > U
HISWA alvast inschrijven voor lu t
jubileum fotoboek dat in o p d r a c h t
van het Verbond wordt samengc
steld over de geschiedenis van de
Nederlandse watersport.
EVERHARD HEBI.V
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BELONING
voor diegene die zijn
eengezinswoning in Zandvoort
wil ruilen tegen flat in de
Lorentzstraat. Bent u bang
voor een hogere huur dan
willen wij dat verschil nog
betalen.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

OPSLAGRUIMTE

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

100 m2

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Te huur

Tel.
02507-15623

Tel. 18748

Vraag vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM
Levering van alle Luxaflex producten.

Vrijblijvend

"DESUNSHOP"
, Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

prijsopgaaf.

Tel. 02507-14443

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

ri

3 pakjes voor'4.75
Toiletzeep. Pakje 3 stukken a 100
gram. 1.80

2 voor 5.25
Glans-, krulden-, crème-, balsam- of
anti-roosshampoo. Inh. 300 ml. 3.-

2 voor
Kattevoedmg in vier smaken. Inh. 400
gram. 1.50/1.55

Chateaud'Espeyran 1988 A.C. Costière
du Gard. 4.75

Theelichtjes m capsule. Doos a 50
stuks. 5.75

Duplex behang. Dubbel papier met
relief. 8,5 meter x 53 cm. 6.75

Meer halen
minderbetalen
2 voor

samen

Super SR kleurennegatieffilm 100 ISO,
klembeeld, 24 opnamen. 7.25

Huishoudfolie. 30 meter 1.50. Aluminiumfolie. 25 meter 3.75

4"

-/

£v

'

10.-

3 voor,

Katoenen tanga-ofbiRmislip. Mt 34 t/m
48. Div. kleuren en dessins. 3.75

2 voor
Peuter zwembroekje. Div. kwaliteiten
en kleuren. Mt92-116. 7.75

2 voor

2 voor

Katoenen heren t-shirts. Mt 46/48 54/56. Div. kleuren. 11.75

1675

Katoenen babypoloshirts. Div. kleuren.
Mt 68, 74,80. 10.75
"

1175

3 VOOr
Ordners, A4-formaat. 4.75

3 voor
Elastomap. 3.75

\A

10.94

M
• 5

-

\
'r«Wlfct.W

2 voor

6 paar

Damesblouse met lange of korte mouw.
65% polyester/35% katoen. Mt 38-48.
Div. kleuren. 19.75

Herensokken. 70% acryl/30% polyamide. Mt 39/42 en 43/46. Div. kleuren. Bundel a 3 paar. 5.75

10.-

2 paar,

Tennissokken. Div. modieuze kleurstelImgen. 80% katoen/20% polyamide.
Mt 35/38-43/46. 6.75

4 voor
Breigaren 'Mix'. 50% katoen/50%
acryl. Bol a 50 gram. 15 kleuren.
Bol over? Geld terug! 3.25

200 gram o
naar keuze
Berlinerworst 100 gram 1.25. Ardennerworst 100 gram 1.35. Snijworst
100 gram 1.50

2 voor

975

Dubbele scheermesjes extra comfort.
Passen op apparaten met draaibare
scheerkop. 5.75

r
l

2 voor

25.-

Herenoverhemd met lange mouw. 65%
polyester/35% katoen. Mt 37/38 43/44. Div. kleuren en dessins. 19.75
Polyester dassen. 18 dessins, div.
kleurstellmgen. 14.75 2 voor 19.75

vanaf 2 voor
vanaf 2 voor 8?5
Luierpakjes. 80% katoen/20% polyamide. Mt 62-98. Wit 5.75 2 voor
8.75 Div. kleuren 6.25 2 voor 9.75

vanaf 2 voor
T-shirts. Div. kleuren. Mt 86-116.
7.75/8.75
2 voor 14.Mt 128 t/m 164. 9.75 2 voor 17.-

Koker met 3 tennisballen 12.25 2
voor 21.- Koker met 4 tennisballen
16.25 2 voor 27.- Doos met 4 drukloze tennisballen 17.75 2 voor 30.Goedgekeurd door de K.N.LJ.B.

2 voor
Alkaline batterijen. 9 Volt, LR 20 monocel, LR 14 '/2 engelse staaf of LR 6
Penlite. Lekvrij en extra lange levensduur. Per pakje. 6.-

HEMA De normaalste zaak van de wereld.

vanaf 2 voor,
Latex muurverf voor binnen:
wit, inh. 2,5 liter 10.75 2 voor 18.25
5 liter 19.75 2 voor 33.75
Div. sfeerkleuren. Inh. 2,5 liter. 12.75
2 voor 21.75

ELKE WEEK
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IN 627.000 BRIEVENBUSSEN
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Vrije sluitingstijden horeca van de baan
ZANDVOORT - De vrije sluitingstijden voor de Zandvoortse horeca
zijn voorlopig van de baan. De gemeenten Haarlem en Bloemendaal
willen niet meewerken aan een proef
in de regio, daarom zien ook de gemeente Zandvoort en de plaatselijke
horeca er vanaf.

door de problemen beperkt zouden worden". Hij doelt daarmee op problemen rond
het handhaven van de openbare orde en de
last die er - vooral zomers - 's avonds op
straat is. Het doel van de proef was, het
nachtelijk vertrek van horeca-bezoekers
meer geleidelijk en daardoor rustiger te laten verlopen.

'Alcohol-eiland'

"In mijn ogen is het een gemiste kans",
reageert Fred Paap, voorzitter van Horeca
"Maar wij wensen per se niet een alcohoNederland, afdeling Zandvoort.
1-eiland in de regio te worden. Daarom kun"Wij hadden gedacht met de vrije slui- nen wij geen proef houden als Haarlem en
tingstijden een maatregel in te voeren waar- Bloemendaal niet mee willen werken". Hoe-

wel de burgemeesters er kennelijk anders
over denken, hebben de politiekorpsen en
ambtenaren uit Zandvoort, Haarlem en
Bloemendaal negatief gereageerd op een onderzoek naar de gevolgen van vrije sluitmgstijden. De twee buurgemeenten weigeren
dan ook mee te werken aan een proef.
In Zandvoort heeft men nu een andere
oplossing bedacht, al verandert er niets wat
de café's zelf betreft. Zij moeten om één uur
sluiten maar kunnen een ontheffing aanvragen tot 03.00 uur. Nieuw is, dat - als het
voorstel wordt aangenomen - ook snackbars, shoarma- en vergelijkbare zaken even-

eens om drie uur dicht gaan.
Deze zaken trekken nu na drie uur nog
veel café-bezoekers. Verschillende 'uitgaans-culturen' komen elkaar daar tegen,
wat nogal eens botsingen, al dan niet gepaard gaand met geschreeuw, veroorzaakt.
"Met de nieuwe regeling is er na drie uur
in het hele dorp geen hap, noch een slok
meer te koop", aldus Paap, "maar ik weet
niet of je het botsen van uitgaansculturen zo
kunt voorkomen.
Het is in ieder geval een aanzet om te
proberen er iets aan te doen". Toch betreurt
de plaatselijke horeca het dat voor deze opzet is gekozen, aan de hand van zo'n proef

Huisvuil wordt
weer opgehaald

"Maar we leggen ons erbij neer omdat het
uitgangspunt van de Zandvoortse horeca is
geweest: wij willen vrije sluitingstijden
maar dan wel m samenhang met de regio.
Die samenhang is kennelijk niet rond te
breien, dus we moeten ons hierbij neerleggen. Dit is nu het best haalbare denk ik, hoe
spijtig het ook is. En mocht dit niet lukken,
dan kunnen we het voorstel van de horeca
volgend jaar altijd nog opnieuw bekijken".

Een hechte samenwerking tussen
vrijwel alle huisartsen in Zandvoort
was enige jaren geleden absoluut
nog niet denkbaar. Tussen sommige
artsen, al vele jaren in deze gemeente werkzaam, boterde het al lang
niet zo en dit oud-zeer verhinderde
enige toenadering. Met de komst
van een aantal nieuwe artsen en jonge opvolgers van oud-gedienden, is
de sfeer langzamerhand ten goede
veranderd.
Vanuit de gemeente is een en ander ook gestimuleerd, dat viel onder
andere op te maken uit de advertenties waarmee artsen werden opgeroepen om te solliciteren. Het kwam
erop neer dat men bereid moest zijn
mee te werken aan een waarneemregeling.

tenberg, P. Paardekoper, H. Scipio-Blüme en F. Weenink. Het lijkt
trouwens niet hun bedoeling om tijdens de waarneming voor elk 'wissewasje' te komen opdraven. Zo zijn de
spreekuurtijden in het weekend
voor 'dringende gevallen'.

Afgelopen dagen kon men tientallen muntenzoekers op het strand aantreffen.
Meer foto's van de kuststrook vindt men op pagina 3.

_

Waterstanden
Datum

HW

j

LW HW LW

8 mrt
01.04 08.44 13.45 21.55
9 mrt
02.05 09.44 14.24 23.51
10 mrt
02.45 -.- 15.10 10.24
U mrt - 03.25 00.46 15.34 11.15
12 mrt
03.59 01.23 16.08 11.55
'3 mrt
04.31 00.04 16.4612.25
'4 mrt
05.05 00.44 17.19 13.10
'5 mrt
05.36 01.25 17.55 13.34
'6 mrt
06.08 01.44 18.25 14.05
Vaanstanden: 11 mrt. VM 11.58 u.
Springtij: 12 mrt. 03.59 u. NAP+94cm

Inbraak
voorkomen'
ZANDVOORT - Een personeelslid

(ADVERTENTIE)
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ting vormt? "Ik zelf ben er erg blij en
tevreden mee, het is als een geboren
kind dat tot wasdom komt.

Haltestraat 20
organiseert
vrijdag 16 maart a.s.

Ik heb 27 jaar gewerkt met het ene
weekend vrij en het andere weekend
dienst, nu hoef ik maar eens in de
zeven weken een weekenddienst te
draaien. Daardoor kun je tussendoor afstand nemen en weer op
Of de nieuwe regeling een verlich- krachten komen".

~«=

Blij

aanvang 22.00 uur

Minder drinkwater uit de duinen tegen verdroging

>,

Wurf
Folklorevereniging heeft met
-»
twee historisch belangrijke
ff
toneelstukken veel Zandvoorters
een plezier gedaan, zaterdag volgt
de derde uitvoering

Miljoenensubsidie
voor Paulus Loot

;
j
''
'

Inbraken
Bijna onrustbarend is het
-7 *
aantal inbraken, dat afgelo
/
pen dagen in Zandvoort plaats- '
vond
i

f

Oog

Met oog en oor de badplaats
•» t'
door Ook deze tweede
/ |i
week kwam Bram Stijnen weer tal .1
van nieuwtjes tegen over de Zand- S,
voortse samenleving
ij

Besmeurde vogels
ZANDVOORT - Enkele met olie
besmeurde vogels zijn vorige week
vrijdag door de politie omstreeks
22.15 uur van het strand gehaald en
overgebracht naar het dierenasiel.
Het komt de laatste tijd herhaaldelijk voor dat met olie besmeurde vogels op het strand worden aangetroffen.

Partijen vallen over
benoemingBloeme

ZANDVOORT - De benoe- geerde PvdA-lijsttrekker Jeannette
van Westerloo kort nadat de benoevan een café aan de Passage voor- ming van Folkert Bloeme als ming van Bloeme bekend was gebeleidsmedewerker
bij
de
gekwam zaterdagnacht omstreeks 2.50
worden.
uur dat er in het bedrijf werd inge- meente, heeft bij twee politieVolgens Bloeme zelf was een anke
partijen,
CDA
en
GBZ,
vrabroken. Toen het café al gesloten
dere procedure niet mogelijk gewas, kwam hij terug om nog iets op gen' opgeroepen. Zij hebben weest zonder dat hij van zijn nieuwe
te halen. Op het moment dat hij in zich dan ook tot het college baan had moeten afzien. "Vóór 6 fehet bedrijf was, werd de ruit van de gewend om opheldering te vra- bruari, toen de kieslijst werd vastgeachterdeur opengetrapt. Kennelijk gen. Volgens Bloeme hebben steld, heb ik gehoord dat de procekregen de inbrekers door dat er le- zich beslist geen onrechtma- dure was afgerond. De sollicitatiemand in het pand verbleef, waarop tigheden voorgedaan.
commissie had haar voorkeur uitgezij op de vlucht sloegen. Ondanks
sproken voor een andere kandidaat.
een direct ingesteld onderzoek in de
De vragen van het CDA houden Later, op 21 of 22 februari, heb ik
omgeving is er niemand aangetrof- verband met de kandidatuur van gehoord dat ik alsnog in aanmerfen.
Bloeme voor de gemeenteraadsfrac- king zou komen omdat de ander
tie van de PvdA en het feit dat hij zich had teruggetrokken. En op 27
kortgeleden nog werd genoemd als februari vond de officiële benoewethouderskandidaat voor de PvdA ming plaats". Gemeentesecretaris
in een nieuw te vormen college. 'Hoe Gevers bevestigt het verhaal van
verhouden deze elementen zich tot Bloeme.
elkaar en in hoeverre heeft uw colleVolgens Bloeme heeft het college,
ge zich door actuele gebeurtenissen waarmee vermoedelijk indirect gebinnen de PvdA laten leiden?', aldus wezen wordt op PvdA-wethouder
CDA-fractievoorzitter Ingwersen.
Aukema, zich helemaal niet beming zijn er nu concrete plannen.
moeid met de sollicitatie-procedure.
De komende tien jaren worden spanOok dat wordt bevestigd door geRaadslid
nende jaren voor het duin!", aldus
meentesecretans Gevers. "De selechet rapport.
GBZ vraagt zich af waarom het tie is uitgevoerd door het ambtelijk
college 'pas op dinsdag 27 februari management, en het college heeft
heeft besloten tot de benoeming van het advies daarvan overgenomen".
Zuinig
een beleidsmedewerker voor bewoAl distantieert het CDA zich van
Uitgangspunt van het provinciaal nerszaken'. 'Dit omdat de adverten- kritiek waarbij de integriteit van
beleid is dat de duinen als hoofd- tie reeds op l december j.l. werd Bloeme m twijfel wordt getrokken,
functie natuur maar als nevenfunc- geplaatst en het een raadslid betreft, zelf reageert het PvdA-raadshd vertie zeewering, waterwinning en re- die op de groslijst-voor de gemeente- ontwaardigd op mogelijke verdachtcreatie hebben. Men streeft naar het raadsverkiezingen staat en die dus makingen. "Als sommige mensen
veilig stellen en bevorderen, dan wel wel gekozen maar niet benoemd kan wat willen denken, dan moeten ze
dat maar doen", antwoordt hij geirherstellen van de natuurlijke en worden'.
landschappelijke patronen en proDe groslijst mag op dit moment riteerd. "Zoals de waard is, vercessen in de duinen.
met meer veranderd worden, Bloe- trouwt hij zijn gasten". Het ligt echVolgens de provincie moet het me kan dus niet meer van de lijst ter voor de hand dat zowel CDA als
grondwater dan ook zo selectief en worden afgevoerd. Voor de PvdA GBZ bij het stellen van hun vragen
zuinig mogelijk gebruikt worden. lijkt dat geen probleem: "Alles gedreven zijn door de verkiezmgsHet onttrekken van grondwater ten schuift gewoon een plaatsje op", rea- koorts.
behoeve van de drinkwatervoorziening wordt binnen de doelstelling
alleen toegestaan als het niet mogelijk is op een gelijkwaardige wijze in
de waterbehoefte te voorzien uit oppervlaktewater. En dan alleen nog
maar voor zover dat geen aanmerkelijke bezwaren oplevert voor de overige op het grondwater aangewezen
belangen.
die krant moet ik hebben

Kleine meertjes komen terug in duingebied
ZANDVOORT - De kleine
duinmeertjes in de Kennemerduinen komen weer terug door
stijging van grondwater. Het
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland doet er alles aan de
waterwinning in het duingebied tot een minimum te beperken, waardoor het grondwater tot op het oorspronkelijke niveau kan terugkeren.

Een en ander valt te lezen in het
rapport 'Effecten van vernatting op
de vegetatie-ontwikkeling in het
duingebied van Zuid-Kennemerland', dat is opgesteld door het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland (WLZK) in samenwerking met
de stichting Het Nationale Park De
Kennemerduinen. Het rapport werd
gisteren aangeboden aan Roei de
Wit, commissaris van de Koningin
in Noord-Holland en voorzitter van

(ADVERTENTIES)

De artsen die aan de waarnemingsregeling meewerken, zijn
naast dokter G. Mol:
J. Anderson, B. van Bergen, C. Jag-

Ambtenaren

Procedure volgens gemeente in orde
• ZANDVOORT - Dat storm en hoog water het strand de afgelopen weken
hebben geteisterd, wordt niet door iedereen betreurd. De 'gelukszoekers'
hopen er zelfs van te profiteren.

Patiënt
"Eigenlijk moeten alle artsen in
een gemeente als Zandvoort samenwerken", zegt dokter Mol over de
vorming van de waarneemgroep. "In
het belang van de arts maar ook van
de patiënt". Er bestond al een vervangingsregeling tussen dokter Mol
en dokter Paardekooper, en tussen
de artsen Van Bergen en Scipio-Blüme. "Vorig jaar hebben wij ons ervoor uitgesproken, dat iedereen zou
moeten samenwerken. Dit jaar was
het 'nu of nooit'. Wij hebben alle
artsen gevraagd mee te doen, maar
met iedereen is er op ingegaan".
Toch is het resultaat niet gering. Cp
een na hebben alle Zandvoortse artsen gezegd mee te doen. Alleen dokter Flieringa heeft zich buiten deze
groep gehouden.

•

De Zandvoortse gemeente
j-ambtenaren doen van zich
O
spreken, zij sleepten de emdoverwinning van het WLZK toernooi m
de wacht

ZANDVOORT - Voor de herinrichting van de Boulevard Paulus Loot
hebben GS van Noord-Holland bij
het Rijk een miljoenensubsidie aangevraagd. De subsidie-aanvraag bij
het ministerie van Economische Zaken betreft maximaal 75 procent van
de totale kosten. Als het ministerie
ermee akkoord gaat, zal de subsidie
verstrekt worden in het kader van
de regeling 'Publieke infrastructurele projecten van toeristisch-recreatieve aard'. Dat houdt in dat Zandvoort als toeristisch 'speerpunt'
wordt gezien.
Het herinrichtingsproject Boulevard Paulus Loot vergt een totale
investering van 22.750.000 gulden.
De opknapbeurt sluit aan op de twee
voorgaande renovaties van Zandvoortse boulevards. Zo is de Boulevard Barnaart al in het kader van
deze rijksregeling opgeknapt en aan
de Boulevard de Favauge wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Zandvoortse huisartsen komen
tot grootschalige samenwerking
ZANDVOORT - Een aantal
Zandvoortse huisartsen is een
- voor deze gemeente - unieke
vorm van samenwerking begonnen. Uniek omdat vrijwel
alle huisartsen, zeven van de
acht in Zandvoort, hier aan
meedoen. Zij zullen voortaan
één waarneemgroep vormen.

Schade
Het geweld van storm en
Q
golven heeft op het strand
O
meer schade achtergelaten dan
men op het eerste gezicht zou denken

Spijtig

ZANDVOORT - Het huisvuil
in Zandvoort wordt - vanaf
vandaag - weer opgehaald. Dat
geldt ook voor het grofvuil van
volgende week woensdag.
Als de boeren niet na gistermiddag
opnieuw de VAM hebben afgesloten,
gaat het huisvuil ophalen vanaf vandaag zijn normale gangetje. De
dienst PW heeft heeft wel in alle
wijken een achterstand opgelopen,
maar men hoopt deze met de normale regeling weg te werken. Komende
woensdag zal men ook grofvuil ophalen, zij het alleen in de wijken die
dan aan de beurt zijn.
De bewoners van de andere wijken, waar het grofvuil de afgelopen
week is blijven staan, zullen dit materiaal nog een maandje in huis moeten houden. Het ophalen van grof
vuil had men eerst nog willen uitstellen, maar de VAM heeft erop
aangedrongen nu al zoveel mogelijk
op te sturen. Men verwacht binnenkort namelijk de grote 'voorjaars-schoonmaak', wat een enorme aanvoer aan grof vuil betekent. Huisvuil
is de afgelopen week wel weggehaald
bij bejaardenwoningen, uitpuilende
containers en flats met stortkokers.

DEZE WEEK

hadden de gemeenten een beleid kunnen
uitstippelen.

i -vt ur- ir

Oplage: 4.900

Editie 22

Vol verbazing staarden Tineke, Nanda, Jenny,
Hettie en Annet naar de berg aanbiedingen
die ons Blije Baasje nu weer
tevoorschijn toverde.
Houdt dit dan nooit op, riepen zij in koor
Ongelooflijk .

Ongelooflijk .

Ongelooflijk .

. Mallorca Parelsnoeren en armbanden
met zilver slot en applique, bezet met
zirkonia en groene of blauwe steent j e s . . . van: 276,-- voor

49,50!!!

.Zilveren Spangencolliers in wel 10
verschillende uitvoeringen van: 207,-voor
er van: 397,- voor

29,75
79,50

. Grote Zilveren Creolen
van: 92,- voor

10,-

juwelier nusselein^
Eigenlijk zelf ook Ongelooflijk

Burg. de
Vlugtlaan 200-206
A'dam-SI'meer
tel: 132371

Kinkerstraat 284-286
A'dam-West
tel: 183070

deze stichting.
De grondwaterstand is in de loop
der jaren flink gedaald, onder andere doordat er sinds het einde van de
vorige eeuw water is gewonnen ten
behoeve van de drinkwatervoorziening. Oorspronkelijk kon men in de
Kennemerduinen en 'Duin en
Kruidberg' vochtige duinvalleien
aantreffen en er groeiden allerlei
kleine plantensoorten, zoals parnassia, knopbies, strandduizendguldenkruid, slanke duingentiaan, vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis en geelhartje. Door de dalende
grondwaterstand zijn deze nagenoeg
geheel uit dit duingebied verdwenen. Hiervoor is een ander soort beplanting m de plaats gekomen, zoals
dichte struiken, duinriet en brandnetels.

Keerpunt
Al in 1986 heeft de provincie
Noord-Holland in het provinciaal
Grondwaterplan bepaald dat de
grondwaterwinning in de Kennemerduinen verminderd moet worden van 9,4 miljoen kubieke meter
per jaar tot 4 a 5 miljoen, later mogelijk zelfs 2 miljoen. Hierdoor zal de
grondwaterstand weer stijgen en
kunnen er weer vochtige duinvalleien terugkeren in de Kennemerduinen en 'Duin en Kruidberg'.
Het herstel van de oorspronkelijk
waterstand is dan ook een keerpunt
in het natuurbeheer. "Na m de loop
van duizend jaar uitgegroeid te zijn
tot het meest afwisselende en biologisch rijke landschap van ons land,
hebben de duinen in honderd jaar
tijds door verdroging veel van die
rijkdom verloren. Na veertig jaar
van actief natuurbeheer 'met de rug
tegen de muur' is nu gelukkig de tijd
aangebroken voor creatief herstelbeheer van onze duinvalleien. Na
twaalf jaar van studie en beleidsvor-

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN»

BLEU
BAY
l 3056

DAGGI

JM COIFFEURS

KIEKADO

vrijdagavond
geopend

ANTIEK

MODE

kado-artikelen
lederen meubelen
TEL. 18855

Nieuwe kollektie is
binnen
TEL. 20136

TEL. 14040

Vervolg op pagina 3

Natuurlijk,

j Omdat ik graag \\il weten wat /ich in mijn
f
omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Xamhoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

1

• Opnieuw werden wij verblijd met de geboorte v
' van een kleinkind!
f;
Jacob Jurren

'\'•

zoon van
Nicole Kroon-Schaepman en
Jaap Kroon Jr
Aagtje en Jaap Kroon Sr

Hierbij willen wij
iedereen hartelijk
bedanken voor de
onvergetelijke dag
ter gelegenheid
van ons 50-jarig
* huwelijk.
J Willem en Koosje
*Bol-Alderen
*
+***********•*•******

Kies voor de meest
vooraanstaande partij.

Nicolaas Hermanus (Niek) Touber
betuigen wij u onze oprechte dank.
Nicolette Touber
Eli en Michiel Cornelissen
Ger Bosman

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:

Bestemmingsplan
(art.26W.R.O.)
Het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 februari 1990 vastgestelde bestemmingsplan "Oranjestraat e.o." ligt vanaf maandag 12 maart 1990 gedurende een maand
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4, geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede zij, die bezwaren hebben tegen de vastgestelde wijzigingen, kunnen gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan "Oranjestraat e.o." indienen.

Aangevraagde bouwvergunningen

inschrijvingen

36 B-90
37B-90
38 B-90

Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een weekna verschijnen van dit blad.

Bentveldweg 3
Ir. Friedhoffplein13
M. Molenaarstraat 1

verbouw 3-tal gebouwen
bouw garage/berging
plaatsen dakopbouw

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

uitvaartovereenkomst

In sommige gevallen dient een vergunning echterzondermeerte worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

P. J. d'HONT

159B-89
174B-89
190B-89
006 B-90

Verleende bouwvergunningen

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
1

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort,

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

plaatsen loods
plaatsen loods
plaatsen loods
oprichten garage

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
8 maart 1990

STEENGRILL RESTAURANT

„De Vuurboet"

DEWITVERHUIZINGEN

Onbeperkt vlees

vfp^^^pF^ii^

6 salades,

IRKBTOE
VRHUIZRS

MaxPlanckstraat22
MaxPlanckstraat20
MaxPlanckstraat24
Burg. Engelbertsstr. 28

Tel. 02507-17244

6 sauzen,

KIJK DIT BEDOELEN WE NU MET
EXTRA VOORDELIG! BIJ
DE SPAR

stokbrood

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 0404

en een
aardappelgerecht

29,50
Alles zoveel u wilt!!

BROODJE BURGER

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

MET NIEUWE MEXICAANSE KAART
LEKKER PITTIG!
MEXICAANSE BONENSCHOTEL
met rauwkostsalade - ananas + tortillachips

NU 10,00 p.p.

TOSTADA:
maisbakje met een Mexicaanse vulling

NU

4,95 p.p.

BROODJE CHORIZÖ:
een handgemaakt, pittig gekruid worstje

NU

3,95 p.p.

MEXICAANSE HAMBURGER:
een pittige soort met rauwkostsalade,
mais + hete saus

,
NU

5,25 p.p.

ONZE BEKENDE TACO'S:
een maisschelp met pittige gehaktvulling, sla,
tomaten, saus + geraspte kaas

_
NU

boerenmetwonst
100 gr.

1,29

Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even.

Sla
per krop

• Vanaf ± 1 0 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

4,25 p.p.

Kroon Mode

DAK LEK!

HALTESTRAAT 55

Dakpannen

NIEUWE

Herstellen
metselwerk

DESSINS

VOSSEN
BADJASSEN

worden en zijn handgemaakt!!!
Geopend: dgls. 11-1.00 's nachts
vrij + za 11-3.00 's nachts
dinsdag gesloten.

in dames- en
herenmaten lusvast

Timmerwerk
Tel.

02507-13087

Spa lemon
of
orange

1,29

99,-

BROODJE BURGER - SCHOOLSTRAAT 4 - TEL. 18789

varkens
pollade

Stegeman

Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag
vanaf 17.00 uur

Al onze produkten kunnen ook meegenomen
Voor de vele blijken van belangstelling, betoond na het
overlijden van

AMfol

Tel. 02507-13278

• een Natura-

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve mams en oma
Sebastiana Francisca Volder-Louman
(Cisca)
Epe:
Theo en Conny
Veendam:
Karin en Gijs
Rubia
Maaike
Epe:
Ronald en Jeanie
Gerard
Salina
Zandvoort, 28 februari 1990
Correspondentieadres:
Elburgerweg 25
8162 NN Epe.
De crematie heeft maandag 5 maart plaatsgehad
in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

GEMEENTE

DAG en NACHT bereikbaar

Stem Partij nummer één,

Na een dappere strijd is, op dinsdag 6 maart
1990, van ons heengegaan onze lieve, zorgzame
moeder en oma
Catharina Christina Faber-Besse
weduwe van Cornelis Faber
in de leeftijd van 82 jaar.
Arnoud Faber
Marijke Faber-Brink
Mark, Huib, Wouter
Martine Dijkman-Faber
Fred Dijkman
Eline Schiff-Faber
Barry Schiff
Sander, Carola
Marijke Gordijn-Faber
Peter Gordijn
Evelien
Kees Faber
Haarlem, Huize Parkzicht.
Correspondentieadres:
Jacob van Heemskerckstraat 51
2041 HB Zand voort.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaart centrum Kennemerland, Heren weg 180 te
Heemstede.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 9 maart
om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats aan
de Tollensstraat te Zandvoort.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

biedingen

t/m
geldig

ledere maandagochtend open

CELSIUSSTRAAT 192

VAN DEN HEUVEL
Ü

'•*f

Bedankt

makelaar in assurantiën

~-> Bert Pomper en iedereen die geholpen heeft
r£ onze strandtent staande te houden tijdens de
:;> storm.

>

•f

•

Geert en Nelleke Dijkema

Gaat zondag
11 maart
weer open

Rene en Henny
veel geluk met jullie
snackbar „Beregoed"
Ma en Fred Mooy.
ADVERTENTIES

tussen 14.00 en 17.00
uur schenken wij
een welkomstdrankje.
Graag tot ziens

DROGISTERIJ

Bel voor al uw

BOUWMAN

HYPOTHEEKVRAGEN
TEL. 02507-12468
VOOR GRATIS ADVIES.
j

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

j£*V^ 02507-12468 passage 36-38-40

n\/O

f** l i H

l l V Cl

••. 11U

postbus 413
2040 ak zandvoort

Gevraagd

Hulp in de
huish.
voor ca. 2 ocht.

p.w.
Tel. 02507-13811 of
02507-18657.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Haltestraat 18 -Zandvoort
Tel. 19571

~ Tvcséaurané

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst

Zandvoonts Nieuwsblad

was-,

droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Fa. Gansner & Co.

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr/9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

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

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

•••m

'onnehoeh
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280

VEGETARISCHE GERECHTEN

Spoorbuurtstraat 9:
Tussenwoning in hart van dorp. Op dit moment
vindt renovatie plaats. Ind. (na verbouwing), entree, hal, toilet, woonk., open keuken, badk., 1e
et. grote ruimte geschikt voor 3 slaapk., c.v.gas.
Vr.pr. /125.000,~k.k.
Stationsstraat 10a:
Bovenwoning nabij strand. Ind. entree, gang,
woonk. (28 m2), 2 slaapk., mod. witte keuken,
badk. met ligbad, wastafel, toilet, c.v. Vr.pr.
ƒ129.000,-- k.k. .
Nassauplein 4:
Bovenwon. met balkon aan voor- en achterzijde,
ind. entree, hal, woonk.,, met open haard, 2
slaapk. (v.h. 3), toilet/douche, moderne keuken
met inb.app., c.v. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.
Gasthuisstraat 9:
Hoekwoning in centrum, inpandige stenen garage/loods, achterom. Ind. entree, hal, toilet,
woonk., keuken, douche, bergkamertje. 1e et. 3
slaapk. Vr.pr. ƒ165.000,- k.k.
Const. Huygensstraat 22:
Tussenwoning met tuin zuid, achterom, ind. entree, hal, toilet, woonk. met open haard, luxe
keuken met inb.app., 1e et. 2 slaapk., badk. met
douche en wastafel, 2e et. slaapk., mog. tot 2e,
vliering, c.v. Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.
Patrijzenstraat 44:
Goed onderh. 4 kam.maisonette, balkon z/w terras zuid, ind. beg.gr., ruime slaapk. met wastafel, bergk., 1e et. entree, hal, woonk., keuken, 2
slaapk. met vaste kast, badk. met douche, c.v.
serv.k. ƒ410,- p.m. Vr.pr. ƒ155.000,- k.k.
BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

* 4 soepen
* 2 salades
•*• hoofdgerechten o.a.
Gebakken Tahoe
Gevulde Aubergine
Gebakken Maiskolf
Vegetarisch Gehakt
Alles geserveerd met uitgebreid
garnituur
Alle dagen van het jaar geopend
Ruime eigen parkeergelegenheid
Gemakkelijk toegankelijk voor
rolstoelen. Invalidentoilet
aanwezig.

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
' ~'"
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoon
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644
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over dit onderwerp. "Het CDA is tegen vrije sluitingstijden vanwege de
te verwachten overlast. Ik zou er een
heel verhaal omheen kunnen ophangen maar dat heeft geen zin. Het
CDA is gewoon tegen".

geen honderden mensen naar buiten
als de café's om drie uur dicht gaan,
en zeker 's winters is er bijna niets te
doen. Dus die overlast valt wel mee".
Omdat de omliggende gemeenten
er weinig voor voelen, zul je het als
Zandvoort helemaal niet moeten
doen. Anders trek je mensen uit andere gemeenten aan en haal je alleen
maar meer narigheid hier naar toe.
Dus daar moet je sowieso niet aan
beginnen. Bovendien hebben de
mensen die 's morgens naar hun
werk moeten, recht op een behoorlijke nachtrust".

VVD

GBZ

Proef met vrije sluitingstijden
in later stadium nog mogelijk
ZANDVOORT - De vrije sluitingstijden in Zandvoort lijken
voorlopig van de baan. Voor
iioe lang is echter nog niet duidelijk. Afgewacht moet worden
\vat voor invloed de nieuwe
sluitingstijd van 03.00 uur voor
shoarma-zaken en snackbars,

net als die voor café's met een
ontheffing, heeft op de nachtelijke onrust in deze gemeente.
De plaatselijke politieke partijen maken hun standpunt alvast duidelijk, uitgaand van de
huidige gegevens.

D66

HUIDIGE ZETELVERDELING
PIÉIÉ3

VVD

5

rmm PvdA 4

G BZ

D66

CDA 3
Op 21 maart gaan we naar de
stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In de weken voor
de verkiezingen laten woordvoerders van deelnemende partijen in
het Zandvoorts Nieuwsblad hun
licht schijnen over enkele belangrijke 'items'. Deze week is het onderwerp: vrije sluitingstijden voor
de horeca, actueel ondanks of
juist, dankzij het voorlopig, niet
doorgaan daarvan. Wie wil reageren, kan een brief insturen voor de
rubriek 'Meningen'. Het adres is:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te Zandvoort.

De VVD ondersteunt - in ieder geval voor voorlopig - het ambtelijk
advies om af te zien van vrije sluitingstijden. "Je zou hier 's nachts
een alcoholtoerisme krijgen", aldus
fractievoorzitter Jaap Methorst,."en
aan dat soort toerisme hebben we
geen boodschap". Als cafébezoekers
uit omliggende gemeenten na het
sluitingsuur in hun gemeente nog
naar Zandvoort komen, is het niet
denkbeeldig dat sommigen 'met een
slok op' achter het stuur kruipen.
Dat beseft ook Methorst: "Dat zou
levensgevaarlijke situaties geven op
de Zandvoortselaan, terwijl dit ook
nog indruist tegen het alcohol-ontmoedigingsbeleid".

In principe staat D66 niet afwijzend ten opzichte van een proef met
vrije sluitingstijden. Dat blijkt uit
een reactie van Klaas Annema, tweede op de verkiezingslijst achter Jan
Termes. Hij neemt de plaats in van
Ruud Sandbergen, die vanwege
drukke werkzaamheden voor een lagere plaats op de lijst heeft gekozen.
"Een jaar proefdraaien met vrije
sluitingstijden kan nooit kwaad", aldus Annema, "maar dan wel alleen
in overleg met de regio. Er moeten
goede afspraken gemaakt worden,
want anders komt 's nachts alles uit
Haarlem hier naar toe. En dat is
natuurlijk niet de bedoeling. Het
"Zandvoort verkeert trouwens
doel is juist alles rustiger te laten
verlopen.
toch al in een unieke situatie", vult
Wilfred Tates, kandidaat raadslid
van de VVD, aan. "Uniek omdat men
CDA
hier een ontheffing kan krijgen tot
CDA-fractievoorzitter Peter Ing- drie uur,,zeven dagen per week, het
wersen is uiterst kort en duidelijk hele jaar door. En dat geldt ook voor
wat in een politie-rapport wel eens
'ontnuchteringszaken'
zijn
genoemd, zoals de shoarma-zaken.

Bocht te ruim

ZANDVOORT - Zaterdagnacht
reed een 57-jarige inwoner van Haarlem met zijn auto tegen de auto van
de 66-jarige man uit Zandvoort. De
Haarlemmer nam de bocht in de
Linnaeusstraat te ruim waardoor hij
de auto van de Zandvoorter raakte.
Beide auto's liepen schade op. De
Haarlemmer bleek bovendien alcohol genuttigd te hebben. Tegen hem
is proces-verbaal opgemaakt.

Maar ik vind wel dat het college
een vergunning-aanvraag voor een
kwalitatief goede nachtclub positief

"Wij zijn niet voor ongelimiteerde
vrije sluitingstijden", aldus Jan
Jongsma, lijsttrekker van Gemeente
Belangen Zandvoort. "Gedifferentieerd tussen bepaalde uren, daarover valt te praten. Hot is niet goed
als het hier om drie uur is afgelopen
en je dan toch nog tot vijf uur of later
in Haarlem of Amsterdam terecht
kunt. Maar wij zijn ook niet van plan
het daarom in Zandvoort helemaal
vrij te houden, want dan trek je de
verkeerde mensen hier naar toe.
Dan bewerkstellig je juist dat iedereen uit Haarlem of Amsterdam hier
naar toe komt, want er is altijd wel
een kroeg open".
"Je zou van twaalf tot drie, vier of
vijf uur een zekere vrijheid kunnen
laten, maar daarover moeten dan
wel afspraken gemaakt worden die
voor een jaar vast liggen. Voor het
De drukte 's avonds na sluitingstijd zou meer gespreid kunnen worden. weekend kun je natuurlijk een ande(Archieffoto) re regeling treffen".
"En wat ons betreft mogen er best
moet benaderen, want daar is in "Er zijn heel wat horecabedrijven in een of twee zaken in Zandvoort lanZandvoort wel behoefte aan".
de buurt van woonhuizen en die ger openblijven. We missen zo'n famensen hebben al behoorlijk wat ciliteit zoals er vroeger was met Peoverlast. De café's die langer open trovitch in de Kerkstraat, of met RiPvdA
blijven, gaan wel door met het draai- che". Als mogelijkheden daarvoor
"Wij zijn niet voor vrije sluitings- en van muziek. En ik denk dat die noemt Jongsma Gran Dorado, Casitijden", verklaart Jeannette van muziek net zoveel overlast geeft. Bo- no en/of het Beach Hotel, lokaties
Westerloo, lijsttrekker van de PvdA. vendien stromen er in Zandvoort waar niemand er last van heeft.

Storm- en waterschade lopen in de papieren

Weekenddiensten
Weekend: 24/25 januari 1990
POLITIE: tel. 13043, 'Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarneming, inlichtingen daarover via
iet telefoonnummer van de eigen
wisarts: J. Anderson, 12058; B. van
Bergen, 19507; C. Jagtenberg, 13355;
0. Mol, 15600;, P. Paardekoper,
16737; H. Scipio-Blüme, 19507; F.
Weenink, 12499. Avonddiensten van
17.00 tot 08.00 uur, weekenddiensten
van vrijdag 16.30 tot maandag 08.00
uur. Spreekuurtijden in het weekend (voor dringende gevallen): zaterdag en zondag 11.30 en 17.00 uur.
Aanvraag huisbezoek voor 10.00 uur
's morgens. Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
dierenbescherming: Vereniging v.h.

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

Kerkdiensten
Weekend: 10/11 maart 1990
lervormde Kerk, Kerkplein:
'ondag 10.00 uur: Gemeenschappeijke
Gereformeerde/Hervormde
dienst in de Gereformeerde Kerk.
Dr. J. Helderman, Badhoevedorp
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappeijke
Gereformeerde/Hervormde
dienst i.d. Gereformeerde Kerk. Dr.
•J. Helderman uit Badhoevedorp
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
N'PB:
Zondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis,
faarlem
Maandag: 14.30 uur bijbelkring,

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmana3er: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dins"ag 10-13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
H21 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PC AD V.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
°ick Piet (red. chef), Eddie de Blieck (adj.
"*ef), Joan Kurpershoek, Rob Boerrigter,
Marianne Timmer.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
-5,50 per half jaai; ƒ 46,- per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
"ummers ƒ 1,25.
°Pgave abonnementen, verhuizingen.etc:
Ja t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
°ezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
Zandvoorts
1941

Nieuwsblad is opgericht in

20.00 uur kaderbespreking. Woensdag 20.00 uur bijeenkomst Lokale
Raad, kerkeraden en besturen.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, pastor F. Meijer
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pastor F. Meijer
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds.
J. Overduin
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

[ Burgerlijke stand

Gehuwd:
Van Meelen, Marinus en Molenaar,
Diana
Geboren:
Sophia Christina, dochter van: Jongbloed, Christiaan Cornelis Mario en
Barlag, Marie Louise
Kelly, dochter van: Warmerdam,
Raymundus Petrus en Termaat,
Tanja
Overleden:
Philippo, Augustinus Albertus Jan,
oud 79 jaar
Volder geb. Louman, Sebastiana
Francisca, oud 81 jaar

Politici krijgen het
druk met ouderen
en de ondernemers
ZANDVOORT - De vertegenwoordigers van de politieke
partijen in Zandvoort krijgen
het druk komende week. Dinsdag zullen aanwezig zijn op het
politieke forum van de Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen, woensdag worden zij
verwacht bij de ondernemers.

Het politieke forum bij de ANBO
wordt dinsdagmiddag 13 maart om
14.00 uur gehouden in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.
Voor de pauze zal de ANBO een korte inleiding houden omtrent ouderenbeleid en krijgen de politici de
gelegenheid hun zegje te doen. Hen
zal vanuit de ANBO ook gevraagd
worden hoe zij denken over een ouderen-adviesraad in Zandvoort. Ook
de overige aanwezigen kunnen hun
vragen op het forum afvuren.
Volgens mevrouw Carbaat van de
ANBO afdeling Zandvoort, die zich
actief heeft ingezet om deze middag
te realiseren, zijn er genoeg onderwerpen waarover ouderen vragen
hebben. Wat dat betreft noemt zij
onder andere het opzetten van het
multifunctionele centrum waar al
jaren over gesproken wordt, maar
ook de mogelijkheden of onmogelijkheden om huurservicéflats en
bejaardenwoningen in het dorp te
realiseren. Een en ander mede in het
kader van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen.
Andere mogelijke onderwerpen zijn:
veiligheid op straat, ouderenvervoer
en hulpverlening.
De volgende dag, woensdag 14
maart, kunnen de partijen bij de Ondernemers Vereniging Zandvoort
hun zegje doen en zullen zij vragen
beantwoorden. Verwacht wordt dat
hen het vuur na aan de schenen
wordt gelegd over problematieken
die de plaatselijke middenstanders
raken. Deze vergadering wordt gehouden in de De Ruyterzaal van
Gran Dorado, aanvang 19.30 uur.

Duinmeertjes

De strandpachters hebben vorige
week met twee verschillende natuurkrachten te maken gekregen, al
heeft het een wel met het ander te
maken.
Maandagochtend eerst de zuiderstorm, dinsdag een hoog opgezweepte zee die zelfs tot aan de Rotonde
kwam. Beide hebben hun sporen
achter gelaten. Zo blies de storm de
paviljoens Freddy en Paul en noordelijker Sunset omver. Toen de
wind naar het westen draaide, was
het de beurt aan het hoge water.
Vooral dinsdag spoelde er veel zand
weg, waarbij zelfs stapelputten (rioolafvoer) bloot kwamen te liggen.
De hevigheid van de storm was voor
velen een verrassing. "Ik vind het
onbegrijpelijk dat het KNMI niet gewaarschuwd heeft", aldus Jan Paap,
"terwijl het bij de meteo op Schiphol
wél van tevoren bekend was".
"Ik schat dat er zo'n kwart miljoen
kub zand is verdwenen", verklaart
de strandpachter van De Wurf als
we richting zuid rijden. "Bij mij is
over de hele breedte zo'n veertien
meter 2,5 meter hoog talud verdwenen, en ik denk dat dat bij iedereen
wel het geval is". Wat dat de pachters gaat kosten? "Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe breed je paviljoen
is".

Vervolg van de voorpagina
Politiek en maatschappelijk krijgen volgens de provincie natuur- en
landschapsbehoud de prioriteit.
De vermindering van de drinkwatercapaciteit betekent echter wel dat
het waterleidingbedrijf op een andere wijze in de waterbehoefte moet
voorzien. Op een aantal andere - aan
de randen van het duingebied gelegen - lokaties wordt ook grondwater
gewonnen. Omdat deze hoeveelheden gering zijn, heeft het WLZK besloten te participeren in het project
dat door de Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland
(WRK) is opgezet. Het doel daarvan
is voorgezuiverd Rijnwater te gaan
diepinfiltreren in de Kenneme"rduinen in Overveen.
Dit diepinfiltreren betekent dat
ver voorgezuiverd Rijnwater, aangevoerd vanuit pompstation Niéuwegein, op een diepte van 40 tot 50
meter in de bodem wordt geïnfiltreerd. Na verblijf van enkele maanden in de ondergrond wordt dit water weer opgepomp en nagezuiverd
tot drinkwaterkwaliteit.

opgebouwd moest worden. Jan
Oonk, die vorig jaar zijn paviljoen
' moest afbreken, heeft dit jaar kennelijk rustiger tijden afgewacht.
Op het naaktstrand is het water
nog verder gekomen. De taluds
waarop de strandpaviljoens hebben
gestaan, zijn daar bijna helemaal
verdwenen, hooguit is er nog een
metertje overgebleven (Fotoboven).
De zeereep is hier ernstig aangetast,
het zand is op veel plaatsen onder de
afrastering vandaan weggespoeld en
Rijkswaterstaat is inmiddels druk
bezig met het herstel. Paap wijst
erop dat de zeereep alleen is aangetast op plaatsen waar geen paviljoen
heeft gestaan. Hij geeft toe dat de
pachters zo voor Rijnland een hoop
kosten besparen.

Indien de stichting Het Nationale
Park De Kennemerduinen en de
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten gericht natuurbeheer
zullen uitvoeren, kunnen binnen vijf
aar positieve veranderingen in de
begroeiing te zien zijn. De uitvoering
van de maatregelen zal echter wel
aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Campinghuisjes

Richting noord, in de buurt van
Riche, blijkt dat het voorste talud
van de Campinghuisjes eveneens
flink is aangetast. Bij Bloemendaal
aan Zee zijn hele stukken zeereep in
de golven verdwenen, hier is men evenals op sommige plekken in
Zandvoort - 's nachts nog bezig geweest om het talud van het strandpaviljoen te herstellen. De strandafgang bij Parnassia (Foto onder)
houdt sinds vorige week op boven
een gapende afgrond. Bij LJmuiden
Ravage
krijgt het strand gigantische afmetingen (Foto rechts onder), als geK Hij verwacht dat er toch wel twee
dagen zand geschoven moet worden volg van de veranderde stroming.
om voor een klein paviljoen het ta- Van een storm- of waterschade valt
lud weer in orde. te maken. De huur hier dan ook niets te ontdekken. Dat
van een shovel komt op ƒ100,- per het strand hier aangroeit, is ook te
uur. Het is tekenend voor de ravage merken aan het spontaan ontstaan
die we langs het strand aantreffen, van duinen, vóór de afrastering van
dat er een tiental shovels aan het de zeereep.
werk is, normaliter zijn het er een
Daarentegen doet zich zuidelijker
stuk of drie, vier. (Foto midden
rechts). Het strand ligt her en der het probleem van dte strandafkalbezaaid niet terrastegels. Ook deze ving voor. Maar de waterschade in
zijn van hun plaats verdwenen met Zandvoort heeft daar weinig mee te
het wegspoelen van het talud. (Foto maken, daar lijken de strandpachters het wel over eens. Dat verschijnrechts boven).
sel zou zich niet verder dan tot aan
Riche voordoen, maar het is afwachZeezicht
ten of die voorspelling klopt. Het is
Dat laatste hield overigens op een kennelijk een samenloop van omaantal plaatsen pal voor de strand- standigheden geweest die de pachtent op. Zo stond Zeezicht bijvoor- ters het nodige oponthoud heeft opbeeld bijna op instorten, en het voor- geleverd. "En een bos grijze haren",
stuk van twee andere paviljoens was aldus Paap.
JOAN KURPERSHOEK
zo erg ondermijnd, dat het opnieuw

Arbeidsconflict
ZANDVOORT - Twee mannen
werden vorige woensdagnacht aangehouden na de melding van een betvoner van Zandvoort dat zijn auto
was gestolen. Op de Zandvoortseaan werd de auto rijdend gesignaeerd. Het inbraakalarm bleek nog in
werking. Op het bureau werd duideijk dat het hier ging om een arbeids:onflict. Na het verhoor werden beide mannen, een 42-jarige Zandvoorer en een 47-jarige 'Bentvelder',
leengezonden.
(ADVERTENTIE)

% Goedkoop en lekker eten?
In eetcafé „The Londoner" natuurlijk!
(onbeperkt gegrilde spare ribs bijvoorbeeld voor ƒ15,50)
WEEKENDAANBIED1NG:
Spanish chicken met gepofte aardappel.
Crème fraiche en gemengde salade

ƒ 15,50

Keuken open: donderdag en vrijdau vanaf 1(5.30 u.
Zaterdag vanaf 1-1.00 u. Zondaij vanaf 12.00 u.
Kurkstraat 5. Zandvoort, tel. 02ô07-lô:j(>:3.

ALLEEN DE SFEER IS ONBETAALBAAR IN EETCAFÉ „THE LONDONER"

Periode: 27/2/1990 - 5/3/1990
Ondertrouwd:
Paap, Jan Piet en Hamer, Ingrid
De Wit, Adrianus en Heemskerk,
Nelly
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PKIMUUA RARIS
KOMT OP!

DONDERDAG 8 MAART 1990

WEEKMEDIA 22

02507

Ook voor de tuin
bloembollen en
bloemzaden

13796
bezorgen

Pizzeria Restaurant
Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796
Margherita
9,00
met kaas en tomaat

Amara

11,50

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
bloemwerken

6 £lysée BEACH HOTEL ZANDVOORT

HONDENKAPSALON

Burgemeester van Alphcnstraat 63 2041 KG Zandvoort aan Zee. Tel. 02507-13234

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO

13,00

met kaas tomaat en ansjovis

Saiame

13,00

rnet kaas tomaat en salami

Funghi e salame

14,00

met kaas 'ornaat, champignons en salami

Quattro stagioni

Je koop een groter pand...
Maar wat is ruimte als die 'n andere bestemming krijgt?

13,00

,

14,50

M
NVM

Rimini
kaas. tomaat champignons en ham
met kaas tomaat, ham, ansjovis, olijven, artisjokken en champignons

Al tonno

14,50

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
telef.
02507-15531
telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

UAKElAAfl

15,00

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis

Calzone

15,50

cfichtgevouwen pizza met kaas, tomaat,
champignons en ham

Siciliano (vegetarisch)

15,00

met kaas tomaat paprika, champignons, ui
en aitisjokken

Pizza di Shoarma

15,00

kaas. tomaat, gekruid gegnlld vlees (shoarma)

Hawaii

13,50

reeds meer dan 25 jaar
voor

Tevens starten wij een
PUPPY-CURSUS
voor honden v.a. 3 mnd.
t/m 5 mnd., ook daar is nog
plaats voor enkele honden.
U kunt zich opgeven bij:
Annet van Schie, tel. 19028 en
Margreet Drijver, tel. 18588.

HYPOTHEEK MET
LEVENSVERZEKERING
Rente vanaf 9%
5 jaar vast
(Rentewijziging voorbehouden)

van DEIMSEIM en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort •
Tel.02507-12972

BALK
BAKT
BETER
BROOD

IQKSyïRAINING
Er is nog plaats voor enkele
honden v.a. 5 maanden.

makelaar in assurantiën

naar

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT

De cursus start weer op zondag
18 maart, aanvang 9.00 uur.

VAN DEN HEUVEL

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

met kaas. tomaat en ananas

Bezorging door geheel Zandvoort.
Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals
lasaqna en spaghetti.

Dit weekend:
TAART MAISON

_ __
6,75

Nieuw bij uw Echte Bakker:

KARNEBOL
1,75
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

02507-12468 passage 36-38-40
postbus 413
2040 ak zandvoort

Noorderduinweg 48, 2041 CA Zandvoort
zoekt een

RMGAZ9JN- en
EKPEDIÏIEMEDEWERKER
en een

PROÖUSCTBENIEDEWERKER
Ervaring gewenst. Salaris nader
overeen te komen.
Sollicitaties richten aan'
CORODEX B.V. Postbus 10
2040 AA ZANDVOORT

Strandpaviljoen 12a
SKYLINE
Tel 12930 privé
14525 strand

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES •

Kom dan naar ons politieke forum
op 13 maart 14.00 uur in het
Gemeenschapshuis.
Inl.: tel. 18780.
ANBO-afdeling Zandvoort

Vrijblijvend

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

CUBA
PERSSINAASAPPELS
10 voor

Wij denken dat AART VEER het wel doet!

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort

"DESUNSHOP"
Hét adres voor al uw buiten- en
birinenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Tel. 02507-14443

Lage tarieven.
Goede service.
Geopend van 9.00-10.00 uur.
Kochstraat 10,
Nieuw Noord, Zandvoort.

De MANEGE, de club voor
ongebonden mensen bestaat 6 jaar.
Programma: zat. groots artiestengala en
een grandioos koud buffet, beide zalen geopend.

Zond. LAMRADA PARTY
Spec. menu en optreden van Italiaanse
zanger TONY DAMON EN DE LAMBADA
DANCERS.
Voor info en reservering:
tel. 02507-16023.

1r45

2,50

Wij repareren alle merken auto's.

FEEST IN ZANDVOORT

1,95

TENNISLESSEN

• »V'

APK klaar terwijl u wacht.

Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.
SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)
Goulashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacinka
16,75

DOET-IE 'T OF DOET-IE 'T NIET!

TEL 02550 - 30624

ROB JANSSEN

gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110

prijsopgaaf.

GLAS EN ISOLATIE

CORNWALLSTRAAT 6 - IJMUIDEN

GARAGE

Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK

WEEKENDRECLAME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

héél kilo

VAN DEFT

ADVOCATEN EN PROCUREURS

Tel. 02507-19559
of 02520-21378.

BANANEN

MUG!

INGWERSEN &
HELMIG

Ook voor uw andere
loodgieterswerken.

Gevraagd

VASTE

WILT U ER OOK ZEKER VAN ZIJN DAT
U STRAKS OP EEN PARTIJ STEMT
DIE OUDEREN NIET VERGEET?

DAK LEKT OF
GOTEN STUK.
Bel direct voor
alle reparaties
en
vernieuwingen.

KIWI'S
10 voor

CORODEX B.V.

Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

H. W. COSTEB B.V.

met kaas, tomaat en tonijn en ui

Marinara

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

in al uw

met kaas, tomaat pikante en knoflook

Napolitana

ISOLATIE
GLAS

BIJ

Tussen 1 6.00 en 19.00 uur kunt U tweemaal een halfuur genieten var» haar swing
jazzy muziek op internationaal niveau in
" het Elysee Bcach Hotel.
De prijs, inclusief
m ;
gj
welkomstdrankje, is
ƒ 20,-p.p.
Na afloop van het optreden
van Pia Beek staat er een
heerlijk buffet voor U klaar
a f 45,00 p.p.

Tel. 15966
WEBER'S
Schoonmaakbedrijf-glazenwasserij

SPECIALITEIT
schoonmaak van gebouwen
schoonmaak van luxaflex
verhuur tapijtreinigers
Bel voor info: 14764-14090

VISRESTAURANT

B AD-ZUID

v.a. 1 april

Jeugd v.a. 6 jaap, Scholieren.
Clubs v. volwassenen.
Pnivélessen. Baanyerhuur.
Kunstverlichting
OVERVEEN Tel. 023-276667
SPORTAC
NAUWELAERTS DE AGÉ

OCHTENDBLADEN
de VOLKSKRANT - TROUW
vragen voor Zandvoort een

PAVILJOEN 4
is v.a. vrijdag 9 maart 17.00

uur

WEER GEOPEND.
Exclusieve vis- en vleesspecialiteiten
Voor reservering

AGENT M/V
Taken o.a.:
Uitdelen van kranten.
Begeleiding van bezorgers/sters.

TEL. 13431

Inl.: 023-319242 of
02507-18156.
VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER DIEREN

Kwekerij P. V3H KLEEFF
van Stolbergenweg 1 Tel. 17093
Struiken en heesters
Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

groenblijvend en bloeiend.
f*
v
Assortiment geschikt alleen voor Zandvoort. ^
Bloeiende violen en primula's.
t>

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

VOORKOM ONGEWENSTE
ZWANGERSCHAP RIJ UW HUISDIER.

Paap

Om Ongewenste Zwangerschap van Uw huisdier te
voorkomen, organiseert de Dierenbescherming
Zandvoort in de maand Maart een

PRESENTEERT
PRUS-PAASEIEREN

CASTRATIE/STERILISATIE ACTIE

Kom naar onze prachtige paasetalage
kijken, bekroond met 3e prijs.
Tevens 's middags demonstratie in de
winkel.
Deze week:
WAARBORGGARANTIE
• $*owroom atelier fabrikage.
•
Ampèrestraat 10
Z
»"«lW>ort tel. 02507-19347
of 12330.

paas-Biedermeyer

8,95

4 kaiserbroodjes

1,95

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

Dit betekent dat inwoners van Zandvoort per gezin een
hond of kat kunnen laten steriliseren of castreren.
De Dierenbescherming neemt van de kosten voor
honden 25% en voor katten 50% voor haar rekening.
Eén dier per gezin. U kunt hiervoor Uw eigen dierenarts
inschakelen.
Aanmeldingen na 15 maart en vóór 15 april uitsluitend bij
Mevr. J. Hulst, tel. 02507-14561.
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Onfortuinlijk Zandvoort75

ZANDVOORT - Het geluk
heeft Zandvoort'75 dit seizoen
niet aan haar zijde. In de meeste partijen spelen de Zandvoorters het betere voetbal maar
dat kan niet omgezet worden
in overwinningen. Vaak een
nipte nederlaag of een onverdiend gelijkspel. Ook tegen
DOSC uit Den Dolder had er'
meer in gezeten dan het uiteindelijke 1-1 gelijkspel. En aangezien dit de eerste wedstrijd
was voor de laatste periodetitelstrijd, hadden twee punten
natuurlijk beter uitgekomen.

vaarlijk worden. Dat wel uit een
vrije trap maar doelman Wiebe
Beekelaar redde fraai. Het offensief
bracht Zandvoort'75 vele doelpogingen maar René Paap, Dennis Keuning, Jan Willem Luiten en Hans
Hartkamp zagen hun pogingen mislukken.
Het offensief spelende Zandvoort'75 zou na twintig minuten terecht op een 1-0 voorsprong komen.
Een op maat genomen hoekschop
v,an Paul Longayroux werd. wel erg.
fraai ingekopt door Philip van de
Heuvel, 1-0. De Zandvoorters probeerden door te drukken en de voorsprong een rianter aanzicht te geven. Rob Koning schoot weer net
Met een beetje meer fortuin had over en Jan Willem Luiten zag zijn
Zandvoort'75 in de beginfase al de inzet gestopt worden. Zelfs de verdescore kunnen openen. Na nog geen digers ondersteunden de aanvallers
minuut spelen kopte Philip van de en Harry Baars had bijna succes.
Heuvel de bal uit een hoekschop net
naast en even later knalde Rob Koning de bal rakelings over de lat. Misverstand
DOSC werd constant onder druk geDOSC was vrijwel niet in het
houden en kon slechts eenmaal ge- Zandvoortse strafschopgebied te

vinden behoudens eenmaal door een
misverstand in de defensie. Doelman Wiebe Beekelaar graaide de bal
van de doorgebroken DOSC-speler,
van de voeten. Wat de badgasten verder ook probeerden de zo verlangde
tweede en derde treffer bleven achterwege. Of de bal werd van de doellijn gehaald of de DOSC-doelman
keerde de harde schoten.

In de tweede helft kwam Rob Ganser in het veld voor Dennis Keuning
en ondanks dat DOSC de steun van
de wind in de rug kreeg was Zandvoort'75 meer in de aanval te vinden.
Door die steun van de wind waren de
counters van de bezoekers wel talrij ker maar de kansen waren voor de
Zandvoorters. Jan Willem Luiten
beproefde de uitstekende DOSCdoelman tweemaal en ook Thomas
Schulte had geen succes. Geheel onverwachts kwam DOSC toch tot de
gelijkmaker.
Na twintig minuten spelen mocht
DOSC op veertig meter van het doel

ZANDVOORT
- Het The Lions
jongens-juniorenteam leverde
afgelopen zaterdag een schitterende prestatie door
WGW uit Den Helder met maar
liefst 90-71 te kloppen. Door vakanties speelde Lions slechts met vier
basisspelers, aangevuld met drie kadetten van vijftien jaar.

zijn beste wedstrijd van dit seizoen.
Daarbij
mag ook Bart
Mol
genoemd
worden, die 22 punten scoorde en
zowel aanvallend als verdedigend
heerste in de rebounds en leuke individuele acties liet zien. De vierde
junior, Martin van de Aar, kwam
dan wel niet in de dubbele punten,
maar speelde een voortreffelijke
Tegen een op volle oorlogssterkte partij met een geweldige inzet en
aantredend WGW heeft Lions de verdedigend gaf hij eveneens geen
beste wedstrijd van het seizoen ge- duimbreed toe.
speeld. Coach Lex Kroder was na
afloop dan ook zeer trots met zoals
Aangevuld met de kadetten Mike
hij stelde „de mooiste overwinning Kroder, Bart van der Storm en Mauvan dit seizoen." Al snel kwam Lions rice Reus, bouwde Lions naar een
door drie driepunters van Dave Kro- comfortabele voorsprong van 50-35.
der op voorsprong. Dave Kroder
werd ook topscorer met maar liefst
In de tweede helft bleef Lions ge37 punten.
concentreerd basketballen en stond
al snel op een voorsprong van twinBehalve het scoren zorgde hij ook tig punten verschil. Die voorsprong
voor de nodige assists en fraaie pas- kwam niet in gevaar, zo ook niet de
ses waaruit anderen vaak konden overwinning. Een foutloos spelend
scoren. Aanvoerder Roland de Vries Lions had geen enkele moeite met
droeg ook een belangrijk steentje bij WGW, dat wel van alles heeft geprotot de overwinning. Goed voor 25 beerd, maar eigenlijk werd weggepunten en veel rebounds, speelde hij speeld. Eindstand 90-71.

Fraai basketbal
Lions-junioren

een vrije trap nemen en die verdween in het Zandvoortse doel. Zowel de achterhoede als doelman
Wiebe Beekelaar verwachtte een
voorzet doch de bal verdween net
onder de lat in het doel, 1-1.

Wissels
Beide teams wisselden spelers en
bij Zandvoort'75 kwam Mario van
Meelen in het veld voor Rob Koning.
Van Meelen zaaide met een aantal
hoekschoppen paniek in de DOSCdefensie maar een treffer leverde dat
niet op.
Ook een keihard schot van Mario
van Meelen bracht geen score tot
stand daar de bal op de doelpaal
uiteen spatte. Zandvoort'75 drong in
de slotfase sterk aan, wilde de overwinning in de badplaats houden
maar schoten van Rob Gansner ontbeerden dat kleine beetje geluk dat
in het voetbal nodig is. Ondanks het
grote overwicht in deze wedstrijd
bleef het 1-1.

Sporting OSS heren slaan
HSVC neer in vierde set
ZANDVOORT - Voor de volleybalsters van Sportig OSS
wordt de slotfase van deze
competitie nog bijzonder spannend. Door een 1-3 nederlaag
tegen Atalanta zakken de dames behoorlijk weg. Met Sporting OSS heren ging het een
stuk beter en die wonnen dan
ook na veel spanning met 3-1
van HSVC.
De Zandvoortse dames begonnen
uitstekend tegen Atalanta en met
fraai volleybal werd de eerste set
met 15-9 gewonnen. De basis van
vier eerste teamspeelsters aangevuld met een drietal invalsters bleek
echter te smal en al het kruit was
direct verschoten. Atalanta had in
het verdere verloop van de strijd
geen kind meer aan Sporting OSS.
Sporting stortte geheel in en werd in
de volgende drie sets weggespeeld
met 5-15, 2-15 en 1-15.

Heren

o Fel duel tussen Z75 en DOSC

Foto: Berlott

E-junioren ZVM kampioen
ZANDVOORT - Door met 4-1 te winnen van DSK hebben de
E-junioren van Zandvoortmeeuwen het kampioenschap
reeds binnengehaald. Het gehele seizoen speelde dit team,
onder begeleiding van de bezielende coach Eli Paap, sterk
voetbal. De junioren verloren slechts éénmaal, speelden
éénmaal gelijk en zegevierden in de overige wedstrijden. Nu
al zijn zij onbereikbaar voor de concurrentie.
Het fraaie resultaat kwam mede tot stand door de goed
geleide trainingen van trainer Rob Speijer. Driemaal in de
week kwamen de junioren op de training en gesteld kan
worden dat dat zijn vruchten neeft afgeworpen. Op de foto
van Berlott het team bestaande uit: Danny Bouman, Robert
Bluijs, Rutger Kuhling, Guido Dijks, Uzo Koster, Bart Guide, Martijn Cappel, Ronald Stokman.

Heren gemakkelijk naar winst

Casino-ZVM damesdegraderen
ZANDVOORT - Voor de dames van Casino-ZVM is het
doek gevallen in de derde divisie zaalhandbal. Na een verblijf van één jaar in die klasse
moet Casino-ZVM het volgend
jaar weer in de afdeling proberen. De Zandvoortse heren
hadden weinig moeite met de
reserves van IJmond en wonnen zoals ze wilden met 16-6.

In de tweede helft deed ZAP het
wat rustiger aan en kon Casino-ZVM
de schade enigszins beperkt houden. Een voluit gaand ZAP had de
nederlaag voor de Zandvoortsen nog
dramatischer kunnen maken. Nu
bleef het uiteindelijk bij een 7-18 ne;
derlaag. ZAP kon met het kampioenschap gehuldigd worden en voor Casino-ZVM was het toch wat triest, al
kon men al weken de degradatie
zien aankomen.
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
Het bezoekende ZAP moest bij Ca- Stein 3, Anja Hendriks 2, Mireille
sino-ZVM winnen om het kampioen- Martina l, Margreet Sterrenburg 1.
schap te behalen. ZAP werd in deze
wedstrijd ondersteund door een grote aanhang, maar had die steun ei- Heren
genlijk niet nodig tegen een te zwak
Voor de heren van Casino-ZVM
Casino-ZVM. Vooral in de eerste valt er dit seizoen niet veel eer meer
helft werd Casino-ZVM overklast. te behalen. Een tweede plaats is nog
Slechte passes waardoor veel bal- haalbaar, maar die telt in de sport
verlies en een feller ZAP zetten Casi- niet. Tegen IJmond 2 liep het in de
no-ZVM bij de rust al op een 1-9 beginfase nog niet erg. Wel veel scoachterstand.
ringskansen, maar de IJmond-doelman was paraat. Ook werd er te snel
gepoogd tot scoren te komen. Toch
nam Casino-ZVM een voorsprong
die bij de rust opgelopen was naar 74.

Sportagenda

VOETBAL

Eenvoudige zege Bad Zuid
ZANDVOORT - Tegen het
laaggeklasseerde SIZO trad
het zaalvoetbalteam van Bad
Zuid/ZVN met drie invallers
aan. De Zandvoorters, de laatste weken toch al niet zo op
dreef, konden ook nu niet erg
imponeren, maar wonnen wel
eenvoudig met 3-0.

Verdedigend zit het goed in elkaar, maar aanvallend wordt er te
doorzichtig gespeeld, waardoor de
tegenstanders zich weer tijdig kunnen herstellen. Bad Zuid/ZVN was
Wel het grootste gedeelte van de
Wedstrijd in de aanval en kreeg ook
veel ruimte. De bal werd echter te
vaak door de lucht gespeeld. Daardoor werd doelman Wim van de
uyl de grote uitblinker, die met
schitterende reddingen de schaarse
SlZO-uitvallen onschadelijk maakte. De wedstrijd kabbelde zo rustig
voort
tot aan de 20e minuut, toen
J
a.ck Goedegeb'uure een splijtende
dieptepass gaf aan Jaap Lammers,
die de keeper met een strak schot
kansloos passeerde. Even later

scoorde Jack Goedegebuure zelf
toen hij onverwachts uithaalde en
de bal langs de verraste doelman in
de linkerhoek verdween.
Na de rust werden er door Rik
Keur en Marcel Schoorl enige goede
combinaties opgezet, maar door
slecht afronden leverde dit geen
doelpunten op. Toen in de zevende
minuut een SlZO-speler voor twee
minuten naar de kant moest, profiteerde Bad Zuid/ZVN onmiddellijk.
De sterk debuterende Sander Hittinger speelde Jack Goedegebuure aan,
die van dichtbij de bal langs de doelman tikte, 3-0. In het verloop van de
tweede helft kreeg Bad Zuid/ZVN
het nog benauwd toen er twee spelers tegelijk een tijdstraf van twee
minuten moesten uitzitten.

Sporting OSS eri HSVC maakten
er een prachtige partij volleybal van.
Lange ralley's, leuk opgezette aanvallen en een prima inzet maakten
de wedstrijd een genot om naar te
kijken. Beide teams deden vrijwel
niet voor elkaar onder maar Sporting was meestal het koelbloedigst
en greep de overwinning. Door een
goede verdediging, gesloten blok en
achterveld-opvang slaagde HSVC er
maar moeizaam in tot scores te komen.
Sporting OSS won de eerste set

bal in staat te zijn. Zoals gesteld
staat er niets meer op het spel en
hoeft het team niet meer tot op de
bodem te gaan. Defensief sloot het
goed bij Casino-ZVM en IJmond
wist slechts tweemaal te doelpunten. Met soms leuk aanvalsspel werd
de IJmond-verdediging zoek gespeeld en heel gemakkelijk werd de
Zandvoortse winst vastgesteld op
16-6.

Strandloop
ZANDVOORT - Ter herinnering
nog even: aanstaande zondag de 24e
Zandvoortse Strandloop. Deelneming voor het luttele bedrag van ƒ 2,, waarvoor bij uitlopen een fraaie
herinnering en attentie van de sponsor. Om 11.00 uur het vertrek van de
4 kilometerlopers en om 11.05 uur
gaan de 8 en 21 kilometeratleten van
start. Voor die 21 kilometerlopers
staat halverwege de koers de organisatie klaar met een lekker stukje sinaasappel, beschikbaar gesteld door
Aart Veer.

Zaterdag: EHS-Zandvoort'75 14.30
uur te Haarlem.
Zondag:
Hoofddorp-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.

Het .vertrek van de Zandvoortse
In de tweede helft toonde CasinoZVM bij vlagen tot zeer goed hand- Strandloop is vanaf de rotonde.

ZAALHANDBAL

Zandvoortmeeuwen blijft
steken op gelijkspel

Uitslagen: MA ZVM 2-Uitgeest l 4-5,
MA ZVM-Wijk aan Zee 11-12, JA
ZVM-HVH 12-5, JA ZVM-ADO 3-2,
HS ZVM 3-Concordia 3 15-7, DS
ZVM 2-BSM 2 22-8, DS ZVM-ZAP 718, HS ZVM-IJmond 2 16-6, HS ZVM
2-Concordia 2 14-29, DJ DSOV-ZVM
6-7.
Programma zondag, uitwedstrijden:
10.50 uur HS GVO 2-ZVM 4, 15.20
uur MA ADO-ZVM, 15.10 uur DS
DSOV 2-ZVM 2, 09.45 uur MA KIC 2ZVM 2, 10.30 uur JA KIC 1-ZVM,
13.00 uur Quick-ZVM, 14.35 uur HS
KIC-ZVM, 16.50 uur KIC 2-ZVM 3.

ZANDVOORT - Na een matige partij voetbal voegde Zandvoortmeeuwen één punt aan
het totaal toe. De Meeuwen en
Geel Wit taleven steken op een
1-1 gelijkspel en dat gaf de spelverhouding goed weer. De situatie is er toch niet beter op
geworden nu Van Nispen wel
BASKETBAL
Zaterdag: 18.30 uur Lake City Play- zeer verrassend voor de dag
ers-Lions heren te Uitgeest. 20.00 kwam door koploper Velsen in
uur Lions dames-Hillegom, Pelli- eigen huis met 3-5 te kloppen.
kaanhal.
HOCKEY

Zondag: ZHC dames-Eechtrop 13.00
uur, Duintjesveld.
ZHC heren-Hoorn 14.30 uur, Duint-

jesveld.
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM 2-Z'75 D-jun., 18.30
uur ZVM-OG B-jun., 19.00 uur
Z.Noord 5-Z.Noord 4,19.45 uur Trefpunt-Kalmthout 3, 20.40 uur Z'75 2DVS'85 3 dames, 21.25 uur ZVM 5Doelman Wim van de Kuyl onder- Kalmthout 3, 22.10 uur ZVM 4-TZB
streepte toen opnieuw zijn uitste- 5.
kende vorm en hield met enkele katachtige reacties zijn doel schoon. De Maandagavond in de Pellikaanhal:
Zandvoorters bleven nadien wel 20.45 uur Nihot/JBS-Toy Shop, 21.40
aandringen, maar hec gelukte niet uur Z.Noord-Concordia vet., 22.20
uur TZB-Scandals vet.
meer de score op te voeren.

den, maar ook zij konden niet verhinderen dat Geel Wit naar mate de
strijd vorderde sterker werd.
De tweede helft was nauwelijks
vijf minuten oud of de gelijkmaker
lag in de touwen. Een vrije trap van
rechts kon ongehinderd worden ingekopt en doelman Dobias Bloem
waskansloos, 1-1. Geel Wit probeerde aoor te drukken en de Zandvoorters moesten terug in de defensie. Er
ontstonden een paar onoverzichtelijke situaties maar een ook niet
sterk spelend Geel Wit wist het niet
Het leek een zeer goede wedstrijd af te maken.
voor Zandvoortmeeuwen te gaan
worden daar de eerste de beste aanIn de laatste twintig minuten was
valal een doelpunt opleverde. Debu- het Zandvoortmeeuwen dat er nog
tant Sander Hittinger rondde de eer- een offensiefje uit gooide. Ivar Steen
ste aanval van de Zandvoorters probeerde het met afstandsschoten
knap af 1-0. De Zandvoortmeeuwen en Frans Post zag een inzet tegen
zette een aangeslagen Geel Wit on- een Geel Wit-speler belanden. Men
der druk maar echt uitgespeelde dacht toen aan hands maar de
kansen ontstonden er niet meer. De scheidsrechter liet doorspelen. Ondoor ziekte afwezige Jos van der danks de goed bedoelde pogingen
Meij werd node gemist. Die weet van Zandvoortmeeuwen was er aanvanaf de vleugels altijd wel een ope- vallend te weinig overleg om uitgéning te forceren en een goede voor- speelde kansen te forceren. Vermelzet af te leveren. Nu stond spits Wil- denswaard was nog wel dat grenslem Paap te geïsoleerd en werd niet rechter Henk Kinneging zich verin stelling gebracht. Op het midden- stapte en met een behoorlijke knieveld werden door Frans Post en Ivar blessure van het veld werd
Steen de zaken wel in handen gehou- gedragen.

met 15-13 en ook de tweede set was
voor de Zandvoorters met 15-12.
HSVC had in de derde set het antwoord klaar en bracht de spanning
weer terug door nipt met 14-16 te
winnen. Met gevarieerde aanvallen
en geplaatste ballen probeerde Sporting OSS in de vierde set HSVC van
zich af te houden. De Zandvoorters
hadden steeds een voorsprong maar
HSVC knokte zich telkens terug in
de wedstrijd.
De teams gaven elkaar in de
enorm spannende slotfase geen
duimbreed toe en bij 15-15 was de
verlenging noodzakelijk. Sporting
OSS hield de zenuwen goed in bedwang en sloeg zich verdiend naar
een 17-15 setwinst en won daardoor
de wedstrijd met 3-1.

Schaakvereniging
ZANDVOORT - Na de 21e
ronde van de interne schaakcompetitie heeft clubkampioen Olaf Cliteur nu twee afgebrpken partijen uit te spelen.
Zijn partij vorige week donderdagavond tegen Lindeman
bracht nog geen resultaat om
te noteren voor de ranglijst.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zandvoort wint
WLZK-toernooi
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van de Zandvoortse gemeenteambtenaren zorgde voor een uitstekend resultaat door het WLZK-toernooi
winnend af te sluiten.
Ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van het Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland werd er een
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd,
waaraan zeven teams deelnamen.
Het werd een perfect georganiseerd toernooi met goede en spannende partijen zaalvoetbal. De nog
niet zo lang bij de gemeente Zandvoort in dienst zijnde Alfred Warmenhoven bleek een enorme verbetering te zijn en eiste een hoofdrol
op.
Van de zes te spelen wedstrijden
won Zandvoort er uiteindelijk vier,
speelde er twee gelijk, maar de laatste wedstrijd was beslissend. Van
Vloeigas moest 'gewonnen worden
en tot twee minuten voor het einde
was de stand nog in evenwicht. In
die zinderende slotfase wist Bas Colen het winnende doelpunt te scoren, waardoor de ambtenaren uit
Zandvoort met de hoofdprijs naar
huis keerden.

Standen voetbal
Vierde klasse KNVB
Velsen
16-26 Nw Vennep 16-15
Renova
16-21 O. Gezellen 16-15
De Brug
15-17 Van Nispen 16-13
DSOV
16-16 VSV
14-12
Hoofddorp 16-16 TYBB
16-12
Geel Wit
15-15 Zandv. M. 16-10
Vierde klasse KNVB zaterdag
NAS
16-26 Bloemend. 15-14
SMS
15-21 DOSC
16-14
OSDO
16-20 Aalsmeer 15-13
Zandv.'75 16-18 SIZO
15-12
Hoofddorp 15-15 SCZ'58
15-10
EHS
15-15 DSC74
15- 6
Tweede klasse HVB
Spaarnest. 17-30 BSM
EHS
17-29 THB
Vogelenz. 17-21 Overbos
Heemstede 17-21 KIC
SVIJ
17-19 TZB
Schalkwijk 17-18 Spaarnev.

17-18
17-14
17-12
17-11
17- 9
17-2

Reumabestrijding

Van Kempen daarentegen haalde,
door zijn overwinning op Ayress, belangrijke punten binnen. De nummer twee van vorig jaar staat voorlopig op een zevende plaats. De uitslagen van de zeven gespeelde wedstrijden waren: Lindeman-Cliteur afgebroken, Van Kempen-Ayress 1-0,
Scholten-Geerts 0-1, WiggemansenDe Oude 0-1, Gorter-Heitkonig 1-0,
Berkhout-De Bruin 1-0, HandgraafGude 0-1.

ZANDVOORT - Volgende week,
van 12 tot en met 18 maart, wordt de
jaarlijkse collecte gehouden voor de
reumabestrijding. De hulp die aan
reumapatiënten geboden wordt, is
afhankelijk van het beschikbare
geld, afkomstig uit deze jaarlijkse
collecte. Ook wordt er een deel van
de opbrengst besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van reuma en naar de wijze
waarop de ziekte kan worden bestreden. Weer een ander deel wordt gereserveerd voor steun aan reumapatiëntenverenigingen, aangepaste vakanties en voorlichting. Indien gulle
gevers de collectant mislopen, kunnen zij een bijdrage storten op gironummer 324 of banknummer
707070848.

Extern

Verzamelbeurs

ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat wordt zondag van 13 tot 17 uur
een verzamelbeurs gehouden. Op de
beurs kan zowel geruild, gekocht als
verkocht worden. Tevens is er de
mogelijkheid om verzamelingen op
iet gebied van munten of postzegels
;e laten taxeren. Behalve de gebruiselijke verzamelingen is er ook een
verzameling treinen en wagons van
iet met Trix aanwezig. Belangstel.enden kunnen voor inlichtingen
:ontact opnemen met F.L. Tervelde,
tel. 12303. Voor het reserveren van
Jeugd
een tafel kan contact opgenomen
Bij de Zandvoortse schaakjeugd worden met G.H. van de Eijken, tel.
was er vanwege de krokusvakantie 14234.
geen competitie. De thuisblijvers
speelden een simultaanpartij tegen
Nicolas Ruijer en Erik Jorning.
ZANDVOORT - Organist Kees
Geen van hun tegenstanders wist de Bornewasser
bespeelt zondagmidpartij in winst om te zetten.
11 maart het gerenoveerde
Vanavond krijgen zij hun derde dag
in de Agathakerk. Het
lesavond voor de opleiding tot de Adema-orgel
:oncert
begint
om drie uur en duurt
officiële schaakdiploma's.
ongeveer een uur.
Het tweede Zandvoortse Schaakteam speelde tegen het vijfde team
van SVS uit Schalkwijk. De Haarlemmers hadden al een voorsprong
genomen uit een vooruitgespeelde
partij en de resterende zeven partijen brachten voor Zandvoort niet het
gewenste resultaat. Met nog een af gebroken partij uit te spelen, heeft
Zandvoort inmiddels een 3-4 achterstand opgelopen. De afgebroken partij van Twint kan misschien nog de
gelijkmaker opleveren.

Orgelconcert

(ADVERTENTIE) '

NOG 3 DAGES\I
UITVERKOOP
RESTANT!
1 stuk
2 stuks
MARC O'POLO

PART TWO

VOORJAARSAANBIEDING

BOGIE
Kleur: donkerblauw en room
Normaal ƒ459,-

Bogie, Mare O'Polo, Part two, Mayon '
KOM OP TIJD!!! Anders krijgt u spijt!!

B.B. MODE
Grote Krocht 23
ZANDVOORT

Zondags geopend
van 13.00-17.00 uur

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22
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Autofinanciering en verzekering

Austin
Off AUSTIN-DEALER-Pim v.
Rootselaar • staat altijd voor u AUSTIN 30 jaar dealer
klaar' • Rhôneweg 40-42 - Gar Boom Aalsmeer 25667
A'dam • SI Dijk • Info - 131375.

-XX

K

75.

BMW

f.6

Citroen
Citroen CX 20 '83 1e eigenaar
T E A B tel. 020-432680
T k zeer mooie Citroen Athena, 1982, APK 6-'90,51 000 km.
pr ƒ 3900 Tel. 020-798529

Rijscholen

'-3,

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

o „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving
Tel 0206658686

LADA WETTER
Lada 1200 S LPG'86 ƒ 4.500 V. part. Lada 1200S, okt. '86,
Lada 1200 S
'87 ƒ 5500 LPG, trekh., nw bnd, accu etc
Lada 1200 S
'86 / 4.500 APK, ƒ 5300. Tel. 02982-3064.
Lada 1200 S
'85 ƒ 3.750
WESTDORP
Lada 2105 1.5 GL'88 ƒ 8.750 vertrouwd en bekend adres
Lada 2105 1.5 GL'87 ƒ 7.250 voor uw nieuwe of jonge LADA.
Fiat
Lada 2105 1 3
'86 ƒ 6.000 Natuurlijk met echte BOVAG
Lada 2105 12
' 8 6 / 5 750 garantie en APK keuring 100%
FIAT GEBRUIKT AUTO
18 JAAR GEBRUIKTE AUTO.
Zwanenburgerdijk 503
financiering, v.a. ƒ250 p.m.
SPECIALIST "WEISS"bv
Nee toch hè1" RIJ voor va
ƒ 12 990 in uw nieuwe Rat Pan- Zwanenburg. Tel. 02907-6572. Nieuwe LADA 2105 1.2 ƒ 9.995
Nieuwe SAMARA 1.1 ƒ 13.995.
LADA-DEALER biedt aan:
Panda 750 L
'88 ƒ 8 950 da 1000 injectie met katalysa'88/10950 tor of v a. ƒ 197 p mnd. met het 2105 1.3 '86
ƒ4.500 Uit voorraad leverbaar.
Panda 750 CL
Panda 1000 CL '87 ƒ 9600 Figron Fiat Voordeelplan. Tel 1200 S'87
ƒ5.500 Deze week. Lada 2107 1.5 Kat.
86 ƒ 9250 opdrachten worden snel uitge- Samara 1.1 '89
Panda 1000 CL
9.000 km. sept. '87, ƒ 9500.
'87 ƒ12250 voerd Figron Rat Groningen, Samara 1 3'87
Panda 1000 S
ƒ9.250 Adres verkoop:
'86 ƒ 7 450 Protonstraat 10 Ind. Hoendiep BONTEKOE AUTOBEDRIJF Adm. de Ruyterweg 398,
127/1050
Uno 45/903
'86 ƒ 9750 050-138384 na 1800 uur 050- Vernjn Stuartweg 6, Diemen A'dam, tel.: 020-825983.
Uno 45'903
Tel. 020-992865.
'85 ƒ 8950 732023 Een dealer die uw
'89/15990 vriend is Levering en service
Uno 45 Fire
87 ƒ 10.750 door geheel Nederland. Lid
Uno 45 Fire
'87 /13.250 van de groene kikkerbrigade.
Uno 60S
'86 ƒ 12.450
Uno 60S
AUTOBEDRIJF
GEVRAAGD door particulier
FIAT 127, ± 1984, mag ook
Februari uitgestelde betaling
Civic,
Fiesta
o.i.d.
zijn.
mogelijk tot februari 1991
020-711980.
voor Mazda-occasions

o a 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl BTW
Tel 020-932750
S Stevmstraat 12a, A'dam

Mazda

't Amsterdammertje

tel 020-133579

FIAT VERMEY B V.
Weg omst h te koop Fiat Pan- Keuze uit ruirn 35 occasions
da 1e eig, rood, '85, 30000 A Philipsweg 13, Uithoorn.
km, ƒ5750 Tel 020-410562. Tel. 02975-62020.

Ford
Ford Escort 1 3 bj 5/89 rood Ford Sierra 2,3 diesel. Bj. '84. 4
km. 18000. Fabr.gar. t/m. 5/90. drs. wit met sohuifkanteldak.
Vr.pr ƒ17500 020-477880.
Vr.pr. ƒ7.500. 020-968742.
Sierra 2.0 L eind '82 ƒ 6.950
l.v.m. auto v.d. zaak: Ford SierTEL 020-133579
ra 1 8 Laser, 3 drs, 5 versn.,
T.k. FORD ESCORT 1600, b]. zilver, 01/87, ƒ14.000,-. Tel.:
1986, km 56.000, ƒ12.500. 020-963626.
02977-28135.

Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491.
Mazda 323 HB, '81, APK t/m
31-10-1990. ƒ3000,-.
Tel. 02975-63000/02981-1924.

Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Mitsubishi
Mitsubishi Colt, eind 80, goud
met., i.g.st.APK 11/90,110000 Galant Turbo Diesel 1,8 1985
km, ƒ 1850, tel. 02963-3945.
trekh. en dakdragers, 1e eig
MITSUBISHI LANGER F, bj. '84, 150.000 km. ƒ 9500. Tel. 02993APK tot '91, schuifdak, zuinig, 62803.
ƒ5900. Tel. 020-905694.

KOUDIJS PEUGEOT
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen.
• geen eigen risico
ROVER, Uw dealer ook 800.
• geen uitsluitingen
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
• geen kilometerbeperking
• geen bep.bepalingen
• omruilgarantie

Rover

Saab

• aanvullende gar. mogelijk Saab 95 (1975) ƒ900. 020205 GE 80.000 km 86 10.450
205 GE 67.000 km 84 8.900
205 GL 44.000 km 85 10.900
205 GL 63.000 km 85 10.750
205 GL 78.000 km 83 7.250
205 GR 50.000 km 88 18.250
205 GRD 65.000 km87 18.900
205 GT 34.000 km 87 16.900
205 GT 32.000 km 87 17.500
205 XE 47.000 km 88 14.650
205 XE 80.000 km 86 9.800
205 XE 49.000 km 87 12.750
205 XE Jr 44.000 km87 12.950
205 XE sol. 38.000 km88 15.750
205 XLD 78.000 km 87 16.750
205 XR 49.000 km 89 19.250
205 XR 34.000 km 87 17.500
205 XR 34.000 km 87 19.250
205 XS 74.000 km 87 16.750
205 XS 60.000 km 87 16.950
305 br GR 111.000 km 7.950
305 GR 82.000 km 84 8.250
305 GTX 111.000 km86 11.750
309 HL 1.1 56.000 km86 13.250
309 GL 1.1 56.000 km 12.950
309 GL pr. 34.000 km87 17.800
309 GL pr. 51.000 km87 16.750
309 XL 18.000 km 87 17.900
309 XL 26.000 km
17.500
405 GRD 42.000 km89 34.000
405 SR 1.6 82.000 km 22.500
505 GTI 101.000 km
17.250
505 GTI 90.000 km 85 16.500
505 sel. 110.000 km
12.250

Nissan

712974 tussen 19.00-22.00.

Seat

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
Toyota Corolla coupé, 10-84
GT, twin, cam16, dealer ond. H,
div. access., 141000 km, APK
91. Vr.pr., ƒ 11300. 020-145028.

Volkswagen

Seat Ibiza 1.2 L '86/8.750
Zwanenburgerdijk 503
VW GOLF 1.6 GLS '78, APK
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
9/'90, grijs, ƒ1450. Tel. 020SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
763023 of 02975-61435.
v.d. Madeweg 23 bij Makro
VW GOLF SPORTIEF
A'dam - 020-6686146.
+ veel accessoires, 53.000 km,
bj. '86, prijs ƒ 19.000.
OPEL SERVICE
Westerstraat 146-174
Skoda 120 LS model 85, APK
Tel. 020 - 249074
3/91, prachtauto, 41.000 km,
Met BOVAG Garantie!!
1e eig., ƒ 2275: 020-163260.

Skoda

Subaru
MusBum-Autobodrljven
off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Voor nieuw en gebruikt.
Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z.
Info: 6623167 - 732853 '

Polo '84/7.250.
TEL 020-133579

Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505.

T.k. Scirocco, kl. rood, perf.st.
div. acces. ZIEN IS KOPEN.
Vr.pr. ƒ 2500,= tel. 02998-3432.
VW kevers 1200,1300,1303 en GEWOON EVEN BELLEN??1?
1303 S, allen in nw.st. Ruska
Automobielen B.V. Laurier- T.k. VW GOLF MX, bj. '79, met
trekhaak, 4 goede banden,
gracht 115-127 A'dam.
ƒ550. Tel. 023-312658.

Accessoires en onderdelen
Totale opheffing alles moet weg

voor zeer lage prijzen,
«.**.i

Te koop Volvo 66, b.j., 78, APK
okt., ƒ 1000,-. Tel.: 020-965469.

Opel

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

Lada
Autobedrijf Ridderbos
LADA - DEALER
Uitlaat nodig ? Wij leveren
al een orgmele uitlaat
vanaf ƒ 249 mcl. BTW en
montage.
Deze week m de aanbieding
DEMO Samara 1.5 5 deurs '89
34.000 km nieuw prijs ƒ 17.459
NU VOOR ƒ 14.995
mcl.1 jaar BOVAG garantie en
tot 6 jaar carrosserie garantie.
Zuidemde 28-30 Landsmeer.
Tel. 02908-1297

autolak

Opel Corsa 1.2S, 5 drs., 1/87,
wit, 1e eig., 56.000 km isv nw.
Handelsprijs ƒ 13.500. Autowegman-Weesp 02940-14451.
OPEL Kadett '86, 3 drs. wit,
LPG 58.000 km met veel extra's ƒ 13.750 tel.: 02977-27142
Opel Rekord 23D, 5-drs
Combi Traveller, '86,
100.000km, ƒ 16.000,-.
Opel Service,
Westerstraat
146-174, Tel. 020-249074.

Opel Service

Westerstraat 146-174
Tel. 020 - 249074
Voor uw nieuwe Opel
+ occasions
3orsa, 3 drs
'87
<adett 16S, 3drs, autom., .'86
<adett 16 GLS sedan ... '86
'87/12.900
Ascona 16S, 5 drs
'85
BMW 316, zwart, Ipg
...
Ascona 16S, 4 drs, LPG ..'86
Lmnaeuskade 5-7
'82 ƒ 5.900
Ascona 16D, 4 drs
'86
1098 BC Amsterdam
Alfa Giulietta 1 6, wit
*/W Golf Sport + ace
'86
'82 ƒ 1.900
020-929548
=
iat Uno 60S
'86
Delftstraat 34 - Julianalaan 295
Lada Samara 1100, 9800 km,
Met BOVAG garantie».
Haarlem - tel. 023-319349
ƒ 10.750,-. Tel.: 020-451032.
Dpelcentrum Geldrop heeft 70

Lada

Meer Garage

>, SHOWROOM" verschijnt huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving

ANWB gekeurde occasions.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
kopen, info 040-862483.
Adverteren m
„SHOWROOM"
Tel. 020 -.665.86.86

Renault
Autorubr ek SHOWROOM vcrschi|nt eli-e vri|doa in Hel
Parool
Daarnaast tjlke ^\t'ot in al'e ediheb xan Weekmedia, i w
Anibterdcimb S'odsblad, Buitemeldertse Courant, Diemer
Courant Do Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuv.bblaa De Runner De Zaanse Gezinsbode,
De Niein-.e Wee^per Nieuwsblad Haarlemmermeer.
AmsteKeons Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zana\oorts Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Tek lonisji \an maandag t/m \ri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658680 Fax 020-6656321
S< hnfvli|k Vul de bon in en zend dere aan
SHOWROOM, Puslbus l 56, l 000 AD Amsterdam
AtqeuMi lan ook Hel Parool, Wibaulstraat l 3 l of Rokin
l l O, Amsterdam
Alue.en L an ook bi| de *.olaende Weet mediakantoren
Amstel.een, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwul l 9;
Uithoorn, Stationsstraat 70. Weesp, Nieuv.straat 33,
Zandvoort, Gaslhuisplem 12
Alle opdrachten (iuwel telefonische als schnl!e!i|kei die
voor dinsdag l 6 00 uur of donderdag 20 00 uur m ons
b^zit .*f|ii, worden de volgende dag reeds geplaatst
Totale cpluge 730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-pnjs
mm-prijs met vignet

ƒ 25,ƒ11,ƒ 5,68
ƒ 6,10

Alle prijzen zijn exci. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Renault b TS, b.j. 86, Ipg, sunroof, perfect onderhouden,
ƒ9.900, na 18 u. 02975-40958.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 9611.

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN •
otto nieuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdam

(020) 12 96 04
RIVA AMSTELVEEN BV.
Vlielandstraat 1
Tel. 020-432680
DE SPORTIEVE OPEL'S
Kadett GT 1.6s ..'86/16.950
Kadett GSI 16v ..'88/34.950
Kadett GT 1.8i ...'89/27.950
Kadett 4-drs GT .'90/34.950
2x Vectra '89 scherpe prijzen
Senator 3.0i
'87/35.950
Omega 2.01
'89/34.950
wij hebben ± 50 gebruikte
wagens.vraag naar onze
gebruikte wagenspeciahsten
ANGELA GALLOWAY
MATTHIJN HOOGENBOOM
ROB KUITERS
Te koop OPEL Kadett 13S stationcar, 5 deurs, APK tot 02'91
v.v. LPG bj nov. '81 tel. na
19.00 uur 103543/3.850,--

-Noord
Schaatstraat 24, A'dam-N.
Tel. 020-361153
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Bura. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.

Porsche
Porsche 911 SC
1980
Porsche 944
1984
Porsche 928, autom
1980
Alle auto's m abs. nw.st.
TELEFOON 04490-10655

205 diesel 5 drs. '85 ƒ 10.250
TEL. 020-133579.

KUPERUS
voor alles van Peugeot nw. en
205 XR, maart '86, 62.000 km, gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
APK tot maart '91, ƒ9950 Tel, Makro - A'dam - 6683311 - 020.
020-165655, na 19 uur.

Ook andere merken o.a.:
Fiat Uno 45S
'87
Rat Uno 60 diesel
'87
Volvo 360 GL
'88
Austin Metro spec. zwart. '87
enz. enz.
3 Mnd 100 % garantie
aanvullende gar. mogelijk.
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam: 020-121824.
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
DIJ het Olympisch stadion. Ver<oop nw en gebr. Peugeots.
Ook inkoop Tel. 020-6629517

WEEKAANBIEDING
Alto GA 3-drs,'87 ....ƒ 8.750
Swift 1.3 Gl 4-'89 demo
Swift 1.3GL, '87 . . . .ƒ13.750
Alto GL 3-drs,'87 ....ƒ 10.950
Alto GL5-drs,'87 . . . . ƒ 10.950
Alto GL5-drs,'87 . . . . ƒ 11.750
Alto GL, 3-drs,'87 .. .ƒ 10.750
Skoda 130 L blauw '88/ 7.750
Swammerdamstr. 1 Tel. 0296894330. Badhoevedorp.

Suzuki Alto GLX, b.j. '89, aut.,
blauw, 9000 km. 02979-86236.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 • 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam
•Auto te koop'' Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

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

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
• Bewijsnummers van een geAPK LASWERK en reparatie.
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe- Keuring klaarmaken, leder
gezonden als u dat bij de op- merk auto. Vooraf prijsopgave.
gave van de advertentie ken- Autobedrijf BEEN, Aalsmeerbaar maakt. De kosten daar- derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
Tel. 02977-27262.
voor bedragen ƒ 3,-

i Bon

Erkend APK station
olie verversen v.a. ƒ29,50
groot onderrwud gratis APK
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176.
Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.
Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
Vooraf prijsopgave. Garage
Chrysant, Chrysantstr. 14 B,
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549

Lorist Peugeot

AMSTERDAM-CENTRUM
205 Junior
'87 ƒ 13.250
205 Accent
'86 ƒ 12.250
205 XE 1 1
'85 ƒ 10.500
205 GL, 5-bak . . .'85 ƒ 10.500
205 Lacoste
'85 ƒ 13.500
604 STi aut
'82 ƒ 4.900
Sierra 2.0 Laser . .'86 ƒ 13.500
Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie
2e Weteringdwarsstr.43t/m 47
TEL. 020-237669.
Peugeot 205 XRD 12/87 met.,
1e eig., 71.700 km isv nieuw.
Handelsprijs ƒ 17.500. Autowegman-Weesp 02940-14451.

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT
d. Madeweg 1. 020-6683311
Naast Metrostat. D dreclit

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

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merAUTOWRAKKEN tegen de ken onderdelen. Gespecialihoogste prijs voor de deur seerd in verkoop van motoren.
gehaald. Autosloperij Jan.
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
Tel. 020-361178 / 02907-6248. 520 A, Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020-107566.

Auto's te koop gevraagd

Algemeen
Citroen AX 11 RE
1988
Citroen BX Leader
1986
Daihatsu Cuore 850 TS 1988
Rat 127
1985
Rat Tipo 1400 DGT
1989
Mitsubishi Colt
1983
Peugeot 205 XR
1986
Peugeot 405 GL 1.6 K6 1989
Autobedrijf G. J. Oldenhage,
Lisserdijk 347, tel. 02521-14918
in Lisserbroek.
Inruilauto's APK-gekeurd
Kadett 1.6 D, 8-'84, ƒ6950.
Escort 1.3 L, 12-'83 ƒ7250.
Renault 5TL, 1-'83, ƒ3250.
Mitsubishi 2.3 GLX, 5drs station Turbo Diesel, 3-'85 ƒ 7250.
Mercedes 280 autom., LPG,
2-77/4950. VWGOlf C 1.3,
5-'82, ƒ6250. Peugeot 305
GLS, LPG, 6-'80, ƒ 1500. Toyota Corolla 1.3 VAN, 5-'84
ƒ 2750. Citroen Visa 11 super x
5,9-'82 ƒ 2450. Opel Rekord 2.0
S, autom. LPG, 4-'82 ƒ2250.
Opel Rekord 2.0 S, 5 drs. station, autnm. LPG, 9-'81 ƒ 1950.
Berebeit Amsteldijk 25, 0206627777.
BMW728l5bakcv'83.13.75C
Citroen Visa, LPG '86 .. 5.95C
Rat Panda 45CL '85 ... 5.50C
Escort 1.3L5 drs'84 ... 8.25C
Ford Escort VAN D'88 .14.00C
Ford Sierra 2.0cl 5 d.'88.21.95C
Honda Prelude '81 ... 4.50C
Merc. 280SE alle opt.'84.28.50C
Mitsub.Gal 1.8TD '85..11.95C
Nissan Bleu.Van Ipg '86. 8.95C
Ascona 1.6S lpg'85 .... 8.750
Opel Rekord 2.3 D '85. 8.750
Senator 2.5E aut.'82 ... 9.750
Peugeot 309gr dies.'87.18.950
Renault Fuego '81
3.500
VW Golf diesel '82 .... 5.950
VW Passat CLD var. '87.19.750
Alle auto's APK gekeurd
en 3 mnd. Bovag garantie.
AUTO DE RIJP BV
Tel. 02997-3709.
„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

BMK Tussenmeer, het goedkoopste adres v. Amsterdam
biedt aan: Alfa Giulietta 2.0 l 6'84, blauw metall., 5 bak, magn.
velgen ƒ6950,-; Audi 100 CL
diesel, 5 bak., stuurbekr., 8-'82,
/4950,-;BMW323iorg. Alpina
'79,230 pk, alle opties, ƒ 8450,-;
Citroen CX 2500 GTI turbo, m.
'86, zilvergr. metall., schuifdak,
ƒ 17.950,-; Ford Mustang 5.01,5
drs, '82, autom., alle opties
ƒ4950,-; Ford Taunus 1.6 sta'
tion, met Ipg, '82, blauw metall.,/3450,-; Ford Escort, 5 drs,
1.3 GL, '81, ƒ3950,-; Lancia
Bèta 3 drs coupé, abs. nwe
staat, ƒ5950,-; Mazda .626 2.C
GLX diesel, 5 drs, H.B., groen
metall., 5 bak, enz., '86,
ƒ10.950,-; Mercedes 280 S,
met Ipg, '83, autom., schuifdak, enz. ƒ 16.950,-; Mercedes
200 diesel, '84, stuurbekr.,
zonw. glas, enz., ƒ 12.950,-;
Mercedes 300 diesel, autom.,
alle opties, '83, ƒ 10.950,-; Mitsubishi Galant 2.3 turbo diesel,
'82, ƒ3950,-; Mitsubishi Colt
Eterna, jubl. uitv., '85, ƒ 6950,-*,
Mitsubishi Sapporo 2.0 GLX
met Ipg, '83, alle opties,
ƒ5950,-; Lada 2107 met Ipg,
'85, ƒ2950,-; Opel Ascona 2.0
SR, '82, verlaagd, spec. velgen, ƒ 3450,-; Opel Ascona diesel, '81, bruin metall, ƒ2450,-;
Opel Kadett ralley coupé, '79,
ƒ 2950,-; Peugeot 305 GL break
'83, ƒ2950,-; Porsche 924, '82,
5 bak., dubb. spiegels, nwe
staat, ƒ18.950,-; Renault 5
GTL, '82, zilvergr. metall.,
ƒ1950,-; Suzuki Carry, 4 cyl.,
grijs kent., '86, ƒ4950,-; VW
Golf diesel, '81, rood, stof inter.
ƒ3450,-; Lada niva jeep, van
uitv., '85, brede banden, enz.,
ƒ5950,-; Rat Regatta 85 S, m.
'87, alle opties, ƒ 8950,-.
Inruil/garantie mog., Emmikho
venstr. 6, Amsterdam-Osdorp
(parallel aan Tussenmeer),
020-106943/02507-13789.

Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.

Aantal regels

prijs
excl. 6%
BTW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25,36,47,58,69,80,91,102,-

Zeilemaker-Opel

Peugeot

COBUSSEN Amsterdam
Sinds 1930.
LEEUWEKEUR, gebr. auto's
Peugeot 205 XE
'86-'88
Peugeot 205 La Coste . . . '85
Peugeot 205 XS, zwart .. '88
Peugeot 205 XLD
'87
Peugeot 309 1.3 profil .. '86
Peugeot 309 1.6 GR
.. '86
Peugeot 505 GL Break... '87

LUYKX BV
off. Suzuki dealer
NU IN ONZE SHOWROOM
Swift 1.3 GL,4-drs Sedan
Swift 1.6 mj.,Sedan

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

HOOGSTE PRIJS
• Handelaar of particulier.
voor elk merk auto, a contant,
Uw auto(s) aanbieden in
met vrijwaringsbewijs, geen „SHOWROOM" is dé manier.
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Tel. 020-6658686.

Suzuki

Opel Ascona, b.j. 85, irmsher
uitgebouwd, verlaagd, alarm,
top v. 210 km p.u. 020-950045.

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

Te koop: VW Scirocco GT 1979
zwart,
veel
accessoires
ƒ3500,- Tel. 02979-85859.

Nissan Bluebird 20, 9/86, wit,
1e eig., 73.000 km. isv nieuw.
Handelsprijs ƒ 17.500. Autowegman-Weesp 02940-14451.

Isuzu

Autosloperijen

Koop- of VERKOOPPLANDE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
vnjw.bewijs. Tel. 020-101021.
Occasionlijn. 023-365206

AUTOBANDEN

Volvo

MICHEL is terug met de
Hoge slagingspercentage. Havertrouwde aanbieding!
len en brengen in heel A'dam.
1e 10 lessen a ƒ25
1e 5 less. ƒ 35 p.u. 020-836815.
overdag
020-853683
's avonds
020-181775 • „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Purmerend
02990- 34768
Amsterdam en omgeving.
Zaandam
075-174996

Polo GLS 79, wit, APK 3/91,
mooi, techn. perf. en zuinig,
ƒ 1600,-. Tel.: 02503-31807.

DIVERSE MERKEN
• „SHOWROOM":
Talbot Samba GL 86 9.850
Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402/820581
T.k. Datsun Cherry GL X type Ford Scorpio 2.0 CL87 19.900
De autorubriek voor
bj. '80, APK tot dec. '90,
Amsterdam
en
omgeving.
Ford Scorpio 2.0 GL87 21.900
Autobedrijf Hagenaar BV
Vr.pr. ƒ2000. 02977-42503
Oplage 730.000 ex.
Renault 9 GTX LPG 86 11.250
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Autoshop J. Schievmk, RozenKlaar terwijl u wacht. Ruilstar- gracht 69-71-73, A'dam, tel.
T.k. weg. aansch. nw., Nissan Seat Ibiza 1.5 GLX 89 19.450. Elke week in Het Parool en
234986: ACCU'S, imperiaals,
alle uitgaven van WEEKMEDIA. ters en dynamo's. Erkend
WESTELIJK HALFROND
Bluebird diesel, '82, APK tot 1Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Tel. 020-6658686
Amstelveen - Tel. 020-455451.
inbouwbedrijf van TBBS/TNO laddersteunen, fiets- en ski'91, ƒ1600. Tel. 020-158829.
Nissan
Micra,
bj.
'84,
APK
Telefoon 020-71 34 57
goedgekeurde
autobeveili- dragers, ski-boxen, alle kleuren
2/'91, i.z.g.st. ƒ5000. Van part. T.k. wegens overcompleet NisEr is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- mcl. BTW Tel. 075-355528 na 18 uur.
gingssystemen.
Valkenbur- autolak, gereedschappen.
san Bluebird ALX, 5-bak,. 5Introductiepnjs FSO Injectie v.a. ƒ 13.999,-.
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
Grote sortering ONDERDELEN
Nissan Sunny 1.7 DX, bj. 5/84, deurs, St.bekr. 27 000 km, eind
U kunt ook terecht voor occasions.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. van alle schade-auto's, alle
APK, radio, trekhaak, i.z.g.st. '87, ƒ20.000. Tel. werk- .
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- merken, alle bouwjaren.
dagen 020-279230, 10-18 u.
Vr.pr. ƒ4.950. 02995-4680.
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, ters en dynamo's. Erkend
Ravenstijn, 02502-5435.
Hyundai
Honda
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.: inbouwbedrijf van TBBS/TNO
Grote sortering ONDERDELEN
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.
goedgekeurde
. autobeveili- van schade-auto's, alle
HYUNDAI Service Dealer
ZANDERS
gingssystemen.
Valkenbur- merken, alle bouwjaren.
HONDA '•
HAARLEM Auto Centrum Duivendrecht
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Kadett
1.6
D
Caravan
'83,
trekgerstr.«184r-Tely020-240748.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Civic 1 3, zilver. .'88 ƒ 19.900 Industneweg 27 020-995176.
voor A'dam Noord e.o.
h., dubb. spiegels, a.wisser, raLid Nevar.
Civic 1.4, GLX, rood, aut., st.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
dio/cass.,
ƒ
6750.
020-168619.
bekr
'88/21.900

FSO

CMC 1.3, wit .. .'87 ƒ16.900
Civic 1.3, EX, bl, aut., st.
bekr
'86 ƒ 15 900
Civic 1.5 GLX, bl., aut., st.
bekr
'86 ƒ 16.900
Qvic 1.3, bl, aut. .'85 ƒ 13 900
CMC 1.4 GL, bl .'88/19.900
Integra 15, zilver .'89/22.900
Ace. 2.0, zilver . .'86 ƒ 16.900
Ace. 1.6, bl, 3 drs.'86 ƒ 14.900
Ace. 1.8 EX, beige, Ipg, st.
bekr
'84 ƒ 8.900
Prelude 1800 EX, wit
'86 ƒ 20.900
COMPANY CARS:
Legend 2.5 inj., wit, veel
extra's
'89/59.900
Ace. 2.0 inj., grijs, nw.
model
'89/42.900
CMC 1 4 GLX, rood, cabnolet .
.
..'88/47.500
ANDERE MERKENMGB, oker geel ..'72/23.900
Opel
Kadett
1800
GSI,
zwart
'86 ƒ 19 900
Subaru Justy 1200 GL, wit . .

• „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

•>»•

Aangeb BMW 315 op gas,
H. VAN POELGEEST B.V.
ANWB rapp. aanwezig, bouw- voor uw betrouwbare occajaar 1983, km 135000, APK sion Stationsstr 7-11-Amstelgek Te! 02990-46362
veen Info 020-410051

'autoverhuur

Goedekope autoverz. met termijnbet. 100% autolening. Bel
of bezoek onze infowinkel De
Rijpgracht 2, A'dam.
Tel. 020-869356. PWO Ass.

prijs
incl. 6%
BTW

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
L_
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer:
* Alleen een woensdag of een vrijdag invullen

Handtekening:

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven:
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110,Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p.a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12

l
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Karel Doormanschool derde klas 1959

Inbrekers
erg actief
ZANDVOORT - Bij een inbraak in
een woning aan de Flemingstraat
werden zondag geld en een hoeveelheid sieraden weggenomen. De totale buit wordt geschat op ongeveer
zesduizend gulden. De inbraak is gepleegd na het verbreken van een
ruitje. Vorige week woensdagnacht
werden bij een inbraak in een cafébedrijf aan het Kerkplein twee
CD-spelers en een onbekende hoeveelheid CD's gestolen. De daders
konden in het gebouw komen na
vernieling van een ruit van de toegangsdeur.
Diezelfde nacht werd ingebroken
in de slipschool op het circuit, waarbij een personal computer werd wéggenomen. Ook hier kon men binnenkomen na vernieling van een ruit
van de toegangsdeur. In de nacht
van vorige dinsdag op woensdag
werd een pizzeria op de Boulevard
Barnaart voor de tweede maal in
korte tijd het doelwit van inbrekers.
Na het wegbreken van een schot
werden sigaretten en snoepgoed
weggenomen. Het schot was geplaatst vanwege een eerder gepleegde inbraak.
Een poging tot inbraak werd vorige week woensdagavond gepleegd in
de De Ruyterstraat. De bewoner
hoorde het gerinkel van glas en toen
hij ging kijken bleek de ruit van de
voordeur te zijn vernield.

Wild-life schilderijen

Op de oude foto van deze week staat de derde klas van de Karel Doormanschool uit 1959. De foto is ingestuurd door A. Keuning.
Boven van links naar rechts: Rudi Zalemba, Ingrid Walleg, Arnold Keuning, ?, Albert Kraaienoord, ?, Frans van der Ploeg, Pieter Pijper, ?.
Tweede rij van links naar rechts: mevrouw Ring de Vries, Mirjam Vis,
Frits Keur, Pietje (Bel) Keur, Ger'da van Keulen, Linda Lagendijk, Nan-

fred Bakels, Patricia Pieters, Rudi de Wolff, Marijke van Roon.
Derde rij van links naar rechts: Petra Kuvener, Emile Loos, Leni van
Westrop, Nanka Gebhart, Marijke Koper, ?, Rob Blom, ?, Sonja Paap.
Vierde rij van links naar rechts: Ciska Bakker, Gerard Smidt, Joep Leen,
?, Gerard Poots, Neeltje Molenaar. Karin Kaspers, Jantje Groeneweg.
Bezitters van oude foto kunnen deze weer inleveren bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.

ZANDVOORT - Kunstschilder
Jan Hermeier opent zondag 11
maart in het Palace Hotel op spektakulaire wijze de tentoonstelling met
zijn collectie Wild-life schilderijen.
De opening vindt plaats in de galerie
van het hotel. De expositie duurt tot
en met 22 april.
Jan Hermeier werd in 1939 in Bussum geboren. Van 1984 tot 1989 verbleef hij in Amerika waar hij aan
beroemdheden zijn wild-life schilderijen verkocht.

Folklorevereniging brengt publiek in vervoering
ZANDVOORT - Romantiek
en humor, dat waren de ingrediënten voor de uitvoeringen
van 'De Wurf, die afgelopen
weekend in Gebouw 'De
krocht' werden gegeven. Voor
een bijna uitverkocht huis
werd tot twee maal toe het toneelstuk 'De proefvaart van de
redboot' van Engel Keur en
'Sinterklaasavond in het Gasthuis' van Bep Jongsma-Schuiten met veel succes voor het
voetlicht gebracht. Komende
zaterdag volgt er nog een voorstelling.
In 'De proefvaart van de-redboot'
werd het publiek mee terug genomen naar het jaar 1937. In dat jaar,
op 10 februari, sloeg tijdens een harde noordwesten wind, op het hoogst
van de vloed, de reddingsboot tijdens een proefvaart om en kwamen
schipper Jan molenaar en Engel
Schuiten om het leven'.
Het verhaal speelt zich af in het
huisje van vader Leen en moeder
Stijn, die samen met dochter Saartje
op hun manier een zo draaglijk mogelijk leven proberen te leiden. Op
een kwade dag komt schipper Jan
Molenaar vertellen dat de redboot
ondanks het slechte weer voor een
proefvaart de zee op moet. Leen
Een kommetje doop van keukenmeester 'Schraalhans' gaat de tafel rond in het oude mannen- en vrouwen gasthuis.
krijgt de opdracht zijn spullen te
Foto: Bram Stijnen
pakken om als roeier de tocht mee te
maken. Het begin van alle ellende, 'simpel' gegeven voor een avondje keukenmeester. Geen rozegeur en bedenkt dat de leden van deze vere- ten het dankbare publiek in vervoezoals uit het verdere verhaal blijkt. hoogstaand toneel.
manenschijn dus, maar een leven niging voor het merendeel de tijden ring. Aanstaande zaterdag is deze
Het noodlot slaat toe. Leen en de
Met name in de hoofdrollen exel- van eenzaamheid en 'arremoede', van weleer aan den lijve hebben voorstelling nog eenmaal te zien in
schipper komen om. Ziehier het leerden Bob en Hedi Gansner als ondanks de goede zorgen van de be- meegemaakt. Het publiek genoot gebouw 'De Krocht'. De avond bevanouds op voortreffelijke wijze en heerders, die als 'vader' en 'moeder' dan ook met volle teugen, hetgeen gint om 20.00 uur en kaarten zijn nog
ook Ans Veldwich als Saartje voerde moesten zien rond te komen van een niet in de laatste plaats te danken te krijgen aan de zaal. Voor de ware
door haar spel het stuk naar grote karige bijdrage uit schenkingen en was aan het enerverende optreden toneelliefhebber en hen die ons dorp
hoogte. Willem Schilpzand als haar giften vanuit de burgerij.
van 82-jarige tante Jans Bakkenho- een warm hart toedragen, is het bevrijer kwam zeer geloofwaardig
ven. Haar toneelspel en vooral de zoeken van deze avond beslist de
over, terwijl Jan en Arie Visser, Rie
Namens de rentmeester wordt op voordracht van een gedicht brach- moeite waard.
Molenaar, Nel en Engel Lever, Engel Sinterklaasavond een mand met kaKerkman als hun buren en Wil dootjes voor de oudjes naar binnen
Vleeschhouwer als de veldwachter gedragen. Voor de dames een flesje
een flinke bijdrage leverden aan het reukwater en voor de heren een zaksucces van deze uitvoering.
je pruimtabak. Ook de taaipoppen
ontbreken op deze avond natuurlijk
niet. Voor de bejaarden betekent
De rubriek meningen staat open voor Sinterklaasavond
deze afleiding het begin van een geuw reacties. Stuur uw brief naar de
Vrijwel dezelfde bezetting zorgde zellig feestje, dit tot een aanvankeredactie van deze krant, Postbus 26,
na de pauze met 'Sinterklaasavond lijk onbegrip van de beheerders.
ZANDVOORT - Dé Zand- veerstraat 120 in Amsterdam (tel.
2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan
'in het Gasthuis' voor een uitstekend
voortse Operette Vereniging 020-972153).
Kurpershoek. U kunt uw brief ook
'De Walsdroom' speelt zich omvervolg van deze avond. Veel diepvoert op dinsdag 20 en woens- streeks
afgeven bij het redactiekantoor aan
de eeuwwisseling af in het
gang had Het tweede gedeelte echter Subtiel
het Gasthuisplein 12 in
dag
21
maart
in
de
Haarlemse
Subtiel toneelspel, zonder franje. Stadsschouwburg 'De Wals- fictieve vorstendom Flausenthurm.
niet. Alhoewel de nostalgie ook nu
Zandvoort.Telefoonnummer
knappe luitenant Niki trouwt
weer hoogtij vierde, zorgde het ele- Regisseuse Alie Bol en haar cast
02507-18648.
droom' van Oskar Straus op. De
met prinses Helene. Maar kort na de
Met grote belangstelling heb ik uw ment humor ook deze keer voor een voelden de sfeer uitstekend aan, het
huwelijksplechtigheid bezingt hij zij
berichtgeving over lokale radio in behoorlijke dosis kijkgenot. Bep spel getuigde van een gedegen inleKaarten voor de voorstelling kos- liefde voor Wenen en zijn afkeer van
Zandvoort gelezen. Aanvankelijk Jongsma-Schuiten had in dit stuk ving in de situatie. Rolkennis was
stijve hofleven in Flausenthurm.
een niet serieus te nemen poging van laten zien hoe het er vroeger, in het hierbij niet belangrijk, het improvi- ten ƒ17,50 en zijn verkrijgbaar bij hetBovendien
verlangt hij voor zijn
een paar knutselende etherpiraten voormalige 'oudémannen- en vrou- satietalent van vooral Bob Gansner mevrouw J. Troupee aan de Celsius- vrouw en zichzelf
slaapdie likkebaardend over reclamegel- wenhuis' aan het Gasthuisplein aan en Engel Kerkman oogstte ieders straat 95 in Zandvoort (tel. 02507- kamers. Uit de tuingescheiden
van een nabijgeden spraken. Het ziet ernaar uit dat toeging. Schraalhals was destijds bewondering. Geen wonder als men 13840) en bij W. de Vries, Slikkerlegen restaurant klinkt Weense muer nu toch een aantal serieuze gegaziek. Samen met zijn vriend Montdigden op de stoep van ons gemeen(ADVERTENTIE)
schi, besluit Niki daar zijn huwetehuis staan te trappelen. De Zandlijksnacht door te brengen.
voortse Omroep Organisatie e,n de
De muziek blijkt afkomstig te zijn
club van meneer Paagman, de Branvan een Weens damesorkest dat geding. Deze laatste omroep daar krijg
leid wordt door Franzi Steingruber.
ik een brok van in m'n keel en tranen
Niki vindt haar een meisje naar zijn
in de ogen. Ik vraag mij werkelijk af
hart. Hij heeft wanneer het orkest
of meneer Aukema ooit de moeite
pauzeert met haar een romatische
heeft genomen om naar de club van
ontmoeting.
Paagman te luisteren. Ik geef toe
geen eenvoudige opgave. ProgramKort daarop verschijnt vorst Joania's voor mensen met een heel laag
chim in gezelschap van zijn neef. De
IQ, zouden de inwoners van Heemvorst wil wel eens zien wat zijn
Deze (electronische) handestede soms debiel zijn, ik weiger dat
Als Zandvoorter heeft u het
NIEUWE PASJES
schoonzoon uitvoert. De beide hete geloven. Maar toch, als ik de Branling kan vanaf aanstaande
grote voorrecht om gebruik te
ren komen al gauw onder de bekoMocht u pog niet in het bezit
ding beluister kan ik me niet aan die
ring van de charmes van de Weense
maken van de Duinpan en het zaterdag, 24 januari 1990,
suggestie onttrekken. Toen ik voor
zijn van een pasje, dan kunt u
meisjes.
het eerst luisterde dacht ik: "dit
worden toegepast bij de Park- dit aanvragen bij de
Malibubad met 50% korting.
Ook prinses Helene bezoekt lateirnoet een persiflage van André van
receptie aan de Vondellaan.
met haar hofdame het restaurant.
Park- receptie
Duin zijn". Maar helaas, het was
Ze maken kennis met Franzi en vraACTIVEREN
echt.
tegen betaling van f 7,50 en
gen haar hoe men nu eigenlijk een
Is dit nu de fel begeerde lokale
KOSTEN
inlevering van een recente
Vele duizenden hebben
V/eense man moet veroveren.
radio'? Hopelijk is het een lokale deKort daarna ziet Franzi, Helene
De kosten bedragen f 3,50
pasfoto, alsmede een bewijs
inmiddels een zwembadPressie die snel weer overdrijft. Lomet Niki dansen. Ze begrijpt dat ze
kale radio prima, maar dan wel met
per pasje, indien geactiveerd dat u in Zandvoort woonpasje in bezit. Dit pasje dient
geen kans meer heeft Niki voor haar
enig niveau. Samenwerking ook privoor
15
maart
a.s.
te
winnen. Desondanks is ze bereid
achtig
bent.
echter
opnieuw
te
worden
nia, misschien moet je dan denken
prinses Helene te helpen om een
Na 15 maart brengen wij u
Dit pasje is dan geldig voor
aan een agglomeratie-omroep. Maar,
geactiveerd voor het jaar
kasteel in Weense sfeer te scheppen.
radio de Branding....BRANDHOUT.
f 5,-in rekening.
1990.
1990.
Niki en Helene komen dan nader tot
Jaap Molenaar
elkaar.
Zandvoort

MENINGEN

De Branding
is brandhout

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

De reactie's na de eerste editie
van 'Met oog en oor' waren hartverwarmend. De rubriek voorziet
duidelijk in een behoefte, dat is
wel duidelijk geworden.

gangers naar noord zal worden gezorgd. Naast het fietspad komt
ook een nieuw trottoir. De werkzaamheden zullen over enkele weken zijn afgerond.

Stormen

Portemonnee

De stormen zijn eindelijk geluwd. Het heeft er behoorlijk om
gespannen, wij als kustbewoners
kunnen er van meepraten. Alle narigheid ten spijt heeft een dergelijk natuurgeweld toch nog zijn
goede kanten. De inzet van onze
Zandvoortse politie, brandweer en
de dienst Publieke Werken, was
enorm. Bij nacht en ontij stonden
zij de afgelopen periode steeds paraat om de medemens in nood behulpzaam te zijn. Een compliment aan hun adres is dus zeker
op zijn plaats.

Eerlijke vinders zijn er in ons
dorp nog steeds. Aan het bureau
aan de Hogeweg werd door mevrouw Paap gemeld dat zij in de
telefooncel van het postkantoor
een portomonnee met inhoud had
gevonden. Naast een bankpasje
bevatte de beurs ook nog een behoorlijke hoeveelheid geld. Nadat
de gedupeerde zich bij de politie
had gemeld was het leed snel geleden. De rechtmatige eigenaar
kreeg zijn portomonnee terug en
schonk de eerlijke vindster als
dank een grote bos bloemen. Terecht menen wij.

Maar aan alle nare dingen in het
leven komt eens een eind, ook nu
Weer. Het voorjaar zit in de lucht,
dat merk je aan alles. Nog even en
we liggen met z'n allen weer heerlijk aan het strand.

Kampioen

Aanstaande dinsdag zullen om
10.30 uur de dames van de Zandvoortse Hockeyclub hun laaste
wedstrijd van dit seizoen spelen.
De ploeg bestaat uit huisvrouwen
Padden
die voor hun plezier iedere week,
De voorboden van het nieuwe onder leiding van coach mevrouw,
seizoen ontdekken we dagelijks. van de Bos, op het Duintjesveld
Niet alleen de krokussen in de per- gezellig een balletje slaan. Deze
ken en langs de wegen herinneren zogenaamde veterinnen staan op
ons eraan, ook de vogels laten al dit moment boven aan de ranglijst
weten dat het nu weer tijd wordt in de competitie. Als ze deze wedom ons klaar te maken voor het strijd winnen, zijn ze kampioen.
nieuwe seizoen, 's Morgens vroeg Liefhebbers van hockeysport worom kwart over zes klinkt bij mij in den door de dames uitgenodigd
de tuin al de roep van een merel om op deze dag hun ploeg aan te
ten teken dat het voorjaar in aan- komen moedigen. Het Duintjestocht is. Vanwege de zachte winter veld kunt u vinden op het binnenzijn de padden in Zandvoort nu al circuit. De toegang is gratis.
behoorlijk actief. Bewoners aan
de Zandvoortselaan hebben deze
nuttige diertjes al in hun vijvers Doctoraal
gesignaleerd.
Onze plaatsgcnote Janneke M.
Van den Broek heeft aan de uniDe 'Bufonidae', zoals deze die- versiteit van Amsterdam haar
ren in het Latijn worden genoemd doctoraal examen econometrie
vormen een onderafdeling van de behaald. De 24-jarige Janneke is
kikvorsachtigen. In Zandvoort ko- nu pp zoek naar een baan. Namen twee soorten van deze dieren mehs 'Met oog een oor...' wensen
voor. Het zijn de Bufo Calamita of wij haar veel succes en feliciteren
rugstreeppad en de Bufo Bufo of haar met deze uitzonderlijke presde zogenaamde wrattenpad. Pad- tatie.
den leven zonder tanden, zijn zeer
vraatzuchtig en daardoor erg nuttig. Ze leven van slakken, insecten Strandloop
Aanstaande zondag 11 maart zal
en wormen. Op de Zandvoortselaan zijn er al verschillende dood in Zandvoort voor de 24e maal de
gereden. Zij hebben hun parings- strandloop worden gehouden. De
drift met de dood moeten beko- start is als vanouds vanaf de rotonde. Gelukkig heeft Jaap Paap,
pen.
van strandpaviljoen 8 'Het Trefpunt' zijn strandtent nog net op
Aardappelen
tijd opgebouwd. De keuken is nog
De inkoopcommissie van de niet geïnstalleerd, maar voor een
volkstuindersvereniging heeft mij vers bakje koffie kunt u er vanaf
gevraagd om te vermelden dat le- zondag wel terecht.
den die pootaardappels hebben
besteld, deze aanstaande zaterdag
tussen 10.00 en 12.00 uur op het Feestje
Na de strandloop zal er in Hotel
complex af kunnen halen. Ze zijn
dit jaar van .uitstekende kwaliteit, Bad Zandvoort aan de Thorbeckestraat een afscheids 'feestje' worzo laat men weten.
den gevierd. Na twaalf en een half
jaar stopt Ingrid Gordijn met het
Fietspad
geven van ski-trimlessen. TijdgeHulde deze week voor ons Zand- brek noopt haar tot het nemen
voorts gemeentebestuur. Aan de van deze stap. De ski-trimgroep
Linnaeusstraat is men op dit mo- ziet haar met lede ogen vertrekment druk bezig met het aanleg- ken. Ingrid heeft in de afgelopen
gen van een fietspad. Het heeft periode met veel idealisme de skiwelliswaar vier jaar geduurd alvo- -gym begeleid, vandaar dat de lerens dit plan kon worden gereali- den haar deze dag eens flink in de
seerd, maar het komt er tenmin- bloemetjes willen zetten. Het
ste. Hiermee neemt de veiligheid feestje begint rond kwart voor
van de bewoners en bezoekers van twaalf en iedereen is welkom.
de wijk Nieuw Noord weer een
Dit was het weer voor deze
beetje toe.
Ruud Willigers, ambtenaar bui- week. Blijf gezond, tot de volgende
tendienst van Publieke Werken, week.
heeft beloofd dat ook voor de voetBRAM STIJNEN

Operettevereniging voert
'Walsdroom' van Straus op

• Edo van Tetterode reageerde na de eerste editie van deze rubriek
spontaan met een tekening.

Bijzonder honderas op strand

MEDEDELING

GRAN DORADO ZWEMBADEN

Drie Flatcoated Retrievers bij elkaar is een bijzonderheid.

ZANDVOORT - De wandelaar kan
deze maanden op strand maar liefst
drie generaties van een bijzonder
type hond aantreffen. Het is de zogenaamde Flatcoated Retriever, volgens de dames A.C. Treffers en M.A.
Zuidam een erg weinig voorkomend
honderas. Waarschijnlijk zijn er
maar enkele daarvan in Nederland.
De voorouders van dit ras kwamen
uit New Foundland en in Engeland
ontstond door kruising met de Set-

ter en collie-achtige honden de Flatcoated Retrievers, met smallere
schedels, een minder krachtige stop
en een vlak aanliggende vacht.
De pikzwarte dieren hebben volgens de dames goede eigenschappen. Zij zijn ergaktief, snel en uitstekende zwemmers. En. 'zij houden
van mensen om zich heen, zijn liet'
voor kinderen, voorzichtig met oudere mensen maar heel speels als
het kan'.
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Woninggids van Zandvoort

De dutorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
AUTOBEDRIJF van BATUM bv.

Algemeen

AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's
2000 M2 VERWARMDE SHOWROOM
EEN GREEP UIT ONZE KOLLEKTIE
ZONDAGS GEOPEND VAN 1200

1500 uur

WEEKAANBIEDING
FORD SIERRA STATION 1 6 84 LPG
VAN ƒ 11 950 VOOR ƒ 9 950

Rijksstraatweg 25 1969 LB Heemskerk
Tel 02510 32956, autotel 0652801117
Audi 100 CC autom LPG inst
m '84 ƒ 13950
Audi 100 CC
m '84 ƒ 11950
BMW 316 1 8 m style
m'86 ƒ 17 950
BMW 316 1 8 4 drs div ace
m 88/21 950
Citroen BX 16 TRS ferran rood
m 86 ƒ 995C
Daihatsu Feroza EL 4 wieldrive
1/'90 ƒ 29 500
Ford Scorpio 2 O GL
m '87 / 18 950
Ford Sierra 20 CL 5 bak
m '89/21 950
Ford Sierra 16 CL 5 drs
m '88 ƒ 17 950
Ford Sierra 20 l sport
m '87 ƒ 19 950
Ford Escort 1 3 L 5 drs
m '82 ƒ 4 950
Ford Escort RS 16 Injektie
m '83 ƒ 12 950
Ford Taunus Stationcar Bravo
m '83 ƒ 4 950
Honda Accord 2 O EX
m '88 ƒ 24 950
Hyundai Stellar 1 6 SL
m '88 ƒ 14 950
Hyundai Pony 15 GL 3 drs
m '88 ƒ 14 950
Hyundai Pony 15 GL 3 drs
m '89 ƒ 15 950
Hyundai Pony 13 GL Sedan
m'87 ƒ 11 950
Hyundai Pony XPL
m '88 ƒ 12950
Mazda 626 LX Diesel Hatchback
m '89 ƒ 24 950
Mercedes 280 SE autom div ace
m '84/27 950
Mercedes 280 S autom div ace
m '84/22 950
Mercedes 200 TD VAN
m '87 ƒ 33 950
Mercedes 200 Diesel div ace
m '88/33 950
Mercedes 190 Diesel div ace
m '88/44950
Mercedes 190 E verlaagd etc etc
m '85 ƒ 27 950
Mitsubishi Colt 1 3 GL
1/'89 ƒ 20 950
Mitsubishi Cordia GLX coupe
m '84 ƒ 8 950
Opel Kadett 1 33
m '82 ƒ 4 750
Opel Kadett 16
m'86 ƒ 11 950
Opel Rekord 2 OS
m '86 ƒ 12 950
Opel Rekord 2 OS
m '87 ƒ 15 950
Opel Rekord Station autom
m '86 ƒ 12 950
Peugeot 305 Break
m '82 ƒ 2 950
Skoda 130 L
m'87 ƒ 5950
Skoda 130 L
m'85 ƒ 3950
Toyota Corolla 12 klepper
m '86 ƒ 10 950
Toyota Corolla Station diesel
m '85 ƒ 6 950
V W Passat 5 drs
m '84 ƒ 6 950
Renault 25 GTS
m '87 ƒ 16950
Bedfrijfswagens
V W Transporter gesloten bestel
m '84 ƒ 6 500
Ford Transit gesloten bestel
m '83 ƒ 5 500
Rat Fionno diesel
m '87 ƒ 7 500
V W Passat diesel variant
m '88 ƒ 13 750
Off Hyundai dealer A P K Keunngs-station
Inruil/Bovag garantie/Financiering mog

MlCRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

OEfl/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

NVM

GROTE VERZAMELBEURS - ZONDAG 11 MAART A S
JAAP EDENHAL, Kruislaan, Amsterdam O, van 10-17 uur
Tramlijn 9 - buslijn 8 Verzamelingen op elk gebied, o a
munten, postzegels, ansichtkaarten, curiosa enz. enz
Ned Ver „De Verzamelaar" Tel 020-423519

Vignet/foto advertenties
Losse mm prijs
f6,10
1 000 mm contract f 5,85
2 500 mm contract f 5,80
5 000 mm contract f 5,68
10 000 mm contract f 5,56

15 000
20 000
25 000
50 000
100 000

mm contract
mm contract
mm contract
mm-contract
mm contract

f 5,45
f5,31
f 5,19
f 5,09
f 4,97

Een contract heeft een looptijd van 12 maanden
Meer weten?
Bel SHOWROOM Daan Verschoor 020 5622442

Grote Krocht 26
Tel. 13529

ADVE R T ENT l E BE DRIJF

Wibautstraat131

1091 GL Amsterdam

Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk
ANWB keuren geen enkel probleem
AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
Markt tel 0251012651 dageli|ks geopend van 9 tot 18 uur
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 123

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

Fabrieksprijzen

* Wie doet zijn uitgebloeide Stoffering
bank/boot/caraazalea's weg7 Bel Piet Tel vankussens, bijv 10 kussens
02507-16824
compl v a ƒ 275 't Woonwin* Ze zijn er uit, eindelijk Het keltje, Alkmaar, Laat 10, 072158076 Amsterdam, A Cuyp
wordt een knalfeest"
130,0206629199 Denllp68A
(fabriek), 02908 5700
Verloren en
Woensdag markt Uithoorn

gevonden

PERSCOMBINATIE

Woninginrichting

r Verloren wo 21 febr j l,
ihromen vliegwieldeksel van
'uch Tel 02507-16184

Weggelopen of
gevonden dieren

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

ievr hulp m de huishouding,
woensdagochtend + 4 uur
el 02507 16184
Gevr
nette • zelfstandige
HULP in de huishouding, 3
uur per week Tel 0250714639, na 18 uur

Personeel
aangeboden
Bza
allround STOELENV1AN, 15 jr strandervarmg
'el 02507-18443
J man met bus voor vrachtervoer door geheel Nederl,
20 D u Tel 020 832603

Radio/tv/video

24 uurs service
TV-

EN VIDEOREPARATIE
Snel en betrouwbaar
Meestal thuis gerepareerd
Vrijblijvende prijsopgaaf
Geen voorrijkosten
Tel 020 - 91 24 27

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
* T k cd-speler, z g a n.,
merk Sharp, incl gebruiksaanw, snoeren, aank bon,
spelend te bekijken, ƒ300
(vaste pr) Tel 18829/15052

•* Te koop gevr handenvrijtel met geheugen, merk onbelangnjk Tel 02507-14482

Corn. Sluirsstrait 2B
Tel. 02507-12070

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

TE KOOP GEVR inboedelgoederen (klemgoed), boeken, antiek/gr moederst sp
enz Tel 02507-12370

* Dames- en herenfietsen
gevraagd voor de vluchtehngen die onlangs in Zandvoort
zijn komen wonen
Tel
02507-18670 of 12249

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Auto's en
auto-accessoires
Te koop aangeboden Opel
Ascona 19, bouwjaar 1980,
prima motor Over de prijs
valt te praten Tel 18149

Te koop gevraagd
STRANDPAVILJOEN
* Tk
versterker,
tuner,
Tel 02507-18652, na 17 uur
cass deck, merk Lneco, incl
boxen, merk Bose, iets verouderd, wel alles 100%, ƒ 150
Onroerend goed
Tel 02507-18829

VIDEOTHEEK

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub 023-356840 (infoband)

* Te koop gevraagd mklapbare kinderstoel en wit of
blankhouten ledikantje, matrasmaat 120x60 cm Tel
02507-19649

Te koop VW GOLF, blauw
met, 1600 LS, bwjr '79
Tel 02507-18305

en woonruimte
te huur
aangeboden

T k OPEL ASCONA, bj '81,
LPG, APK-gek, 4-drs, bruin
met, ƒ 1250 Tel 18280
Voor de knutselaar een Opel
Ascona 19 voor onderdelen
en een goede motor, bouwjaar 1980, pr n o t k Bel ons
na vijf uur tel 18149

KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Tel 12164

1 film

Woningruil

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
Wie
wil
mijn
ruime
2-kam
e
in deze krant
5 films
met mijn huurw met tuin op
z w , huur ƒ509, in de üjDiverse clubs
sterstr ruilen tegen flat begaVerhuur MowlB-boxen
ne grond of 1 hoog, v Lennepweg of andere won in J BIK 25 JAAR, clubs, esc ,
dorp Tel 02507-17030
mass , privé-adr, vnjbl heid,
Vaar/surfsport
WONINGRUIL Z'voort aan- pers vnjh, vaste clientèle
geb 3 kam flat, De Schelp Buiten Wier str 3/5, A'dam.
Gevr 3 a 4-kamflat of et Tel 020-246505 (030-944530),
MARINA MONNICKENDAM Centr, perm Br o nr 764- 7 dg p w 12-02 u V a . ƒ100
de gezell jachthaven met alle 76888 bur v d blad
Opl int full-t, part-t mog.
faciliteiten Enkele ligplaatsen
LOVE - gehele dag onbeperkt
beschikbaar Tel 02995-2595
relaxen ƒ 200 all-in Geopend
Zalenverhuur
ma-vrij 12-02 uur Balthasar
Flonszstraat 37 huis, A'dam
Lessen en clubs
VERENIGINGSGEBOUW
Voorproefje 06-320x324x82

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

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

De Krocht

Te huur gevr GARAGE of
OPSLAGRUIMTE voor mboedel van med april tot med
juni Tel na 19 uur 13453

* BIJ zon of regen het is altijd gezellig bij de Ver Vrou- Grote Krocht 41, Zandvoort,
wen van Nu Word ook lid of tel 02507-15705-18812, voor
vraag eens een maandblad BRUILOFTEN - RECEPTIES
aan bij tel 02507-14462
KOFFIETAFELS

Türkge seks hatti
06-320.327.44
dakikasi 50 cent

Te huur gevr ongemeubileerde woonr voor permanente
bewoning
Huur ± ƒ 1000
p m , min '3 kam Br o nr
763-76849 bur v d blad

* Kunstzwemmen is echt
niet de „eerste de beste"
Diversen
sport Kom ook sportief op
t v en neem een proefles bij
de Zeeschuimer Bel gewoon WAAIJENBERG B V , Nederlands grootste fabrikant van overdekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
Te
huur
gevr
ongem tel 02507-16511
WOONR v langere tijd, huur Leer kunstzwemmen bij de en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
± ƒ 1000 p m , min 3 kam Zeeschuimers Wij zoeken 10 Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland
Tel
tijd
kant
uren meisjes van 10 tot 14 jaar Voor inlichtingen WAAIJENBERG B V , Keienbergweg 48,
Amsterdam, tel 020 - 91 05 18
02510-21552, vr nr Rosella
Kunstzwemmen voor ƒ 30 of
X Y Z B V verhuizingen-en
ƒ
15/maand
Woensd
,
vnjd
Te huur gevraagd LOODS,
kamerverhuizingen Voll verz
en/of zaterdag
mnjhoogte 4 m
Dag/nachtservice 020 424800
Inl tel 16511
Tel 020-840377, tot 13 uur

5 REGELS

• JV GRATIS

MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
aan balie kantoor zijn opgegeven
verloren/gevonden
weg/aan komen lopen/vliegen
maximaal 5 regels
alleen voor particulier gebruik
het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

T e

o o

b r

e n

t o

d s
e l

a p
e l

O 2

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij'
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

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

r
Zandvoorts Nieuwsblad

T k 3 zits leren bank, 10 bruine bankstelkussens, stapelbed, 2-pers bed, elektr kookalaat, grill, elektr kachel Tel
02507-14734
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v a ƒ5,95 per me:er, gratis gemaakt' 1000 verschill meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig Alle
soorten schuimrubber
op
maat gesneden Barkrukken
stoff incl stof of leather-look
ƒ 10 Prachtige 1-pers matras
f
55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020 220981, Amperestr
10, Zandvoort, 02507-19347

Huwelijk en
kennismaking

Te koop
gevraagd
diversen

25,- p. week

Foto Boomgaard

* Te koop 4 mooie eiken
huiskamerstoelen, beige gestoffeerd -t- 1 grote stoel,
Vermist
poes, Cypers, koopje, ƒ100 Tel 02507schutkleur, rechter voetje 16964
scheef, omgeving FlemingTe koop eethoek, notestraat (Zij is doof) Tel
hout, tafel + 4 armstoelen, pr
02507-17068
ƒ250 Tel 02507-14627

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

WIBAUTSTRAAT131, 1091 GL AMSTERDAM
TELEFOON 020 - 562 2522, FAX 020 - 562 2713

5,-/7,50 p.d.

Muziekinstrumenten

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

Renault 21 TS Nevada, stat wagon antraciet, LPG '88/19950
Renault 25 GTS automaat zilverbl met
88 ƒ 20 950
Seat Ronda LS 5 drs uitv wit, alle access ,
' 8 6 / 7 950
Skoda 105 L 13000 km
'89 ƒ 7950
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6950
Celica 2 O GTi Sp coupe 5 bak antr gr met,
88/29 950
VW Golf 1600 CL, antr grijs bijz mooi,
85 ƒ 12 950
VW Golf GTi USA uitv alpmewit, spoilerset,
87/22950
VW Passat Diesel stationwag , zilv gr met, luxe int ,'84 ƒ 7 950
VW Passat Variant CLD saffier bl, 5 bak,
86 ƒ 13 950
VW Jetta Diesel blauw
86/13950
Volvo 240 DL pap wit 5 bak nieuw staat
'86 ƒ 15 950
Volvo 240 GL Sdrs stat zilv gr met, 5 bak, st bekr, 84 ƒ 15950
Volvo 240 GL 5 bak stuurbekr, LPG,
'87/17950
Volvo 340 DL blauw 5 deurs
'87 ƒ 10950
Volvo 745 GL stat autom antr gr met, sch /k dak, 87 ƒ 32 950
Volvo 760 GLE automaat leder, 4 hfd st etc ,
85 ƒ 19950

'ODUKT/ES
VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK

SNOWWHITE

Extra voordelig in
SHOWROOM?

Bel:

Hobby's en verzamelingen

Zondag 11 mrt Gemeenschapshuis van 13 tot 17 uur
verzamelbeurs
Zandvoort
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- Ruilen, kopen, verkopen Inl
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot14234,12303 Gratis toegang
ten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S"
Te koop
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
aangeboden
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur
diversen
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
Te koop elektr ROLSTOEL,
2042 JM Zandvoort
wasmachine
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
Tel 02507-16940, na 18 u
1421 AA Uithoorn.
Te koop Koelstra wandel• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, wagen, grijs + voetenzak
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde ƒ 125, box + boxkleed ƒ 100
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant Tel. 02507-19545
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- * Te koop vijftien kruisdakdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe pannen, het zijn nieuwe Tel
02507-17608
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter
Te koop z g a n KOELKAST,
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
wit, laag model, m vnesge• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- deelte Tel 02507-18593
combinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoT k espresso app , 2 groeps
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekemnc + molen, ƒ 2750 Inl na 18 uur
tel 02507-19366
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
T k KOELViTRINE, boven- en
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor onderkoeling, merk Smeva, 2
m breed, vrpr ƒ2500 Tel
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 02507-19366, na 18 uur
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor * T k a nieuwe gnll/bakbezorgklachten) of zenden aanoven, merk Reactor (Hema) ,
Centrale Orderafdeling Weekmedia
kl
wit
Prijs ƒ175 Tel
Postbus 122
02507-20046
1000 AC Amsterdam

Alia 33 QV 105 pk velace zilver met
87 ƒ 15950
Audi 80 1 8S alpine wit ww glas 5 versn
89 ƒ 24 950
Audi 80 CL saffier blauw als nieuw
85 ƒ 8950
Audi 80 GT Turbo Diesel antr grijs
87 ƒ 16950
Audi 80 GTE licht met vlgn antr 5 bak nw staat'84 ƒ 9950
Audi 100 CC 5 cyl donkerblauw met
'84 ƒ 9950
Audi 100 CC aut 5 cyl Inj LPG
84/12950
Audi 100 CC LPG, soierwit spoilerset, etc ,
'84 ƒ 14950
Audi 100 CC Diesel rookzilv met 5 bak, st bekr, 86 ƒ 15 950
Audi 100 CC Diesel sch dak 5 bak st bekr,
86/15 950
Audi 100 CC 5 cyl sch dak 4 hfd st
'86 ƒ 16950
Audi 100 CS elektr ramen, rookzilver, etc
'84 ƒ 12950
Audi 100 CC saff bl 5 bak
'84 ƒ 10 950
Audi 100 cc avant stat Ipg ond bouw veel ace
'85 ƒ 19950
Audi 100 cc avant stat patrolblue zeer compleet '86 ƒ24950
BMW 316 18 chammrood alarm, sportvlgn ,
'85/14950
BMW 320i 4 drs antr 5 bak.ww glas.LM velgen
'87 ƒ 24 950
BMW 324 Diesel kop brons met, vel int, 4x hfdst, '87 ƒ 22 950
BMW 520i, saff blauw met, div ace
'86 ƒ 15950
BMW 524 Turbo Diesel alpmewit, get gl, st bekr, '84 ƒ 12 950
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
BMW 524 TD aut saff bl met CV, el sch /kant '87 ƒ 23 950
m dezelfde week
BMW 635csi saff bl, leerbekl .schfdk, zr compl '82 ƒ24950
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Southwmd, 6 pers camper vzv alle ace ,
ƒ69500
Citroen CX 2 O, goudmet bijzonder mooi
'SA f 7 950
Citroen BX Diesel 5 bak, ferranrood, nw st,
'85 ƒ 9950
Citroen BX 19 TRS f e rr rood
'85 ƒ 8950
Citroen CX Pallas diesel
' 8 4 / 8 950
Sierra 1 6 CL, donkerbl siervlgn , dubb spieg , Sdrs ,'89 ƒ 19 950
Sierra 23 Diesel laser zilvergrijs met, 1e eig ,
'84 ƒ 9950
schoonmaak/glazenwasserij
SUBARU Mini Jumbo SDX k86,
LET OP' Autobedrijf
Sierra 2 3 Diesel laser, antr gr met 5 bak, st bekr ,'85 ƒ 10 950
14000 krn, lichte parkeerschaJOHAN BOOM
Sierra 2 3 Diesel laser, 5 bak, st bekr, cv, get gl, '87 ƒ 14 950
ƒ 5600
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
Sierra 2 3 CLD Diesel, saff bl, 5 bak, cv, str bekr ,'88 ƒ 18 950 Zuiderakerweg 83, (oranje hek) de
SUBARU Mini Jumbo '85,
Sierra 1 6 CL, zilvergrijs met, get gl, nwste mod , '88 ƒ 18 950
A'dam-Osdorp,
3-drs , 37000 km,
ƒ 5200
Sierra 16 Laser LPG, papyruswit,
'87/13950
tel 020 105478 /101021
Sierra 20 CL, Ipg, koperbrons, nw mod met koffer'88 ƒ 19950 Geopend van 900 tot 1900 u SUBARU Mini Van, '85, high
ƒ 4750
Oproepen
Divers personeel
Sierra 2 O CL, autom ,diam zwart.nw mod met koffer'88 ƒ 22 950 Alle auto's APK, ANWB keu- roof
Sierra 2 3 Laser saffierblauw met
'88/16950 ring mog Hoge inruil, fine, FIAT Uno Van diesel, '85,
Mededelingen
gevraagd
prima auto
ƒ 5250
Scorpio 2 O CL automaat, zilvergrijs met,
'86 ƒ 17 950 huurkoop mog v a ƒ 4 000,
SUZUKI
Swift
'88,
wit,
30000
Scorpio 2 O CL, LPG, saff bl met, 5-bak , d spieg ,'87 ƒ 18950 1 jaar garantie Reparatie m
Internationa Partner gezocht v opstarten
km, div extra's
ƒ 14000 * Amnesty
Ford Granada 2 O GL stationwagon, beslist als nieuw 84 ƒ 8 950 eigen woonplaats mogelijk
zoekt voor de werkgroep privehuis of bemiddelingsFord Granada 28 GL, LPG, veel ace ,
'83 ƒ 7950 Fiat Uno 75 SX ie eind '88, MUTSUBISHI Galant 1800 GL,
Zandvoort mensen die zich in kantoor Inl 020892418
Turbo diesel, '87,
Ford Granada 2 8 GL automaat, stationwagon
83 ƒ 7 950 14950
Peugeot 205 XE,
ƒ 15750 willen zetten voor deze orga
Ford Mustang Cobra, spec uitv , 8 cyl autom , ' 8 0 / 5 950 nov'87, 15000 km ƒ11950 1e eigenaar
nisatie Voor info 19587
Ford Bronco 2 9i mj piek up, Am uitv , Pullman, airco,'88 ƒ 24 950 Lancia Ypsilon, m '89, ƒ 10 950 RENAULT 5 GTX, 3/'89, rood,
Kleding
ƒ21500 * De ANBO adviseert Stem
Ford Taunus 4x vanaf '80/83 vanaf
ƒ
999 Volvo740GLD, m'87, ƒ 16950 1e eig, 12000 km,
SKODA
105
S,
'83
.
ƒ
1450
op een partij die echt wa
Honda Civic 1 5 Shuttle, luxe spacewagon,
'86 ƒ 14 950 Opel
Manta
GSI.m '86,
BONTMANTELINRUIL
doet voor ouderen
Honda Prelude EX stuurbekr, etc
'84 ƒ 14950 ƒ15950 Ford Escort 14, cl, Inruil, financ., garantie mog
Garage
WITTE
de
WITH,
(kleine) bijbel tegen excl
Hyundai Stellar GLS, champagne brons,
'87 ƒ 9950 nw m'87, ƒ12950 Opel Ka*
De
zelfgemaakte
Wees
hchtgew
lammy's/nappa/
Mercedes 190 E, gen AMG pakket, alle opt,
'85 ƒ27950 dett 13 S '88, ƒ14950 Opel F van Almondestr 4, A'dam
permoppen waren erg lekker bontgevoerde regenmantels
Tel 020-183836
Mercedes 190 Diesel, st bekr 5 bak, sportwln , '85 ƒ26950 Kadett 13 S,'86, ƒ 12950 Nistrouwens nog gefeliciteerc
9
Mercedes 190 Diesel, AMG verl, sportvlgn
'86/27950 san Bleubird SLX m '87, •Auto te koop Plaats een met jullie bruiloft Frans en Heren lammy's en jacks
Folders tel 020233488
Mercedes 200 D alpine wit, st bekr etc ,
'88/38 950 ƒ13950 Mazda 626 H B '86 SHOWROOM advertentie U Dia, Herman en Agaath
Mercedes 240 Diesel, luxe int, d spieg , schuifd , '82 ƒ 9 950 ƒ11 950 FordOnon 16GL'86, zult verbaasd staan over het
COUPEUSE/
* Hallo knuffelbeest nog ge
Mercedes 250 aut, groen metall
'82 ƒ 9 950 LPG, ƒ10950 VW Jetta 16 resultaat
MODEONTWERPSTER
1
feliciteerd
Ik
mis
je,
tot
gauw
Mercedes 280 S LPG Pullman, 4 hfd s t ,
'81 ƒ 13950 GL, m '86, LPG, 4 drs ƒ 10 950 • Bewijsnummers van een geheeft tijd om de leukste mohoop ik Kusjes van een troe dellen naar maat en eigen
Mercedes 300 Diesel autom , saff bl, schuifd ,
' 8 1 / 9 950 Honda Civic 1 2 special eind plaatste "SHOWROOM"
teldier
Mercedes 300 Diesel, champ met, sch dak ,
'82 ƒ 12 950
i, ƒ 10 950 Honda Civic sport advertentie krijgt u alleen toe
ontwerp voor u te maken, ook
Mercedes 300 Diesel automaat, airco, leder, all ace '87 ƒ 52 950 '84, ƒ6950 Ford Sierra 16 gezonden als u dat bij de op
* Help de Polen Stuur eens veranderwerk Voor alle leefMercedes 300 SD, 6 cyl Turbo Diesel, leder, etc
ƒ 59 950 GL'85,/8950 Suzuki Alto bijna gave van de advertentie ken
een voedselpakket1 Geen tijdsgroepen en maten
Mercedes 380 SE alle ace , leder, airco aut, l '82 ƒ 19 950 '85, ƒ5950 en nog 60 auto's baar maakt De kosten daar
adres'' Dat hebben wij voor u
Tel 02507-17370
Mitsubishi Spacew2000 GLX, VAN, spierwit,
'89/22950 va ƒ 600 tot ƒ 15000
Inl tel 02907-5235
voor bedragen ƒ 3,Nissan Patrol Turbo Diesel, zwart met, veel extra's, '89/37 950
* Kom naar het politiek foDieren en
Opel Rekord 2 O S, zilv onjs met, nw mod ,
' 8 4 / 7 950
rum van de ANBO op 13
Opel Rekord 2 0 LS stafion, stuurbekr
'84 ƒ 8950
dierenmaart
Opel Rekord 20 S LPG, zilver met,
'85 ƒ 9950
benodigdheden
Opel Rekord 2300 Diesel bijz goede auto,
'85 ƒ 7 950
* Oom Bram door u heb ik
Opel Omega 2 Oi stationwagon, LPG, 5 bak,
'88 ƒ 24 950
een heerlijke krokusvakantie
Opel Omega 2 3 Diesel alp wit, 5 bak, siervelgen, 88/19 950
DENNIS PAPEGAAIEN
gehad Nog vriendelijk beOpel Omega 2 3 Diesel saff blauw, spoilerset etc '88 ƒ 21 950
een begrip m Nederland Bel
dankt Henk
Opel Senator 3 Oi autom , diam zwart, nw mod
89 ƒ 62 950
voor gratis mfoboek 020Opsporing verzocht van deOpel Senator 3 Oi 5 bak, licht met vlgn alpmewit, '85 ƒ 13950
665 7658 Inruil en fin mog
gene die naar mij zocht J Br
Opel Senator 2 5E aut, zilv blauw, st bekr, 4x hfdst, 84 ƒ 12 950
o nr 701-76889 bur v d blad
Opel Kadett 1 6 LSD, blauw, 5 bak, sch dak,
'88 ƒ 16 950
* PatnckV Hartelijk gefeliciOpel Kadett 1 6 Station, rood sch dak,
88 ƒ 15 950
Financien en
Wilt u extra voordelig adverteren m SHOWROOM' Sluit dan
:eerd met je eerste vrouwenOpel Kadett 1 6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6950
handelszaken
een
advertentie
contract
af,
hieronder
ziet
u
hoe
voordelig
Dorst Je vrienden
Opel Kadett 1 6 LS Diesel 5 drs stat, wit,
'87 ƒ 14950
dat is
Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5 drs stat, rood, 5 bak,'88 ƒ 16950
SNURK NIET MEER dmv
Opel Kadett 1 3 LS Llm nieuw Staat
'88 ƒ 14950
Slag advertenties
polssensor
armband
Inl
Autoverzekering
Opel Kadett 1 3 LS LPG, zilv grijs met, stoff int, '86 ƒ 14 950
Losse mm-prijs
f 5,68
15 000 mm-contract f5,01
Bern Optiek 020-970690
V A ƒ75 - DORSMAN
Opel Kadett GSi Digital, diam zwart,
86 ƒ 19950
1 000 mm contract f 5,39
20 000 mm contract f 4,89
blijft toch goedkoper'
Opel Ascona 1 6 LS Travell diam zw met, 5 bak,'87 ƒ 13 950
Voor trouwfoto's
2 500 mm contract f5,31
25 000 mm contract f 4,77
Bel nu 02507-14534
Porsche 928 S alpine wit led int BBS velg
82 ƒ 49 950
5 000 mm contract f 5,20
50 000 mm contract f 4,67
Foto
Boomgaard
Porsche 924 in absolute nieuwstaat
78 ƒ 13950
10 000 mm contract f 5,11
100 000 mm contract f 4,56
Range Rover geel kent met iets spuitwerk,
'83 ƒ 9 950

Uw zetwerk via kopij,
floppy of modem?

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

1 regel

ƒ 3,63

2 regels

/ 3,63

3 regels

/ 3,63

4 regels

ƒ 4,83

5 regels

ƒ 6,04

6 regels

ƒ 7,25

7 regels

ƒ 8,46

8 regels

/

9 regels

ƒ 10,88

10 regels

ƒ12,08

9,67

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
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Onder de rook van Amsterdam, tegen Halfweg aan, ligt
één van de grootste volkstuinen van Amsterdam: 'De
Groote Braak'. Amper twee
jaar oud is het complex en dat
is dan ook duidelijk te zien. De
houten huisjes blinken je tegemoet en het zal nog jaren duren
voordat ze verscholen gaan
achter het openbaar groen. De
volkstuinen liggen er keurig
bij. De ene volkstuinder heeft
zijn stukje grond bedekt met
graszoden, bij de ander overheerst de plantengroei. Er zijn
echter weinig mensen die de
volkstuinen gebruiken als doel
waarvoor ze destijds 'opgericht' zijn: 'een klein lapje
grond waarop door stadsbewoners voedings- en siergewassen
worden geteeld, voor vermaak
of als bijvoeding'.

Volkstuinen: voor wie 'groene
vingers' heeft en van bingo houdt

Eén van de mensen die zijn tuin
wel op dergelijke wijze gebruikt, is
de 73-jarige André Turksema uit
Amsterdam. Vergeleken met ongeveer alle vierhonderd anderen is hij
een ouderwetse tuinder. Op zijn
stukje grond staat slechts een
schuurtje voor gereedschappen dat
nog kleiner is dan de bijgebouwtjes
van de andere huisjes. Turksema beschikt er over een transitorradiootje: „voor de nieuwsberichten".

voorjaar; de overblijfselen van de geteisterde kas liggen er treurig bij. Hij
kweekt sierplanten en veel groenten. Vol trots vertelt hij dat zijn tomaten vorig jaar een pond per stuk
wogen en dat zijn komkommers veel
minder bitter zijn dan die ze bij de
groenteboer verkopen.
Hij heeft in de loop van de jaren
een brede kennis van planten opgebouwd en de andere 'tuinders' komen hem dan ook regelmatig advies

niet ontbreken. Van der Ploeg rea- nog niet zeggen dat hij verenigings- het minst last van onkruid."
geert geïrriteerd op de opmerking. leven verafschuwt. Hij zit in het beVoor een volkstuineigenaar is uit„Dat wordt wel meer gezegd, maar stuur van'een speeltuin bij hem in gebreide kennis der natuur blijkhet is complete onzin. Het beeld wat de (woon) buurt. Daarnaast heeft hij baar niet echt noodzakelijk. Je leert
er over volkstuinen bestaat, is een een functie in de commissie bouw vanzelf, wordt gezegd.
stuk land met allemaal bouwvallige en taxatie van 'De Groote Braak'.
hokkies.
Van der Ploeg en vele anderen
Een andere tuinder die iets van
Dat komt omdat de meeste com- houden zich, anders dan tuinders het gesprek opvangt, vertelt lachend
plexen al vijftig jaar oud zijn. Hier als Turksema, niet stringent aan de dat, toen de graszoden arriveerden,
ziet het er nu nog allemaal kaal uit, officiële zaaitijden en bekommeren over de Groote Braak werd geroemaar over tien jaar is het net een zich ook niet zozeer om de vraag pen 'Groen boven! groen boven!'.
bos. Daar komt bij dat het begrip welke planten wel of niet naast elDe stukjes grond (300 vierkante
volkstuin duidelijk
aan het veranderen
is, zeker wat betreft
het aanzien."
"De
bouwvoorschriften zijn de
laatste jaren aanzienlijk veranderd.
Zijn kleine onderkomen is opge- vragen. „Als ik iets niet weet, zoek ik Je mag nu een muurtrokken uit afbraakhout, maar de het thuis in mijn boeken op en geef tje bouwen van 80
constructie heeft niettemin de zwa- ik de mensen de volgende dag ant- centimeter hoog en
re storm van januari doorstaan. Dat woord. Vroeger op de boerderij in meer kleur gebruiis niet het geval met zijn kas, die Drenthe was ik al bezig met het plan- ken.
Bovendien
totaal tegen de vlakte ging. Turkse- ten van allerlei zaden. Daarna ben ik moetje niet vergeten
ma krijgt het druk in het vroege machinist geworden en had ik veel dat het bouwmaterite weinig tijd. Nu ik gepensioneerd aal anders en steeds
ben, heb ik de draad weer kunnen beter wordt."
oppakken." Turksema is niet iedere
Een huisje op de
dag op' de tuin te vinden, maar hij tuin mag tegenwoorzorgt wel dat zijn tuintje goed wordt dig 28 vierkante mebijgehouden.
ter in beslag nemen.
Meer dan voldoende
om er de maanden
In tegenstelling tot Turksema april tot en met eind
heeft de 36-jarige Henk van der september comforEr zijn tuincentra en tuin- nooit een branche gezien waar zoPloeg een riant huisje neer laten zet- tabel door te brencentra. Maar wat is nu een veel collegialiteit bestaat."
De NVT-tuincentra zijn herkenten op 'De Groote Braak'. Een zon- gen. Want dit is de
tuincenrtum en wanneer veraan de oranje vlag die het
nepaneel zorgt voor elektriciteit, zo- tijd dat je in de huisdient het werkelijk dat predi- baar
logo van de vereniging siert. Daar
dat de tuinder voorzien is van kleu- jes mag blijven overkaat? Volgens de Nederland- heeft
wel verwarring over bestaan
rentelevisie en andere luxe in het nachten, als tenmin- „Mijn komkommers zijn beter dan die van de groenteboer", vertelt de 73-jarige Turksema
se Vereniging van Tuincentra toen enkele
niet-leden ('grappenhuisje. Hij heeft de volkstuin puur ste een slaapvergun- trots
Foto Bram de Hollander
is het een absolute voorwaar- makers' volgens Gnodde) een
voor de ontspanning en de gezellig- ning is aangevraagd.
de dat er een compleet assor- blanco oranje vlag hesen om er
heid. En laat zijn tuin dan ook on- Velen gaan er d.aadtiment 'dode' en 'levende' toch ook een beetje bij te horen.
derhouden door een ex-werknemer werkelijk wonen tijvan de Groenvoorzieningen van de dens de zomer. Van
materialen wordt aangebo- Hij wil niet beweren dat onder de
gemeente Amsterdam. „Kijk, als je der Ploeg is zelfs zo
den. „Iemand die alleen coni- niet-leden geen goede tuincentra
zes dagen in de week werkt dan heb verzot op zijn 'tweeferen kweekt en verkoopt, voorkomen. „Dat kun je nooit zegwel dat NVT-tuincentra over
je geen zin meer om op je vrije zon- de huis', dat hij die
heeft beslist géén tuincen-. gen,
het algemeen op een hoger niveau
dag in de tuin te staan schoffelen." zes maanden van het
trum."
staan. Tachtig procent van onze
Daar komt nog bij dat Van der Ploeg jaar zijn eigenlijke
1
leden biedt een compleet assortide voorzitter is van de Jeugd- en woonhuis in AmsterDit is de stellige overtuiging van ment, bij de niet-leden ligt dat op
Ontspanningsclub van 'De Groote dam niet eens ziet.
directeur F. Gnodde van Covatuin vijf procent."
Braak' en zijn tijd dus al aardig ge„In april pak ik
(Commerciële Organisatie van
„We zijn geen consumentenorvuld is.
mijn spullen in en
Tuincentra), die samen met de ganisatie, maar de consument
vertrek ik naar de
NVT huist in Leidschendam. Co- heeft er wel voordeel van om bij
Groote Braak. Je
Bingo
vatuin is een vennootschap waar- NVT-leden te kopen. Als je benahebt hier alles en je
van de aandelen in handen zijn deeld bent en het tuincentrum
Naast het volkstuinwinkeltje waar bent in twee minuvan NVT-leden. Gnodde, die zelf geeft niet thuis, kun je de verenigereedschappen en zaden te koop ten in de stad! Ik had
nota bene beslist niet van tuinie- ging of Covatuin inschakelen. De
zijn, staat het clubgebouw. „Daar or- al eens gekeken naar
ren houdt: „De Covatuin is eigen- oranje vlag is haast een waarborg
ganiseren we allerlei evenementen", een caravan, maar
lijk het geesteskind van de NVT. van de kwaliteit. Je ziet het, als het
vertelt Van der Ploeg over zijn stok- dan ben je veel duurWe zijn voor de aandeelhouders goed is, overigens niet alleen aan
paardjes. „We hebben bingo-avon- der uit voor stalling
een dienstverlenende instelling op de vlag of een tuincentrum lid. De
den, zeskamp voor de jeugd, er kan en staanplaatsgeld.
het gebied van in- en verkoop. Wat leden zijn heel actief, komen veel
gewoon gezellig een kaartje worden . Je zit dan hutje op
betreft de verkoop zijn er nu twee bij elkaar over de vloer, leren van
gelegd. Eens per jaar houden we een mutje op een rot
formules, Intratuin en Europa- eikaars ervaringen en zijn voortgrote playbackshow. Er is een scala stukkie grond en
tuin, op die manier kan er scher- durend in beweging. NVT-tuincenaan mogelijkheden waarom je voor daar betaal je zo
per worden ingekocht. Een vereni- tra zijn constant in ontwikkeling."
een volkstuin kiest. Het sociale ge- tweeduizend gulden
ging kan niet commercieel bezig
beuren is iets wat mij zelf het meest voor. Nu kost het
zijn, de Covatuin' wel." Als het zo
aanspreekt. Maar er zijn ook men- maar
zeshonderd
uitkomt, treedt hij op als woord- 'Warenhuizen'
sen die lekker de hele dag met hun gulden per drie • Voorzitter Van der Ploeg van de Jeugd- en Ontspanningsclub: „Het sociale gebeuren
voerder van de branchebelangenFoto Bram de Hollander
Dit laatste heeft ertoe geleid dat
spreekt mij het meest aan"
handen in aarde zitten te wroeten en jaar."
behartiger NVT.
de meeste centra van ambachtedagelijks kijken of de plant al een Dit is natuurlijk exDe vakorganisatie telt 160 leden, lijk bedrijf zijn uitgegroeid tot
centimeter is gegroeid."
clusief je accommodatie, planten, kaar kunnen groeien. Ze hebben meter per tuin) worden verpacht
dat is slechts zestig procent van pure detailhandel. De kleine eengrond en zaden. Voor een huisje be- weliswaar een keurig aangelegde aan Amsterdammers die de stad
het totale aantal tuincentra in Ne- tra verdwijnen omdat de consuHij moet er zelf niet aan denken taal je al snel tussen de tien- en twin- tuin, maar die is hoofdzakelijk be- graag in het weekend willen ontderland. „Maar wat is een tuincen- ment steeds vaker een meer dan
groene vingers te krijgen, maar pro- tigduizend gulden.
doeld om de zonnestoelen en barbe- vluchten. Gezelligheid, frisse lucht
trum?", vraagt Gnodde zich hard- ruime keus wil hebben. Een beetje
beert het iedereen naar zijn zin te
cue er de komende zomer neer te en ontspanning staan voorop. De
op af. „Iemand die coniferen tuincentrum haalt tegenwoordig
maken. Ter compensatie: „Er zijn
zetten. Van der Ploeg: „Ik wil een één vindt dit tijdens het tuinieren en
Stalmest
kweekt en boven zijn schuur een een miljoenenomzet. Hier zijn
ook tuingerichte activiteiten, zoals
tuin waar ik zo min mogelijk aan de ander in het clubgebouw.
bord Tuincentrum hangt, heeft in twee oorzaken voor: het aantal bekweek- en groeiwedstrijden en een
FERDINAND RUSCH
Tuinder Turksema is jaarlijks on- hoef te doen. Ik heb dan ook veel
onze ogen geen tuincentrum. Dat zoekers aan de vele centra neemt
TRUDY STEENKAMP
spreekuur van de plantendokter. geveer honderd gulden kwijt aan za- gras en een groot terras, dan heb je
predikaat wordt te pas en te onpas nog steeds toe en het aanbod is
Voor de dames zijn er cursussen den, planten en mest. Hij heeft nu
gebruikt. Een bedrijf dat lid van tegenwoordig gedurende het gehebloemschikken en kantklossen."
grote schade geleden met de storde NVT wil worden, moet daarom le jaar.
Wanneer we even later een korte men. Omdat zijn kas is ingestort,
wel aan een paar eisen voldoen. Er
wandeling langs de volkstuinen ma- kan hij het zaaien dit voorjaar wel
moet een compleet assortiment
Sommige tuincentra zijn halve
ken, valt het ons op dat het allemaal vergeten. „Ja, de verzekering is na'dode' en 'levende' materialen warenhuizen geworden, denk altoch iets weg heeft van een bunga- tuurlijk nu ook niet zo snel met uitvoor tuin en huiskamer worden leen maar even aan de kerstshows.
lowpark met overal een leuk stukje betalen, de echte kwekers gaan
aangeboden en de verkoopruimte Vroeger was het een vloek, maar
tuin. Die 'fout' maakte een wethou- voor". Hij gebruikt oude stalmest
moet minstens 1500 vierkante me- nu kun je zelfs kunstkerstbomen
der die de officiële opening twee jaar met af en toe wat kunstmest, zonder
ter zijn."
bij ze kopen. De uitbreidingen van
geleden verichtte ook: hij verwarde giftige toevoegingen. Zijn vrieskist
het assortiment en de stijging van
in zijn toespraak het volkstuincom- zit echter nog half vol met de groenDe paden op en de lanen in, Toch gelooft men in het plaatsje
de omzet zal nog wel even doorplex met een bungalowpark.
te die hij vorig jaar heeft geoogst, want zelden was het voorjaar Prigglitz in Neder-Oostenrijk dat ligAgrarisch
gaan. Gnodde: „De mensen willen
dus voorlopig kan hij even vooruit. zo vroeg als nu. Reisjournaliste gen in vers, warm berghooi preven„Er zijn leden die niet meer aan sfeer ontmoeten. Winkelen in een
werkt tegen reuma, jicht en vetPaul geeft enige interes- tief
Hokkies
die eisen voldoen en eigenlijk zou- tuincentrum -moet ze een recreazucht. Om af te slanken dus een
Turksema lijkt zo perfect te vol- Leni
sante
tips
voor
langere
en
korteden ze geroyeerd moeten worden, tief gevoel geven."
hooibad met aansluitend een verDe huisjes zijn vrij riant en van doen aan het imago van een echte
maar dit is een vriendelijke club.
alle gemakken en comfort voorzien. volkstuinder, omdat hij liever in zijn re reisjes.
blijf in een rustkamer of, bij mooi
Typisch agrarisch. Ik heb ook nog
EVERHARD HEBLY
We zien zelfs dat de glas-in-lood ra- tuin rondscharrelt dan achter een
• Lachen geblazen in de Humor- weer, op de bergwei. Kruidenbaden,
men bij één van de accommodaties bingoformuliertje zit. Dat wil echter hall van Laguna Beach in Duinber- ochtendgymnastiek en massages,
gen, gelegen tussen Knokke en dit alles is mogelijk in de hooibergHeist. Daar wordt van 8 april tot l vakantie. Informatie Oostenrijks
mei het 12e Internationaal Humor- Verkeersbureau, tel. 020-259682.
• Huizenruil in de vakantie. Het is
fotofestival gehouden. Vijftienhonderd humorfoto's uit 30 landen. Voor niet nieuw, maar de laatste jaren wel
wie van fotograferen houdt, én van uitgebreid. In Groningen (050lachen, een leuke gelegenheid om 132424) zit de Uit-Thuis Landelijke
eens naar België te gaan. Informatie: organisatie Vakantie Woningruil en
Begisch Verkeersbureau Amster- zij bemiddelt als u bijvoorbeeld eens
wilt bivakkeren aan een Noorse
dam, tel. 020-251251.
• Ook lachen, maar wellicht iets fjord en de Noren wellicht in uw
besmuikter, in
het Afrika Museum in Berg en
Dal. Daar wordt
tot 31 maart de
tentoonstelling
'De
koloniale
verbeelding' gehouden, een verzameling erotische ansichtkaarten van Afrikaanse vrouwen,
aangelegd omstreeks
19101915 door een
jonge Franse koDoor de zachte winter zijn we al heel vroeg het
loniaal. Met deze
voorjaar ingerold. De aanvoer van tulpen en narverzameling
cissen op de veilingen is dan ook erg groot en
tracht de exposibereikt de komende weken zijn absolute hoogtetie aard en achPunt. De verscheidenheid aan tulpen is altijd veel
tergronden van
groter geweest dan narcissen. Toch zijn er méér
de beeldvorming
soorten dan de populaire gele trompet- of grootvan Europa toe
kronige narcis. Dubbeïbloemige en trosnarcissen
te lichten. De fobijvoorbeeld.
• Door de zachte winter veel vroeger dan normaal, staan de narcissen pp het punt om ook buitenshuis to's tonen het
Het Disney-MGM Studio Theme Park
Narcissen ogen in het geheel niet als je ze te gaan bloeien. Voor thuis zijn ze momenteel, tegen zeer redelijke prijs, te koop Foto Bioemenbureau noiianci verhaal van de
koopt. Ze zitten meestal nog in de knop. „En dat
Europese stereois een groot voordeel", aldus het Internationaal pen (of andere snijbloemen) en narcissen door bloemen in het gemengde boeket komt voordat typen en vooroordelen ten opzichte doorzonwoning een weekje willen
Bloembollencentrum in Hillegom, „want zo kan elkaar. Maar dat kan niet zomaar. Afgesneden deze in het water met het speciale snijbloemen- van Afrika. Voor wie in textiele vaar- doorbrengen. In het informatie vageen beschadiging aan de bloem zelf optreden narcissen scheiden namelijk een slijm af, dat een voedsel wordt gezet. Dit kan heel eenvoudig door digheden is geïnteresseerd in het- kantiecircuit staan woningen in 50
tijdens de toch lange weg: kweker-veiling-gros- ongunstige invloed heeft op de houdbaarheid van eerst de stelen van de tulpen en de andere bloe- zelfde museum een expositie van landen ter beschikking.
• Griekenland is meer dan zonnige
sier-bloemenwinkel-consument. Een tweede andere snijbloemen in dezelfde vaas. Tegenwoor- men schuin af te snijden en pas daarna die van de 'Bogolan' textiel, kleurige doeken,
voordeel is, dat in huis het interessante proces dig is er een snijbloemenvoedsel in de handel dat narcissen. Deze werkwijze voorkomt dat er via geverfd met onder meer bloed, af- eilanden. Vooral de noordelijke ge'«au het opengaan van de bloem van dichtbij kan de negatieve werking van dat slijm neutraliseert, het mes toch narcissenslrjm wordt overgebracht treksels van gierst, wortels, blade- bieden zoals Grieks Macedonië en
worden, bewonderd". Voor het soms niet willen zodat narcissen nu wel goed samengaan met bij- op de stelen van de andere bloemen waardoor het ren en bast. Geopend dinsdag tot en Thracië lenen zich voor vakanties
openbarsten van het vliesje dat de narcis be- voorbeeld tulpen. Het zorgt er ook voor dat de effect in de vaas deels verloren zou gaan.
met vrijdag van 10-17 uur, zaterdag voor individuele reizigers. Het Piliongebergte bijvoorbeeld heeft
schermt, geeft het Bloembollencentrum het ad- felle en heldere kleuren veel beter tot hun recht
en zondag van 13-17 uur.
vies voorzichtig een sneetje aan te brengen in dat komen en dat de bloemen in de vaas zich prachtig
• Liggen in het hooi. Je associeert naast fraaibegroeide bergen en daNog één tip: op dit moment zijn in de bloemenvliesje, waarna de bloem uit zijn isolement wordt ontwikkelen.
winkels ook kleine narcisjes en korte tulpjes in de woorden eerder met een wat len intieme strandjes waar je zelden
Belangrijk is ervoor te zorgen dat er absoluut pot te koop. Zet ze vooral op een niet te warme broeierige streekroman dan met een een buitenlander voor de voeten
verlost.
manier om gezonder te worden. loopt, zelfs niet in het hoogseizoen.
Een schitterend gezicht is altijd een vaas tul- geen narcissenslrjm aan de stelen van de overige plaats, dan heeft u er extra lang plezier van.

Graszoden arriveren:
'Groen moet boven!'

' Winkelen in 'n tuincentrum
moet recreatief gevoel geven4

Milieuvriendelijk tuinieren
Evenals in voorgaande jaren organiseert het Landelijk Voorlichcingscentrum voor het Volkstuinieren De Kemphaan te Almere
dit jaar een aantal cursussen en
evenementen. Voor het eerst, althans op De Kemphaan, zal op 18,
19 en 20 mei de Nationale Tuinmanifestatie worden gehouden. Het
evenement bestaat uit een studiedag op 18 mei met als thema 'Milieuverontreiniging op de tuin en
de gevolgen daarvan op de bodem,
het gewas en de gezondheid van de
tuinder'. Op 19 en 20 mei wordt er
op het terrein van De Kemphaan
een grote buitenmanifestaties gehouden bestaande uit een tuinmarkt en tal van demonstraties.
De manifestatie wordt georganiseerd in samenwerking met het
Algemeen Verbond voor Volkstuinverenigingen in Nederland,
De Kleine Aarde en het blad De
Moestuin. Nieuw onder de cursussen is een eendaagse kennismakingscursus
'milieuvriendelijk
tuinieren'. De amateurtuinder
maakt op deze dag (9 juni en 7
juli), kennis met de beginselen
van het milieuvriendelijk tuinieren. Er wordt o.a. aandacht gegeven aan bodembewerking, bemesting, vruchtwisseling, zaaimateriaal, het onderhoud en snoeien van
fruit, kruidenteelt en het houden
van bijen. Het telefoonnummer
van De Kemphaan is 03240-11423.

Verkoopexpositie
In Rob Herwig's Modeltuinen
wordt op 5, 6 en 7 juli een grote
verkoopexpositie gehouden. Ruim
dertig exposanten bieden allerlei
artikelen aan die men niet zo gauw
in een tuincentrum of andere winkel zou vinden, maar die wel interessant zijn voor de tuinier. In de
zomermaanden organiseert Rota
Herwig verder demonstraties
door bedrijven die op een bepaald
onderdeel van het tuinieren zeer
deskundig zijn, zoals bijvoorbeeld: boomchirurgie, bonsaiverzorging, snoeien en plantenvermeerdering. Eind september is er
vervolgens een plantenmarkt. Een
groot aantal kwekers van bijzondere planten wordt uitgenodigd.
Het adres is Zeggelaarsweg 5 te
Lunteren, tel. 03420-14800.

Stichting voor knoflook
De Nederlandse knoflook-liefhebbers hebben zich verzameld in de
Stichting ter bevordering van de
bestudering en consumptie van allium sativum ofwel de Vrienden
van de Stinkende Roos. Voorzitter
is Theo Richel. Hij is al jaren enthousiast consument van knoflook: „Ik eet drie tot vier teentjes
per dag". De bedoeling van de
stichting is een kwartaaltijdschrift te gaan uitbrengen. Bovendien willen ze restaurants vragen
meer knoflookgerechten te serveren. Hij is te bereiken via nummer
01102-44144.

TOEREN

Wandelen in Griekenland, lachen in België
Voor wie van kloosters houdt zijn er
de mysterieuze Meteorakloosters, al
eeuwenlang als versteend monument tegen de bergen 'gelijmd'. Terecht spreekt men hier van een wereldwonder. Voor meer informatie
over een Grieks gebied vol variatie:
Grieks Verkeersbureau, Amsterdam, tel. 020-254212 of 254213.
• Gran Canaria en opera. Het rijmt
wel, maar past, dacht ik, niet bij elkaar. Mis dus, want tot 19 april kunnen zonzoekers in Las Palmas naast
hun dagelijkse portie strandvertier
genieten van het daar voor de 23e
keer gehouden opera-festival. Aïda,
Tristan en Isolde en Ariadne auf
Naxos, dit alles in Teatro Perez Galdos, C. Maltese 22, Gran Canaria, tel.
(928)370125.
• Disneyland
jubileert en dat
willen ze aan de
overkant van de
oceaan weten
ook. Dit hele jaar
door festiviteiten om te herdenken dat 35
jaar geleden de
heer W. Disney
op het lumineuze idee kwam in
het
Californische Anaheim
een park neer te
zetten waar zelfs
de grootste scepticus van onder
de indruk komt.
Intussen volgden 'vestigingen'
in Florida en Tokio en binnenkort zal ook bij
Parijs het eerste
Europese Disneyland opengaan. Nu de dollar ook voor ons bctaalbaar is geworden zijn aardige
combinatietarieven mogelijk. Informatie: United States Travel and
Tourism Administration, Museumplein 19, Amsterdam, tel. 0206647746.
• Finiand-Fijnland heet de mooie
zomergids 1990 die het Fins Verkeersbureau, Stadhouderskade 60.
Amsterdam (020-719876) uitgeeft.
Veertig bladzijden vol jeepsafari's,
trek-, zeil- en fietstochten, wildwatervaren.
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Voor ons Schildersbedrijf en Glashandel

NIEUW!

NIEUW!

snackbar

HOE START VOOR
U DE VAKANTIE?

zoeken wij ter ondersteuning van de Direktie een

ADM. MEDEWERKER M/V
die na een inwerkperiode zorg zal dragen voor
o.a. administratie, computerinput, telefonische
verkoop binnendienst, planning van de werkzaamheden e.d.
Vereisten:
Ruime administratieve ervaring, bekendheid met
P C zelfstandig kunnen werken, leeftijd vanaf
± 25 jr.
Geboden:
Zeer verantwoordelijk werk met grote mate van
zelfstandigheid, met doorgroeimogelijkheid naar
administratief bedrijfsleider.
Voor informatie:

/7/-7

l/Cl ID ///y GLASSERVICE
1\ t Un///7 SCHILDERWER
/ ''
/_//_ƒ
Tel.: 02507-15602
Postbus 57
o f - 16089
2040 AB
Zandvoort

Kerkplein 12

voorheen
Sols

Opening zaterdag 10 maart
gratis kroketjes
patat ƒ V

Hotel Amare
Hogeweg 70, 2042 GJ Zandvoort
Tel. 02507-12202

vraagt A. MEDEWERKER(STER)
van maandag t/m donderdag of
vrijdag van ca. 17.00-21.00 uur
voor de periode van eind maart tot
eind mei, daarna op afroep tot ca.
half oktober.

B. MEDEWERKER(STER)
van vrijdag of zaterdag t/m zondag
van ca. 17.00-21.00 uur voor de
periode van eind maart tot eind
mei, daarna op afroep tot ca. half
oktober.

Dus komt u allen en proeft u ook eens onze
andere ambachtelijk bereide snacks.
Open vanaf 12.00 uur.

C. MEDEWERKSTER
voor dinsdagmorgens van ca.
8.30-13.00 uur tot begin
november.
De werkzaamheden omvatten assistentie in de
keuken, spoelkeuken, en de bediening.
Uw reacties zien wij gaarne op bovenstaand
adres tegemoet.

Met vriendelijke groet Henny en René

Met eindeloos gesleutel aan uw auto en het uitroepen van: "Op hoop van zegen"? Als dat hetgeval is dan
kunt u 'm beter bij ons inruilen voor een Top Occasion. Waarom? Kijkalleen al naar de garantie: een volle
twaalf maanden op alle merken. Of let 'ns even op de superscherpe prijzen, waarbij u nog eens extra
voordelig uit bent dank zij de verbluffende financienngsmogelijkheden*: 6 maanden uitgestelde
betaling (v.a. bouwjaar 1985) Ofl2 maanden financiering tegen 0% rente. Kom dus in ieder geval even
naar onze showroom. Dan kunnen we u persoonlijk een prettige
vakantie wensen.
*Dezcriktielooplt/m31maartl990 FmanacnngopbosisvanhuurhoopviaRcnaullFmanacnngBV
Informeer naar de voorwaarden

12 MAANDEN GARANTIE IN GEHEEL EUROPA

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

hier wooiitiu dit is uw krant!
'

"

^

.^

„«**";

--T

Wie in Zandvoort woont heeft een abonnement
op de plaatselijke krant. Omdat u graag op de
hoogte bent van wat er in uw woonomgeving op
politiek, cultureel, sociaal en sportief gebied speelt.

Het Zandvoorts Nieuwsblad is een van de 22 edities
van Weekmedia, een
garantie voor
die krant moet ik hebben.
Natuurlijk, Omdat
ik graag wil weten wat /.ich in mijn
afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zanclvoorts Nieuwsblad
nieuwsvoorziening omgeving
13 weken voor maar f 10,50.
op hoog niveau.

bon

Nieuwsblad
Een abonnement op het Zandvoorts . Nieuwsblad kost nog
geen gulden per week.
Geen geld voor een krant die
dagelijks werkt aan het wekelijks nieuws.

Naam: (m/v) l l
Adres: l l i l
Postcode/Plaats: l
Telefoon: l

i

Giro/Banknr.: l

i

l
i

l
i

l
i

l
l

l
l

i
l

l
l

l i
l

L

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q halfjaar f 25,50 D jaar f 46,-

i

J_

L

1 d \ in umlrolc luviiiiiinj;) | WK |

J

D maand f 4,40*

| \V1IA |

D kwartaal f 14-

*een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling.
Voorpostabonnees gelden andeie tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00.
Stuur de/e bon in een open envelop naar \Veekmedia, Antwoordnummer 10051.
1000 PA Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken.

wie een abonnement heeft weet meer!
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Overstroming*
verleden tijd

Pippeloentje al bijna vol

DEZE WEEK
Stemmen
De vijf Zandvoortse partijen
o
leggen nog een keer uit op
O
wie men bij de gemeenteraadsver
kiezingen moet stemmen

ZANDVOORT De wateroverlast in het centrum behoort tot
het verleden Gisterochtend zijn twee grote rioleringsprojecten
voltooid waardoor grote hoeveelheden regenwater kunnen nu
probleemloos afgevoerd worden De totale kosten bedragen
bijna 9 miljoen gulden

Lions
Het damesteam van de
(~
Lions verkeerde al in een
O
overwinningsroes maar haalde de
eindstreep net niet

Feestje
Binnen de Zandvoortse Hoc
^
key Club komen meer talen
f
ten voor dan het vaardig hanteren
van de hockeystick

Miranda Paap wordt al ver -i -i
geleken met mevrouw Seij l l
s,ener Kennelijk niet voor niets dus
werd haar paasei bekroond als der
de van Noord Holland

Oor
Ook deze week uiteraard -t -t
weer een Met oog en oor de l l
badplaats door

Parkeerregeling
centrum verandert
ZANDVOORT De parkeerrege
ling voor het centrum verandert per
l april Er komt dan een eind aan het
tamelijk ongebruikelijke betaald
parkeren in de avonduren, de huidi
ge seizoensregeling m Zandvoort die
per l maart weer is ingegaan De
huidige regeling blijft echter tot l
april van kracht Tot die tijd zal men
bij de parkeermeters m het centrum
nog tot 22 00 uur moeten betalen, al
heeft de parkeerpohtie de controle
in de avonduren m praktijk al dras
tisch verminderd
De nieuwe eenduidige regeling
voor de diverse locaties m het dorp,
is onderdeel van een nieuwe parkeerverordening

ZANDVOORT - Zandvoort
beschikt weer over een kinderdagverblijf Het nieuwe Pippeloentje is afgelopen maandag
in de Van Heuven Goedhartschool van start gegaan De belanstellmg hiervoor blijkt
groot, er zijn nog maar enkele
plaatsen over

De start van dit Pippeloentje is
veel gunstiger dan die van het gelijknamige kinderdagverblijf dat enige
jaren geleden m de Kiewiet mavo
zijn deuren opende Het kinderdag
verblijf geniet namelijk een rijks
subsidie van ƒ50 000,, al is dit be-

• Kinderdagverblijf Pippeloentje, dat maandag zijn deuren opende, is vanaf het
begin al bijna vol geboekt. Voor deze kleine was het die ochtend duidelijk nog
een beetje wennen.
foto Beriott

drag maar gebaseerd op tien kinde
ren In werkelijkheid biedt Pippe
loentje plaats aan twaalf kinderen

'Mini'

en wat vrolijke kleurtjes omgeto
verd m een slaap en een speelzaal
tje Daarbij beschikt Pippeloentje
onder andere over een toilet ruimte
met mini wc potjes voor de kinde
ren en een kleine keuken

Met de subsidie was het mogelijk
een vleugel (aan de achterzijde) van
Het enthousiasme onder de Zand
de Van Heuven Goedhartschool in voortse bevolking is groot Dat bleek
Zandvoort noord in orde te maken afgelopen zaterdag al tijdens de re
Twee lokalen zijn tijdens de Krokus ceptie waarop de kleuters en hun
vakantie met het nodige breekwerk ouders werden verwelkomd Velen
kwamen die middag een kijkje ne
men Méér nog blijkt de behoefte
aan een kinderdagverblijf uit de m
schrijvingen De lijst is al bijna vol,
alleen voor een paar d? delen is er
nog plaats De kosien per dagdeel
zijn ƒ 12,50, voor een tweede kind 30°/o
minder Dreigt men daarmee onder
het minimum inkomen te komen,
dan is het mogelijk bij de gemeente
een bijdrage te vragen
ALO of de ZOO "Voorzitter Paag
man van De Branding heeft mij echter verzekerd dat het uitzenden van Speelgoed
"Men kan altijd even informeren
de proefprogramma's geen enkel
of er nog plaats is", zegt Rehnde Ade
probleem is", aldus Aukema
geest, het nieuwe kinderdagverblijf
WD fractievoorzitter Jaap Met is onder haar leiding gerealiseerd
horst benadrukte maandagavond in Wellicht kent men haar nog als een
de commissie Financien nog eens van de imtiatiefneemsters van het
dat de ZOO een faire kans moet krij voormalige Pippeloentje Dankzij de
gen
subsidie konden er vier vaste mede

Gegadigden lokale omroep
bereiden proefuitzending voor
ZANDVOORT - De Zandvoortse Omroep Organisatie
(ZOO) en de Algemene Lokale
Omroep (ALO) proberen binnenkort met een proefmtzendmg te bewijzen, dat zij in
Zandvoort een goede lokale
omroep kunnen verzorgen

vertegenwoordigers van de ZOO, de
ALO en De Branding Deze drie or
gamsaties willen een zendmachti
ging krijgen voor het maken van lo
kale omroep De proefuitzendmgen
worden uitgezonden op de zender
waarover gewoonlijk De Branding
uitzendt

Om een zendmachtiging te ver
Dat is de uitkomst van een overleg
tussen wethouder Ide Aukema en krijgen, dient de gemeente een posi
tief advies te geven aan het Commis
sanaat van de Media B,ehalve een
(ADVERTENTIE)
acceptabele begroting -en een voor
de Zandvoortse bevolking represen
tatieve programmaraad wil de ge
meenteraad een oordeel geven over
de inhoud van de programma's Op
grond van al die gegevens geeft de
gemeente een positief of negatief ad
vies aan het Commissariaat, die de
machtiging verstrekt Per gemeente
kan er maar één machtiging worden
afgegeven

Door een afsluiter te verwijderen de wateroverlast in het centrum te
stelde wethouder Van Caspel giste bestrijden Er werd 1300 meter extra
ren een afvoerriool naar de binnen afvoerriool van de waterzuivering
vijvers van het circuitterrem in wer aangelegd naar de binnenvijvers van
king Dat gebeurde in de buurt van het circuit
de waterzuivering Hiermee zijn
twee riolenngsprojecten m deze ge
meente voltooid, waarmee een eind
moet zijn gekomen aan de watero Rechtstreeks
verlast in het centrum Ondertussen
Daarnaast is het rioolstelsel van
wordt nog wel gewerkt aan de ver het centrum bij de Kostverlorcn
vanging van oude buizen, zoals mo straat losgekoppeld van het totale
menteel in de Oosterstraat
stelsel en heeft dit een eigen recht
streekse verbinding met de rioolwa
terzuivenng gekregen De kosten
van dit project inclusief aanpassing
Vijvers
van de zuivering en extra overstort
In de eerste plaats moest er een putten in nieuw noord bedragen on
oplossing gevonden worden voor de geveer 4,5 miljoen en komen geheel,
afvoer van overstortwater en gezui voor rekening van de gemeente
verd water van de rioolwaterzuive Zandvoort
ring naar het bmnencircuit De ca
paciteit van de vijvers was namelijk
tndens natte perioden onvoldoende
Daarom heeft men een riolerings Taart
buis naar Haarlem aangelegd om al
Ter viering van deze ontwikkeling
het afvalwater naar de buurgemeen en als blijk van medeleven zijn m het
te te kunnen afvoeren Dit project is centrum taarten uitgedeeld onder
werksters worden aangesteld Zij m januari afgerond en heeft onge bewoners die meerdere malen de
worden geholpen door drie vrijwilli veer 4,3 miljoen gulden gekost On wateroverlast aan den lijve hebben
gers, men hoopt dat aantal nog te geveer vijftig procent van dat bedrag ondervonden De schadeclaims die
kunnen uitbreiden Daarnaast is kwam voor rekening van de gemeen indertijd werden ingediend, zijn ech
te
ter door de verzekeringsmaatschap
ook speelgoed welkom
Voor inlichtingen daarover kan men
pij van de gemeente afgewezen
Rehnde Adegeest bellen, tel 13665 of
Als onderdeel van het basisnole Doordat een aantal ondernemers
17628 Het adres van Pippeloentje is ringsplan is men in 1988 eveneens het daar bij heten, bleef een proces
Fahrenheitsti aat 9a
gestart met andere maatregelen om achterwege

ABN sloopt
klassiek pand
Raadhuisplein
'ZANDVOORT - Als het aan
de Algemene Bank Ne-1orland
ligt, zal het gezicht van het
Raadhuisplein binnen afzienbare tijd danig veranderen de
bank is van plan het pand
waarin het Zandvoortse ABN-filiaal is gevestigd, te slopen
De sloop zou nog dit jaar moeten
plaatsvinden Dat geldt ook voor het
naast de bank gelegen pand waarin
vroeger Hotel Centraal was geves
tigd De twee klassieke bouwwerken
op de hoek van de Oranjestraat zou
den daarmee wijken voor een mo
dern appartementengebouw Het
plan is opgesteld in samenwerking

Verkiezingsstrijd goed losgebarsten

met projectontwikkelaar Eeek BV
uit Alkmaar Daarbij is sprake van
achttien appartementen,
een win
keiruimte, 500 m1 vloeroppervlak
voor de bank zelf en een onder
grondse parkeerruimte

Afgewezen
De tekeningen van het Amster
damse architectenbureau Dumtjer
liggen momenteel bij de gemeente

Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer

Tcl

(ADVERTENTIES)

RAAD
EN DAAD
DEMOCRATEN

01 25
01 44
0215
0256
0336
0425
0520
1210 0646
0044 0815

15 mrt 0536
16 mrt
0608
17
mrt
0635
18 mrt
0705
19 mrt
0745
20 mrt
0825
21 mrt
1040

22 mrt
23 mrt

HW

LW

1755 1334
1825 1405
1856 I435
1925 1504
2005 1554
21 36 1705
2315 1805
--1934
1304 21 04

Vaanstanden 19 mrt LK 1530 u
Doodtij 21 mrt 23 15 u NAP+34cm

VERKIEZINGSPAGINA'S
in deze krant

Het is reeds de derde versie, omdat
de vorige twee door de Welstands
commissie werden afgewezen
Wat er met de bewoners van het
pand, twee gezinnen en een alleen
staande, gaat gebeuren, is nog met
duidelijk

Advocatenkantoor Aerdenhout

Formeel moet de programmalet
ding van De Branding toestemming
geven voor de proefuitzending Pi
kant is dat De Branding zelf dus ook
in de race is voor een zendmachti
ging Zodoende kan De Branding
zichzelf uit de markt prijzen door
een uur zendtijd af te staan aan de

LW

Foto Bram Stjnen

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD 4L IS GESCHILD ...
Die fout maakt u toch niet 9
Want dooi tijdig advies in te vannen,
bespaart u zich ellende en kosten

Pikant

ZJe onze beide

• Deze twee panden staan op de
nominatie om gesloopt te worden

(ADVERTENTIE)

"We wilden graag referenties heb
ben over de programma's Voor De
Branding en de ALO is dat geen pro
bleem, omdat die al ziekenomroep
verzorgen Voor de ZOO ligt dat wat
moeilijker omdat die nog met be
kend zijn Zowel de ALO als de ZOO
zullen binnen een goede week een
proefuitzending van een uur verzor
gen", licht wethouder Aukema toe

HW

Oplage: 4900

Editie 22

JAN TERMES

Lijst 5

ZANDVOORT Na maandenlange • De politici waren dinsdagmiddag te
roto Beriott
voorbereidingen is nu ook in Zand gast bij de ANBO
voort de strijd om de gunst van de
(ADVERTENTIES)
kiezer m alle hevigheid losgebar
sten Afgelopen dinsdagmiddag wer
den vertegenwoordigers van de dl
verse partijen m het Gemeenschaps
huis al aan de tand gevoeld door een
aantal ouderen (foto), gisteravond
mochten de ondernemers hun vra
gen op de plaatselijke politici afvu
ren en ook Nieuw Unicum hebben
zij inmiddels bezocht De partijen m
Zandvoort, GBZ, CDA, VVD, PvdA
en D66, zal men komende dagen
naar alle waarschijnlijkheid nog wel
hier en daar in het dorp tegenko
men, druk doende met hun veikie
zingscampagne Het Zandvoorts
Nieuwsblad geeft hen deze week de
ruimte vooi een kort, eigen verkie
zmgsverhaal
Zie daarvoor pagina 3

SAMEN
VERDER

CDA

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
JM COIFFEURS

KIEKADO

vrijdagavond
geopend

ANTIEK

MODE

kado-artikelen
lederen meubelen
TEL. 18855

Nieuwe kollektie is
binnen
TEL 20136

TEL. 14040

DAGGI

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE
TEL 14267

Zanchoortsclaan 37' 2106 C l IlLcmstcde
Postbus 160 2110 AD U u k n h o u t
023 - 292763, Fax O23 - 293668

Natuurlijk,
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FAMILIEBERICHTEN

Ko van Petegem
wordt morgen 60 jaar.
We gaan een feestje bouwen,
reken maar!
Jij leeft vrolijk en tevreê
omdat je woont in
Zandvoort a/d Zee.

ïJSJFRFmi

Aangevraagde bouwvergunningen
39 B-90 Grote Krocht 12,14A, 14B en 16 bouw 1 kantoor, winkels en 18 appartementen
40 B-90 K. Onnesstraat 20
uitbreiding remise
41 B-90 Raadhuisplein 16
plaatsing ramen
42 B-90 Bentveldweg19
vergroten kantoor
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meerte worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Hartelijk gefeliciteerd.
Hilly - Anny

Wc hebben altijd van ja gehouden
en zullen dat altijd blijven doen.
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht is overleden mijn dierbare man, vader en
opa
Jelte Riemersma
(Oom Joop)
Echtgenoot van M. A. Riemersma-Sluiters
30-9-1917
11-3-1990
Zandvoort:
Alie Riemersma-Sluiters
Joop en Marjo
Maurice, Danielle, Claudia, Diana,
Robin, Mare
Purmerend:
Wilma en Erik
Mirjam. Elise
Zwaanshoek:
Diana en Paul
Paulien, Bas
2042 PW Zandvoort, 15 maart 1990
Beatrixplantsoen 9
De teraardebestelling heeft op donderdag 15
maart op de Alg. Begraafplaats te Zandvoort
plaatsgevonden.

FLATS
,

Verleende bouwvergunningen

023-315855
5J* ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

bouw loods en showroom
040B-89 MaxPlanckstraat48
bouw garage
202B-89 BoulPaulusLoot81
f
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
15 maart 1990

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ28.- (excl. 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-400-11.

Recreatief lat, op de parterre met tuin o.h. westen.
L-vormige woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, douche/toilet. Volledig gestoft, en modern gemeub.

ƒ 85.000,-

2 kamerflat o.d. begane grond met groot zonneterras.
Woonkamer met open keuken, 1 slaapkamer, douchekamer en berging.

geboortekaartjes

REANIMATIE

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
HOOK kunt u gebruiken om e en aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zand-

DE SCHELP 31

VAN GALENSTRAAT 146
uw drukker voor:

Oproep

TE KOOP
AANGEBODEN
IN ZANDVOORT

ƒ 105.000,-

huwelijkskaarten

herhalingsles op
maandag 2 april
bij de Kruisver.

en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

Bel: 16085
Hr. de Leeuw

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

DE FAVAUGEPLEIN 21 fl. 6
11/2 kamerflat op 1e verd. van gebouw "ROTONDE".
Schitterend uitzicht over strand en zee.

ƒ110.000,TJERK HIDDESSTRAAT 67

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen
tijdens de ziekte en na het overlijden van
Lukas Smid
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken. hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
mw. J. Smid
Zandvoort
maart 1990

MEDEDELING
Per 1 maart j.l. heeft

strandpaviljoen 12A
een nieuwe eigenaar.
Klanten, collega's en verdere bekenden bedankt en een zonnige zomer
toegewenst!
Fred van Caspel

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands

önnehoefe

ADVERTENTIES

Bloemendaal aan zee
Tel.:023-252280
VEGETARISCHE GERECHTEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

* 4 soepen
* 2 salades
•*• hoofdgerechten o.a.
Gebakken Tahoe
Gevulde Aubergine
Gebakken Maiskolf
Vegetarisch Gehakt
Alles geserveerd met uitgebreid
garnituur

DA G en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

Alle dagen van het jaar geopend
Ruime eigen-parkeergelegenheid
Gemakkelijk toegankelijk voor
rolstoelen. Invalidentoilet
aanwezig.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
f Daarnaast kunt u bij ons
| terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
r
l NIVO-POLIS
f* een Naturai; uitvaartovereenkomst
X-

ijl. J. d'HONT

*X

XX*
X-

VAEti GALENSTRAAT 162
Modern driekamer appartement met ruim
zonnebalkon en bergkast op het zuidwesten. Direkt aan boulevard. Gebouw v.v.
lift. Entree/hall met tochtportaal, woonkamer/eetkamer met balkon, ruime slaapkamer, keuken, toilet met fonteintje, badkamer met ligbad en wastafel. Maandelijkse
bijdrage incl. c.v. ca ƒ 355,-. Appartement is
prima onderhouden en kan zo betrokken
worden.

NVM
UAXZlAAft

H. W. COSTER BV
MAKELAAR O.G.
TEL.

BOUWKUNDIGE

02507-15531

Je huis in de krant
brengt mensen over de vïoer.
lin de makelaar weet van wanton en kranten.

SERVEERSTER/
KELNER
v/h weekend.
Patisserie Thomas
Haltestraat 13
Tel. 14738

speelt op

dinsdag
20 maart

woensdag
21 maart

in de
Stadsschouwburg te Haarlem
aanvang 20.00 uur

Ein
Walzertraum

met enige ervaring

tel. 191QO.

van Oscar Strauss
Solisten:
Amand Hekkers
Hellen Dubois
Ineke Groen
Vyïm de Vries
José Vonsée-Paap
Jan v.d. Werff, e.v.a.

Gevr.
voor direct

medewerkers
m/v

Kaarten a ƒ 17,50

HUISH. DIENST

te verkrijgen bij onderstaande telefoonnrs.

Hotel
Zuiderbad

02507-13840 12870-12602

Tel. 12613

Eigen busvervoer, 4 opstappunten.

X-

X-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

ƒ115.000,PATRIJZENSTRAAT 34
Geheel gemoderniseerde 3 kamerflat op 4e verd.
(thans 2 kamers). Fraai uitzicht over de waterleiding
duinen.

ƒ139.000,-

81

VAN GALENSTRAAT 56
4 kamerflat op 2e verd. met uitzicht zee. Woonkamer,
eetkamer, 2 slaapkamers, keuken, badkamer met ligbad. Balkon zuid-west.

ƒ 148.000,SWALUESTRAAT 26 B

t

3 kamermaisonnette in centrum dorp. Bouwjaar 1984.
Woonkamer met balkon, toilet, keuken, 2 slaapkamers, balkon, badkamer met ligbad. Eigen c.v. gas.

i

ƒ 149.000,SCHUITENGAT 47
2 kamerflat op 3e verdieping. Woonkamer met groot
zonneterras, 1 slaapkamer, 1 bergkamer, mod. keuken. Berging, garage.

ƒ 154.000,4 kamerflat op 4e verdieping met uitzicht zee.
L-vormige woon/eetkamer met balkon, 2 slaapkamers, badkamer met bad, keuken.

-RENT
Presenteert deze week

*
*
*
*
*
*

2 kamerflat op 4e verdieping, ruime douche/toilet, balkon op zuid-oost. Berging.

TJERK HIDDESSTRAAT 8/8

SSt' .'

• Secretaris Bosmanstraat 40
ff041 KT Zandvoort.
mOr 02507-17244

Zandvoortse
Operette
Vereniging

full-time
en

STAR VIDEOTHEEK

It Vraag rustig vrijblijvend
f alle inlichtingen bij:

ïïr^'-K-.fl

SERVEERSTER

Gevraagd:

tandarts
Woensdagmiddag
21 maart
geen spreekuur

UITVAARTVERZORGER

Gevraagd:

Deep Star Six
Lords of the Deep
Childs Play
Lethal Weapon
Dirty Rotten Scoundrels
My best friend is
a Vampire

science fiction, horror
avontuur, thriller

Broodje
Burger
de best
belegde broodjes!
Witte & bruine
• broodjes
warme stokbroodjes
óók om mee te
nemen!
Geopend:
11.00-01.00 uur 's nachts

Catherine Hicks, horror
Mell-Gibson (politie actie)
Steve Martin
Michael Gaine (humor)

Weekend:
11.00-03.00 uur 's nachts
Dinsdag gesloten.
Schoolstraat 4
tel. 18789

ƒ 155.000,SWALUESTRAAT 26 A
3 kamermaisonnette in centrum dorp. Ind.: 1e verd. entree, woonkamer, keuken; 2e verd. 2 slaapkamers,
badkamer met ligbad en 2e toilet. Eigen c.v. Bouwjaar
1984.

ƒ 155.000,BURG. V. FENEMAPLEIN
PALACE HOTEL flat 3 A 2
3 kamerflat op 3e verd.
Schitterend uitzicht op strand en zee. Ook te gebruiken als recreatieflat.

ƒ 185.000,l

humor, horror

* WEEKPAKKET
5 films 7 dagen

22,50

Elke week de nieuwste films
Gratis lidmaatschap
Geopend iedere dag van 13.00 u - 24.00 uur

BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/39
Geheel verbouwde 4 kamerflat op 9e tevens hoogste
verd. Woonkamer, 3 slaapkamers, luxe keuken, moderne badkamer met ligbad. Schitterend uitzicht over
zee en duinen.

ƒ215.000,DE FAVAUGEPLEIN 13/1
Royale 4 kamerflat op 2e woonlaag in centrum dorp.
Zeezicht. Ruime woonkamer 40 m2, 2 slaapkamers.
Modern verbouwd.

ƒ 245.000,-

Bij de keuze van twee dagfilms 1 niet dagfilm voor ƒ 2,50
Alleen geldig van vrijdag tot zondag gedurende de maand maart

MOVIE RENT
voor de betere films

Passage 12, Zandvoort
02507 - 18562

VRIJBLIJyENDE
AANBIEDINGEN

M
NVM
MAKELAAR

makelaar/o.g.
o//urantien
2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614

l
l
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Nog één week tot de gemeenteraads-verkiezingen

Politici zetten hun beste beentje voor
D66: Zandvoort leefbaar... met elkaar
HUIDIGE ZETELVERDELING
VVD

5

PvdA 4

GBZ

l

l D66

ES3 CDA 3
De Zandvoortse politici zetten
ook deze week hun beste beentje
voor, dingend naar de gunst van
de kiezer. Nog maar een paar dagen duurt het, eer we - woensdag
21 maart - naar de stembus kunnen gaan om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
In de weken voor de verkiezingen
hebben woordvoerders van de
deelnemende partijen al in het
Zandvoorts Nieuwsblad hun licht
laten schijnen op enkele belangrijke 'items'.
Voor deze week, de laatste editie
voor 21 maart, hebben D66, CDA,
VVD, GBZ en PvdA - op verzoek
van de krant - zelf een stukje geschreven, verband houdend met
het eigen verkiezingsprogramma.
Hun bijdrage vindt men op deze
pagina, samen met een foto van
de hoogst geplaatste (of alle)
kandidaten van de kieslijst.

Pitbull gebeten
ZANDVOORT - In de duinen
langs de Keesomstraat heeft een jonge Pitbull-terriër een slagaderlijke
bloeding opgelopen. Het 8 maanden
oude dier werd maandagmiddag
aangevallen door een herdershond,
ging direct 'op de rug' maar werd
toch in de hals gebeten. De Pitbull is
door de dierenarts behandeld.

Een schoner milieu, een beter verkeers- en recreatiebeleid, versnelde
emancipatie van vrouwen, ouderen
en gehandicapten en méér participatie door de burgers. Dat zijn de kernpunten uit het verkiezingsprogramma van D66 Zandvoort.
Wanneer er over een schoner milieu gesproken wordt, wil D66 heel
concrete maatregelen die vervuiling
van het strand, de straten en de duinen een halt toeroepen. Bij elke beleidsmaatregel dienen de milieuconsequenties zorgvuldig meegewogen
te worden. Dat geldt met name voor
nieuwbouw, parkeerbeleid en alle
mogelijke toeristische aktiviteiten.
De Zandvoortse gemeenschap en
economie zijn in belangrijke mate
verbonden met het toerisme. Maar
D66 is van mening dat het accent
moet liggen op Zandvoort als woongemeente met een sterk toeristisch
karakter. Om negatieve ontwikkelingen te voorkomen moet er snel
een recreatieplan worden opgesteld.

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarneming, inlichtingen daarover via
het telefoonnummer van de eigen
huisarts: J. Anderson, 12058; B. van
Bergen, 19507; C. Jagtenberg, 13355;
G. Mol, 15600;, P. Paardekoper,
16737; H. Scipio-Blüme, 19507; P.
Weenink, 12499. Avonddiensten van
17.00 tot 08.00 uur, weekenddiensten
van vrijdag 16.30 tot maandag 08.00
uur. Spreekuurtijden in het weekend (voor dringende gevallen): zaterdag en zondag 11.30 en 17.00 uur.
Aanvraag huisbezoek voor 10.00 uur
's morgens. Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.

op het zo spoedig mogelijk opheffen
van de achterstand die vrouwen nog
altijd m maatschappelijk opzicht
ondervinden. Ook ten opzichte van
ouderen en gehandicapten dient het
beleid geaktiveerd te worden. D66
vindt dat ouderen zich zo lang mogelijk in het vertrouwde levenspatroon
en de eigen huisvesting moeten kunnen handhaven. Hiervoor zijn aanvullende voorzieningen nodig, zoals
bijvoorbeeld een alarmeringssysteem. Het beleid ten opzichte van
gehandicapten dient gericht te zijn
op maatschappelijke integratie. De
toegankelijkheid van gebouwen, het
dorpscentrum en het strand moet
worden bevorderd.
Tenslotte zal D66 voorstellen dat
ook in Zandvoort het zogenaamde
„raadplegend referendum" wordt
ingevoerd. Dit kan een stimulerende
werking hebben op de participatie
van de burgers in het lokale bestuur.
Een bestuur dat er voor de burgers
is en niet omgekeerd.

In de afgelopen jaren zijn toeristische projecten gereed gekomen, die
het financiële draagvlak van de gemeente Zandvoort voor lange tijd
verzekeren. Er is driftig geïnvesteerd in de economische toekomst
van Zandvoort als badplaats. Het is
na alle en ook nodige aandacht voor
de toeristen de hoogste tijd om nu
weer in de toekomst van Zandvoorters te investeren.
Een belangrijke taak is duidelijk
voorlichting over veranderingen en
vernieuwingen in beleid en wetgeving.
Sociale veiligheid is een dringende
voorwaarde.

de hinderwet en andere milieuwetten.
Najaren stagnatie worden subsidies
aan met name Zandvoortse vereniWat betreft de woningbouw zal een gingen aangepast. Weg met de nulzorgvuldige invulling moeten plaats- lijn.
vinden op de laatste grote bouwlokaties.
De mogelijkheden voor professioneHet dorpsvernieuwingsplan moet le zorg aan huis worden uitgebreid.
verder worden uitgewerkt met daarIn het kader van de „Sociale Verin opgenomen milieu- en verkeers- nieuwing" worden gemeentes meer
maatregelen, groenvoorzieningen ruimte geboden om knelpunten wat
en rioleringsverbetering.
makkelijker op te lossen dan tot nog
toe het geval was. De realisering van
Woonruimteverdeling dient door de sociale vernieuwing is vrij snel
een woonruimtecommissie te ge- tot stand gekomen dankzij deelnaschieden.
me van de PvdA in de regeringscoaliStrenge toepassing en naleving van tie.

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

Burgers en bestuurders samen
verantwoordelijk. Dat is de titel van
ons verkiezingsprogramma. Het
kan beter jn Zandvoort als wij samen verantwoordelijk zijn. Het CDA
wil graag in de periode 1990-1994
mede-verantwoordelijk zijn voor de
gang van zaken in Zandvoort. Zandvoort zit in de lift en dat behoeft
goede begeleiding. Daarbij weten wij
ons gesteund door de economische
opleving en onze CDA-politici onder
leiding van Minister-President Lubbers.
In Zandvoort heeft het helaas de
afgelopen tijd duchtig ontbroken
aan het samen-verantwoordelijk
zijn van burgers en bestuurders. Te-

veel werden en worden burgers voor dacht en dient het milieu volop
voldongen feiten gesteld. Het CDA is plaats te krijgen in de Ruimtelijke
daar tegen en wil verandering. In Ordening. Extra aandacht ook acht
Zandvoort zijn wij samen verant- het CDA noodzakelijk voor de steeds
woordelijk en dat betekent dat bij groter wordende" groep ouderen in
het maken van keuzen uw betrok- onze samenleving. Voorzieningen
kenheid noodzakelijk is. Samen zijn zullen steeds meer op deze groep
wij verantwoordelijk voor een goed gericht moeten worden!
functionerende politie en de veiligheid in ons dorp.
Tot de kerntaken van de gemeente
behoren de verspreiding van verantHetzelfde geldt voor het verkeer woordelijkheid, het beschermen van
waar chaos en wanorde overheerst. elementaire bestaansvoorwaarden
Ontsluiting van Nieuw-Noord heeft en handhaving van onze rechtsorde.
bij ons prioriteit en hetzelfde geldt V-oor deze zaken staat het CDA en
voor de bereikbaarheid van Zand- wil daaraan de komende vier jaren
voort. uit een oogpunt van milieu in het College van B en W vorm
verdienen strand en duin extra aan- geven!

GBZ: Zet 'm op drie...
Gemeente Belangen Zandvoort
(GBZ) is een democratische plaatselijke politieke vereniging. Door een
samengaan in 1986 van de lokale
groeperingen Inspraak Nu, Onafhankelijke Liberalen en Gemeente
Belangen werd GBZ gevormd. GBZ
is geheel vrij in zijn oordeelsvorming over diverse plaatselijke problemen en de vertegenwoordigers
van GBZ zijn in de raad niet gebonden aan politieke stokpaardjes van
landelijke partijen, noch afhankelijk
van het stemgedrag van deze partijen in de Provinciale Staten, de Tweede en Eerste Kamer. De vertegenwoordigers van GBZ zetten zich uitsluitend in voor de behartiging van
de belangen van de inwoners van
Zandvoort en Bentveld. Zakelijke

benadering, rechtvaardige belangenafweging,
toegankelijkheid, inspraak en vrijheid zijn bij uitstek de
kenmerken van Gemeente Belangen
Zandvoort.
De basis voor het op te stellen collegeprogramma voor de komende
raadsperiode dient de financiële positie van de gemeente te zijn. Hoewel
deze momenteel zeker niet slecht is,
is zij niet onbeperkt. Er dienen dus
prioriteiten te worden gesteld. GBZ
vindt het zinloos om uitvoerig wensenprogramma's te schrijven, waarvan de realisering door gebrek aan
financiële mogelijkheden toch niet
verwezenlijkt kan worden. Verdere
lastenverzwaring voor de Zandvoortse burgerij moet, waar mogelijk, worden beperkt.

in

Periode: 6 - 12 maart 1990
Ondertrouwd:
Hessels, Mare Peter en de Mooij,
Marielle Désirée
Van den Heuvel, Roei en De Jong,
Brigitte
Geboren:
Jacob Jurren, zoon van: Kroon, Jacob en Schaepman, Nicole Emelie
Overleden:
Paardekoper geb. Koene, Wilhelmina Cornelia, oud 70 jaar
Visser, Hendrik, oud 80 jaar
Winter geb. Gosewehr, Dina Maria,
oud 82 jaar
Hoogendijk geb. Terol, Antje, oud 86
jaar

De kandidaten, ieder met haar of
zijn specifieke kennis en achtergrond, vormen een hecht en zeer enthousiast team, bij wie kameraadschap, verdraagzaamheid en respect
voor de medemens hoog in het vaandel staan.
De lijst van GBZ ziet er als volgt uit:
1. Jan Jongsma, 2. Pieter Flieringa, 3.
Herman Landman, 4. Hans van Asperen, 5. Tine Oudshoorn, 6. Joan
Pomper-Van IJzinga Veenstra, 7.
Ruud Schiltmeijer, 8. Ria van der
Smaal-Bosman, 9. Frits Poot, 10.
Cora Klabou-Heesemans, 11. Ron
Schouten, 12. Wil Moerenburg-Baten, 13. Janny List, 14. Michel Demmers, 15. Miep Mouwen-Swildens,
16. Gerry Haitsma Mulher-Blom, 17.
Balledux.

WD: Zaken die tot stand zijn gekomen.,

Burgerlijke stand |

is opgericht

ZANDVOORT - Kandidaat raadsleden van DG6 zullen zaterdag tus
sen 10.30 en 16.00 uur op het Raad
huisplem informatie geven over de
ideeën van deze party voor de komende vier jaar. Op het plein wordt
een podium opgesteld, van waaruit
men ook vragen over het verkie
zingsprogramma zal beantwoorden
Om de aandacht van mogelijke
stemmers te trekken verzorgt de
vijfmans-formatie Midge Town Jazz
Band, onder leiding van Büly B. Jacket, van 12.00 tot 15 00 uur een optreden.

De gemeente dient maatregelen te
nemen tegen hinderlijke obstakels
op de trottoirs.

Omdat niet zelden de mening plan werd opgenomen; 10. Project
wordt verkondigd dat politieke par- voor de succesvolle inzameling van
Zondag 10.30 uur: mevr. J. Bro- tijen en politici vooral voor de ver- Klein Chemisch Afval, papierbakWeekend: 17/18 maart 1990
kiezingen veel beloven maar - een- ken werden geïntroduceerd en het
strom-Bruin uit Roelofarendsveen
maal gekozen - weinig van hun belof- aantal glasbakken werd uitgebreid;
Hervormde Kerk, Kerkplein:
ten plegen waar te maken, lijkt het 11. De invoering van het Hinderwet
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en com- ons zinnig eens een lijstje te produ- Uitvoeringsprogramma; 12. De gewen, m.m.v. Muziekgroep
ceren van zaken die de afgelopen meente werkt mee aan een regionaal
Kmdernevendienst i.h. Jeugdhuis munieviering, B.J. van Gaart
Zondag 10.30 uur: Woord- en com- vier jaar tot stand zijn gekomen op project om milieubeleidsplan op te
de beleidsterreinen waarvoor de stellen; 13. Aankoop 'Elite', waarmunieviering, B.J. van Gaart
Gereformeerde Kerk:
VVD, binnen het collegiale bestuur, door definitief werd afgerekend met
Zondag 10.00 uur: ds. G.W. Morsink,
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, een specifieke verantwoordelijkheid een milieu-hinderlijk bedrijf; 14. SaAmstelveen
nering binnenterrein circuit; 15.
droeg.
Haarlem:
Aanschaf kleine veegwagen, een beVrijzinnige Geloofsgemeenschap Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
1. Gran Dorado-bungalowpark, dat langrijk hulpmiddel bij onder andebijbelgespreksgroepen
NPB:
de gemeente jaarlijks 1.200.000 mil- re de bestrijding van het hondepoeVanavond (donderdag 15/3) 20.00
uur i.d. Brugstraat bijeenkomst van Zondag 10.30 uur: morgendienst, joen gulden oplevert; 2. Geheel p-euvel - het centrum zit er een stuk
nieuw Casino; 3. Beach-hotel, 4. Re- schoner uit; 16. Duinbeheerplan; 17.
Lokale Raad, kerkeraden en bestu- dhr. R. Blom/dhr. F. Lodder
constructie en verfraaïng boule- Verbetering van diverse verkeerssiCrèche en kindernevendienst
ren.
Zondag 19.00 uur: avonddienst, vards; 5. Circustheater met klein tuaties, zoals kruispunt Zandvoorttheater/bioscoop, waar geen alcohol selaan/Tolweg; 18. Diverse fietsvporevangelist Ben Hoekendijk
wordt verstrekt; 6. In totaal kwamen zieningen, waaronder recreatieve
Zandvoorts
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, bijna 500 woningen tot stand of wer- fietspaden; 19. Verkeersvoorzieninden in aanbouw genomen; 7. De gen voor gehandicapten; 20. SamenNieuwsblad
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag voorbereidingen werden voltooid werking in regionaal verband met
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, van circa 350 woningen op de voet- betrekking tot het verkeer van en
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donL. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. balvelden van Zandvoortmeeuwen, naar Zandvoort; 21. Maatregelen ter
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelhadat een prachtig complex krijgt op opheffing van de periodieke watero023-244553.
nng
het binnenterrein van het circuit; 8. verlast in het dorpscentrum; 22. BinBeleidsplan
dorpsvernieuwing nen enkele weken verschijnt het
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvbort, tel
Zandvoort; 9. Invloed bij provincie, concept voor het centrumplan.
02507-17166 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Het bovenstaande is een wat droge
waardoor het circuit in het streek-
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Podium D66

U CDA: Samen verantwoordelijk.....

| Kerkdiensten

Kantoor geopend maandag 13-16 u , dinsdag 10-13, 14-16 u , woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef), Eddie de Blieck (adj
chef), Joan Kurpershoek, Rob Bcerngter,
Mananne Timmer
Faxnummer redactie 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal, ƒ
25,50 per half jaar, / 4fi - per jaar Vooi
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166

ZANDVOORT - Wie op 21 maart
het tellen van de stemmen op de
voet wil volgen, kan daarvoor tussen
20.00 en 22.30 uui terecht op de verkiezingstaijeenkombt in het Raaclhuis. De uitslagen per stembureau
worden die avond op de gemeentelij ke computer verwerkt en vervolgens
op monitoren m de raadzaal aangegeven Daarbij wordt tevens de voorlopige zetelverdeling zichtbaar. Via
een televisietoestel in de zaal kunnen ook de landelijke ontwikkelmgen worden gevolgd

PvdA: Tijd voor toekomst Zandvoorters

| Weekenddiensten
Weekend: 17/18 maart 1990

Het recreatieverkeer dient zoveel
mogelijk buiten de woonwijken gehouden te worden. In overleg met de
regio moet er naar gestreefd worden
het recreatieverkeer voor de Noordboulevard en Gran Dorado via de
Zeeweg aan en af te voeren. Doortrekken van de Herman Heyermansweg wijst D66 nog steeds af.
De wijze waarop de auto's van de
toeristen geparkeerd worden heeft
grote invloed op de leefbaarheid van
het dorp. Voor de eigen bewoners
moeten er te allen tijde voldoende
parkeerplaatsen overblijven.
Het circuit is voor D66 aanvaardbaar als de Rijksoverheid een definitieve A-status verleent en de uitkomst van de Milieu Effekt Rapportage positief is. Tevens zal onder alle
omstandigheden voldaan moeten
worden aan de eisen van de Wet op
de Geluidshinder.
Een aktiever emancipatiebeleid
heeft voor D66 ook een hoge prioriteit. Dit heeft niet alleen betrekking

Uitslagen op
het Raadhuis

Welfare zoekt vrijwilligers
ZANDVOORT - Het Nederlandse Rode Kruis afdeling
Welfare zoekt vrijwilligers,
voor af en toe of vaker.

met zijn werkstuk. Of voor het afwerken van de gemaakte artikelen,
zoals truien, poppen en beesten, het
uitzoeken, sorteren en verkopen van
opsomming. Er blijkt niet uit dat er
ingebrachte kleding, het assisteren
ongelooflijk veel tijd, energie en
'Wij vragen nu eens niet uw geld, bij de verkoop aan de kraam. Tevens
doorzettingsvermogen voor nodig
was om de realisering van genoemde maar uw tijd', zo richt Welfare zich zoekt men mensen die deelnemers
actiepunten m goede samenwerking tot het lezerspubliek. Men heeft be- van Welfare thuis willen bezoeken.
Voor inlichtingen hierover kan
met een klein aantal ambtenaren te hoefte aan vrijwilligers voor onder
bewerkstelligen. Er moge wél uit andere de bejaardentehuizen of de men contact opnemen met meblijken dat met een sterke VVD er soos: thee en/of koffie rondbrengen, vrouw Roosendaal, Treubstraat 6,
zeer veel voor Zandvoort tot stand een praatje maken of hier en daai tel 14464, of met mevrouw Zaremba,
helpen als iemand niet verder kan Potgieterstraat 29, tel 14922
kan komen.
(ADVERTENTIE)

Goedkoop en lekker eten?
In eetcafé „The Londoner" natuurlijk!
(onbeperkt gegrilde spare ribs bijvoorbeeld voor /15,50)
WEEKENDAANB1EDING.
Spanish chicken met gepofte aardappel,
r -t r ;
Crème fraiche en gemengde salade
J JLö^
Keuken open donderdag en \rijdag vanaf Ki.'iO u
Zaterdag \ anaf 14 00 u Zondag vanaf 12 00 u
Kerkstraat 5, Zandxoort, tel 02507-133(53

ALLEEN DE SFEER IS ONBETAALBAAR IN EETCAFÉ „THE LONDONER"

Dommel
ALUEEN
AFSTAMDEN
L'JkTSE£M

re KOMSM'

PAAR

DONDERDAG 15 MAART 1990

WEEKMEDIA 22

Jk vond wat ik zocht op de Grote Krocht
Geldig op: donderdag, vrijdag en zaterdag

Heeft U al besloten waar u
dit jaar naar toe gaat?
Aruba
Brazilië
Canada
Dominicaanse Republiek
Egypte
Frankrijk
Griekenland
Hawaii

Indonesië
Joegoslavië
Kenia
Luxemburg
Marokko
Nepal
Oostenrijk
Portugal
Queensland
Rusland
Spanje
Turkije
United States
Venezuela
Wyoming
Xi'an
'
IJsland
Zwitserland

OPEN HUIS
VRIJDAG EN ZATERDAG A.S.

MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

Ie/ mu/t' d<? (<7/-/f'e/-

houden wij ons
traditionele

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij:

Wij adviseren U graag!

open huis

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort. Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

OERKOOPlReisburo Zonvaart
^Ï
Grote Krocht 20.
Tel. 02507-12560
Zandvoort

»A«

KLM

„erica
grote krocht 24, zandvoort
02507 - 12301

and

Bodyshop

Het voorjaar
in 't verschiet

Grote Krocht 20 b

Heeft u ook de lentekriébels?
en echt zin in iets nieuws?
Dan kunt u bij ons uw hart ophalen,
de winkel hangt vol met leuke
nieiave kleding en héél véél
lingerie.
Kom eens gezellig even
snuffelen bij

Vanaf volgende
week
zijn er weer

Loop gezellig even
binnen en kom
genieten van de
nieuwste
voorjaarskleuren.

VIJVERVISSEN

Tijdens deze
dagen is het bij
ons extra gezellig.
Er is koffie, 'n
hapje en een
drankje.

DIER-PLEZIER
qrote krocht 20 zandvoort

U kunt
vrijblijvend
kijkend, keuren
en passen.

vergeet dan 't
bloemetje
bij Erica niet

Onze vakkundige,
vriendelijke
^-:i-%^««?>a=iïfH ^
cffr-r^^jSjr'Sj 'tverkoopsters zijn
^.JiLill.SJ.'iW 'i.
u, indien gewenst, f
f,
'.***t,•&$&'&•?&
m
~. - *?>>,-;_<£, j-j. ~' ( --m
graag van dienst.
';,-•; '^J'jtiV
'**-

Rosarito

HERMAN HARMS

C5hnE-higaD

:
i

.}^4ü#lr'Jil^3.\=H:"'-

dat leuke winkeltje op de Krocht.

Grote Krocht 22 - Zandvoort

Voor iedere klant een leuke attentie.

FOTO BOOMGAARD - GROTE KROCHT - ZANDVOORT 02507-13529
Bij ontwikkelen
en afdrukken
van een
kleurenfilm

SONY VIDEO 250
PREMIER 480
Kleinbeeldcamera
met ingebouwde flits
incl. tas

89,-

HANIMEX AF
Stelt zelf scherp
Met ingebouwde flits

198,-

KONICA Z-UP 80
met ingebouwde
40-80 zoomlens
Zet zelf de flits aan
Heeft veel extra's
zoals datum, dubbele
opnamen,
zelfontspanner
enz.
incl. tas

zeer handige
videocamera
Al wat u heeft te doen
is kijken, filmen en
afdraaien, direkt op
uw TV.

1998,-

1 UUR FOTO SERVICE

POLAROID VIDEOBANDEN

POLAROID
VIDEOBANDEN

27,50

op uw
nieuwe film
(24 opn.)

VERGROTINGEN:

13x18 1.95

3 uur VHS banden
Nu 3 st.
voor

20x28 5.95
30x40 9.95
50x70 27.95
DIAPRINTS:

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
Bloemendual aan zee
Tel.: 023 - 2 5 2 2 8 0

telefoon 023-385478

Wij vragen voor het seizoen

ERVAREN
SERVEERSTERS/KELNERS
max. leeftijd 25 jaar.
Ervaring met terras- en restaurantwerk is
vereist.

5,50
korting

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

10x15 1.25

VV
VA
T
T T 1*1

vele nieuwe

DAMES EN
HERENSCHOENEN
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

U vindt
op de
Grote
Krocht

Nieuw o.a

Voltastraat 32. Tel. 14623

Al meer dan 50 jaar in Zandvoort
leverancier van markiezen,
knikarmschermen etc.
Org. Lux. Dealer
Verticale lamellen rolgordijnen etc.
Vrijblijvende prijsopgave

Anita, Roberto d'Angelo
Luxe schoenen met
bijpassende tassen

* RUIME
PARKEERGELEGENHEID

Luxe éénmalige
serie Birkenstock in
de modekleuren

* GEZELLIGE
WINKELS

ZONWERING BESTELLEN?
H. FRANSSEN BELLEN

Herman Harms Shoe-bizz
heeft de mode onder de knie!

Wereldberoemd
in héél
Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad
LOSSEVERKOQPADRESSEN
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort

Werkplaats Prinsesseweg 52

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Wij wensen U een zonnig jaar.

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort
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Vrouw en
eigen bedrijf

Z W Zand voort 1926

ZANDVOORT/HAARLEM - De
Vrouw en Werkwinkel in Haarlem
start 20 maart niet een oriëntatiecursus voor vrouwen die overwegen
een eigen bedrijf te beginnen. In de
cursus wordt aandacht besteed aan:
ondernemerskwaliteiten, . vestigingseisen, vergunningen, marktverkenning, financieringsmogelijkheden en dergelijke.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, die plaatsvinden op dinsdagmorgen van 9.15 tot 11.45 uur.
Deelname kost dertig gulden. Méér
informatie is dagelijks tussen 9 en 13
uur verkijgbaar via tel. 023-328066.

Wim Hildering komt
met 'Een schot valt'
ZANDVOORT - Toneelvereniging
Wim Hildering komt op 30 en 31
maart met een uitvoering van de
thriller 'Een schot valt'. De voorstellingen worden gegeven in gebouw
De Krocht en beginnen om 20.15
uur. Volgens Wim Hildering zal dit
spannende verhaal de aanwezigen
zeker een paar boeiende uurtjes bieden.
De vrij grote bezetting, onder regie
van Ed Fransen, zal haar beste
krachten geven om een prachtige
uitvoering op de planken te zetten.
De toegangsprijs bedraagt 7,50 gulden en de kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij drogisterij De
Gaper in de Kerkstraat en Foto
Boomgaard op de Grote Krocht,
woensdagavond 28 maart in het Gemeenschapshuis, of aan de zaal.

Racebrommer
Op de oude foto van deze week staat het eerste elftal van ZVV Zandvoort in het jaar 1926. De foto is ingeleverd door mevrouw Kraan.
Staand, van links naar rechts: H. Schut, W. van der Mije, F. Muller, Z. Kerekgyarto (Sol), J. Paap (Veth), A. Beekhuis, A. Molenaar, W. Kraayenoord, P. Drommel
en J. Water.
Zittend, van links naar rechts: S. Houtkamp, V. van der Mije (Vokkie Leut), E. Keur en J. Keesman.
Oude school- of verenigingsfoto's zijn weer welkom voor deze rubriek. Men kan deze afgeven bij het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.

ZANDVOORT - De politie heeft
zondagnacht rond half drie een 17jarige bromfietser uit Spaarndam
van de weg gehaald. De jongeman
bewoog zich met een snelheid van 77
km per uur over de Zandvoortselaan.

College reageert op vragen CDA en GBZ

'Benoeming Bloeme los van
gebeurtenissen binnen partij'
ZANDVOORT - De benoeming van Folkert Bloeme als
beleidsmedewerker Bewonerszaken van de gemeente ZandV9ort, staat los van het feit dat
hij geen kandidaat is geworden
voor het PvdA-wethouderschap. Deze conclusie is te
trekken uit twee brieven van
het College van Burgemeester
en Wethouders aan respectievelijk CDA en GBZ.

beide partijen vragen opgeroepen:
bij GBZ waarom men pas op 27 februari het besluit tot benoeming
had genomen, bij CDA hoe debenoeming en de actuele gebeurtenissen
binnen de PvdA zich tot elkaar verhouden.

In zijn schrijven aan GBZ wijst
het college erop dat de advertentie
op l december 1989 in de vakbladen
heeft gestaan, de inzendtermijn vóór
Kerstmis sloot en in de week van 15
januari een eerste selectie van drie
De benoeming van Bloeme had bij kandidaten is gemaakt. Eén van hen
trok ^;ich terug. Na een tweede gesprek met beide andere kandidaten
trok een tweede om persoonlijke redenen zijn sollicitatie in. Bloeme is
daarna, op 27 februari, benoemd,
ZANDVOORT - Als geheugen- wat ingaat op l mei 1990.
steun: de Zandvoortse Operettevereniging brengt op dinsdag 20 en
woensdag 21 maart in de Haarlemse Februari
De selectie voor deze functie is
Stadsschouwburg een uitvoering
van De Walsdroom van Oscar 'volledig los van de kandidaatstelStraus..De voorstellingen beginnen ling van de leden van de raad' in
om 19.45 uur.
februari voltooid, aldus het college
Toegangskaarten. a 17,50 gulden van burgemeester en wethouders in
zijn verkrijgbaar bij mevrouw J. hun brief aan het CDA. 'Op basis van
Troupee, Celsiusstraat 95, tel. 13840. die selectie hebben wij de heer BloeHet verhaal van De Walsdroom me benoemd'. En: 'Het moge u duispeelt zich af in het fictieve vorsten- ,i delijk zijn dat wij ons ten tijde van
dom Flausenthurm, omstreeks de ons benoemingsbesluit niet hebben
eeuwwisseling, waar de liefdesperi- laten leiden door gebeurtenissen
binnen politieke partijen'.
kelen de boventoon voeren.

Operettevereniging
brengt Walsdroom

VERENIGINGSNIEUWS
Postzegelclub
De Zandvoortse Postzegelclub
houdt vanavond, donderdag 15
maart, een snuffelavond in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. Dit is een clubavond zonder
veiling. Men heeft alle tijd en gelegenheid voor de gebruikelijke 'handel en wandel' betreffende postzegels. Iedereen is welkom. Inlichtingen: tel. 13241 of 16456 (na 18.00 uur).

Ned. Vereniging
van Huisvrouwen
De NVvH houdt vrijdag 16 maart
een wandelkontakt in restaurant

Brinkmann, Grote Markt te Haarlem. Dinsdag 20 maart 10.00 uur ontvangst van nieuwe leden in het Eigen Huis, Boekenrodestraat 9, Haarlem.
Woensdag 21 maart houdt mevrouw A. Habers in De Pauwehof,
Achterweg 17a te Heemstede, een lezing met dia's over de Amsterdamse
School, aanvang 10.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

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

Met de zon pal op je ruiten, van gaderingen waren in de tijd van
waarachter de spruitende knop- burgemeester Machielsen een bepen van de forsythia reeds te be- levenis op zich, verbaal sloegen de
speuren vallen, bekruipt mij een raadsleden elkaar soms de hergevoel van tevredenheid. Zand- sens in. Met de komst van burgevoort ligt er op dit moment bla- meester Van der Heijden was het
kend bij. De gang naar het strand afgelopen met het gekrakeel. De
in de vroege morgenuren heeft enige sensatie tot nu toe is een
aardig wat nieuwtjes opgeleverd. raadslid die door zijn' stoel zakt.
(Boze tongen beweren overigens
dat de hele zaak in scène gezet is).
Versteege
Nieuw is een dergelijke handelsDe meeste tenten staan er al. wijze in de politiek overigens niet.
Paviljoen 12a is reeds geopend, Politici staan er nu eenmaal om
evenals in Sea Gull ook hier ande- bekend dat zij geen middel schure gezichten achter de balie. Mare wen om de gunst van de kiezers
en Nina Versteege zijn al lang geen naar zich toe te trekken. Geen
onbekenden meer in de badplaats. middel wordt soms onbeproefd
De 24-jarige Nina komt uit de ver- gelaten om de tegenparij pootje te
zorgings-sector, zij besloot vorig lichten. Nog onlangs konden we
jaar in navolging van haar man de getuige zijn van de verkiezingsoverstap naar het strand te ma- stunt van enkele politieke partijken.
en, waarbij de toekomstige ambteDe 27-jarige Mare is zogezegd naar Bloeme (nu nog PvdA-raadsmet het strand vergroeid. Als ras- lid) al bij voorbaat min of meer in
echte Zandvoorter zeulde hij discrediet werd gebracht. Geen
reeds jaren geleden door het mul- fraaie vertoning, het doel heiligt
le zand om de verpozing zoekende blijkbaar alle middelen.
badgast van dienst te zijn. 'Leve de
vrijheid en leve de buitenlucht',
was daarbij zijn devies. Een lang
gekoesterde droom werd werke- 'Steek'
lijkheid. Fred van Caspel verkocht
Van de politiek terug naar het
vorig jaar, na enkele jaren strand- dorp lijkt een grote stap. Twee weleven, zijn tent en Mare en Nina ken geleden berichtten wij u dat
waren er als de kippen bij om het Harrie en Kees van café Bluys aan
hele spul over te nemen.
de Buureweg Zandvoort gaan verlaten. Een nieuwe uitbater is al
gevonden. De meest humoristiErfenis
sche barman van de Zeestraat
Ook Van Nooyen van paviljoen gaat de zaak overnemen, een echte
Sea Gull houdt het na 16 jaar voor Zandvoorter, zo is beloofd. Zijn
gezien. Hij verkocht zijn spul aan naam kunnen wij in deze rubriek
Smit, die voorheen werkzaam was eindelijk prijsgeven: Mark van der
in de betonbouw. Smit is een Meije. Zo Zandvoorts als de zee.
nieuwkomer. Ervaring met het
Hij is er één van de 'Steek', een
strandleven heeft hij nog niet. bijnaam die uit vroeger tijden
Dankzij de erfenis van Van Nooy- stamt. Uit de tijd dat de reddingsen, die immers voorheen een van boot nog met de hand te water
de drukste strandtenten runde, werd gelaten. < Om te voorkomen
moet het hem wel lukken. De loka- dat de sloep voortijdig het ruime
tie is in ieder geval uitstekend, de sop zou kiezen kreeg opa Van der
trap af bij de rotonde en dan met- Meije van de schipper de opdracht
een rechts, het kan niet missen. een stuk hout onder het vaartuig
Gelukkig voor de andere strand- te steken. Het commando 'steek'
tenthouders moeten zij het meer werd op die manier zijn bijnaam,
van hun vaste klanten hebben. iets wat - zoals bekend - vroeger
Hun binding met het publiek wel vaker in de badplaats voorvraagt dan ook om meer service kwam.
en die wordt op het strand ruimschoots gegeven. Jaap Paap van
het Trefpunt kan er over meepraten. Paap 'zit' het langst op het Riemersma
strand en hij weet als geen ander
Deze week bereikte ons het bedat klantenbinding een van de richt dat op 72-Jarige leeftijd is
sterkste troeven is om een tent overleden de bekende Zandvoortdraaiende te houden. Afgelopen se aannemer Riemersma. Naast
zondag beleefde Paap zijn pri- zijn vakmanschap stond hij voormeur. Die dag namelijk raakte in al bekend als een sympathiek
de drukte rond de strandloop bij mens. Vanaf deze plaats wensen
zijn paviljoen het eerste kind wij de familie Riemersma veel
zoek.
kracht en troost bij dit voor hen
ongetwijfeld groot verlies.

Politie
• Vanachter haar werktafel in de bakkerszaak toont Miranda Paap het model paasei dat haar een derde prijs
Opleverde.

Foto; Berlott

Brons voor paasei van Miranda

'Je moet 't in je vingers hebben'
ZANDVOORT - De jonge Miranda Paap uit de Potgieterstraat wordt al door menigeen
vergeleken met mevrouw Seysener. Deze staat in Zandvoort
bekend om haar prachtige
paaseieren. Met Miranda,
blijkbaar een natuurtalent,
gaat het dezelfde kant op.

De 22-jarige Miranda is getrouwd
met Jaap Paap, de zoon van Engel en
Truus, menigeen zal hen kennen
van de bakkerij in de Potgieterstraat. In de etalage staat een tiental
prachtig opgemaakte paaseieren, allemaal van de hand van Miranda.
"Het bruidsei is mijn grote trots",
verklaart zij, wijzend op een gigantisch ei met daar bovenop een bruidMevrouw W. Vree houdt dinsdag spaartje. Het ei daarnaast is even20 maart, aanvang 14.00 uur, in het eens een kunstwerkje, compleet met
Gemeenschapshuis een lezing over drie kleine flamingo's.
"Omdat je de eieren niet terugPaasfolklore en -gebruiken.

Vrouwen VanNu

krijgt, heb ik die maar niet inge- stuk in beslag neemt. Eventueel
stuurd", zegt Miranda. Het gaat over maakt zij er ook op bestelling, met
een wedstrijd paaseieren maken, die de door de klant gewenste kleurtjes,
vorige maand in de provincie Noord- poppetjes en dergelijke. Meestal kan
men haar 's middags in een speciaal
-Holland werd gehouden.
hoekje in de winkel aan het werk
Maar liefst 60 inzendingen waren zien. In totaal zullen het er dit jaar
er, waaronder een van Miranda, zo'n vijftig worden, maar toch worwaarmee zij voor het eerst deelnam den niet alle paasartikelen bij bakaan een wedstrijd. Zij won de derde kerij Paap door Miranda vervaar prijs. "Dat was wel een verrassing, digd. "Want", zo verklaart zij, "Enmaar het ging mij niet zo om de gel en Jaap gaan binnenkort óók eieprijs. Het is gewoon leuk om mee te ren maken, chocolade eieren voor
doen en af te wachten wat zo'n jury de kinderen, met bijvoorbeeld een
van je werk vindt". In april wordt kuikentje er boven op".
het wéér spannend, want dan doet
Miranda mee aan een wedstrijd van
Waarschijnlijk is Miranda een natuurtalent, want amper een jaar gede voorjaarsbeurs in Haarlem.
leden is zij met dit werk begonnen.
Bovendien heeft zij haar vaardigBestelling
heid helemaal zonder nulp in dit reAlle paaseieren in de etalage, van cordtempo ontwikkeld. Een speciagroot tot klein, zijn van haar hand, le succesformule blijkt er niet te
een werkje dat ongeveer een uur per zijn. "Je moet het leuk vinden en 't in
je vingers hebben", blijft haar bescheiden mening.

Of de serviceverlening van de
Zandvoortse politie dit jaar als
vanouds zal zijn, is nog maar zeer
de vraag. Pas als de voorjaarnota
wordt aangeboden zal blijken of
de politiek bereid is de nodige pecunia op tafel te leggen, daarmee
het korps meer armslag gevend
om zijn werk naar behoren uit te
voeren.
Nu al is de politie onderbezet, zo
is gebleken. Met grote vreze moet
dan ook naar de toekomst worden
uitgezien. Gelukkig hebben wij als
burgers onze veiligheid deels in
eigen hand. Met de verkiezingen
voor de deur moet het toch niet
moeilijk zijn de politieke partijen
eieren voor hun geld te laten kiezen. Wij willen zo graag als internationale badplaats mee gaan tellen. Over enkele maanden liggen
er weer zo'n honderdduizend zonaanbidders op het strand. Om
nog maar te zwijgen over de duizenden toeristen die dan in ons
dorp verblijven. .Met alleen maar
een handjevol agenten in je achterzak wordt het gegarandeerd
een puinhoop.

Kiezers
Over politiek gesproken: Met
weemoed denk ik soms terug aan
die tijden van weleer. De raadsver-

Zoon
De voorzitter van de Vereniging
Ambulante
Vishandel,
Jaap
Kroon, getrouwd met Nicole
Schaepman heeft afgelopen week
een zoon gekregen. Jaap staat met
zijn viskar op de zuid-boulevard.
Met deze jonge spruit is het inwonersaantal van onze badplaats op
15.525 gekomen.

Doodzonde
Voor miljoenen guldens is er geïnvesteerd om de boulevard een
beter aanzien te geven. De renovatie van de Boulevard De Favauge
is nagenoeg afgerond en het tegelmotief ligt er ogenschijnlijk
prachtig bij. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat veel tegels
nu al beschadigd zijn. De oorzaak
moet worden gezocht in het feit,
dat sommige paviljoenhouders dit
gedeelte met hun zwaar beladen
vrachtwagens als aanvoerroute
gebruiken. Doodzonde eigenlijk.
Dit was het weer voor deze
week. De 21e gaan we natuurlijk
met z'n allen naar de stembus.
Laat uw stem niet verloren gaan.
Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Olifanten komenniet verder dan de voordeur TZB-softbal verwelkomt 250e lid

ZANDVOORT - Palace Hotel
kreeg zondagmiddag bezoek
van een paar echte olifanten.
De dieren kwamen uiteraard
niet verder dan de voordeur,
maar zetten wel extra luister
bij, bij de opening van een tentoonstelling van wildlife schilderijen van Jan Her meier.

ZANDVOORT - De softbalafdeling van sportvereniging
TZB heeft afgelopen week haar
250e lid ingeschreven. Reden
voor een klein feestje in huize
Noltee aan de Fahrenheitstraat.

De tentoonstelling bevat met
name 'Afrikaanse' werken, ruim derHg olieverf-schilderijen en een aan| tal litho's. Hermeier heeft een zekebinding met dat werelddeel, dat
hij diverse keren bezocht om de die''en in hun eigen omgeving te bestuj deren. Zijn werk is door P.T. Kho,
eveneens organisator van de Cobraj 'tentoonstelling in Palace, naar
| Zandvoort gehaald.
De vijftigjarige Hermeier is onder
'neer bekend van de Brusselse Modern Jazz Society, waarvan hij van
'956 tot 1957 eigenaar was. Na die
[ijd richtte hij zich steeds meer op
"et schilderwerk, met vooral wilde
dieren
als onderwerp. Zijn wildlife
c
ollectie was eerder onder andere in
de
Wild-Life Gallery te San Francisc
o en in Guernville, California.
De tentoonstelling in Palace Hotel, Burg. van Fenemaplein l, is tot
met 22 april (Pasen) te zien.

• Wild-life schilder Jan Hermeier moest even 'op de schouders'.
Foto: Bram Stijnen

Marjolein Noltee had als vrouw
des huizes weinig moeite met het
gezelschap dat zondagmiddag haar
huis kwam binnenvallen. Als peuterleidster bij de Van Heuven Goedhartschool is ze enige drukte wel
gewend. Het bosje bloemen dat haar
door enkele bestuursleden van TZB
werd aangeboden, stelde zij zeer op
prijs.
Reden voor deze bloemenhulde:
Marjolein heeft zich vorige week opgegeven als slow-pitcher bij het recreatieteam van deze club. Het toeval wilde dat zij met haar aanmelding als 250e lid op de ledenlijst terechtkwam. Een opmerkelijk aantal
voor een vereniging die zich pas drie
jaar met deze tak van sport intensief
bezighoudt.
Het softballen heeft de laatste jaren in Zandvoort een grote vlucht
genomen, dat blijkt wel uit de vele
teams, waaronder vier dames-, vier
heren-, twee aspiranten-, een pupillen-, een slow-pitch- en twee peanut-

o Bestuurslid Joke Van Soest en organisator Gerda Paap verwelkomen met
een bos bloemen Marjolein Noltee als 250e lid van TZB-softbal.Foto Bram stenen

-teams. Als alternatief voor de voetbalsport kan TZB in de zomermaanden zijn speelvelden op deze wijze
ten volle benutten.
Het slow-pitch-team komt dit seizoen voor het eerst op het veld. Gerda Paap is de grote promotor van
deze gemengde club. De dames en
heren hebben zich de laatste maanden onder haar leiding goed voorbereid, zodat er nu al in competitiever-

band gespeeld kan worden. Ondanks het grote ledenbestand kunnen belangstellenden zich nog opgeven voor deze gezellige en sportieve
tak van buitensport. De terreinen
van TZB kan men vinden aan de
Kennemerweg.
Inlichtingen worden verstrekt
door bestuurslid Joke van Soest,
Potgieterstraat 38, 2041 PD Zandvoort. Telefoon: 19257.
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DE PARTIJ VAN DE ARBEID ...
OMDAT ZIJ UW VERTROUWEN WAARD IS

APPARTEMENTENGEBOUW „DE ZILVERMEEUW"

STEM 21 MAART

LIJST 2

PvdA

r ,
ZANDVOORT IS NIET ALLEEN VOOR DE TOERIST!
reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

Hohl
en

VAKANTIEMEDEWERKERS
(voor bediening en spoelkeuken)
Voor informatie bellen naar:

mevrouw M. Doves
tel.: 02507-13234

VAN DEN HEUVEL
makelaar in assurantiën
Het zal U ongetwijfeld bekend zijn dat
per 1 januari 1991 het belastingvrije
sparen/beleggen beperkt gaat worden.
Onder de naam BREDE
HERWAARDERING vindt een wijziging
van het fiscale regime voor
onderhoudvoorzieningen en
spaarvormen plaats.
Wat echter niet verandert zijn de
(bestaande) polissen, gesloten vóór 1
januari 1991.
Deze polissen zullen gerespecteerd
blijven!
Met deze annonce wilden wij één en
ander nog even onder Uw aandacht
brengen.
U kunt hieruit Uw eigen conclusies
trekken.
Voor meer informatie kunt U ons
natuurlijk altijd bellen.

van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Voor onze glasservice
zoeken wij

hulpglaszetter
met voorkeur ervaring en i.b.v. rijbewijs.
Eventueel opleiding tot glaszetter mogelijk.

nva

een
serveerster
plm. 20 jaar

met enige ervaring.

Tel.
02507-13431
Strandpaviljoen

glaszetter

vraagt voor het seizoen
een

toiletjuffrouw
Tel. 02507-13200

Iemand i.b.v. rijbewijs, zelfstandig kunnen
werken, leeftijd vanaf ± 30 jaar. Geboden
wordt de mogelijkheid zelfstandig voor
planning en uitvoering van de werkzaamheden te zorgen. Bij gebleken geschiktheid leiding te geven aan de divisie glaszetters.
Uiteraard met de daarbij behorende financiele zekerheid. Voor verdere informatie:

/ / / 'i'//

GLASSERVICE
SCHILDERWERKEN

yyy

Postbus 57 / / / / /
/ LJLJ
2040 AB
AB
Zandvoort

.......

Nieuw te bouwen appartementen te koop aan de Hogeweg
Op de lokatie Hogeweg 76 te Zandvoort is ter vervanging van de bestaande
bebouwing een plan ontwikkeld voor 6 appartementen en een penthouse.
Met de bouw van dit projekt zal zeer binnenkort worden gestart.
De appartementen bevatten:

Seagull

en

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

.

uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Tel.:02507-15602
nf - 16089

* 2 of 3 kamers
* royale living met aansluitend
terras/balkon aan de zuidzijde
* ook uitzicht op de Hogeweg
* schuifpui naar terras/balkon
* kompleet ingerichte keuken met
werkbalkon
* badkamer met bad en
afzonderlijke douche
*eigen parkeerplaats
in de kelder

VÜÜRBOETSTRAAT 14
ZW./BOULEVARD P. LOOT
Direkt aan zee gelegen parterrewoning met tuin
achter, opzij en voor met groot zonneterras op
uniek punt aan boulevard. Inclusief stenen garage (ca. 7 x 3,2 m). Eventueel ook gehele perceel
incl. verhuurde bovenwoning te koop. Perceel
v.v. ged. dubbele beglazing, c.v. gas, elektrische
boiler. In prima staat van onderhoud. Parterre:
entree,
ruime hall, woonkamer aan zeezijde (35
m2) over de volle breedte, keuken, toilet, douchekamer met wastafel, slaapkamer (4x4m). Souterrain: 2e slaapkamer met wastafel, kantoor,
grote bergkamer, c.v. ruimte met wasmachineaansluiting. Oplevering vanaf juni 1990

CEfVE

Bel direct voor
alle reparaties
en
vernieuwingen.
Vrijblijvend

Ook voor uw andere
loodgieterswerken.

Tel. 02507-19559
Of 02520-21378.
Italiaans restaurant

bij

vraagt

2 serveersters
of 2 kelners
m. ervaring.
Bellen na 13.00 uur 02507-18610

Fa. Gansner & Co.

Volop voorjaar

Haltestraat 46, Zandvoort

MAKELAAR o.g. BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

makelaar/ o.g.
2042 PR Zandvoort
Jhr P N Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507 • 1 26 14

prijsopgaaf.

BELLA ITALIA
H. W. COSTER BV

* kelder en alle woonlagen met lift
bereikbaar
* eigen c.v. installatie
* spouwmuren tussen de
appartementen
* zwevende dekvloeren
* inbraakpreventie
* voorname architectuur
* beperkt aantal dus blijvend
exclusief
* koopsom v.o.n. vanaf ƒ 299.000,-

Nadere inlichtingen en verkoop

DAK LEKT OF
GOTEN STUK.

Met vriendelijke groeten,
Van den Heuvel
Makelaar in Assurantiën
.
02507-12468
£ V*
passage 36-38-40
*|** i- i postbus 413
V l IQ 2040 ak zandvoort

Bad Zuid
vraagt voor het
seizoen 1990

vraagt:

ORITBIJTDAMES

Vis Rest.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloem werken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

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

^Vebea/kozijnentecbniek
Modelwoning en administratie:

KIEVITSLAAN 67 - VINKEVEEN 02972-2150/2170
Geopend 900-1700 uur Zaterdag en 's avonds volgens afspraak

RAMEN, DEUREN EN
SCHUIFPUIEN IN KUNSTSTOF
OOK LEVERBAAR IN ALUMINIUM EN HARDHOUT
BIJPASSENDE HORREN
VERKRIJGBAAR

VERKOOP/MONTAGE
KUNSTSTOF
DAKGOOTBEKLEDING
Ramen en deuren zijn vervaardigd
van
Thyssen-kunststofprofielen.
Thyssen Plastik KG Munchen is 's
werelds grootste producent van
Hard-PVC-profielen en op dit terrein toonaangevend m kwaliteit en
vorm.
Aan aannemer en particulier rechtstreeks af
fabriek. Dus... betaalbare prijzen voor een
kwahteitsprodukt! Montage geschiedt door
m de fabriek getrainde monteurs! U krijgt 10
jaar garantie op de konstruktie van de
puien, plaatsing en het meegeleverde isolatieglas.

/ VOORJAARSAKTIE
10% KORTING OP HET MATERIAAL
Voor informatie: onderstaande bon in ongefrankeerde envelop aan antwoordnummer 5580, 3600 ZP Vinkeveen.
Naam .
Adres: . .. .
PC en woonpl
Telefoon .

ZANDVOORT - Zeereep

•BENT U ER OOK ZO EÉN
DIE 'T VERKEER
MET ÉÉN VINGER REGELT?

T.k. Uniek horecabedrijfsgebouw tussen strand en circuit, nabij Grandorado.
Afm. 8,5x25 m incl. event. woonruimte, aparte verkoopkiosk. Recreatieve bestemming. Direkt te aanvaarden. Inl.

makelaar/ o.g.
CEflTE
tel. 02507-12614.

EERST DENKEN, DAN

DOEN.
t i , n u t ili Stil hl M litl i-li Rl L

:

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

Steeds meer mensen krijgen
te maken met steeds meer vrije
tijd. Als het niet de part-time
job of de atv-dag is, krijgt men
liet wel bij 'het vervroegd uittreden'. Ook werkenden met
druk bezette banen hebben
vrije tijd, zij het wat minder.
De een beschouwt het als een
zegen, de ander ziet zichzelf
juist liever meer werken. De
invulling van dat overschot aan
tijd is sterk persoonsgebonden,
iedereen is daar vrij in. De commercie heeft zich op de vrije
tijd geworpen en de besteding
van de uren die niet aan werk
opgaan wordt sinds kort wetenschappelijk onderzocht. Het fenomeen vrije tijd is iets
nieuws, het is van deze tijd.
Een gesprek met prof. Beckers
uit Tilburg.
Tien procent van de uitgaven
wordt besteed aan vrije tijd, geen
wonder dat de commercie zich er
graag op stort. Het rechtvaardigt
ook dat de wetenschap zich er al
mee bemoeit. Op de Katholieke Universiteit Brabant is er sinds vier jaar

'Huizen ruimer
«bouwen met een
hobbykamer'
een studierichting vrijetijdswetenschappen, opgericht door de hoogleraar Th. Beckers. Volgens hem staat
ons nogal wat te wachten. Ondanks
de steeds meer vrijkomende tijd,
krijgt het verenigingsleven het zeer
moeilijk in de jaren negentig. „In de
nieuwe samenleving wordt vrijblijvendheid steeds belangrijker. 'Er
zullen daarom verenigingen verdwijnen", voorspelt Beckers.
Problemen om te onderzoeken genoeg voor de sociale wetenschap der
vrije tijd, want het begrip is ruim.
Iemand die geen werk heeft, kijkt
anders tegen de zee van vrije tijd
aan, dan iemand met een drukke
baan die tussen de bedrijven door op
zoek is naar een vrij uurtje ter ontspanning. „Het is te hopen dat het
verschil tussen werkenden en nietwerkenden in de loop der jaren
wordt opgelost. We moeten leren de
tijd afwisselender in te delen. Het is

Nieuwe samenleving staat in
teken van vrijblijvendheid

onaanvaardbaar en verwerpelijk dat
sommigen met veel vrije tijd er niet
van profiteren en mensen met te
weinig tijd dat wel doen", zegt Beckers.
Het lijkt een vreemde redenering,
maar volgens de professor in de vrijetijdswetenschappen is het hebben
van betaalde arbeid het paspoort
naar deelname aan vrije tijd.

bruiksgroepen moeten toelaten."
Uit cijfers blijkt dat er steeds vaker gekozen wordt voor individuele
sportieve bezigheden zoals wandelen, fietsen, tennis, trimmen en watersport. Bestaande verenigingen
zullen daar op moeten inspelen.
Wat in de sport geldt, gaat ook op
voor buurthuizen. Door privatisering zullen daar ook voorzieningen
worden opgedoekt. Beckers vindt
het geen probleem dat de markt
daar zijn, logische, kapitalistische
werk doet. „Je hoeft dat niet nodeloos te ondersteunen. Maar de overheid moet dat proces ook niet versnellen. Ze moet selectief zijn. Mensen die in een isolement zitten, moeten daar niet de dupe van worden."

Gevoelsmatig
Beckers: „Mensen met werk genieten meer van hun vrije tijd. Niet
alleen omdat ze er meer geld voor te
besteden hebben. Juist gevoelsmatig hebben ze het recht op vrije tijd
verdiend en ze willen dat optimaal
benutten. Bij mensen die gedwongen tijd te over hebben, werklozen
bijvoorbeeld, is de gebruikswaarde
minder. Uit een onderzoek blijkt dat
werkende vrouwen meer aan sport
doen en ook meer verschillende
soorten activiteiten verrichten dan
huisvrouwen die meer vrije tijd voor
zichzelf hebben. De een heeft het
probleem 'hoe kan ik mezelf vrijmaken' en schaft zich daarom apparaten zoals magnetrons aan. De ander
vraagt zich af hoe hij zijn tijd kan
uitbouwen tot een zinvol alternatief."
Het hebben van werk heeft, behalve dat het energie- opwekkend kan
zijn, ook nog als voordeel dat het
makkelijker is sociale contacten op
te bouwen. „Sommige werklozen
trekken zich terug in een isolement,
zoals dat ook in in de jaren dertig
gebeurde. Het verschil is dat men nu
met faciliteiten als de tv en de auto
op een hoger niveau leeft", aldus
Beckers.

Alcohol
Zeventig jaar geleden kreeg men
het recht op de achturige werkdag.
Al die vrijkomende uren boezemden
de autoriteiten zorg in, want kon de
arbeider daar wel mee uit de voeten?
„De vrees bestond dat mensen zouden afglijden naar drankmisbruik
en ander onzedelijk gedrag. Dat
bleek niet het geval te zijn. Omdat de
arbeid als minder belastend werd

(ADVERTENTIE)
KOMPLETE SLAAPKAMERS

Onderwijs

• Prof. Beckers: „de tijd is rijp voor een vrije-tijdswinkel. Het moet een centrum
zijn voor advies en waar je je kunt voorbereiden op en gestimuleerd wordt voor
hobby's en activiteiten"

ervaren, had men juist minder be- jaren negentig", zo vergelijkt hij
hoefte aan compensatie in de vorm beeldend.
van alcohol. Toch werden door de
„In de nieuwe samenleving is een
vakbeweging en kerken allerlei grote vrijblijvendheid zeer belangvoorzieningen getroffen. Volkstui- rijk geworden. De nadruk komt te
nen, sport- en andere verenigingen liggen op kortstondige en intensieve
werden opgericht en men organi- activiteiten. Mensen laten zich niet
seerde groepsreizen. Je was afhan- meer vangen in het verenigingsle------ ven. Sportorgakelijk, je had
geen auto. Later,
nisaties en andein de jaren zesre verenigingen
tig, ging men
die een rijk vermeer zijn eigen
leden hebben op
gang. In die jadie collectieve
ren zijn er veel
basis/krijgen het
verenigingen opnu
moeilijk."
geheven of leefVolgens Beckers
den een zeer
zullen de amanoodlijdend beteuristische
staan. De tijd
clubs professiowas voorbij van ••••••••^•••M •••••••^^•I^^BB neel geleid moe'samen uit, samen thuis'. Het vereni- ten worden om het hoofd boven wagingsleven kalfde af. Tegenwoordig ter te houden.
ziet het er ook somber uit voor
De commercie spingt er op in,
.clubs, volgens Beckers. Mensen want de markt weet waar nieuwe
worden steeds individualistischer inkomstenbronnen te vinden zijn.
en uiten dat ook in vrijetijdsactivi- Het vergt een ingrijpende verandeteiten. Vroeger was het vrij normaal ring, de wet van de remmende voordat je je hele leven trouw bleef aan sprong zal daarom volgens de hoogeen sportclub. „In de jaren zestig leraar ook parten spelen. Beckers:
was een stacaravan nog zeer popu- „Er zullen dergelijke voorzieningen
lair, maar die markt is helemaal in moeten gaan sluiten. Ik denk dat er
elkaar geklapt. Het idee dat je je bijvoorbeeld geen plaats is voor de
bindt, past niet meer in de dynami- 'besloten wereldjes' zoals veel voetsche wereld van nu. Een camper taalclubs zijn. Men zal opener moehoort meer bij het gedrag van de ten worden, fuseren en meer ge-

'Vrijetijdswinkel
moet er komen voor
advies over hobby's'

Het begrip huishouden
wordt steeds breder. De Huishoudbeurs'90 besteedt niet alleen aandacht aan de woon-,
slaap-, badkamer en keuken,
ook de nieuwste modetrends,
speelgoed en zelfs tussendoorvakanties en uitstapjes in Nederland, komen aan de orde.
Eén van die uitstapjes is de
beurs zelf, want de meeste bezoekers benutten de openingsuren optimaal. Er wordt een
voorproefje gegeven op het
huishouden in de jaren negentig. Dat is ook letterlijk pp te
vatten: nieuws op culinair gebied kan de bezoeker proeven.

VOEDING
worden deze vernietigd en de aanwezige bederfbevorderende bacteriën
worden verminderd. De vpedingswaarde van gekookte melk is gelijk
aan die van rauwe melk. De klassieke ziekteverwekkers in rauwe melken melkprodukten, de tubercelbacil
en de brucellabacterie, komen in Nederland niet meer voor. Maar besmetting met Q-koorts-bacterie is
geen zeldzaamheid. Q-köorts is een
algemene infectieziekte waarbij
hoge koorts en longafwijkingen kunnen optreden. Q
komt van het Engelse woord 'query' dat vraag of vraagteken betekent; dit omdat aanvankelijk niet bekend was
wat de ziekteveroorzaker was. De Q-koorts wordt veroorzaakt door de Coxielle burnetii.
Gebruik van rauwe melk of daaruit bereide produkten,
bijvoorbeeld koud bereide vla of pudding, kan besmetting opleveren met deze ziekteverwekkende bacterie.
Mensen kunnen de besmetting niet op elkaar overbrengen.
Rauwe melk moet dus gekookt worden. Dat doet u zo:
neem een pan met dikke bodem en spoel hem met koud
water om. Doe dp melk erin en breng hem al roerende
aan de kook op een hoog vuur. Koel de melk daarna snel
af, onder af en toe roeren. Of zet de pan met melk in
koud water. Bewaar de melk afgedekt in de koelkast.
Tip: neem voor het koken van melk een aparte pan en
gebruik die niet om andere dingen in te koken. In
praktijk blijkt dat melk eerder aanzet in een pan die ook
voor andere voedingsmiddelen wordt gebruikt.

Banaan breekt vitamine C af
Wist u dat in banaan een enzym zit dat vitamine C afbreekt en dat het drinken van rauwe
melk niet echt verstandig is? Een medewerkster van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding geeft in deze rubriek antwoord op bovenstaande vragen.
Is het waar dat zuigelingen geen vruchtenmengsel van
sinaasappel en banaan mogen?
Dat ligt eraan. In banaan komt een enzym voor dat
vitamine C afbreekt. In een mengsel van fruit waaraan
'anaan is toegevoegd, vindt dus verlies van vitamine C
)laats. Wanneer bijvoeding een belangrijk onderdeel
!aat vormen van het totale menu van zuigelingen, moet
leze alle voedingsstoffen in voldoende mate bevatten.
ïet vruchtenhapje wordt dan een belangrijke bron van
vitamine C. In dat geval is het raadzaam niet steeds een
vruchtenhapje met banaan te kiezen. Als het fruithapje
naast
borstvoeding of volledige zuigelingen wordt gegev
en is de aandacht voor vitamine C niet, nodig. De
'orstvoeding en de volledige zuigelingenvoeding dekken de behoefte aan vitamine C volledig.
fs het drinken van rauwe melk gevaarlijk voor de ge*ondheid?
Wij raden het drinken van rauwe melk af omdat melk
ziekteverwekkende bacteriën kan bevatten. Door koken

_

Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, postbus 85700,
2503 CK 's Gravenhage: Infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen tussen
13.ÜO en 17 uur. ƒ 0,40 per minuut).

Er groeit iets scheef in de Nederlandse maatschappij. Er ontstaat
voor de meesten meer vrije tijd,
maar het onderwijs schenkt geen
aandacht aan dit fenomeen, terwijl
er wel problemen gaan rijzen. Volgens professor Beckers is er een
aantal basisgegevens nodig om de
vrije tijd goed te kunnen benutten.
Je moet het gevoel hebben datje het
hebt verdient, je moet er de middelen voor hebben, dus geld en tijd en
in sommige gevallen zijn er openbare voorzieningen voor nodig. „Maar
vaardigheden zijn ook noodzakelijk", zegt hij.
„Vaak zal het succes dat je hebt in
je vrije tijd afhangen van je vaardigheden. Die kun je leren, maar het
onderwijs is tegenwoordig te sterk
gericht op beroepsvoorbereiding. Ik
vind het uiterst bedenkelijk dat persoonlijke vaardigheden zo worden
verwaarloosd en dat er verloedering
optreedt. De campagne 'kies exact'
is alleen gericht op de arbeidsmarkt.
Vakken als muziek, sport, creatieve
vakken, maar ook aardrijkskunde,
geschiedenis en talen zijn zeer belangrijk om later beter van je vrije
tijd te profiteren."
Voordat de effecten hiervan merkbaar zijn, gaan er wel wat jaren voorbij. Beckers heeft daarom ook een
idee om nu mensen te steunen in het
invullen van de vrije tijd. De tijd is
rijp voor een vrijetijdswinkel. „Daar
moeten niet alleen kampeerspullen
te koop zijn. Het moet juist een ceritrum zijn voor advies en waar je je
kunt voorbereiden op en gestimuleerd wordt voor hobby's en activiteiten. Club- of buurthuizen voldoen
hier niet aan; vrije tijd is meer dan
knutselen en fröbelen, ook doe-hetzelven, tuinieren en toerisme moeten de aandacht krijgen. Zo'n winkel
moet een toegankelijke sfeer heb-

ben, waar men zonder lidmaat
schapskaart of binding binnen
komt."
De gedachtengang van Beckers
zou bijvoorbeeld werklozen kunnen
stimuleren, een groep die vaker problemen heeft met zinvolle vnjetijdsbesteding, „maar het zou aardig zijn
als het ontmoetingsplaats is voor allerlei groepen."

'Prosumptie'
De vrijetijdswetenschap introduceert een nieuwe term: prosumptie
„Men wil niet alleen passief genieten. Die markt is verzadigd, hoewel
de consumptiemarkt stabiel op een
hoog niveau blijft bestaan. Mensen
gaan meer zelf ondernemen en produceren. In het begin van de jaren
tachtig was het doe-het-zelven en het
hebben van een volkstuin een crisisverschijnsel om geld te besparen.
Nu worden mensen actiever als een
reactie op passief gedrag."
Allerlei hobby's, verzamelen, in de
achterkamer schilderen en andere
creatieve uitspattingen vormen een
flink deel van vrijtijsbestedmg. Het
gebeurt allemaal in de anonimiteit.
„Er is relatief weinig onderzoek
naar gedaan en er is geen politieke of

'Camper past meer
bij deze tijd
dan stacaravan'
commerciële aandacht voor", zegt
hij. „Dat is ook helemaal geen probleem. De individuele betekenis is
erg groot en dat autonome karakter
is kenmerkend, dat is misschien ook
de charme. Er wordt wel eens op
neergekeken, maar ik ben vaak onder de indruk van die hoge graad
van perfectie. Mensen leggen daar
hun hele ziel en zaligheid in."
Het overgrote deel van de vrije tijd
wordt binnenshuis doorgebracht.
De tijdgeest eist daarom ook dat woningen eigenlijk ruimer moeten
worden; er moet plaats zijn voor een
volwaardige hobbykamer. Ondanks
de kleinere gezinnen, moeten de huizen groter worden. Natuurlijk vormen de media, de televisie in het
bijzonder, de belangrijkste vorm
van vrijetijdsbesteding. Beckers laat
een keer de cynisch op te vatten
term 'homo televisicum' vallen,
maar heeft niet de behoefte daar en
waardeoordeel over uit te spreken.
„Ik denk niet dat de televisie verslavend zou kunnen zijn. Ik geloof
er niet in en wil daar ook niet betuttelend over doen. Ik ben optimistisch en een rationalist en denk dat
de meeste mensen er zelf wel uitkomen. Ik behoor zeker niet tot diegenen die denken dat de ondergang
van de beschaving op komst is omdat die verandert."
PERDINAND RUSCH

Huishoudbeurs kijkt naar
toekomst én blikt terug
De Huishoudbeurs is de plek waar koffiemolen, tevens haardroger. Er
nieuwe produkten en artikelen aan wordt niet alleen een terugblik gede consument worden getoond. In presenteerd aan de hand van deze
veel gevallen gebeurt dat op het mo- historische collectie, de organisatoment dat er nog geen sprake is van ren van de Huishoudbeurs kijken
een 'trend'. In de loop der jaren be- natuurlijk ook vooruit naar de jaren
leefden het fenomeen supermarkt, negentig in de presentatie 'Huis &
de doe-het-zelf gedachte, het mee- Interieur'. Middelpunt hiervan is
neem-meubel, de kant-en-klare het Woontheater waar mogelijke inmaaltijd en light-trend hun premie- terieurcombinaties en de verschillende effecten van verlichting worre op de Huishoudbeurs.
Tussen al de hypermoderne appa- den getoond.
raten van modieuze vormgeving, is
Voorbeelden van zelfmaakmode
er dit jaar - tijdens de 45ste beurs - en handwerken worden getoond op
nostalgie te beleven. De eerste staaf- een textieltentoonstelling Een anmixer en breimachine die in de jaren dere expositie heeft als thema Sail
vijftig verontwaardiging en ongeloof 90, waardoor creatievelingen zich
opriepen,
zijn
lieten inspireren. Werkstukweer uit de kast
ken in allerlei
gehaald. Andere
noviteiten van
vormen
van
weleer zijn bijhandvaardigheid zijn er te
voorbeeld steunkousen, een opzien. Bij het
huishouden
blaastaare kleerhanger en een
hoort soms ook
een huisdier en
opmerkelijke
combinatie: een • Op de 'negen maanden beurs' wordt daar speelt de
deze Babybob geïntroduceerd
beurs dus ook op
stofzuigende

• Quooker komt met een nieuwe vinding: kokend water uit de kraan

in.De beurs wordt gehouden van 28
maart tot en met 8 april. Voor (aanstaande) ouders én grootouders is
het aan te raden vanaf 4 april te
komen. Zij kunnen dan meteen,
voor het zelfde geldrde Negen Maanden Beurs bezoeken. Te zien zijn:
kinderkamerinterieurs, baby- en positiekleding, kinderwagens en buggy's, zitjes, verzorgings- en voedingsprodukten en andere zaken die te
maken hebben met zwangerschap,
bevalling en de eerste levensmaanden van een kind.

De Huishoudbeurs In de RAI Is open elke
dag van 10 tot 17 uur. Vanaf w oensdag 4 april
ook 's a*onds van 19 tot 22 uur. De toegangs,prijs, bedraagt ƒ 15,-, alleen 's a\onds ƒ 10,-.
Kinderen \ an 4 tot 12 jaar en houders \ an
Pas 03-kuart betalen 01 erdag ƒ 12.50 en 's
avonds ƒ 7,50.
(ADVERTENTIE)

stofzuiger
onderdelen
voor alle
merken

^HANDYMAN
ONDERDEiENSHOP

'Zenith' is de naam van deze moderne badkamer van Villeroy & Boen

Amsterdam van Woustraal 35 020-6629825
Amsterdam B'iimerpiem 403 020 913502
Amstelveen
Bmnenhot 44
020 457283

De badkamer is slechts een klein
onderdeel van het huis en krijgt
daarom meestal met zoveel aandacht. Toch is er van het sanitaire
vertrek, waarin iedereen dagelijks
minimaal twee maal vertoeft, een
gezellige, trendy en/of functionele
badkamer te maken. De huishoudbeurs heeft een badkamershow mgericht, waar het assortiment van
verschillende leveranciers is te
vergelijken.
Te zien zijn natuurlijk de enorme
hoeveelheid sanitair en tegels m
de meest uiteenlopende kleuren.
Ze vormen de basis voor de badkamermrichting, maar de echt grote
uitgaven voor de badkamer zijn
ook te bewonderen: de nieuwste
tweepersoons baden en de wMrlpool-achtige ligbaden. Verder zijn
er tal van ontwerpen van kranen.
Voor de douche-liefhebbers zijn
bijvoorbeeld verwisselbare douchekoppen te bekijken. Verder
zijn vertegenwoordigd vele badkamer-accessoires zoals opbergsytemen, zeepbakjes en spiegels.

Behang
Het behang schijnt te zijn herontdekt. In de verfbranche wordt de
keuze m kleuren en mogelijkheden steeds groter (ook milieuvriendehjk!), maar de behangleveranciers hebben ook niet stil gezeten. Het behang kent nieuwe collecties die alle zijn afgestemd op
de nieuwe trends m het interieur.
De consument kan weer onbeperkt kiezen en met een beetje
handigheid zijn de rollen eenvoudig, snel en voor niet al te veel geld
op de wand aan te brengen. In trek
zijn de grote nostaligsche motieven met bloemen, grafische dessins in vergrijsde primaire tinten,
eenvoudige pasteltmte.i met
structuureffect of bloemvormen
in de aquarel-sfeer.

Modern koken
Het serveren van een lekkeremaaltijd wordt ons steeds makkelijker gemaakt. De apparatuur
moet tegenwoordig echter met alleen praktisch of handig zi]n; vaak
wordt de vormgeving als doorslaggevend beschouwd. In de ruimte
die is vrijgehouden voor de keukencollectie worden bijvoorbeeld
de roestvrij stalen elementen getoond. Het materiaal wordt al jaren gebruikt in de keuken van het
restaurant en is nu ook sterk m
opkomst in de huishoudkeuken.
Nieuw zijn de roestvrij stalen
ovens en diverse kleinere keukenbenodigdheden. Ook wordt de
hoogglans-keuken getoond die
aan het doorbreken is. Door de
nieuwe produktiemethoden slaagt
men erin de laklaag erg hard en
glad te maken. Daarnaast is ook
het materiaal graniet terug van
weggeweest, nu in de kleuren
zwart, grijs en antraciet.
Verder is er op het gebied van keukens ook de moderne strakke soberheid terug te vinden' kastdeuren zonder handgrepen. Ze gaan
open als er licht tegen het front
wordt aangedrukt. Natuurlijk zijn
er magnetrons en ovens te bezichtigen. Zelfs een combinatie van die
twee: de 'hi- speed oven'. Deze
kent drie bereidingsmethoden: als
magnetron door middel van microgolven, als turbo-oven met hete
lucht en de hi-speed stand tenslotte die de twee combineert.

Doe-het-zelf
In het Doe-het-zelf-paviljoen worden vooral de snoerloze apparaten
getoond. De eerste snoerloze boormachine werd twintig jaar op de
maan gebruikt, nu is het oplaadbare gereedschap van professieneel kaliber in de achtertuin en
makkelijk op de boot te gebruiken. Een praktisch systeem is de
losse accu waarop verschillende
hulpstukken zoals boren, zagen
en schroevedraaiers op kunnen
worden aangesloten. Er is een demonstratieplein, waar de resultaten te zien zijn van de nieuwe materialen en gereedschapen.

Nieuwe vloeren
Duurzaamheid wordt door de consument als belangrijk ervaren als
het om vloerbedekking gaat. Vandaar dat parket, rubber, grind, keramische tegels steeds vaker worden toegepast. In het parket is het
mogelijk zelf ontwerpen te maken
met houtsoorten en ook meer invloed uit te oefenen op de kleuren.
Populair wordt grind als vloerafwerking, dat in vele kleuren verkrijgbaar is. De grindvloer is opgebouwd uit vele kleine kiezeltj es
die ter plaatse met een hars gefixeerd worden of kant en klaar als
tegel in de handel te koop zijn.
Veel gevraagd zijn effen vloeren
waarin een handvol kiezels m een
contrasterende kleur is verwerkt.

De VVD is actief

Openbare orde en
veiligheid

F E VAN CASPEL
De VVD heeft de afgelopen vier jaar een heel duidelijke koers gevaren waarbij als
doel voor ogen stond de in het slop geraakte ontwikkeling van Zandvoort een
stevige impuls te geven
De stormachtige ontwikkeling die de gemeente in deze periode heeft doorge
rnaakt heeft lokaal duidelijk afgerekend met het doemdenken dat in Zandvoort de
overhand leek te hebben gekregen Door de realisering van belangrijke projekten
d e op vele plaatsen in Zandvoort uit het bijna niets zijn verrezen zoals het Gran
Dorado het Elysee Beach Hotel de vernieuwde boulevards de rotonde het
Casino het Circustheater en diverse woningbouwprojekten heeft het enigszins
negatieve beeld dat tot voor kort over Zandvoort bestond plaats gemaakt voor een
positieve uitstraling gebaseerd op geloof in de toekomst van Zandvoort als
moderne Europese badplaats zowel bij de eigen burgers het bedrijfsleven als de
bezoekers van Zandvoort
Nationaal en ook internationaal heeft men Zandvoort herontdekt en menig onderne
mer heeft de afgelopen wintermaanden de positieve resultaten hiervan gemerkt
Maar we zijn nog niet klaar Waarschijnlijk zal de staatssecretaris van WVC nog dit
jaar beslissen over het definitief verlenen van de A status voor de autosport aan het
circuit De staatssecretaris heeft daartoe 9 voorwaarden gesteld BIJ het vervullen
van die voorwaarden is ook de gemeenteraad ten nauwste betrokken Hoewel de
provincie Noord Holland officieel het standpunt inneemt dat de vernieuwing van
het circuit door de comprimering van de racebaan moet worden bewerkstelligd
zijn er steeds duidelijker aanwijzingen dat enkele PvdA gedeputeerden de besluit
vorming over de A status verlening willen traineren De VVD vindt, dat de gemeente daartegen stelling moet nemen De VVD meent ook dat zonodig zonder
A status verlening het circuit moet worden vernieuwd Op dit punt wijkt de VVD
wezenlijk af van D66 die de vernieuwing in het voortbestaan van het circuit wil laten
afhangen van die A status verlening De VVD is de enige politieke partij die altijd
een groot voorstander is geweest Om de besluitvorming over het circuit m
positieve zin te beïnvloeden is het van groot belang dat de VVD sterk m de
gemeenteraad wordt vertegenwoordigd!
De VVD heeft de afge'open 4 jaar duidelijk getuigd van politieke moed realiteitszin
doorzettingsvermogen en kennis De fractie en de wethouder hebben daar waar
nodig hun politieke nek uitgestoken BIJ het streven stond steeds centraal het
belang van de gemeenschap van Zandvoort als zodanig Zij hebben niet als
anderen bepaalde groepen of groepjes naar de mond willen praten om goedkoop
kortetermijnsiuccesjes te behalen
De VVD w l graag op de ingeslagen weg voortgaan!!

W. W. S. TATES
De VVD heeft zich altijd sterk gemaakt voor handhaving van het korps GEMEENJE
politie in Zandvoort De VVD is voorstander van samenwerking van de regionale
politiekorpsen onderling bv op het gebied van automatisering het gezamenlijk in
onderhoud nemen van materieel en al het andere dat kostenbesparend is en de
efficiëntie ten goede komt Nu het nieuwe CDA PvdA kabinet heeft aangekondigd
binnenkort de 2e Kamer voor te stellen de gemeentelijke korpsen op te nemen in
regionale korpsen zal de invloed van de gemeenteraad op de handhaving van de
openbare orde en veiligheid afnemen Hoewel er in de bestaande plannen
zekerheden zijn ingebouwd om de gemeenteraden niet alle inspraak te ontnemen
zal in de praktijk wat Zandvoort betreft het beleid m Haarlem worden bepaald De
VVD stelt vast dat de problemen in de gemeente Haarlem op een aantal punten
aanzienlijk verschillen met die van Zandvoort en is van mening dat het politiebeleid
t a v de openbare orde en veiligheid in Zandvoort aangepast dient te blijven aan de
omstandigheden zoals die in Zandvoort gelden Het zolang blijven gedogen van
situaties die in strijd zijn met de Wet totdat de omstandigheden in Zandvoort na
verloop van tijd gelijk zijn aan die van de grote steden m de randstad wijst de VVD
af
Aan de drugsbestrijding behoort bij voorrang de nodige aandacht te worden
besteed
Het thans gevoerde zgn gedoogbeleid t a v de handel m softdrugs wordt door
de VVD afgewezen Alle door de Wet ten dienste staande middelen moeten
gebruikt worden om de handel in drugs tegen te gaan mede door het aantal
verkooppunten in Zandvoort terug te dringen
Veel vormen van zgn kleine criminaliteit worden toegeschreven aan gebruikers van
drugs Om te voorkomen dat jongeren te gemakkelijk met drugs in aanraking
komen dient een actief ontmoedigingsbeleid te worden gevoerd De VVD meent
dat voor dit doel extra geld beschikbaar moet worden gesteld De VVD onder
schrijft het belang dat justitie hecht aan de opsporing en aanhouding van zware
criminelen Het zijn echter met name de kleinere en kleine verkopers die de
openbare orde en veiligheid m Zandvoort verstoren De VVD wil dat de politie
doelgericht tegen deze groep van kleine criminelen optreedt Aan toeristen moet
duidelijk worden gemaakt dat handel en gebruik van drugs in Nederland verboden
is en m Zandvoort niet getolereerd wordt

De VVD is van mening dat hè
een sluitende begroting - moe
beleid Hierbij behoort gebrui
gekoppeld aan een meerjarer
te zijn op het Collegeprograr
Telkenmale moeten nieuwe v
Voor investeringen dienen res
bestemmingsreserves behoor
de aanwending van die rese
Een goede financiële adminis
van het financiële beleid De c
mogelijk na de afsluiting van l
de gemeenteraad Hierbij is h
de stand van uitvoering van
samenstelling van de reserve
Op deze wijze kan de rekei
analyse en herwaardering v
moeten worden toegevoegd
afschrijvingen Structurele uit
dentele of conjuncturele inkc
Er moet voorts een voorzichtu
zijn op het handhaven van hè
ter verbetering van dat peil z,
mogelijke realisering Het verv
dient daarbij als profijtbegin
In bijzondere gevallen moete
bliekrechtelijke heffingen moe
rechtelijke heffingen wordt k
In de komende jaren dient de
innen van belastingen rechte
aan rente gaan er door een te
er dure extra maatregelen c
bestaande subsidiebeleid die
heid en prioriteit

OOG VOOR DE TOEKOMST

Verkeer
Het verkeer op de Zandvoortselaan de belangrijkste afvoer en toevoerroute van
onze gemeente ondervindt in toenemende mate stagnatie als gevolg van ad hoc
maatregelen van buurgemeenten Er zal m de komende periode nog meer dan
voorheen overleg gepleegd moeten worden met onze buurgemeenten over ver
keersmaatregelen die betrekking hebben op het regionale verkeer
De verbinding met de woon en recreatiegebieden ten noorden van de spoorlijn kan
aanmerkelijk worden verbeterd door de doortrekking van de Herman Heijermans
weg naar de Lmnaeusstraat BIJ deze doortrekking dient uiteraard de grootst
mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de landschappelijke inpassing in acht te
worden genomen
De verkeersveiligheid moet worden bevorderd door met 30 km zones m te voeren
in de bebouwde kom vooral m straten met een specifieke woonfunktie en bij
scholen
De gemeente moet inzake het verkeer specifieke aandacht besteden aan de
verdere ontwikkeling van een duidelijke verkeersstructuur en een parkeerbeleids
plan Als het verkeersaanbod op topdagen de beschikbare verwerkingscapaci
teit te boven gaat kan dit worden beheerst enerzijds door dosering en anderzijds
door de ontwikkeling van het openbaar vervoer

Financien

EEN GOEDE
RAAD
STEM

WAAROM KUNT U BETER OP EEN LANDELIJKE PARTIJ
STEMMEN'
1 De VVD heeft zijn bestaansrecht bewezen
2 De VVD heeft landelijke informatie van specialisten
3 De VVD heeft een regionale vertegenwoordiging Immer
politiek staat niet op zichzelf
4 Plaatselijke, politiek onduidelijke groeperingen verdwijne
hand allemaal Gewoon omdat U als kiezer vraagt om e
ook na jaren nog herkenbare koers Pas dan is Uw stem
wat goeds mee gebeurt
In Zandvoort zijn al heel wat partijen verdwenen Plaatselijk
Breure Boerenpartij Algemeen Zandvoorts Belang Lijst Pas
Zandvoort 2000
Versnipper Uw stem niet maar stem straks bij de Gemeent
zingen op een duidelijke partij zoals de VVD Als deze ook
heeft ga dan stemmen
UW STEM HELPT ZANDVOORT VOORUIT

Een schone Noordzee

Als badplaats en als woongemeente is het voor Zandvoort van best,
de Noordzee zo schoon is dat men er veilig kan baden en dat de
onze zee oplevert zonder enig gevaar voor de volksgezondheid g
worden en lekker zijn Het lekkere is meestal een kwestie van smaak
VVD niets aan doen al zouden we willen Wat we niet alleen willen m
VVD een van de hoogste prioriteiten hesft is dat zij zich sterk n
hogere overheden en alle instanties die enige invloed kunnen uitoef
en buitenland om de Noordzee welke vorm van verontremigin
besparen

Cultuur

Sport en recreatie

IR. H W. DE JONG
rbij mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
n Ook moet er ruimte mogelijk blijven om zich te
in wensen en mogelijkheden ligt De laatste jaren
al zaken om te draaien Naarmate de gemiddelde
annen m Nederland bereiken stijgt de mensen bij
sen categorie ouderen worden gerekend De VVD
als men zich voelt en geeft er dan ook de voorkeur
te plaatsen
te kunnen blijven wonen zijn er veelal een aantal
ite kan dit weliswaar niet alleen bevorderen maar
ignjke instrumenten zoals bijv het zorgen voor
>r de ouderen onder ons zowel wat betreft de
woningen gebouwd worden Belangrijk is dat men
/oning alle boodschappen kan doen die voor een
i Ook moet de afstand tot de zgn nutsvoorzienin
) geen probleem zijn Helaas zijn de bouwmoge
terst beperkt De VVD vindt daarom dat er m elk
i dat de gedeelten van de te bebouwen sportvel
die het dichtst bij het dorpscentrum zijn gelegen
an woningen voor ouderen De woningen moeten
den zodat zij daarin hun meubilair en de spulletjes
lijk kwijt kunnen Een kamer waar (klem)kinderen
en overbodige luxe Voorts is de VVD een groot
en beveiligde oversteekplaats aan de Zandvoort
anstichting

M G J COUVREUR

J. BRUGMAN
Sport is een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding en draagt bij tot verbetering
van de volksgezondheid We krijgen meer vrije tijd en er zal daardoor een
groeiende behoefte ontstaan aan welzijnsvoorzieningen ook op het gebied van
sport en recreatie
Naast mogelijkheden voor prestatieve en recreatieve sportbeoefening in vereni
gmgsverband dient ook het sportief recreeren buiten verenigingsverband te
kunnen plaats vinden Juist Zandvoort biedt daar mogelijkheden voor De gemeen
te dient voorwaarden scheppend bezig te zijn Zij verleent de financiële steun bij
de totstandkoming van sportaccommodaties en sportvoorzienmgen
De Zandvoortse Sportraad dient voor advies betrokken te worden bij alle zaken die
sportverenigingen of sportvoorzienmgen betreffen In samenwerking ondersteunt
zij de verenigingen waarbij nog speciale aandacht gegeven dient te worden aan
- de mogelijkheden om sport ook op oudere leeftijd te beoefenen
- de toegankelijkheid voor minder validen zowel actief als passief
- goede voorzieningen voor actief of passief bij de sport betrokkenen waarbij ook
de sociale functie van de vereniging niet vergeten mag worden
- veiligheid voor deelnemers en toeschouwers
In overleg met betrokkenen zou een nieuw sportcomplex gerealiseerd kunnen
worden op het binnenterrein van het circuit zodat op de huidige sportvelden
woningbouw kan plaatsvinden Een en ander moet nog nader worden uitgewerkt
En voor zover de Sporthal hierbij betrokken zou zijn is nader overleg over de plaats
nodig en dienen de plannen financieel nader te worden onderzocht waarbij
kapitaalvernietiging zoveel mogelijk moet worden voorkomen
Met betrekking tot het organiseren van incidentele sportevenementen dienen
dezelfde uitgangspunten als boven genoemd als norm Verenigingen dienen vrij te
zijn om hun financiële mogelijkheden door bijv sponsoring of zelfwerkzaamheid uit
te breiden zonder dat dit leidt tot aanpassen c q vermindering van eventuele
gemeentelijke subsidies De gemeente dient de zelfwerkzaamheid o a bij het
onderhoud van accommodaties te stimuleren Para commercialisme in sportkanti
nes dient te worden bestreden De gemeente dient veredere samenwerking tussen
verschillende verenigingen te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen te
ondersteunen
Sportuitwisselmgen met andere gemeenten m binnen of buitenland dienen door de
sportraad gecoördineerd en ondersteund te worden

De VVD is een voorstander van het ondersteunen ,/an het particulier initiatief bij
activiteiten in het Cultureel Centrum bij de Bomschuitclub de Wurff het Genoot
schap Oud Zandvoort en alle andere culturele of kunstzinnige prestaties
Indien de bestaande accommodaties onvoldoende capaciteit bieden kan voorlopig
gezocht worden in het multifunctioneel gebruik van bijv scholen (leegstaande
schoollokalen) De VVD is echter voorstander van concentratie van culturele
aktiviteiten in een multifunctioneel dienstencentrum met een zaalaccommodatie
die op de Zandvoortse behoefte is afgestemd
De VVD denkt hierbij aan de plaats waar thans de voormalige Manaschool is
gevestigd De VVD zal het initiatief nemen om d t plan op haalbaarheid te
onderzoeken De VVD vindt dat er in elk geval iets moet worden gedaan om
verbetering te brengen in de vervallen toestand waarin het gebouw en het terrein
van de Manaschool verkeren Op initiatief van de VVD is op 31 oktober 1989 een
motie ingediend die de mogelijkheid opent voor o a culturele instellingen en
verenigingen om de subsidieregeling die al enige jaren op de zgn nul lijn opereert te
verruimen Deze motie zal bij de vaststelling van het collegeprogramma voor de
jaren 1990 1994 aan de orde komen De VVD zal zich er sterk voor maken dat het in
de motie beoogde doel in het collegeprogramma wordt opgenomen In de
begroting 1991 zal er wellicht enige ruimte zijn om de subsidieregeling aan te
passen of om nieuwe activiteiten op te starten De openbare bibliotheek is een
belangrijke culturele voorziening in onze gemeente en zal dit ook in de toekomst
moeten blijven Aangezien men m de toekomst over meer vrije tijd zal kunnen
beschikken en het aantal oudere mensen sterk zal toenemen zal ook de rol van de
openbare bibliotheek toenemen De VVD zal waken over de kwaliteit van deze
plaats waar zowel inwoners als de diverse culturele stromingen elkaar moeten
kunnen blijven ontmoeten De VVD zal er bij het gemeentebestuur op aandringen
dat het gemeentelijk kunstbezit dat nu voor een groot deel op zolders staat
opgeslagen voor iedereen toegankelijker wordt Bijvoorbeeld door het tentoon te
stellen of uit te lenen

lijk dat er een beveiligde oversteekplaats
er hoogte van de Bodaanstichtmg wordt

e kunnen zijn moet men ook verantwoord van het
i maken Het thans oversteken van de Zandvoort
die wat minder snel ter been worden kan de VVD
et van vrijwilligersorganisaties bij de zorg voor de
en vindt dat waar nodig de gemeente deze inzet
3k de mogelijkheden die het zogenaamd flanke
ten zo goed mogelijk worden benut

Woonruimteverdeling
DE~TIEN~BEbANGRklKSTE PUNTEN
mijT

| «r,^

*

»

•

>

'

»

UIT HET LANDELIJK VVD-VERKIEZINGSPROGRAMMA
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Te bebouwen sportvelden Zandvoortmeeuwen
Woonruimte is in Zandvoort het meest schaarse goed De VVD is van mening dat
doorstroming zo veel mogelijk moet worden bevorderd bij de woningbouw De
laatste jaren is duidelijk gebleken dat de behoefte aan goedkopere eengezmswo
nmgen heel groot is terwijl met de bouw daarvan tevens een hoog doorstromings
cijfer wordt bereikt BIJ nieuwbouw dient er een redelijke verhouding tussen huur en
koopwoningen te worden nagestreefd Er zal bij nieuwbouw rekening gehouden
moeten worden met de wensen en behoeften van bijzondere groepen zoals
ouderen en starters
Als de gemeente koopwoningen toewijst in de gesubsidieerde sector dient bij de
prioriteiten van toewijzing behalve het doorstromingseffect ook het woonverleden
van de kandidaat kopers m ogenschouw te worden genomen Ook eigenaren van
woningen die niet onder de vrije sector vallen dienen eveneens in aanmerking te
komen voor de toewijzing van een koopwoning in de gesubsidieerde sector mits zij
hun oude woning aan een Zandvoorts ingezetene verkopen
De toewijzing van woonruimte zal op een objectieve en doorzichtige wijze zeer
zorgvuldig moeten geschieden Het principe van een puntensysteem is m beginsel
juist
Het toekennen van extra punten op grond van medische indicatie is terecht Het
toekennen van extra punten op grond van sociale indicatie dient anders dan nu
uitsluitend beoordeeld te worden door een speciaal aan te stellen onafhankelijke
commissie Het illegaal onderverhuren van distributiewoonruimte dient«bestreden
te worden Regelmatige controle en samenwerking tussen de gemeente en de
woningbouwvereniging E M M moet voorkomen dat schijnruil plaats vindt
Ook ten aanzien van andere zaken moeten de kontakten van de gemeente met het
bestuur van E M M meer worden gestructueerd en uitgebreid onder andere door
periodiek overleg

Grand-Prix moet terug
-
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;<g Circuit Park Zandvoort

De VVD hecht eraan dat de circuitdirectie en de gemeente de krachten bundelfn
om de Formule l Grand Prix t z t weer naar Zandvoort te krijgen Een interna110
nale trekpleister van deze orde van grootte is voor Zandvoort onmisbaar

1 Voortzetting van het groeibeleid dat de werkloosheid heeft verminderd en waarmee het mogelijk is belangrijke gemeenschapstaken te vervullen
zoals beter milieubeheer onderwijs en gezondheidszorg
2 Zorgen voor een krachtig milieubeleid zodat iedereen weer van zuivere lucht schoon water en een groene natuur kan genieten en de gezondheid
niet door vervuiling wordt aangetast
3 Bevordering Van eigen huis bezit De aftrek van de hypotheekrente dient onverkort gehandhaafd te blijven Het huurwaardeforfait mag niet extra
worden verhoogd
4 Versterking van politie en justitie om de misdaad verder terug te dringen en veiligheid voor leder te vergroten
5 Doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit met veel keuzevrijheid m de verzekering (geen volksverzekering!)
6 De AOW waardevast maken zodat ook de koopkracht van degenen die hun pensioen genieten gehandhaafd blijft Het heffen van AOW premies bij
de gepensioneerden wijst de VVD af
'
7 Verlaging van de sociale premies en belastingen in de periode 1990 1994 met 8 miljard gulden Als de lastendruk afneemt groeit de
werkgelegenheid sterker en nemen de netto inkomens toe ook van uitkeringsgerechtigden
8 Kwaliteitsverbetering van het onderwijs op alle niveaus zodat Nederland m de wereld bij de tijd blijft en ieder zich kan ontplooien
9 Vrijheid van verkeer waarbij de burger zelf kiest of hij met eigen of openbaar vervoer gaat De kosten van het woon werkverkeer horen aftrekbaar te
zijn
s
10 Vrijheid van radio en televisie zodat alle burgers zelf kunnen kiezen of zij naar de bestaande publieke of naar nieuwe commerciële omroepen willen
kijken of luisteren

Stemmen bij volmacht, maak er gebruik van!
Indien u door werkzaamheden buiten uw woonplaats door vakantie of om gezondheidsredenen op 21 maart niet m de gelegenheid bent zelf naar het
stembureau te gaan kunt u een ander op uw stemkaart machtigen om uw stem uit te brengen Dit moet dan wel iemand zijn die op hetzelfde
stembureau (stemdistrict) is ingeschreveni
Weet u m uw buurt niemand aan wie u uw stem kunt overdragen''
Belt u dan het VVD secretariaat in uw woonplaats of een van de raads of bestuursleden Zij zullen er dan zorg voor dragen dat uw stemkaart tijdig wordt
opgehaald en dat uw stem op de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wordt uitgebracht

Laat uw stem niet verloren gaan!

profiel van uw krant:
redactionele formule

... plaatselijk gericht. Nieuws, achtergronden,
views over al die zaken welke zich in Zandvoort en omgeving
afspelen.

journalistieke aanpak

... een scherp oog voor de plaatselijke problematiek. In het
nieuws gegoten door een gemotiveerd redactieteam bijgestaan door
plaatselijke correspondenten.

duidelijke taal

... zonder omwegen. Geen nutteloze veelschrijverij maar puntige
tekst aangevuld met verhelderende fotografie.

kritisch

... kritisch in het commentaar. De enige juiste opstelling voor een
krant die pretendeert objectief te zijn.

signaleren
^•1 <g ^ f*11C C*| f*

... het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen en gebeurtenissen.
Wat dat betreft heeft dit de voorkeur boven verslaggeving achteraf.

• • • u kent deelvan de k™111-De krant &®*• ^e discussie niet uit de weg
en geeft u graag ruimte voor woord en wederwoord.

beeld

...uitnodigend leesbaar. De krant straalt een eigentijds beeld uit
en nodigt uit tot lezen. Een prettige lay out en goed gekozen
typografie.

wekelijks het dagelijks nieuws

... het wekelijks nieuws is veelomvattend en vraagt dagelijks
alle aandacht. Het resultaat van al deze redactionele inspanningen
krijgt u lx per week bij u in de bus.

plaatselijke acties

... uw krant stelt zich op als gangmaker voor plaatselijke acties,
Dat is een andere functie maar binnen het lokale gebeuren minstens
zo belangrijk.

middenin dezetijd

... uw krant heeft de snelheid van deze tijd. Meegroeien, aanpassen
en het zelf introduceren van tot de verbeelding sprekende trends.

politiek, sociaal, cultureel, sport
die krant is een abonnement waard

... informatie en achtergronden op elk gebied. Uw krant heeft geen
voorkeur maar vermeldt alles waarin u geïnteresseerd kunt zijn.

...Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwblad kost nog
geen gulden per week. Geen geld voor een krant die dagelijks werkt
aan het wekelijks nieuws.

bon

t e
'' ^ rant moet "* hebben. Omdat ik graag wil weten wat
zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik

het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar f 10,50.
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wie een abonnement heeft weet meer!
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TE KOOP
AANGEBODEN
IN ZANDVOORT

WOONHUIZEN

vraagt

STOELENMAN
EN JONGENS

voor de bediening

Vrijst. won., 2 schuren, veel glas-in-loodramen.
Ind. entree, hal, toilet, doorzonk. (30 m2), open
haard, plavuizenvloer, kelderkast, 1e et. 3
slaapk. met wastafel, douche, c.v. gas.
Vraagprijs ƒ229.000,- k.k.

ƒ 129.000,KOSTVERLORENSTRAAT 70 B
Ruime bovenwoning, leuke ligging. Voorkamer, achterkamer met balkon o. h. zuiden, keuken, douche/toilet. 2e verd: ruime overloop, 2 slaapkamers.

ƒ 145.000,DA COSTASTRAAT 3
Ruim woonhuis met voormalige winkel, binnenplaats.
Woonkamer, ruime keuken, v. m. winkel, 5 slaapkamers. Schuur en achterom.

Deze week:

Proef paasslof
Lentetaartje

Royale bovenwoning, vlakbij centrum dorp.
Kamer-en-suite, 2 slaapkamers, keuken. Grote zolder
met mogelijkheid voor 1 of 2 kamers.

Vrijstaand zomerhuis, ook geschikt als 2e2 woning. 4
kamers. Royale tuin o. h. zuiden. (180 m ).

Paap

Brieven onder nr 994879 bur. v.d. blad.

Burg. Engelbertsstraat 78:

HAARLEMMERSTRAAT 88 B

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Schoudenkarbonade

boven de 20 jaar, vanaf 1 april.

DR GERKESTRAAT 23 RD

ƒ125.000,-

KIJK DIT BEDOELEN WE NU MET
EXTRA VOORDELIG!
BIJ DE SPAR

STRANDPAVILJOEN

Magere
yoghurt

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

Heel volkoren

vloerbpood

literpak

Tjerk Hiddesstraat 89:

1,18

Goed onderh. 2 kam.hoekapp. op 6e et., geschikt als 2e woning. Ind. entree, hal, woonk.,
slaapk., half open keuken, badk., serv.k. ƒ 220,p.m.
Vraagprijs ƒ125.000,- k.k.

02507

Bloemkool

Trompstraat 7/6:
Goed onderh. 3/4 kam.app. op 3e et. Ind. entree,
hal, L-vormige woonk. (45 m2), groot balkon, 2
slaapk., keuken met inb.app., badk. met ligbad,
c.v.gas, serv.k. ƒ318,- p.m.
Vraagprijs ƒ182.000,- k.k.

pizza's

Luxe 3/4 kamp.app. op 5e et., uitzicht op zee.
Ind. entree, hal, woonk., met open keuken, 2
slaapk., badk. met ligbad en wastafel, douche
met wastafel, toilet, luxe keuken met inb.app.,
garage.
De won. kan event. gestoffeerd worden opgeleverd.
Vraagprijs ƒ285.000,- k.k.

RIMINI

Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig
ledere maandagochtend open

Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796

CELSIUSSTRAAT 192

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

ƒ169.000,-

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

NIC. BEETSLAAN 36

ƒ180.000,KERKDWARSPAD 7

bezorgen
Pizzeria Restaurant

Burg. van Fenemaplein 19/9:

Woonhuis met voortuin en ruime achterplaats met 2
schuren en achterom. Ind: Woonkamer, keuken, 1e
verd: 3 slp.kam., douche. 2e verd: Grote zolder, 2 kamers.

13796

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Sluit tffen oritfinde getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet tenig.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

ZOMERHUIS
TE HUUR
v. perm.
Ind. entree, woonk.
1 slp.kam.
k.d.t. tuin

Tel. 02507-18617
Na 17.00 uur.

Karakteristiek woonhuis in centrum dorp met tuin o. h.
zuiden, zomerhuis, woonkam. met plavuizen vloer en
vloerverwarming, keuken, hobbykamer, 3 kamers, balkon badk. m. ligbad.

* Margherita
9,00
*Amara (pikant + knoflook) 11,50
* Salame (salami)
13,00
* Funghi e salame
(salami, champignons)
14,00
* Rimini (ham, champignons) 13,00
* Quattro stagioni (ham, ansjovis,
olijven, champignons,
artisjokken)
14,50
* Al tonno (tonijn, ui)
14,50
* Marinara (mosselen,
garnalen, ansjovis)
15,00
* Calzone (dichtgevouwen ham)
* Vegetarisch
15,00
* Di shoarma (shoarmavlees) 15,00
* Hawaii (ananas)
13,50
Geopend van 16.00 tot 22.00. Maandags gesloten
Bezorging door geheel Zandvoort.
Ook voor andere Italiaanse gerechten
zoals lasagna en spaghetti.

ƒ215.000,STATIONSSTRAAT 15
Goed onderhouden woonhuis in centrum dorp.
Woonkamer, achterkamer, zijkamer, patio, met zomerhuis. 4 slaapkamers.

ƒ 225.000,BREDERODESTRAAT 64
Vrijstaande karakteristiek woonhuis met rondom tuin.
Ind: Woonkamer, eetkamer, slaapkamer, keuken, 1e
verd. 3 sip. kamers. Schuur/garage.

ƒ 295.000,PAKVELDSTRAAT 34
Vrijstaand woonhuis in centrum dorp.
Bouwjaar 1979. Souterrain 2 kamers; Grote woonkamer met open keuken. 1e verd: 3 slaapkamers, mod.
badkamer. Gezellige patio.

ƒ 295.000,JULIANAWEG 1 A
Karakteristiek woonhuis, in goede staat van onderhoud. Gelegen in het groene deel van Zandvoort (Kostverloren)
Tuin met schuur. 7 kamers, garage.

ƒ 395.000,ZANDVOORTSELAAN 163
Vrijstaand woonhuis met schuur, met zeer grote tuin,
gelegen aan de rand van de waterleidingduinen.
Grondopp: ca. 2100 m2

ƒ 395.000,VRIJBLIJVENDE
AANBIEDINGEN
makelaar/ o.g.
ZOEKEN VOOR CLIËNTEN

FLATS EN WOONHUIZEN
IN VERSCHILLENDE PRIJSKLASSEN
Ook als u op langere termijn wilt verkopen:
Middels het unieke
uitwisselingssysteem van de
Nederlandse Vereniging van
makelaars (N, V.M.) wordt uw object
optimaal onder de aandacht van het
publiek gebracht.

Bel CENSE makelaars o.g.
12614

ER

NVM

MAKELAAR

'N STERK
FEÉSTNUKVUVIER
Het is feest bij Peugeot. Feest omdat we in
Nederland onlangs de 100.000-ste Peugeot 205 hebben afgeleverd. En dat vieren we met de introductie
van 'n sterk fecstnummer: de Peugeot 205 Mint*.
DE2O5MBNT.
EEN FEEST CWV1 IN TE RIJDEN.
De Peugeot 205 Mint is een uitermate luxe
auto voorzien van een 1.1 liter mono-point bcnzineinjectiemotor met 60 DIN pk (44,1 CËE kW) motorvermogen en een soepel schakelende 5-bak.
Met z'n 3-wcg katalysator met Lambdasonde voldoet hij aan de strengste Europese milieunonnen. Natuurlijk zijn z'n rijcapacitcitcn, wegligging
en zitcomfort van een niveau, zoals u dat van Peugeot
mag venvachten.
VOOR 19.975,COMPLEET MET VELE EXTRA'S.
Door z'n vele extra's is de 205 Mint ook een
schitterende auto om te zien. Denkt u maar aan
extra's als ruitewisser/sproeicr achter • halogecn kop-

lampcn • stootstrips . afsluitbare tankclop • specifieke
striping • sportieve \vielplaten . Mindogo op achterklep • Mintlogo op zijkanten.
Daarnaast is het interieur van de 205 Mint
uitgerust met extra's als een dagteller • kwartsklokje
• hoofdsteunen vóór • sigaretteaansteker • vlcerbedekking in de kofferruimte • armsteuncn op portieren
• bcrgvak voorpoitier aan bestuurders/djde.
FEESTELIJK VOORDEEL VAN l.OOO,-Behalve een feest om in te rijden, is de 205
Mint ook een feest voor mv portemonnee. Want de
205 Mint zou u met al z'n extra's 20.975,- kosten.
Nu betaalt u slechts 19.975,-. LI bent dus
maar liefst 1.000,- voordeliger uit.Tel daarbij z'n lage
onderhoudskosten en, na een paar jaar, z'n hoge
inruilwaarde en u begrijpt dat u met de Peugeot 205
Mint aan alle kanten goecl zit.
WIE SLLM IS, MOET SNEL ZIJN.
Naast al zijn voordelen heeft de 205 Mint
helaas één kleine beperking: hij is slechts in beperkte

oplage leverbaar. Dus wacht niet te lang, als u van
plan bent om een 205 Mint aan te schatten.
Wie slim is, moet snel zijn. Want voor
slechts 19.975,- zult u maar weinig auto's aantreffen
die zo compleet zijn als de Peugeot 205 Mint.
EEN STERK SUCCES.
Het succesverhaal van de Peugeot 205 gaat
maar door. Er rijden er nu al \verclcl\vijd /o'n 3 miljoen van rond. In ons land is het al jaren de meest
verkochte auto in z'n klasse.
De Peugeot 205 is in maar liefst 33 verschillenclc uitvoeringen leverbaar. Van drie- tot vijkleurs.
Van benzinemotor tot superzuinige diesel. Van Accent
tot Junior. Van de snelle GTI met 130 DIN pk (top
van 208 km/u) tot de zeer exclusieve Cabrio. Er is
al een Peugeot 205 vanaf 17.995,-.
Kom vandaag nog even bij ons langs voor
meer informatie. U bent van harte \\ elkom.

NA DE 1OO.OOO-SIE 2O5 IS ER NU DE 2O5 MINT VOOR 19.975,•1'IUlilUI :05MIM i DRS Hl S/IM 11175 - I'IUUOI 305 MM 5 DUS III \/[\\
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ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

18

DONDERDAG 15 MAART 1990

WEEKMEDIA 22

Grieks Specialiteiten Restaurant

ARTEMIS
Vanaf zaterdag 17 maart 17.00 uur

WEER GEOPEND

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

WONING STOFFERING

Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

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

Met nieuwe specialiteiten.

JONG?
ALLEENSTAAND?
WONINGZOEKEND?
Moeilijk hè?

U bent van harte welkom in ons sfeervol
restaurant voor een traditionele Griekse
maaltijd.
Reserveren tel. 02507-20127

Inspirerende winkels
vol drankjes

Thorbeckestraat 5
t/o Casino

Notaris, Bokma- en Melchers
korenwijn, of Florijn en Olifant genever smaken nog
no beter als u die in
de juiste sfeer presenteert. Daarom
heeft de Impodra slijter er een passend CD-muziekje bij.
Normaal ƒ 9,95. Bij aankoop van
één van de hiernaast
afgebeelde borrels slechts ƒ 7,95.
Notaris
Bokma Korenwijn
Melchers Korenwijn
Florijn Jonge Genever
Olifant Oude Genever

ƒ 31,95
ƒ 23,95
ƒ 28,95
ƒ 18,45
ƒ 21,95

Findlatcrs Whisky
Olifant Vieux

ƒ 17,95

Edelzwicker
fraaie fris fruitige en droge
witte wijn uit de Elzas,
hele liter
ƒ 8,45
Chianti Classico D.O.C.G.
Aziano
Absolute klassewijn
van het huis Ruffino
ƒ 10,95
Mainzer Domherr
St. Amandus
Lieflijke zachtzoete wijn ƒ 4,45

Verkrijgbaar bij:

YORK OPTIEK
Haltestraat 5/Zandvoort/Tel.: 02507-12174

Stuur een
briefkaartje
naar

Wurgent
Postbus

243,
2040 AE
Zandvoort.

• palacinka
16,75

Drog. Pari.

DE GAPER
vraagt met spoed

ENKELE
MEDEWERKSTERS
voor de weekenden en
het seizoen
in de leeftijd van' 16 t/m 18 jaar.
•.

Soll. aan P. Olieslagers na tel. afspraak.

DE GAPER
DRUGSTORE
Kerkstraat 31,
2042 JD Zandvoort,
tel. 02507-12513

ƒ 20,95

Amaretto di Saronno
(0,5 1.)
Martini
rood/wit/dry/rosé

EEN JUWEEL VAN EEN MONTUUR

Wilt u een
informatiefolder?

gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
'
Reserveren na 2 uur.
SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)
Goulashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade

Geldig van 15 maart tot on met 28 maart 1990

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
Zonnige aanbieding
Voor de
eerstvolgende
veiling
kunnen nog
dagelijks
nette goederen
worden
ingebracht
Inl. 12614
Gasthuisplein

kist violen 10,2 bossen
narcissen 2,95

Ook 's zondags geopend!
MARCEL
SCHOORL's
BLOEMENKIOSK
Hogeweg
Telefoon 02507-14320

Zandvoort. Kerkstraat l 2a

'M
OR.

LIJST.

GEEF HET CDA DE RUIMTE

SAM

WOENSDAG 21 MAART 1990
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

1. Mr. P. Ingwersen
2. M.R. Bosman-Paap
3. R.A. van As
4. G.J.M. Versteege
5. M. van der Meulen-Heijink
6. P. van der Mije
7. P. Hoogvorst
8. H. de Hoop
9. J. Bol
10. G. Pols
11. G.J. Bluijs
12. Y. Brune

STEM DUS LIJST 4 CDA ZANDVOORT
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ZANDVOORT - De start, na
jn veel te lange hockey-win>rstop, heeft op het spel van
ZHC teams geen enkel naelige invloed gehad. In de drie
laanden lange pauze, speelen de hockeyteams wel een
Iternatieve competitie, maar
3t echte werk kwam afgelo3n zondag pas weer op gang.
;n goed ook.
De ZHC-dames legden veel inzet
in de dag en wonnen met 1-0 van
echtrop. De heren blijven mee
jen in de strijd om de titel door een
aaie 3-1 overwinning op Hoorn.
Na de eerder dit seizoen geleden 4nederlaag waren de Zandvoortse
imes gebrand op een goed resulat. Met de straffe wind in de rug
ok ZHC het spel naar zich toe. Met
jede combinaties werd het doel
in Eechtrop bestookte er ontstonn vele mogelijkheden. In de strafrkel gekomen wist ZHC zich echr geen raad met de kansen. Slechts
inmaal, na twintig minuten spelen,
as het Kiki Toenbreker, die de bal
gen de plank sloeg, 1-0. ZHC bleef
jrk doorgaan. Eechtrop kon zelfs
et tot een counter komen en het
achten was op een uitbreiding van
Zandvoortse voorsprong. Vele
rafcorners leverden panieksitua33 op in de strafcirkel van Eecht>p maar de bal wilde er niet in.
[n de tweede helft kreeg ZHC diict vanaf de afslag een riante mogejkheid op een tweede treffer. De
elvrouwe van Eechtrop was al gesseerd maar de bal werd toch nog
ast het verlaten doel geslagen.
HC moest nadien terug in de defen' \. Eechtrop trok met behulp van
wind in de aanval en zette ZHC

ZHC overwintert uitstekend

onder druk. Het was vaak spannend
voor het doel en ook een aantal straf corners kreeg ZHC tegen, maar de
dames hielden keurig stand en verbeterden door deze overwinning
hun positie op de ranglijst.
„Ik ben erg blij met deze overwinning", meende coach Ed van Beurten na afloop. >,We hebben met karakter gespeeld en wisten de voorsprong goed te consolideren. Het
moeilijke punt bij ons blijft om een
aanval van de tegenpartij op tijd af te
breken, maar we hielden dit keer
knap stand. We zagen nu weer echt
hockey met veel inzet en bovendien
hadden we de punten hard nodig."

Heren
Een uiterst gemotiveerd ZHC
team kwam fel uit de startblokken
en probeerde snel toe te slaan. Het
overwicht dat ontstond leverde
vooralsnog niets op. Hoorn plaatste
één goede counter en rondde die
knap af, 0-1. Deze onverwachte tegenslag kwam ZHC moeizaam te boven. Het duurde even eer het ritme
werd hervonden maar toch slaagde
ZHC voor de rust de strijd in evenwicht te brengen. René Blom sloeg
de bal, na een vlotte aanval, perfect
in, 1-1. In de beginfase van de tweede
helft ging de strijd vrij gelijk op,
maar toen ZHC éénmaal op voorsprong kwam was er nog maar één
team dat uitstekend hockey speelde.
Willem Jubels verzilverde een straf corner (2-1) en het verweer van
Hoorn was gebroken. Het liep toen

VM raakt voorsprong
n laatste minuut kwijt

ZANDVOORT - Zandvoorteeuwen liet - met tumult in
e slotfase - in Hoofddorp (2-2)
n punt liggen.
Pas in de laatste minuut kwam
oofddorp langszij, maar doordat
aarna een Zandvoorter in zeer
nsrijke positie werd terug geflon, ontstond er flink wat tumult.
Dlgens de scheidsrechter was het
gelopen, zijn beslissing werd door
kele Zandvoorters aangevochten.

In de eerste helft moest Zandortmeeuwen in de eerste helft met
rug tegen de muur. Het grote
erwicht van Hoofddorp in de eere helft mondde uit in een 1-0 voorrong. Meerdere kansen lieten de
stheren liggen.

port agenda

ogramma zondag a.s. uitwedstrijn: 15.15 uur MA Concordia-ZVM 2,
00 uur DS Blinkert-ZVM, 10.35
Odin 3-ZVM 2, 16.30 uur. MA
din-ZVM, 11.00 uur DS TYBB 3'M. 3, 12.05 uur DJ TYBB-ZVM 1.
OCKEY
ndag: Scheybeek-ZHC heren
nios-ZHC dames
3LLEYBAL
terdag: 20.00 uur Sporting OSS
mes-Delta Lloyd 4, Pellikaanhal.
30 uur Sporting OSS herenVH, Pellikaanhal.
ISKETBAL
terdag: 16.00 uur Lions juniorenbound '84, Pellikaanhal
ijdag: 20.00 uur Alkmaar Guardis-Lions heren te Alkmaar.
00 uur Exercitia-Lions dames te
muiden.
ALVOETBAL
ijdagavond in de Pellikaanhal:
00 uur Z'75-DSC '74 dames, 18.30
r ZVM 2-HBC D-jun., 19.00 uur
B-OG dames, 19.45 uur Z. Noord
Halfweg 2, 20.30 uur Z. Noord 8-Vr.
oost 2,21.15 uur Z. Noord 7-NAS 4,
00 uur Z. Noord 6-BSM 3.
laandagavond: 20.45 uur Scandalsekveld, 21.40 uur Z'75 3-DVS '85 2
ames, 22.20 uur TZB 4-TZB 2.

• De dames van ZHC vertoonden bijzonder veel inzet.

bij ZHC als een trein en Hoorn werd
overklast. Met kunst en vliegwerk
konden de gasten doelpunten voorkomen. Een foutief ingrijpen van de
Hoornse defensie leverde ZHC een
strafbal op waaruit Mare Meijer 3-1
scoorde. In de slotfase probeerden

Vierkampschakers
doen goede zaken

ZANDVOORT - Een sterk Zand,
voorts schaakteam heeft een mooie
De tweede helft gaf een heel ander overwinning behaald in de vierkambeeld. Nu was het alleen Zandvoort- pen „knock-out" competitie.
meeuwen wat de klok sloeg. Met lanHet team Hans van Brakel, Olaf
ge passes werd Willem Paap aan het
werk gezet en na een kwartier spelen Cliteur, Ton van Kempen en Jack
had hij succes, 1-1. De Zandvoorters van Eijk wist een 3-1 overwinning te
voelden dat het er in zat en bleven boeken op De Vennep 1. Van Kemdoorgaan. Dat leverde goede kansen pen en Va Eijk behaalden de vollediop maar een Hoofddorp-speler ge winst en Van Brakel -en Cliteur
moest eraan te pas komen om voor hadden daardoor al aan remise geZandvoortmeeuwen te doelpunten, noeg. Door dit resultaat zitten de
1-2. Riante mogelijkheden werden Zandvoortse schakers nu bij de laatgemist. In plaats daarvan werd het 2- ste zestien teams van Noord-Holland.
2 in een tumultueuze slotfase.

„We hadden ruim voor kunnen
staan in de tweede helft," stelde trainer Herman Bosma. „Hoofddorp
had dan niets meer te zeggen gehad.
Nu was het jammer dat je in de slotfase nog gelijk speelt. De inzet was
echter fenomenaal, er is keihard
voor gevochten."
Trainer Herman Bosma heeft inmiddels besloten om aan het eind
van dit seizoen niet verder te gaan
OETBAL
met Zandvoortmeeuwen. De laatste
terdag: Velsen-Zandvoortmeeu- weken
zijn er wat problemen geren 14.30 uur.
zen tussen trainer en bestuur en het
M-TZB 14.30 uur.
is nog maar de vraag of Bosma zonlALHANDBAL
tslagen: HS GVO 2-ZVM 4 21-13, dag nog op de bank zit.
A ADO-ZVM 17-2, DS DSOV 2'M. 2 2-16, MA KIC 2-ZVM 2 12-1,
KIC 1-ZVM 5-8, DS Quick-ZVM
10, HS KIC-ZVM 16-24, HS KIC 2VM. 3 21-19.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Interne competitie
In de interne competitie werden
elf partijen gespeeld. Ton Macquenie wist door zijn overwinning op
Van Elk de toptien weer binnen te
lopen, ten koste van Hans Drost die
zijn partij verloor van Twint. De uitslagen van de 22e ronde: LindemanGeerts remise. Ter Bruggen-Ayress
remise, Drost-Twint 0-1, Van ElkMarquenie 0-1, De Oude-Termes 0-1,
Van der Meijden-Gude 1-0, GorterScholten 0-1, Wiggemansen-Paap 01, De Bruin-Molenaar 0-1, FranckBerkhout 1-0, Handgraaf-Schiltmeijer 1-0.

Zandvoort'75 klopt EHS
ZANDVOORT - Ook afgèlopen zaterdag deed de wind veel
afbreuk aan het voetbal in de
wedstrijd tussen EHS en
Zandvoort'75. Na een spannend en ditmaal sportieve wedstrijd trok Zandvoort'75 met
een 0-2 score aan het langste
eind.

Door de steun van de wind was
Zandvoort'75 in het eerste kwartier
constant op de helft van EHS te vinden en al snel moest de Haarlemse
doelman handelend optreden. Een
ver afstandsschot van Philip van de
Heuvel ging rakelings over de lat.
Door de harde wind ging de bal vaak
te hard waardoor er weinig lijn in
het spel zat. EHS forceerde een
tweetal hoekschoppen. Bij de laatste
trapte een Zandvoortse verdediger
totaal over de bal maar doelman
Wiebe Beekelaar greep in.
In de twintigste minuut plaatste
Mario van Meelen een vrije trap
voor de voeten van René Paap, die
zijn inzet op de doelpaal zag ketsen.
Even later knalde Paap de bal net
naast de doelpaal. Het offensief van

Geslaagd diploma-zwemmen

Zandvoort'75 wierp toch zijn vruchten af toen Jan Willem Luiten een
combinatie met Rob Gasner doeltreffend afrondde, 1-0 na een half
uur voetbal. Meerdere mogelijkheden op een doelpunt werd door de
Zandvoortse voorhoede gemist. Luiten moest zich toen laten vervangen
door Rob Koning.
In de tweede helft was EHS met
de wind meer meer in de aanval
maar ook zij konden dat voordeel
niet uitbuiten. De Zandvoortse verdedigers bleven bij de hoge voorzetten de Haarlemmers gemakkelijk de
baas. Aan de andere kant had Dennis Keuning bijna succes en werd
een harde schuiver van Paul Longayroux door de keeper gestopt.
Kort daarop moest doelman Beekelaar languit om een treffer te voorkomen en Zandvoort'75 kwam goed
weg toen de bal van rechts voor het
doel langs ging.
Over en weer kansen en de spanning steeg ten top toen in de slotfase
de EHS doelman eveneens ten aanval trok. Dit grote risico werd uiteindelijk door Rob Gansner goed uitgebuit door de bal in het verlaten doel
te schieten, 0-2.

was het met Hoorn gedaan. We blijven door deze overwinning volop in
de strijd om de titel en met slechts
één punt achter is er nog van alles
mogelijk. Zondag wordt het echter
oppassen, omdat we dan uit moeten
spelen op gras."

Soepele overwinning
voor Casino-ZVM heren
ZANDVOORT - Nu er voor
de zaalhandbalteams van Casino-ZVM niets meer op het spel
staat wordt erg verlangd naar
het einde van de competitie.
De heren moeten nog éénmaal
aan de bak en de dames spelen
nog twee wedstrijden.

Dan komt het tweede gedeelte van
het buitengebeuren en misschien
valt daar nog eer te behalen. De Casino-ZVM heren speelden zich soepel
naar een 16-24 zege op KIC en de
dames verloren opnieuw, nu met 1610 van Quick.
In een veel te harde wedstrijd had
Casino-ZVM toch weinig moeite met
KIC. Na tien minuten spelen had
Casino-ZVM al een 2-7 voorsprong
opgebouwd en de strijd was reeds
gestreden. Ook al probeerde KIC de
Zandvoorters uit het ritme te halen,
de voorsprong bij de rust was al riant, 6-12. 'In de tweede helft bleef
Casino-ZVM keurig handballen, liet
zich niet intimideren en had eigen-

lijk geen moeite met KIC. Het werd
nog wel zeer onvriendelijk en de
scheidsrechters grepen onvoldoende in. De badgasten hielden het
hoofd koel en wonnen simpel met
16-24.
Doelpunten Casino-ZVM: Peter
Pennings 5, Menno Trouw 4, Gerard
Damhoff 3, Jan Drayer 3, Kees Hoek
3, Jan van Limbeek 3, Richard Vos 2,
Guido Weidema 1.

Dames

Na de eerste helft afgesloten te
hebben met een 8-3 achterstand leek
de strijd voor de Casino-ZVM dames
een debacle te worden. Quick was
feller en liep ver weg. In de tweede
helft zette Casino-ZVM de matheid
van zich af en gaf behoorlijk tegenspel. Quick probeerde de zaak af te
maken, maar de Zandvoortse dames
gaven geen krimp en kwamen tot 107 terug. Toen werd echter eerst een
break out gemist en ook een strafworp werd geen doelpunt. Quick
herstelde zich daardoor en bleef aan
de goede kant van de score. Het met
slechts één wissel handballende Casino-ZVM moest toe zien dat de
eindstand op 16-10 werd bepaald.
Doelpunten Casino-ZVM: Margreet Sterrenburg 5, Elly von Stein
ZANDVOORT - Afgelopen 3, Mireille Martina l, Sylvia Blom 1.

Kunstzwemsters
op tweede plaats

zondag namen de kunstzwemmers van de Zandvoortse
Zwem & Poloclub de Zeeschuimers deel aan de 3e competitiewedstrijd van de zwemkring
Noord Holland. Er werd in
Grootebroek goed gescoord,
maar niet voldoende om de
Zaanse kunstzwemvereniging
Alliance voorbij te streven. De
Zeeschuimers bleven steken
op een fraaie tweede plaats.

Voetbal kort

Houtwerk stopt
Nihot/Jaap Bloem

Zware strandloop toch succes

Toch een goede prestatie van de
Zandvoortse kunstzwemsters waarbij vooral jonge, nieuwe leden het
erg goed deden.
Onderverdeeld in diverse categorieën werden de punten:
Categorie 1: Jeanette Karsdorp
16.53, Carolien Janssen 15.36, Sandra
Beugel 17.51, Annemiek Sindorf
13.53, Categorie 2: Tamara van Rhee
24.65, Gwendolijn Kruys 21.75, Silvia
v.d. Donk 23.63, Categorie 3: Sharon
Bouman 25.75, Ie Sabina Blom 29.65,
Categorie 4: Ie Ditte Valk 58.69, Categorie 6: Linda Paap 56.88, Vivian
Croes 54.60, Ie Saskia Wester 64.25.

Dames Lions alsnog in
zinderend slot onderuit
ZANDVOORT - De basketballdames van The Lions hebben het koploper Hillegom
heel erg lastig gemaakt.

ZANDVOORT - Onder het toeziend oog van veel toeschouwers, vooral
ouders en grootouders, werden vorige week de examens afgenomen voor
het A en B zwemdiploma. In zwembad de Duinpan had de zwemvereniging
De Zeeschuimers voor een dermate goede opleiding gezorgd dat alle
deelnemers met de diploma's naar huis keerden. In de leeftijdsgroep van 5
tot en met 8 jaar trokken de zwemmers en zwemsters, hun baantjes op
keurige wijze. De examinatoren konden na afloop dan ook niet anders dan
aan een ieder het fel begeerde diploma uitreiken. Met het afsluiten van
deze examens komt er weer plaats vrij bij de Zeeschuimers voor een
nieuwe lichting die het zwemonderwijs kunnen gaan volgen.
Geslaagd voor A: Hermance van Dijk, Naomi Demmers, Mattijs Duivenvoorden, Lars Onel, Maarten Neerincx, Kirsten Spek, Aiske Jongert, Ronald
Kaales, Demelza Bol, Manouk Annema, Madeion van den Bos, Melissa
Teeuwen, Shiba Borkent, Kitty Hissink.
Geslaagd voor B: Nikkie Koper, Halbe Pomper, Maaike van den Broek,
Uvette Vermond, Jop van de Graaf, Marleen Pellerin, Mare Paardekooper,
Astrid uit den Bogaard, Kim van der Werf f.

beide teams tot doelpunten te komen maar de dik Verdiende 3-1 overwinning kwam niet meer in gevaar.
„We hebben goed gespeeld", vond
coach Gijs Sterrenburg. „In deze felle en pittige wedstrijd kwamen we,
na een achterstand, sterk terug en

Foto: Bram Stijnen

Standen voetbal

Vierde klasse KNVB
Velsen
17-27 Van Nispen 17-15
Eenova
17-21 Nw Vennep 17-15
ZANDVOORT - De in de HVB
De Brug
16-18 Onze Gezel. 17-15 voetballende Zandvoortse elftallen
DSOV
17-18 TYBB
17-14 hielden het het afgelopen weekend
Geel Wit
16-17 vsv
15-12 allemaal op een gelijkspel ZandHoofddorp 17-17 Z.meeuwen 17-11 voortmeeuwen-zaterdag kwam bij
Hillegom niet verder dan een 1-1 geVierde klasse KNVB Zaterdag
NAS
17-28 Bloemend. 16-15 lijkspel. De TZB-teams maakten er
SMS
16-22 Hoofddorp 16-15 doelpuntrijke duels van. Het zondag
OSDO
17-22 EHS
16-15 elftal speelde met 3-3 gelijk tegen
Zandvoort '75
SIZO
16-12 Spaarnevogels en de zaterdagvoetDOSC
17-16 SCZ'56
16-10 ballers eindigden zelfs op 4-4 tegen
Aalsmeer
16-15 DSC'74
16- 6 Van Nispen.
Tweede klasse HVB
Voor Zandvoortmeeuwen zit er
Sp.stad
18-32 Schalkwijk 18-18 niet veel meer op, dan de competitie
EHS
18-30 THB
18-15 uit te spelen. Hillegom dat de punHeemstede 18-23 KIC
18-13 ten in de strijd tegen degradatie nog
Vogelenz. 18-21 Ove'rb.
18-12 hard nodig heeft ging er fel tegen aan
BSM
18-20 TZB
18-10 en kwam in de eerste helft op een 1-0
Eerste klasse HVB zaterdag
voorsprong. In de tweede helft een
SCW
19-30 J. Hercules 20-17 feller spelend Zandvoortmeeuwen
Energie
20-30 DCO
20-15 dat door Ferry van Rhee tot de geSVIJ
20-25 Halfweg
20-14 lijkmaker kwam, 1-1.
Kennemers 20-25 Hillegom 20-11
In het zaterdagduel tussen TZB en
Z.meeuwen 20-25 HBC
20-10 Van Nispen werd volop op de aanval
Velsen
20-25 VSV
19- 6 gespeeld. Nadat TZB door een eigen
Tweede klasse HVB zaterdag
inzet van Nispen op een 1-0 voorOverbos
19-35 DSOV
18-14 sprong kwam, lieten de Boys even
Renova
20-31 KHFC
20-13 het initiatief los. Van Nispen profiGeel Wit
19-26 TZB
20-12 teerde en scoorde vlot driemaal achVan Nispen 19-26 DEM
20-10 tereen, 1-3. Nog voor de rust scoorde
Stormv. * 20-26 BSM
20-10 Willem Keur uit een strafschop 2-3
en na de thee wist deze speler ook de
gelijkmaker te scoren. TZB ging
stug door en toen Wiebe Visser de
Zandvoorters op 4-3 zette leek de
winst binnen. Een eigen inzet bij
TZB bracht alsnog de 4-4 gelijke
stand op het scorebord.
Ook het zondagteam van TZB
ZANDVOORT - Na een
maakte er een spannend gevecht
schitterende serie overwinnin- van.
Een gelijkopgaand duel met
gen op rij kreeg Nihot/Jaap over en
kansen. TZB nam door
Bloem Sport afgelopen maan- Williamweer
Rubeling een 1-0 voordag een nederlaag te slikken. sprong die even later weer teniet
gedaan. De actieve Rubeling
Tegen het behoedzaam op de werd
gaf TZB opnieuw een voorsprong,
counter loerend Toy Shop verloren doch
voor de rust kwam Spaarnevode Zandvoorters met 3-4. In deze gels weer
langszij. Door Jan van der
wedstrijd zal het echter niet mee Drift kwamen
de Zandvoorters in de
daar welgeteld tienmaal tegen de tweede helft voor
de derde maal op
paal of de lat werd geschoten.
maar de Haarlemmers
Nihot/Jaap Bloem Sport begon voorsprong
het niet op en forceerden toch
weer met sterk zaalvoetbal en zete gaven
nog
de
gelijkmaker, 3-3.
Toy Shop onder druk maar Remco ZAALVOETBAL
van Lent en Dennis Keuning vergaVoor TZB/Teunissen is er geen
ten de mogelijkheden om te zetten
meer aan de lucht op weg
in doelpunten. Een counter van Toy vuiltje
het kampioenschap. Zelf wonShop was voldoende om een 0-1 naar
nen de badgasten met 8-3 bij Garage
voorsprong te nemen. De badgasten V.
en concurrent Trefpunt verloor.
wilden toen snel gelijkmaken maar In het
duel op 30 maart aanstaande
gingen te gehaast zaalvoetballen. in de Pellikaanhal
Beurszicht,
Balverlies en Toy Shop kreeg diver- aanvang 19.45 uur,tegen
kan
kampise kansen op een grotere voor- oensvlag worden gehesen.de
Vooral
in
sprong. De defensie van Nihot/Jaap de eerste helft was TZB/Teunissen
Bloem Sport greep echter bijtijds in. te sterk voor Garage V. In hoog temDe thuisclub kam toch op gelijke po werden de aanvallen opgezet en
hoogte door een doelpunt van Edleverde een viertal doelpunten
win Ariesen. Nog voor de pauze zorg- dat
op. René Lukkien opende de score
de Toy Shop, dat verzorgder zaal- en
Peter van der Heyden volgde met
voetbalde, voor een 1-3 voorsprong. twee
fraaie doelpunten. Na een voorIn de tweede helft een beter voet- zet van
Kruyff zorgde Nico
ballend Nihot/Jaap Bloem Sport. Na de Boo Martin
voor
een
riante ruststand
een snelle vrije trap scoorde Bas van 0-4. In de tweede
helft speelde
Heino 2-3 en even later was het al TZB-Teunissen een tempo
gelijk door een doelpunt van Dennis maar dat bleek nog te hoog telager
zijn
Keuning, 3-3. De Zandvoorters proGarage V. Na 1-4 voerde
beerden door te drukken maar paal voor
de score op naar 1-7
en lat stonden doelpunten in de weg. TZB/Teunissen
door doelpunten van Martin Kruyff,
Met nog een kleine twee minuten te tweemaal,
Peter van der Heyden.
gaan kreeg Nihot/Jaap Bloem Sport Garage V enkon
toen tegenscoren
twee minuten een man meer, maar maar TZB/Teunissen
speelde uitstekwam niet op voorsprong. Het hout- kend en kwam totaal niet
in gevaar.
werk stond Toy Shop te hulp en deze Rinus Bruinsma zette de Zandvoor
ploeg slaagde er zelfs in met nog 32 ters op 3-8. Het kampioenschapT
seconde te spelen Nihot/Jaap Bloem heeft TZB/Teunissen nu voor het
Sport op een verrassende 3-4 neder- grijpen en gezien het overwicht in
laag te trakteren.
dit seizoen gaat dat ook gebeuren.

De zege leek in Zandvoort te blijven toen er een twaalf punten voorsprong was opgebouwd, doch Hillegom kwam in de slotfase alsnog als
overwinnaar te voorschijn met 5557. The Lions heren kwamen verrassend goed voor de dag door Lake
City Players in eigen huis met 61-56
te verslaan.
In een bijzonder leuke en aantrekkelijke basketbal wedstrijd hebben
The Lions en Hillegom elkaar geen
duimbreed toegegeven. In de eerste
helft was Hillegom iets doeltreffender en nadat Lions de verdediging
beter had georganiseerd kreeg de
koploper het moeilijker. The Lions
kwam naderbij en sloot de eerste
helft af met een 22-26 achterstand.
In de tweede helft ontwikkelde
Lions een flink offensief en na vier
minuten spelen was de stand in
evenwicht, 30-30. De rebounds werden goed gepakt en de snelle aanvallen werden knap afgerond. In de
tiende minuut bezat Lions een fraaie
47-35 vorosprong en leek de wedstrijd beslist. Hillegom gaf eehter
niet toe en kwam langzaam terug.
Het Lions ritme stokte en Hillegom
profiteerde door twee minuten voor
tijd langszij te komen en zelfs het

beslissende schot af te vuren, 55-57. • De strandloop geniet zowel bij jong als bij oud een grote populariteit.
Scores Lions: José Beerepoot 11,
Irene van Bruggen 11, Jeanine StobZANDVOORT - Het strand jaar maar gezien de omstandighebelaar 8, Yolande van de Broek 8, was perfect om een strandloop den toch wel redelijk. Zo werd bij de
Simone v.d. Berg 7, Inge Stobelaar 6, te houden, de aankleding bij jeugd tot en met 12 jaar de 4 kilomeJenneke Willemsen 4.
door Herman de Jong
start en finish was zeer sfeer- ter gewonnen
Franeker in 20 minuten en 33
vol verzorgd door de organisa- uit
Talenten genoeg bij de
tie, maar een harde zuidwesten seconden.
Heren
Zandvoortse jeugd aangezien de
wind
maakte
de
strijd
voor
de
Met de junioren Dave Kroder en
tweede plaats werd opgeëist door
Bart Mol in hun midden speelde deelnemers tot een zeer zware Rutger Kühling in 21.15 en derde
Lions een prima wedstrijd. De zone- tocht.
werd Usar Koster in 21.29.
verdediging liep erg goed en Lake
Toch werd de 24e Zandvoortse
De veteranen (boven veertig) werd
City Players heeft in de eerste helft Strandloop een groot succes. Bijna het een geheel Zandvoortse aangelesteeds tegen een achterstand aan ge- vierhonderd
enthousiastelingen genheid. Ruud Kok had bijna een
keken. Ruststand 24-32. In de twee- trokken zich niets aan van de wind- minuut voorsprong op zijn achterde helft kende Lions een inzinking, kracht 7 a 8 en volbrachten de loop volgers en won in 20.55. Van de
Broek en B. v.d. Mije vochten verbewaardoor de spanning terugkwam. tot een goed einde.
Lake City Players nam een 38-36
De één wat minder snel dan de ten om de tweede en derde plaats.
voorsprong maar de Zandvoorters ander, maar voor de minder snelle Van de Broek werd uiteindelijk
herstelden zich knap. Door goede was het deelnemen al belangrijk ge- tweede in 21.46 gevolgd door Van de
scores van Peter Bos, Rudy Becic en noeg. Zoals gezegd met vlaggen en Mije in 21.50. In de 8"kilometer race
Dave Kroder werd het initiatief her- spandoeken had de organisatie ge- was er geen vooraanstaande rol wégpakt en Lions stoomde door naar zorgd voor een kle3urrijk geheel bij gelegd voor plaatsgenoten. Bij de hede rotonde en vele toeschouwers ren was Ben Droog uit Amstelveen
een fraaie 56-61 overwinning.
Scores Lions: Dave Kroder 23, Pe- omzoomden start en finish. Speaker met 32.50 veruit de snelste. In 36.42
terBos 12, Rudy Becic 11, Arno Wei- Willem van der Sloot maakte er met werd André Wagenaar uit Amstereen vlotte babbel weer een knap ver- dam tweede gevolgd door broer Midema 8.
chel Wagenaar 36.44. Noordwijkse
slag van.
De 4 kilometerlopers toornden Ellen Barnhoorn .had weinig moeite
Jeugdtoernooi
eerst tegen de stormachtige wind in om bij de dames te zegevieren en
Komende zondag organiseert The terwijl de 8 en 21 kilometer gangers deed dat in 41.26. Ruim voor Lettie
Lions een Jeugdtoernooi in de Zand- de harde wind in de rug hadden. Dat Lanfermeijer uit Bloemendaal die
voortse Pellikaanhal. Vanaf de leverde wel een hoog aanvangstem- 42.32 nodig had. Een goed prestatie
kleinste tot de oudste j eugd wordt er po op maar in het tweede gedeelte leverde hier de pas 11-jarige Aerdenbasketball gespeeld. De aanvang van werd het een barre tocht. De tijden houtse Tamar Gans door beslag te
het toernooi is om 10.00 uur.
waren dan ook minder dan vorig leggen op een derde plaats in 43.10.'

\

Foto: Bram Stipen

Aan de zeer zware halve marathon
namen 54 lopers(sters) deel en de
Zandvoortse Patricia Beijl wist bij
de dames de overwinning te pakken
in 2.04.17. Bij de heren langdurig een
kopgroepje doch een tempo versnelling van Paul Barnhoorn uit Noordwijk weid de concurrentie te veel.
Hij won in de tijd van l uur 22 minuten een 12 seconden. Huib Akersloot
uit Velserbroek slaagde erin Zandvoorter Wim v.d. Mij voor te blijven.
Akersloot had 1.22.39 nodig terwijl
Van de Mije 1.23.38 over de 21 kilometer deed.
Na afloop voor iedere deelnemer
een vaantje en een sleutelhanger van
de sponsor en iedereen was laaiend
enthousiast. Dick Castien gaat dan
ook van af heden zich al bezig nouden met de jubileum loop van volgend jaar. „Die 25e loop moet een
klapper worden", vindt Dick Castien. ,,Het was ook nu een ongelooflijke klus met die wind om alles uit
te zetten, maar niet veel hulp is het
weer gelukt. Met wat beter weer had
ik zeker honderd mensen meer gehad. Maar ik ben toch wel tevreden.
Binnenkort ga ik wel weer met sponsor Hans van der Mije van Clicks om
de tafel zitten en gaan we duidelijke
afspraken maken voor volgend jaar.
Dat moet er nog leuker uitzien als
dit jaar."
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Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boul. P'. Loot
Zuidboulevard bij watertoren

Openeen
en verzeker
uwjaarinkomeiL
i m

- E I

Tel. 02507-18178

ZANDVOORT, NOORD BOULEVARD

Hotel Cocarde

Te koop: kompleet ingerichte

Hogeweg 39, Zandvoort.
Tel. 02507-16855,
vraagt

SNACKWAGEN

zelfst. vrl. hulp

incl. vergunning, direkt te exploiteren.
Nadere inlichtingen

voor de ochtenduren.
Gaarne uw reactie op bovengenoemd adres.

vraagt per direct

•

makelaar/o.g.

serveerster

2042 PR Zandvoort
Jhr PN Quarles van Ullordlaan 2
Telefoon 02507 - 1 26 14

m vaste dienst, voor 6 maanden
of event. het hele jaar.

DA COSTASTRAAT 17
BELONING

De ABN Privé-dekking. Voor maar f 25,- uw
inkomen een heel jaar lang verzekerd Als u door een ongeval
overlijdt of ernstig invalide blijft. Dat is een belangrijke
zekerheid. Als de nood aan de man komt, gaat uw inkomen
immers flink achteaiit. Een jaar lang inkomen tot liefst
f60.000,- netto is dan verzekerd, vrij van inkomstenbelasting.
De exacte hoogte hangt af van de inkomsten die u via uw ABNrekening hebt ontvangen in het jaar dat aan het ongeval
voorafging. Dus hoe hoger uw inkomsten op de betaalrekening,
hoe hoger het bedrag van de uitkering. Het maximum is f5.000,per maand, dus f 60.000,- per jaar. Bij een dodelijk ongeval
wordt dit aan uw nabestaanden uitgekeerd. Een medische
keuring vooraf wordt niet verlangd.
Haal de folder bij uw ABN-kantoor.

Wie wil zijn eengez. won. ruilen
teg. 4 kam.flat.
Huur verschil wordt door ons
betaald.
Ook willen wij helpen met verhuizen
en schilderen.

Tel. 18748

Voor een eerlijke
democratisch/socialistische
inbreng in de raad geef uw
voorkeursstem aan

WIE WIL MIJ OP
DE VRIJDAG EN
ZATERDAG
ENKELE UREN
HELPEN?

Helga Koper

Trees Burger
Tel. 19470,

Lijst 2
P.v.d.A.

Woon-wmkelhuis met plaats en stenen schuur m
rustige woonwijk. Gang, L-woonkamer (ca
8x4/2,5 m), keuken, badkamer met douche en
toilet, winkel. Op 1e etage 3 kamers, keuken, 2e
toilet, balkon

H. W. COSTER BV

na 18.30 uur.

MAKELAAR o.g. BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

WEGENS DE OPENING VAN ONZE DERDE
VESTIGING IN HAARLEM,

Grote Krocht 12, Zandvoort

vieren wij dit in Zandvoort mee met enkele van de vele
OPENINGSAANBIEDINGEN
Kwekerij P. V3H KLEEFF
-—-^

van Stolbengenweg 1 Tel. 17093

Struiken en heesters

NIEUW! BOSE ACOUSTIMASS 3

•f'

groenblijvend en bloeiend.
y*
v
Assortiment geschikt alleen voor Zandvoort. §
$&
Bloeiende violen en primula's.
J*
. bemesting vaste planten
V\

Het allernieuwste, allerkleinste en allerkompaktste
luidsprekersysteem dat ooit op de markt is
gebracht. Met het Bose Acoustimass 3 systeem
kunt u genieten van authentieke geluidsweergave
zonder dat u veel zichtbare ruimte voor de
luidsprekers hoeft in te ruimen! De maten van dé
cubes zijn 11 x 10 x 11 cm! Levering met
bijbehorende module. Verkrijgbaar in wit of zwart.
Diverse accessoires leverbaar.
v

INTRODUCTIE PRIJS PER SET:

1298.-

FIT EN
SLANK
DE ZOMER
TEGEMOET
In de week van maandag 9 t/m zat.
14 april gaat weer de nieuwe
„Sportief afslanken"-cursus van
start. Door de geweldig goede
resultaten van de afgesloten
cursus hopen wij weer een nieuwe
groep cursisten op een goed en
gezond spoor te zetten.
SPORTACADEMIE
hAUWELAERTS

DEAGE

10 cm

GEEF U NU ALVAST OP!
ADVIES

WAT STAAT U TE WACHTEN?
Het doel van de cursus is op een verantwoorde en natuurlijke manier
overtollig gewicht kwijt te raken en vooral ook uw figuur te
verbeteren Wij doen dit door een combinatie van een speciaal
aangepast trainingsprogramma en juiste voeding. Het
voedmgsgedeelte staat onder leiding van onze diëtiste Ineke
Kroezen en de trainingen staan onder leiding van gediplomeerde
sportleraren De arts, verbonden aan ons instituut, zal zorg dragen
voor de medische begeleiding Tevens wordt voor u een
streefgewicht bepaald door verschillende metingen.

Een goed advies is gebaseerd op luisteren en begrijpen wat u als klant
wenst. Of het nu om een TV, een CD-speler, video-recorder, een
citrus-pers of 'n paar draadjes met bijpassende stekkertjes gaat.
Een juist advies kost daarom tijd en die willen wij graag nemen. Een
trouwe klant is immers altijd een tevreden klant. En die hebben wij
graag.
Trekt u dus wat tijd uit als u bij ons komt.
Wij doen het namelijk ook.

DUUR VAN DE CURSUS: 10 weken, waarin u 2x per week een
aangepast trainingsprogramma krijgt en begeleid wordt t.a v de
voeding (dieet). SUCCES VERZEKERD' Uw gewicht zal minimaal 1
kg per week verminderen.

SERVICE
Service en na-service is een recht dat al onze klanten mogen eisen.
Bij ons eindigt de verkoop daarom niet bij de winkeldeur.
Wij vinden het heel, gewoon om u thuis te helpen met installeren,
inregelen en uitleggen van alle apparatuur.
Ook als u daar later eens problemen mee zou hebben.
Uw kijk- of luisterplezier is daarmee verzekerd. En daar gaat het om,
vinden wij.

KOSTEN: 225 - voor de gehele cursus, inclusief de gehele
begeleiding
START: 9 april
Kom naar de introduktiedagen
vrijdag 30 maart 14 00 uur
zaterdag 31 maart 14.00 uur
zaterdag 7 maart 14.00 uur
Start- 9 april

i.v.m. de
opening van
onze zaak in
Haarlem

ZIJN WIJ

Dan zal het hele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te
informeren en uw vragen te beantwoorden Kunt u deze dagen niet
komen, dan is natuurlijk ook telefonische informatie en inschrijving
mogelijk

GESLOTEN

GRATIS
Buiten het cursuspakket kan iedere deelnemer vrijblijvend eenmaal
gebruik maken van de sauna en vrijblijvend deelnemen aan onze
wekelijkse "trim-u-fit-traming" op de zaterdagmorgen.

a.s. vrijdag
AVOND

Tegen inlevering van deze bon
2x THATS RX90 voor ƒ 2,- per stuk.
2 cassettes maximaal

Thonbeckestpaat 15
Zandvoort 02507-13378

Hoogstraat 3-5 Spaarnwouderstr. 85-87
Haarlem

Haarlem 023-357501
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Hoe kon men zo dom zijn.

Van de welstand van de 17e en
18e eeuw heeft men in Zandvoort niet veel gemerkt. Het beroep van visser kon door oorlogen en twisten niet rustig meer
worden uitgeoefend.
Terwijl
men vroeger een goede boterham met vissen verdiende, kon
men vooral in de achttiende
eeuw het gezin niet meer onderhouden en het dorp verviel in
grote armoede. In 1780 was het
aantal inwoners tot onder de
duizend gedaald.
Vroeger was het dorp een grote familie geweest. De tegenstellingen op het terrein van het geloof mochten geen invloed uitoefenen op het maatschappelijk
verkeer: men moest juist nu de
spoeling dun werd, met elkaar
optrekken om het hoofd boven
water te houden.

De vergoeding van 1777
Maar toen de levensstandaard
nog meer daalde, werd men
kribbig tegenover elkander. En
terwijl men altijd elkanders
overtuiging had gerespecteerd
begon men nu, nu het in de Jande op dit front rustiger werd,
vervelend te doen.
In de gemeenschap werd een
voorstel aangenomen om de invloed van de grootste armoedzaaiers, de katholieken, in te
perken. En uitgaande van de
stelling dat wie de jeugd heeft
ook kan rekenen op de toekomst, bepaalde men dat er
voor de opvoeding van de jeugd
alleen maar onderwijzers van de
gereformeerde religie mochten
worden aangenomen. En om het
extra te benadrukken werd er
gezegd „Het is den katholiken
niet geoorloofd schoolmeesters
te hebben. Niemand tot die religie behoorende mag zich hier
als onderwijzer vestigen." Het
onderwijs was in die dagen nog
een particuliere aangelegenheid: het onderwijzer zijn werd
als vrij beroep beschouwd en

aan, „ viel ten laatste bitter tegen. Het laatste geld wat wij hadden hebben we opgemaakt aan
het uitsluiten van personen uit de vrijheid en na alle mogelijke
deze kring was volgens de mees- ellende is de ijver bij ons uitgeten je reinste discriminatie.
blust."
De bewoners van Zandvoort begrepen niet hoe men dit soort van
Zandvoort had 'geen moed
verordening kon
afkondigen. meer om verder te leven. Toen
Maar men ging te zeer gebukt on- in het begin van de 19e eeuw een
der de crisistoestand dat men niet brand was uitgebroken in het
de moed had om er tegen te pro- katholieke kerkje, zeiden de
testeren.
Zandvoorters. We vinden het
erg dat het net jullie moet overkomen die wij een jaar of dertig
geleden zo raar hebben behanIntrekking van de wet
deld, maar we zijn niet in staat
Toen op het einde van de achtüen- om jullie ergens mee te helpen."
de eeuw reclame werd gemaakt Maar de municipaliteit liet het
voor het verkrijgen van vrijheid, daar niet bij. Het vroeg een ongelijkheid en broederschap, leefde derhoud aan het departementsde bevolking wat op. Er kwam bestuur en ze kregen gedaan dat
weer wat hoop voor de toekomst de katolieken geld mochten inen toen met behulp van Franse zamelen in Noord Holland om
soldaten de republiek werd uitge- de brandschade ongedaan te
roepen en het dorp veranderde in maken. De politieagent die niet
een municipaliteit werd er open- katholiek was bood zich aan om
lijk over de discriminerende maat- met de heren van de katholieke
regel gesproken. „Hoe kon men kerk mee te gaan om te bedelen
toch zo dom zijn, "zo zeide een van en men was het in het bestuur
de leden van de plaatselijke rege- daarmee eens. „ We zijn eens zo
ring om deze verordening er door dom geweest om de roomsen
te laten. We waren allen te moe om het mes op de keel te zetten. Nu
onze stem te laten horen en daar- kunnen we dat onrecht goedmaom hebben wij de naam gekregen ken door onze agent met de colvan een dorp dat discriminatie be- lectanten mee te sturen. Dan
vordert. Het is de zwartste bladzij- maken we de fout goed.
de uit onze geschiedenis en die
moeten we zo gauw mogelijk uit
het boek der geschiedenis scheuren." Men had er niet lang over te Onderwijs blijft moeilijk
discussiëren. Het was een ergernis Maar toen in 1815 het juk werd
voor Zandvoort maar omdat men afgeschud en men in vrijheid opnog niet de mogelijkheden kende nieuw ging beginnen, wilde geen
om eigen wetten volgens het nieu- enkele roomse schoolmeester
we stelsel te maken, stelde men hier beginnen. Toen er meer
zich in 1795 voorlopig tevreden overheidsbemoeiing
kwam,
met het intrekken van de verorde- kreeg op aandringen van Ds.
ning.
Swalue het onderwijs een meer
algemeen karakter. Natuurlijk
werden de christelijke beginselen op de scholen doogegeven
En daar bleef het bij
maar van discriminatie onder
Men is er echter nooit toe geko- de leerlingen was geen spoor te
men om een wet te maken waarin bekennen. Men was eenmaal zo
katholieken en gereformeerden gek geweest om zich op een
gelijke rechten hadden. „De be- ogenblik van lusteloosheid te lakooming van de gulden vrijheid", ten inpalmen door een fanaticus
zo tekent iemand uit Zandvoort maar dat zou meer voorkomen.
door Bertus Voets

Spiers/Emmen leidt in bridgecompetitie
Het koppel Spiers/Emmen de werd Visser/Van Leeuwen met dit paar zo doorgaat dan promoveleidt in de competitie van de 53,57%. Laatstgenoemd koppel staat ren zij naar de B-lijn, na slechts een
nu eerste in deze lijn, de dames Ha- competitie in de C-lijn te hebben
Zandvoortse Bridgeclub.
De 4e competitie zit er voor de
helft op, er zijn nu 3 wedstrijden
gespeeld en in de A-lijn is het hele
veld door elkaar geschud. Mw.
Spiers en de heer Emmen jr. scoorden 58,93%; mw. Paap en de heer
Vergeest werden tweede met 57,59%.
In de B-lijn werd het echtpaar
Hoogendijk eerste met 54,91%, twee-

'Boeken aan huis'
brengt bieb thuis

gen en Lemmens zijn naar de tweede
plaats geschoven.
De dames "Dekker en Reijen deden
het goed in de C-lijn, zij behaalden
62,05% terwijl de dames Menks en
Roest tweede werden met 58,04%. De
dames Van Os en Saueressig staan
nu aan kop in de C-lijn terwijl de
dames Dekker en Reijn nu naar de
tweede plaats zijn opgestoomd. Als

doorgebracht!
De dames Van Ackooy en Drenth
zijn zeker niet van plan in de D-hjn
te blijven, voor de derde achtereenvolgende keer werden zij eerste. In
deze wedstrijd behaalden zij 66,07%.
Ook het echtpaar Van Til handhaaft
zich goed, te zamen met de dames
Klinkhamer en Meijer werden zij gedeeld 2 en 3 met 60,27%.

ZANDVOORT - Voor thuiswonende ouderen, gehandicapten en langdurig zieken heeft de Bibliotheek
Zandvoort de 'Dienst boeken aan
huis'. Vrijwilligers brengen bij hen
een maal per drie weken nieuwe boeken. Wie hier meer over wil weten,
kan contact opnemen met Openbai e
Bibliotheek Zandvoort, tel. 0250714131 (even vragen naar Len van
Twisk)
Een lidmaatschap van de bibliotheek is voor personen tot achttien
jaar gratis. Mensen van 18 tot 25 jaar
en 65-plussers betalen /'12,50. Lezers
tussen 25 en 65 jaar moeten 25 gulden op tafel leggen voor het lidmaatschap.

Platenbeurs
Crazy Days

De ZHC-leden kunnen wel meer dan hockeyen. Zaterdagavond toonde een aantal heel wat acteertalent.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT/HAARLEM - Rock
'n Roll dansschool Crazy Days
houdt zaterdag 17 maart een grammofoonplatenbeurs, van tien uur 's
morgens tot vier uur 's middags De
school vindt men op de Jansweg 34
te Haarlem. De beurs is bedoeld om
bezoekers aan platen te helpen, die
niet meer m de winkel verkrijgbaar
zijn. Naar verwachting zijn er enige
duizenden singles, maxi-smgles en
Een bijzondere jubileumavond in LP's Er kan ook geruild worden
de kantine van de Zandvoortse HocMensen die hun platen weg willen
key Club, die dankzij de verrassende
acteerprestaties van deze gelegen- doen, kunnen contact opnemen met
heids-artiesten meer dan geslaagd Sjo, tel. 02269-2103. Elke 25e bezoeker krijgt een waardebon van /"15,-,
genoemd mag worden.
op de beurs te besteden.
Teksten: Jan-Willem Tuimnga,
muzikale leiding: Paul Citoen, kostuums: Rosali Gatsonides, geluid en
licht: Harro Hoeienbos.

Groot feest rond jubileum
Zandvoortse Hockey Club
ZANDVOORT - Het vijfenvijftigjarig jubileum van de
Zandvoortse Hockey Club,
ZHC, is afgelopen zaterdag op
uitbundige wijze gevierd. Enkele leden van deze vereniging
brachten een sprankelend cabaret vol kwinkslagen en teksten met dubbele bodem. Voor
alle aanwezigen betekende dat
een onvergetelijke jubileumavond.

waarmee de uit acht man bestaande
'cast' een volle zaal meer dan anderhalf uur aan zijn stoel gekluisterd
hield.

'Het verenigingsleven van een
jaar', verpakken in één show is bepaald niet makkelijk. Dankzij animator Jan-Willem Tuimnga en zijn
enthousiaste collega's lukte dit echter wonderwel. Tuimnga tekende
voor de teksten en een geestdriftig
ensemble het zien en horen dat ook
het acteer-talent bij deze vereniging
Sketches, liedjes en spitsvondige in ruime mate voorhanden is.
dialogen, dat waren de ingrediënten
Vooral het spel van Mieke Haman
en Hermien Warnaars m 'De techmsche commissie' getuigde van een
flinke dosis vakmanschap. De dialogen m 'De nieuwe voorzitter', waarin
met milde spot werd ingegaan op de
ambities die sommige leden voor
ZANDVOORT - De blikjes Zand- deze felbegeerde functie hadden gevoortse knoissies worden ter gele- toond, gebracht door Hans Langegenheid van het nieuwe seizoen meijer, Annemiek Bijlsma en Hangoedkoper, zo luidt een berichtje neke Kaïslair, zorgde soms voor exvan het Cultureel Centrum Zand- plosieve lachsalvo's.
voort. In plaats van ƒ12,45 gaat een
blikje ƒ9,50 kosten. Bovendien gaan
er nu ook ongevulde blikjes m de Pastoor
verkoop a ƒ7,50 per stuk. De losse
In 'De pastoor en de non', (een
knoissies van 300 gram kosten ƒ2,50. persiflage op het 'rijke' Roomse leHet lege blikje kan door iedereen ven), voor het voetlicht gebracht
zelf gevuld worden en wordt op die door Paul Citroen en Hermien Warmanier een origineel cadeautje.
naars, werd menigeen weer eens
flink op de hak genomen. Annehes
De knoissies zijn bij het cultureel Moen schitterde deze avond in de
centrum, diverse bakkerszaken en kostelijke scènes 'golfen' en 'ballen'
een enkele lunchroom te verkrijgen. op uitzonderlijke wijze.

Knoissies
goedkoper

Reizen naar het
land van Van Gogh

BS.

Sportiiistuif
voor kinderen
ZANDVOORT - Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar
wordt volgende week zaterdag,
24 maart, een sportinstuif gehouden. Deze vindt plaats in
de Pellikaanhal aan de A.J. van
der Moolenstraat.
De sportinstuif is een middag gezellig spelletjes doen met de bal en
op het eind nog even een potje handballen. De organisatie is in handen
van
Casmo/Zandvoortmeeuwen
Handbal. Alle kinderen van 6 tot 12
jaar kunnen gratis meedoen.
De middag begint om 2 uur en
duurt tot ongeveer half vijf. Aan het
eind van de dag ligt er een kleine
verrassing klaar om mee naar huis
te nemen.

ZANDVOORT - De Verenigde
Spaarbank organiseert in het kader
van het Van Gogh-jaar cultuurreizen. Op donderdag 10 mei vertrekken de geïnteresseerden per touringcar naar diverse musea in Frankrijk
waar werk hangt van Van Gogh, Picasso, Matisse en Chagall. De reis
kost 1545 gulden per persoon, voor
elf overnachtingen met ontbijt en diner. Reisbegeleiding is inbegrepen.
De hotelaccommodatie is op basis
van tweepersoonskamer met douche toilet.
De spaarbank organiseert ook
Van Gogh-weekemds. Daarbij worden het Van Goghmuseum en het
Rijksmuseum Kroller-Muller bezocht. Er wordt vrijdag en zaterdag
overnacht in het Rijnhotel in Arnhem. De prijs is 250 gulden per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, inclusief de toegangspnj s voor beide musea Geboekt kan
worden op verschillende data in
april, mei en juni, bij de Verenigde
Spaarbank aan de Grote Krocht 38.

UITSLAG TREKKING FEBRUARI / 990
Staat uw postcode er ook
tussen?

De gemakkelijkste en
Elke maand kans op de
leukste loterij van Nederland. 100.000,-. Elke maand kans
Meedoen met de Postcode Loterij is
op duizenden andere prijzen.
heel simpel. Als u onderstaande bon

Dan heeft u geluk, als u meedoet aan
de Postcode Loterij. U heeft dan name- invult en opstuurt, doet u volgende
Elke maand gaat de 100.000,- eruit.
lijk ook een prijs gewonnen: Zo gaat dat maand ook al mee.. Prijzen krijgt u auto- Elke maand ook zijn er duizenden andere
bij de Postcode Loterij: iedereen die in
prijzen. Van tien tot duizenden guldens.
matisch op uw rekening bijgeboekt.
dezelfde postcode speelt als een winnaar
l
heeft ook een prijs. Tot duizend gulden
w&z&foei Lurti L*zelfs dezelfde prijs!

Als uw buren winnen,
wint u ook!

Wint iemand in uw postcode een prijs
tot duizend gulden, dan wint u diezelfde
prijs ook! Dat kan alleen bij de Postcode
Loterij. Het geeft u dus extra kans op een
prijs.

NATIONALE

FEEST IN DE VOLGENDE NEDERLANDSE POSTCODES: L O T E R I
HOOFDPRIJS: POSTCODEPRIJZEN:
Zo kunt ook u winnen
ƒ100.000,-

hieronder stoon ole loten woarop een Pastcodeprijs 's geve llen. Dooroditer staal de hom|te van de prijs.
HwftuwnlotmetDEZElFD i POSTCODE dan heeft u OOKDEZELFDE PRUS gewonnen. '
op lotnummer 6708 JC 04 1013VX 02 50,- 1971 JK 04 500,- 2908 XB 04 25,- 3765 GA 03 100,NN 01 50,- 2023 AD 05 25.- 2923 GG 01 25,- 3831 HR 01 25,Voor iedereen in dezelfde 1034
1051 CW 01 50,- 2033 TV 01 50.- 2923 XB 04 50,- 3831 TH 01 25,postcode 6708 JC ƒ100,-- 1054K2 01 50,- 2101 AE 01 25,- 2925 CG 08 25,- 3852 AM 03 25,1095JH 09 50,- 2133 CN 03 25.- 2951 XD 02 500,- 3951 XZ 03 25,1067JW 01 25,- 2151 XD 02 25,- 2981 CL 01 25,- 4112JS 02 50,1075TS 01 25,- 2159 LJ 01 25,- 3023 XG 01 25,- 4131 CB 01 500,1079 XH 01 100,- 21 62 AH 05 100.- 3035 PG 01 25,- 4204 SH 01 25,1082BD 01 100,- 2181 RC 02 50.- 3038 XV 01 25,- 431 8 BK 02 25,1106 EZ 01 100,- 2181 TS 01 50,- 3039 HC 02 25,- 4336 KL 03100,1107VZ 06500,- 2271 AZ 01 25,- 3067 LD 01 25,- 4388 HG 02 25,1112 EE 01 50,- 2282 VV 02 25,- 3068 BV 011000,- 4388 RB 01 50,1141 RW 01 100,- 2341 AM 02 50,- 3078 CN 01 50,- 4539 PE 01 25,op lotnummer 9722 PR 01 1186 XW 01 50,- 2396 AW 02 25,- 3114 NK 02 25,- 4542 CW 02 25.1187 ZR 02 25,- 2411 MB 03 25,- 3131 RJ 05 50,- 4702 PL 01 50,Voor iedereen in dezelfde
1213 EG 01 50,- 2421 TE 01 100,- 3131 TK 01 25,- 4613 AL 01 100,postcode 9722 PR ƒ 100,-- 1213
EG 01 50,- 2451 XS 05 25,- 3143 KK 01 50,- 4613 GE 04 50,1231 BE 02 25,- 251 7 CB 01 50,- 3171 EB 01 25,- 4613 RA 02 50.1272CS 01 25,- 2542 HJ 05 50,- 3155 ED 01 50,- 4707 KC 01 25,1274CB 01 500,- 2592 ST 02 50,- 3195 HE 01 100,- 4871 AA 02 50,1411 EX 02 25,- 2566 VG 01 25,- 3202 TD 01 25,- 4873 CP 02 25,1431 VD 02 25,- 2571 VN 01 50,- 3206 RC 04 25,- 4904 LM 03 25,OP DE VOLGENDE LOT NUMMERS 1506 VG 06 100,- 2581 AG 02 25,- 3214 VA 01 50,- 4904 MR 02 25,1562 HB 01 100,- 2582 TN 01 25,- 3312 XB 02 50,- 4907 LH 01 25.1613 JP 02 50,- 261 3 CB 01 50,- 3434 VA 01 50,- 5018 CD 011000,fioCj f-o£^^^S0m>
1623 LA 01 25,- 2676 AE 01 25,- 3454 XK 01 25.- 5032 ER 01 50,1633 HT 02 500,- 2681 HH 01 25,- 3526 HH 01 25,- 5044 NE 01 100,1657 AV 03 50,- 2691 NX 02 500,- 3529 JP 01 25,- 5110 AE 01 25,VAKANTIEREIZEN
1674 NS 02 25,- 2741 VR 02 25,- 3571 HE 01 50,- 5111 BX 011000,2394 VL 01 5911 EN 027241 SJ 04 1816
PM 01 50,- 2725 KM 01 25,- 3572 KN 02 50,- 5172CH 03 25,4043 AH04 6644 BL 02
1824 KR 01 50,- 2771 LP 02 50,- 3581 PZ 09 100,- 5216 GA 01 25,1831 BN 04 25,- 2787 EG 01 25,- 3625 AB 05 25,- 5233 XE 05 25.1931 VS 01 50,- 2806 PN 01 50,- 3645 VK 01 50,- 5241 TC 01 25,1941 HB 02 25,- 2811 XR 02 25,- 3705 CG 01 25,- 5263 AM 05 25,-

EERSTE PRIJS:
ƒ25.000,-

EXTRA PRIJZEN:
J

H U N G A L O W P A R K L N

TOWN BIKES t.vr.v.
ƒ1000,--

met uw postcode!

5292 NE 03 100,5343 BK 01 25,5451 AP 01 50,5571 EC 01 25,5664 GH 02 25,5666 GK 01 50,5672 EC 01 100,5672 VT 01 100,5691 JJ 01 50,5831 DZ 01 500,5911 CP 01 100,5913 XD 01 50,5951 AM 01 25,6043 WH 04 500,6049 CS 03 100,6074 EL 03 1 00,6077 NC 021000,6102 BC 03 50,61 27 BV 01 100,6131 AW 01 25,6166 CP 01 25,6191 GJ 08 50,621 5 EA 01 100,6245 AV 01 50,6255 NJ 12 25,6367 AV 04 25,6415 AP 01 25,6417 PS 12 50,6432 CM 01 500,6463 HB 01 25,6524 DB 01 500,6524 RH 01 50,6531 AL 011000,6536 BB 01 25,-

OP DE VOLGENDE L(mIUMMERS:

EXTRA PRIJZEN VOOR DE LEZERS VAN ONS BLAD:

1944 SK04 2715 BC07 1063 BV03
2555 WE07 381 5 ZH 01 9607 PJ 01
3781 NT 01 9945 PN 02 4045 MX01
4711 PV01

In verband met het groot aantal winnende nummers ontbreekt nu de ruimte om de gelrokken postcodes te
plaatsen. Volgende week worden alle winnende lotnummers van de extra prijzen voor onze lezers apart in
deze krant bekendgemaakt.

zetfouten voorbehouden

6573 AD 01 25,6584 AD 01 50,6641 MD01 100,6706 EC 01 25,6711 PJ 01 100,671 5 MA 01 100,6852 EH 03 50,6861 EH 02 50,6865 DG 01 50,6881 RA 03 25.6971 HK 01 25,7009 CW 01 50,7009 MS 03 50,7021 GJ 04 25.7071 WT 01 25,7091 TS 01 100,7101 SP 01 50.7102DD 04 100,7121 AE 04 25.7211 AL 01 25,7255 KR 01 25,-

7315 GP 01 500,7322 HN 01 25,7372 GK 01 25,7421 CA 01 25,7471 KC 01 100,7545 CM 02 50,7555 NB 02 100,7609 HG 01 25,7642 HE 01 100,7707 EJ 02 100,7823 TP 01 50,7908 LE 04 50,8014 EP 10 50,8014 HH 05 50,8032 TD 05 25,8091 GA 01 25,8105 RH 01 25,8303 LD 01 25,8401 AJ 01 100,8441 AW 06 50,8701 HG 01 25,-

8843 KH 011000,
9021 CK 01 25,9061 CX 01 50,9062 HJ 01 50,9101 JA 03100,9101 XK 01 100,9163HN 011000,
9166 LL 01 100,9301 JK 01 50,9402 KK 02 25,9461 GR 02 25,9472 WN 05 500,9715 KP 01 25,9724 NA 01 50,9736 CM 01 50,9744 JH 01 25,9821 TB 02 25,9967 PS 01 500,9981 AB 01 25,-

Kent u uw postcode ? Dan weet u uw lotnummer.
IK\ lotnumniL'i hostj.it uit u\\ postcode plus l\\oc dooi de uimputci tocyckende ci|leis Die u eet u alleen Hoe meet mensen in uu postcode meespelen,
hoe groter de kans op pii|/en %oor allemaal Want hoe meei mensen meedoen
des te \akei /u ook uu postcode in de giote Hommel \ \ j a i u i t de noutns de
prij/en trekt Per postcode kunnen maximaal ï() loten meespelen
Op prijzen boven de 1000 gulden zit 25° a kansspelbelasting Trekk ng is iedere maand Trekkmgsl jslen zijn verkr igbaar b j hel
secretaliaat Willernsparkweg176 1071 HT Amsterdam De u tslag zal worden gepubliceerd m deze «am Deloterjisgouaaekeurd door de rn nisier van Jusl tie onder nummer LO 890 098177 89 o d 20 10 1989
Als u het niet met een alschrjvmg eens bent dan kunt u binnen een maano de bank o! g ro opd acht geven het bedng ie ug te
boeken De verstrekte machtiging kunt u alli|d weer intrekken Hiervoor kunt u zich wenden lol de
Slchtmg Nationale Postcode Loter]

Is deze bon f 100.000,- waard?

POSTCODE-

POSTCODEPRIJZEN IN DE HELE WIJK:
Soms wint zdfs tm beb wik! Want voor de tientjesprijzen
geldt: molt • in DEI [ELFDE WIJK OF DORP ds de winnaar,
DAN WINT U OOK t m gvlden. Komen de oerste vier djfers
van uw postcode ovi(reen met de hieronder vetgedrukte
postcodtdjftfs dan v*Int. ook ƒ 10,--.
1081 ES 01
3069 BL 01
5361 JS 06
1095 EP 01
3123 SP 01
5951 HB 05
1216 AD 01
3151 SJ 04
6521 DG 01
1315 LE 01
3192 SC 01
7413 TW 02
1393 NG 01
3208 DE 03
7429 AT 02
1971 ZA 01
4205 BA 02
8223 CM 02
2023 RE 05
4334 BS 02
8651 BG 01
2134 GJ 03
4337 BZ 01
8918 CK 01
2131 ED 01
4535 EJ 02
9611 CL 03
2242 VX 01
4816 EE 03
2987 EJ 02
4924 BV 01

ik doe mee en maak kans op duizenden prijzen
. Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzeggmg het

1

*0
postbank

l

aangegeven bedrag van mijn rekening at te schrijven
bank

1 lot (10 gulden) [~] 2 loten (20 gulden)
Naam

loten (

gulden)
Dl" Mevr

l Adres
Postcode | | | | [ | |

l datum

Woonplaats

handtekening

|

il

•t •• m M mmmm^^m m m m •• 0%^%^W^^%B% •• • ^% WV%C t MM M M MJf
t Mf M f
^*W% M Vfl M f* M M MM
• "•• • • fm m m f iMf n M L **»•*. • r^f^M^m
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AUTOBEDRIJF van BATUM bv.

Austin
AUSTIN 30 jaar dealer
Gar. Boom Aalsmeer 25667
JO,
IS75,
«•
!.6
'S.

BMW
H VAN POELGEEST B.V.
BMW316bj 10-'82saph-bl met
r-cass m slede, el-sp trekh., voor uw betrouwbare occaalu velg nwe band zgoh Wgs. sion. Stationsstr 7-11-Amstelveen. Info. 020-410051
emigr. ƒ 7500 020-843683

Citroen
T k Citroen GSA '81
ƒ950.
Tel 020-342924.

CX 2 O Pallas '84 BX 14 '88 BX
14 RE '87 BX 14 '88 BX 14 E
n w t H'1986 Autobedrijf WIM
VAN AALST, Bozenhoven 119,
Mijdrecht Tel 02979-84866
Rode Citroen AX 11 TRE, bj
87 Vrpr ƒ9999 Rijdt zuinig,
pittig auto'tje. 020-868457
T k Citroen 2CV6-Club, nov
87, wit, 29000 km, als nw,
ƒ7900 Inl tel 02995-1911

^ingdijk
autoverhuur

o.a 2 CV's, AX, BX
T k Citroen BX 14 E, okt '85,
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
met gas-mst, APK, in pr. st.
Tel 020-932750
ƒ7000,- Tel 02977-22140
S. Stevmstraat 12a, A'dam

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Lada
Meer Garage
Lmnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548

DAF

LADA-DEALER biedt aan:
2105 1.3 '86
ƒ4.500
1200 S '87
ƒ5.500
Samara 1.1 '89
9.000 km.
Samara 1.3 '87
ƒ9.250
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Tel. 020-992865.

WESTDORP
LADA WETTER
vertrouwd en bekend adres
Lada 1200 S
'87 ƒ 5.50C voor uw nieuwe of jonge LADA.
Voor de echte liefhebber'
Adverteren in
Lada 1200 S
'85 ƒ 3.750 Natuurlijk met echte BOVAG
T k Daf46 bj '75 63 000 km
„SHOWROOM"
Lada 2105 1.5 GL'88 ƒ 8,750 garantie en APK keuring. 100%
P r n o t k Tel 075-285709
Tel. 020 - 665.86 86
Lada 2105 1.5GL'87 ƒ 7250 financiering, v.a. ƒ 250 p.m.
Lada 2105 1.3
'86 ƒ 6000 Aanbieding: Nieuwe LADA
Lada 2105 1.2
'86 ƒ 5.750 2105, 1.2njklaar/9.995.
Zwanenburgerdijk 503
Nieuwe SAMARA 1.1 ƒ 13.995,
FIAT GEBRUIKT AU l O
Zwanenburg. Tel 02907-6572. njklaar, uit voorraad leverbaar.
18 JAAR i
SPECIALIST "WEISS"bv
GEBRUIKTE AUTO KOPEN?
T.ka Lada 2107, meest luxe Deze week: SAMARA 1.3 Kat.
Nee toch hè!' RIJ voor v.a
maart '88 ƒ 11.750.
'88 ƒ 8.950 uitv., b.j. '88, goed onderh., rek. Adres verkoop:
ƒ 12 990 m uw nieuwe Fiat Pan- Panda 750 L
'88 ƒ 10.950 ter inz., vr.pr. ƒ8.250. Tel. Adm. de Ruyterweg 398,
da 1000 injectie met katalysa- Panda 750 CL
tor of v a ƒ 197 p mnd. met het Panda 1000 CL '87 ƒ 9.600 020-849966.
A'dam, tel.: 020-825983.
Figron Rat Voordeelplan Tel Panda 1000 CL '86 ƒ 9250
'87 ƒ12.250
opdrachten worden snel uitge- Panda 1000 S
'86 ƒ 7450
voerd Figron Fiat Groningen, 127/1050
'86 ƒ 9750
Protonstraat 10 Ind Hoendiep Uno 45/903
AUTOBEDRIJF
'85 ƒ 8.950
050-138384 na 18.00 uur 050- Uno 45/903
'89 ƒ 15 990
732023. Een dealer die uw Uno 45 Fire
'87 ƒ 10.750
vriend is. Levering en service Uno 45 Fire
'87 ƒ13250
door geheel Nederland Lid Uno 60S
voor Mazda-occasions
'86 ƒ 12.450
van de groene kikkerbrigade. Uno 60S
Amstel 340-t/o Carré

Fiat

Mazda

't Amsterdammertje

FIAT 127, bj eind '81, APK
2-'91, 1e eigenaar, 50.000 km,
ƒ 1450 Tel. 020-461713.
Te koop Rat Panda 45,'81 apk
9-'90. ƒ 1200 Tel 020-205582.
PANDA 34, '84, 38500 km,
als nieuw, 3 mnd. garantie.

Tel. 02907-5941.
UNO 55 S, bj. '84,5-bak, kl. wit,
76000 km, 3 mnd. garantie.
Tel. 02907-5941
Van part. FIAT UNO 45 Jolly, 7'88, zwart, 38.000 km, i z g st.,
/ 13.350. Tel 02903-1988.

ruime sortering ocassions

Rijksstraatweg 25, 1969 LB Heemskerk
Tel. 02510-32956, autotel. 06-52801117
Audi 90, 5 cyl. inj
'88 ƒ 32.950
Audi 100 CC autom. LPG inst
'M.f 13.950
Audi 100 CC
'84 ƒ 11.950
BMW 316 1.8 m style
'86 ƒ 17.950
BMW 316 1.8 4 drs. div. ace
'88 ƒ 21.950
Citroen Visa 11 RE
'85 ƒ 5.950
Citroen BX 16 TRS ferrari rood
'86 ƒ 9.950
Ford Scorpio 2.0 GL
'87 ƒ 18.950
Ford Sierra 16 CL 5 drs
'88 ƒ 17.950
Ford Sierra 18 CL sedan automaat
'89/27.950
Ford Sierra 20 l sport
'87 ƒ 19.950
Ford Sierra 20 CL 5 bak
'89 ƒ 21.950
Ford Escort RS 16 Injektie
'83 ƒ 12.950
Honda Accord 2.0 EX
'88 ƒ 24.950
Hyundai Stellar 16 GSL
'85 ƒ 7.950
Hyundai Stellar 16 SL
'86 ƒ 8.950
Hyundai Stellar 16 GSL
'87 ƒ 12.950
Hyundai Stellar 16 SL
'88 ƒ 14.950
Hyundai Pony 13 GLS, 5 drs
'87 ƒ 10.950
Hyundai Pony 15 L, 3 drs., zwart
'89 ƒ 13.950
Hyundai Pony 15 GL 3 drs
'88 ƒ 14.950
Hyundai Pony 15 GL 3 drs
'89 ƒ 15.950
Hyundai Pony 13 GL Sedan
'87 ƒ11.950
Hyundai Pony XPL
'88 ƒ 12.950
AANBIEDING
Mazda 626 LX
'87 ƒ 12.950
Grote Onderhoudsbeurt incl.
Mazda 626 GLX Diesel Hatchback
'89 ƒ 24.950
APK en leen auto ƒ299,Mercedes 190 E verlaagd etc.etc
'85 ƒ27.950
Geldig voor 90% alle merken
Mercedes 190 D
'88 ƒ 35.950
Auto Centrum Duivendrecht
Mercedes 190 Diesel div. ace
'88 ƒ44.950
Industrieweg 27 020-995176.
Mercedes 200 TD VAN
'87 ƒ33.950
Garage ROBE, gespec. in rem- Mercedes 230 E div. ace
'86 ƒ 37.950
men en fricties. Comeniusstr. Mercedes 280 SE autom. div. ace
'84 ƒ 27.950
455, 020-177388. Lid BOVAG. Mercedes 300 E automaat
Origineel '89 op aanvraag
Mitsubishi Colt 1.3 GL
1/'89 ƒ 20.950
Mitsubishi Cordia GLX coupe
'84 ƒ 8.950
Nissan KING-CAP 4X4
'88 ƒ 26.950
Opel Kadett 1.6 Diesel . . . •
'86 ƒ 11.950
Opel Rekord 2.0S
'86 ƒ 12.950
Goedekope autoverz. met ter- Opel Rekord 2.0S
'87 ƒ 15.950
mijnbet. 100% autolening. Bel Opel Rekord Station autom
'86 ƒ 12.950
of bezoek onze infowmkel De Skoda 130 L
'87 ƒ 5.950
Rijpgracht 2, A'dam.
Skoda 130 L
'85 ƒ 3.950
Tel. 020-869356. PWO Ass.
Toyota Corolla 12 klepper
'86 ƒ 10.950
Renault 25 GTS
'87 ƒ 16.950
Bedrijfswagens:
V.W. Transporter gesloten bestel
'84 ƒ 6.500
Fiat Rorino diesel
'87 ƒ 7.500
MICHEL is terug met de
V.W. Passat diesel variant
'88 ƒ 13.750
vertrouwde aanbieding!
Off. Hyundai dealer. A.P.K. Keurmgs-station.
1e 10 lessen a ƒ25
Inruil/Bovag garantie/Rnanciering mog.
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996

Telefoon 020-236491.

Zéér mooie COUPÉ 2.0, 626
tel 020-133579
GLX, nwe LPG, APK, '84,
Fiat Ritmo 70 "105 look", '83, antrac. met., get. glas. Alles
gas, tr.haak, APK-7-90, ƒ 3750. electr. Abs. nw. st. ƒ 8300
Tel 02977-42293.
Tel. 02993-69262 b.g.g. 67622.
RAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Phihpsweg 13, Uithoorn.
Tel 02975-62020.
Nissan Prairie 1.8, 52.000 km.,
'86 extra's ƒ 14.000. Goed onT k Rat 500, rood, van 1e eig.
derhouden. Tel. 020-453700
orgmeel 21.000km. bj '74 Concours conditie 100%. Vr. pr.
ƒ9300. Tel 076-710547.

Mitsubishi

• „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

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

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
Vooraf prijsopgave. Garage
Chrysant, Chrysantstr. 14 B,
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549

Porsche 911 SC
1980
Porsche 944
1984
Porsche 928, autom
1980
Alle auto's m abs. nw.st.
TELEFOON 04490-10655

Renault
RENAULT 5 GTL AUT. bj. 81.
i.z.gst, absoluut geen roest.
Perf. en zuinig. APK 10-90. Stereo, trekhaak enz. ƒ 1950,Tel: 020-948306 na 16:30 u.

Datsun blauw met trekhaak,
i.z.g.st. Nieuwe banden, eind
'84. Vr.pr. ƒ3.250. 020-909667

Opel

Opel Service

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

T.k. weg. bedrijfsauto
T.k. R 18 TS, break, '80, trekh.
Garage verzorgt uw auto
RENAULT 18 Amer. LPG, bj. + sunr., apk tot 10-'90, ƒ 1100
APK-KEURING
'83, APK tot 9/'90, trekh., vr.pr. Tel: 020-732612.
Vooraf prijsopgave. Garage
ƒ4500. Tel. 02992-1933.
Chrysant, Chrysantstr. 14 B.
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549.

Rover

ROVER, Uw dealer ook 800.
Gar. Boom Aalsmeer 25667.

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375

Saab
„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

SAAB 96 V4, b.j. '75, APK 4-'90,
groen, vr.pr. ƒ3100.
Tel. 020-900853.

Seat Marbella Sport, rood,
7.500 km, mrt '89., veel extra's.
Spoed, ƒ 11.000. 02908-5619.

Autofinanciering
en verzekering

Rijscholen
Autorijschool "My Way"
De juiste weg naar uw rijbewijs,
geheel A'dam. Lespr. ƒ39.50
p.u.Voor meer info 020-941133.
Hoge slagingspercentage. Halen en brengen in heel A'dam.
1e 5 less. ƒ 35 p.u. 020-836815.

Autosloperijen

Seat

Mitsubishi Galant '79, APK 25- Seat Ibiza GLX, porsche sys- SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
8-90, ƒ600,-. Tel.'020-255004. teem, '85. Autobedrijf J. Wals, v.d. Madeweg 23 bij Makro
tel.: 02902-1697.
A'dam - 020-6686146.

Nissan

Kadett 1.6 D caravan'83 trekh.
spiea. a. wisser, rad/cass. z
mooL ƒ 6000. 020-835365.

Service en reparatie

Porsche

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

Skoda
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 • 665.63.21

Skoda 105S, '88, 32.000 km, wit
1-steeig., schadevrij., w. omst.,
vr pr. ƒ 4500. Tel. 075-156989.

Autosloperij
DE
ZOMBIE
Autosloperij A. de Liede
vraagt te koop: schadeauto's.
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. Gespeciali(s)loopauto's
seerd m verkoop van motoren.
HOOGSTE PRIJS
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
Tel. 020-198691
520 A, Amsterdam-Osdorp.
• De advertentie-afdeling beTel. 020-107566.
AUTOWRAKKEN tegen de houdt zich het recht voor adhoogste prijs voor de deur vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigegehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248. ren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
Grote sortering ONDERDELEN Het HOOGSTE BOD?? Bel
van alle schade-auto's, alle voor vrijblijvende prijsopgaaf.
merken, alle bouwjaren.
Loop, sloop en schadeauto's
Ravenstijn, 02502-5435.
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's

2000 M2 VERWARMDE SHOWROOM
EEN GREEP UIT ONZE KOLLEKTIE
ZONDAGS GEOPEND VAN 12.00 - 1500 uur
WEEKAANBIEDING
PEUGOT 205 GRD Diesel,5-drs,5-versn, radio-cass.,i.n.st.'84
van ƒ 10.950 voor ƒ7.950

Alfa 33 1.5 cobalt bl.5-bak nieuw staat
'87 ƒ 14.950
Audi 80 1.8S alpine wit,ww-glas,5.versn
'89 ƒ24.950
Audi 80 CL, saffier blauw, als nieuw
'85 ƒ 8.950
Westerstraat 146-174
Ford Capn 2.3S '79, LPG, open Ford Sierra Combi 2.3 D '87,
Audi 8.0 GT Turbo Diesel, antr.grijs
'87 ƒ 16.950
Tel. 020 - 249074
Keurige goede Kadett Station
dak, recaro-mt. eet., APK sept. trekhaak, 88.000 km, div.
Audi 80 GTE, licht met.vlgn, antr. 5-bak, nw.staat.'84 ƒ 9.950
Voor uw nieuwe Opel
5 drs. b.j. 1982. APK 7/'90.
90. Pr. ƒ 2450 Tel. 020-975085 opties, Autobedr. Jan Wals
MOOIJ & ZOON, v/h SUBARU AMSTERDAM
Audi 100 CC , 5 cyl., donkerblauw met
'84 ƒ 9.950
+ occasions
ƒ3800, 075-158811/701974.
Ford Escort 1.6 GL, bj. 4-1985, Tel: 02902-1697.
Audi 100 CC, LPG, spierwit, spoilerset, etc
'84 ƒ 14.950
Corsa, 3 drs
'87
Museum-Autobedrijven
Omega
2.3
Diesel
alu.velgen
blauw metallic 82000 km. Mooie Ford Taunus 1.6 L 4 drs.
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950
Kadett 1.63, 3drs, autom. .'86
Koopof
VERKOOPPLANoff.
dealer
A'dam-A'veen
e.o.
DE
HOOGSTE
PRIJS
i.zgst. ƒ9250. 020-954298.
Audi 100 CC 5 cyl., sch.dak, 4 hfd.st
'86 ƒ 16.950
Altijd alle modellen en kleuren
trekh. type 82 met apk ƒ 2500 stuurbek.,radio-cass
Kadett 1.6 GLS sedan . . . '86
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale Audi 100 CS elektr. ramen, rookzilver, etc
Voor nieuw en gebruikt.
Metel.gnjs,b.j.'87, 130.000 km Ascona 1.6S, 5 drs
'84 ƒ 12.950
in voorraad. Ook 1ste klas occ.
'85
Ford Escort '78. APK. Prijs 02975-69259. l.g.staat.
Occasionlijn.
023-365206
vrijw.bewijs.
Tel.
020-105478.
Ruysdaelkade
75
A'dam-O.Z.
ƒ 23.950
Audi 100 CC saff.bl.,5-bak
'84 ƒ 10.950
Tel.: 020-939656 of 6622204.
'84
ƒ 1500. Autobedrijf Jan Wals
SIERRA 1600, 8/84, APK 2/91.Opel Service, Westerstraat Ascona 1.6D, 4 drs
Info: 6623167 - 732853
.•Handelaar of particulier.
Audi 100 cc avant statjpg ond.bouw veel ace. .'85 ƒ 19.950
HOOGSTE PRIJS
Rekord 2.3 D Combi
'86
Tel.. 02902 - 1697.
Nwe Uitlaat + Kopp. Groen 146-174, Tel. 020-249074.
Uw auto(s) aanbieden in
Audi 100 cc avant stat.patrolblue zeer compleet '86 ƒ24.950
voor elk merk auto, a contant,
Rekord 2.0S Combi.LPG . '81
T? koop Ford CAPRI 2.0S, 6 cil met f 7450,- 02968-96398.
'84 ƒ 10.950
met vrijwarmgsbewijs, geen „SHOWROOM" is dé manier. Audi 100 cc LPG saf.bl.met. 5-bak eet
OPEL Ascona 1.6 S, nov. '85, Omega 2.3D stuurbek. . . . '87
Rood. Bj'79 i.g.st. Vraagprijs T.k. Ford SIERRA 1 6, APK 1- 4-drs., rood. Autobedrijf Jan VW Golf Sport + ace
Tel. 020-6658686.
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn.,
. .'85 f14.950
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
'86
ƒ 2200. Tel. 02979-11798 b g.g. 91. Wit./8750,-Bj.'84.
BMW 324 Diesel, köp.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950
Wals, tel. 02902-1697.
VW Golf Diesel
'86
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
0297743011.
BMW 520i, saff.blauw met., div. ace
'86 ƒ 15.950
Tel. 02503-33917.
'86 voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
OPEL KADETT 1.3N,'88 3 drs., Fiat Uno 60S
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950
Met BOVAG garantie!!
T k aang.: FORD ESCORT, T.k. weg. omst. FORD FIESTA blauw 33.000 km ƒ17.500
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
LET OP! „Super" stuntprijzen BMW 635csi, saff.bl., leerbekl.,schfdk, zr compl. .'82 ƒ24.950
sept. '87. Vr.pr. ƒ16000. Info: XR2i 1990, 6 000 km.
KOEKENBIER BV
075-157067.
Opelcentrum Geldrop heeft 70 020-799100. Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581.
Southwmd, 6 pers., camper, vzv. alle ace
.ƒ69.500
tel. 02975-66914, na 20.00 uur. Tel. 02940-16668.
Volvo 340 DL 4 drs. '88 bij wagenpark
ANWB
gekeurde
occasions.
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950
Opel Rekord stationcar, '85,
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
f16.350. Rat 127 '86 ƒ7250.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
JOHAN BOOM
'85 ƒ 9.950
LPG, Van, m perf. staat,
Skoda 105 L als nieuw 4600km Zuiderakerweg 83, (oranje hek) Citroen BX Diesel, 5-bak, ferranrood, nw.st
voor A'dam Noord e.o.
kopen, info 040-862483.
FSO
ƒ6.500. Tel. 02977-29959.
Citroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.950
'89 ƒ7900. Lada 2105 '85
.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
A'dam-Osdorp,
Citroen CX Pallas diesel
'84 ƒ 8.950
ƒ2900. Citroen BX '85 ƒ8500.
tel. 020-105478 /101021
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergnjs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950
T.k. OPEL KADETT 1.3 LS, bj.
Alto GL 3-drs, '83 .. ƒ 4.500 Opel Kadett aut. 4 drs. '84
LUYKX BV
9-'87, 85.000 km, pr. ƒ 13.250.
Autobedrijf Hagenaar BV
Alto GM '87
ƒ 10.750 f6950. Datsun Cherry '80 Geopend van 9.00 tot 19.00 u. Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr.,'85 ƒ 10.950
off. Suzuki dealer
ALLE KLEUREN
Alle auto's APK, ANWB-keuTel. 02503-37698.
AUTOSERVICE WETTER
f 1900. Ford Taunus '79 ƒ 500. rmg mog. Hoge inruil, fmcanc., Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl., .'87 ƒ 14.950
NU
IN
ONZE
SHOWROOM
OOK KM SPUfTBUSSEN
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950
Tel. 02907-6572.
Schinkelkade 26-29 Amsterdam
Volvo
343
'79
ƒ
700.
Volvo
740
Swift
1.3
GL,4-drs
Sedan
T.k. Opel Manta. Bj. 1977.
huurkoop mog. v.a. ƒ 4.000, Sierra station 1.6
otto nteuwenhi«efi bv
'84 ƒ 9.950
GLE
diesel
'88
ƒ36.500.
PeuSwift
1.6
inj.,Sedan
APK gekeurd febr. 1990.
Div. ALTO'S B.j. '82 t/m '88,
Telefoon 020-71 34 57
Overtoom 515. Amster^Jarr.
1 jaar garantie. Reparatie in
Sierra 1.6 CL Laser,LPG,CV,nieuw staat
'86 ƒ 11.950
geot
205
XR
'88
ƒ
19.950.
Dattypes GA en GL, 3 of 5 drs.
(020) 12 96 04
eigen woonplaats mogelijk.
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW Tel. 02972-1427.
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950
Swift 1.3 Gl 4-'89 demo
uitv. Off. sub dealer Autobedrijf sun Stanza Ipg 4 drs. '82 Fiat Uno 75 SX IE eind '88, Sierra 1.6 Laser, LPG, papyruswit
Introductiepnjs FSO Injectie v.a ƒ 13.999,-.
'87 ƒ 13.950
ƒ4950.
Skoda
Coupé
'87
Swift
1.3
GL,
'87
.
.
.
.ƒ13.750
U kunt ook terecht voor occasions.
Record Berlina 2.0 l, mod. '81, Alto GL 3-drs,'87 ....ƒ10.950 WIM VAN AALST, Bozenhoven ƒ6950. Volvo 343 aut. '79 14.950. Peugeot 205 XE, Sierra 2.0 CL, Ipg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950
-Noord APK
nov.'87, 15.000 km. ƒ11.950. Sierra 2.0 CL, autom.,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22.950
12/90, trekh., pracht auto, Alto GL 5-drs,'87 ....ƒ10.950 119, Mijdrecht, 02979-84866.
f 1700. Renault Express diesel
Schaafstraat 24, A'dam-N.
'86 ƒ 17.950
ƒ1975,-. Tel.:020-163260.
T.k. w. huwelijk, nw. model Su- '86 ƒ11.650. Ford Granada Lancia Ypsilon, m.'89, ƒ 10.950. Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
Alto
GL
5-drs,'87
..
..ƒ11.750
Tel. 020-361153
Volvo 740 GLD, m.'87, ƒ 16.950. Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18.950
Te koop Opel Kadett b.j. '82 Swammerdamstr. 1 Tel 02968- zuki Swift 1.3 GL si. 11.000 km. stat. diesel '85 ƒ 9750. Mitsubi- Opel
Manta
GSI,m.'86,
Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950
b.j. '89 nog fabr. gar. nu shi Galant Ipg '85 ƒ 9800. Audi
KOOPJE' AERODECK EX 5/'87
Autobedrijf Ridderbos
APK gek. tot maart '91 leuke 94330. Badhoevedorp.
Zeilemaker-Opel
ƒ15.950. Ford Escort 1.4, cl,
'83 ƒ 7.950
ƒ 16.300. 02975-60478
LPG 80000 km goud met., perf
Turbo'80 ƒ6950. Peugeot 305 nw. m.'87, ƒ 12.950. BMW 520 i, Ford Granada 2.8 GL, LPG, veel ace
LADA - DEALER
wagen ƒ 4500. 02972-3372.
INRUILWAGENS
Ford Granada 2.8 GL automaat, stationwagon . .'83 ƒ 7.950
auto, ƒ 18 250 tel. 020-473674 Het vertrouwde adres voor uw Constant keuze uit 100 auto's
Ipg '82 ƒ 2900. Toyota Corolla 4
aut., '86, ƒ 13.950. Opel Kadett Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autom., .'80 ƒ 5.950
T.k. Opel Ascona 16S, bj. '83
drs. '86 ƒ 12.850. Ford Sierra 5 1.3 S '88, ƒ 14.950. Nissan Bluenieuwe en gebruikte auto.
Burg. D. Kooimanweg 7,
en Toyota Carma 18D, bj. '83.
drs. '85 ƒ 12.450. Opel Kadett bird SLX m.'87, ƒ 13.950. Maz- Ford Bronco2.9i mj. pickup, Am.uitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.950
Maar ook voor het vakkundig
Purmerend 02990-22551.
Tel. 075-169275.
Ford Taunus 4x vanaf '80T83 vanaf
ƒ ' 999
'4 drs Limited '88 ƒ18.350.
onderhoud tegen betaalbare
Adverteren in
Horizon CL, 5 bak, mod. '84,
da 626 H.B. '86 ƒ 11.950. Ford Honda Civic 1.5 Shuttle, luxe spacewagon
'86 ƒ 14.950
Opel Kadett 4 drs. aut. '88
prijzen bent u bij ons aan het
„SHOWROOM"
APK 3/91, pracht auto, trekh.,
Orion 1.6 GL '86, LPG, Honda Prelude EX, stüurbekr., etc
HYUNDAI Service Dealer
'84 ƒ 14.950
ƒ 19.750. Mitsubishi 2000 GLX
goede adres.
Tel. 020 - 665.86.86
ƒ2250,-. Tel.: 020-125155.
ƒ10.950. VW Jetta 1.6 GL, Mercedes 190 E, geh. AMG-pakket, alle opt., . .'85 ƒ27.950
Auto Centrum Duivendrecht
'85 ƒ 11.750. Volvo 740 GL '85
NIEUWE UITLAAT NODIG'
m.'86,
LPG,
ƒ10.950.
Honda
Industneweg 27 020-995176.
Mercedes 190 Diesel, st.bekr., 5-bak, sportwln., .'85 ƒ26.950
COBUSSEN Amsterdam
ƒ18.750. Skoda 120 LS '83
Een orgmele uitlaat incl. BTW
Civic 1.2 special eind '86, Mercedes 190 Diesel, AMG-verl„ sportvlgn.
. . .'86 ƒ27.950
Sinds 1930.
ƒ2300. Renault 5 aut. '80
en montage bil ons vanaf
ƒ
10.950.
Ford
Sierra
1.6
GL'85,
Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc
'88 ƒ 38.950
LEEUWEKEUR, gebr. auto's
ƒ3450. Renault 5 '80 ƒ1700.
ƒ249,1200 m2 SHOWROOM
ƒ8950.
Suzuki
Alto'85,
ƒ5950.
Mercedes 240 Diesel, luxe int., d spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950
Peugeot 205 XE .. .. '86-'88 TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen Opel Kadett '81 ƒ3900. VW
Zuideinde 28-30 Landsmeer
NIEUW EN GEBRUIKT
Opel Rekord 2.3 D, Combi, m. Mercedes 250 aut., groen metall
'82 ƒ 9.950
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Peugeot 205 La Coste . . . '85
Golf '79 ƒ 2300. Mazda 323 Van
Tel. 02908-1297
'86, ƒ8950.
Mercedes 280 S, LPG, Pullman, 4 hfd.st
'81 ƒ 13.950
Iv.d. Madeweg 1. 020-6683311 Peugeot 205 XS, zwart .. '88
.Noord
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
'86 ƒ6950. Toyota Corolla 2
• „SHOWROOM" verschijnt l Naast Melrostat. D'drecht
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950
Peugeot 205 XLD
'87
Schaafstraat 24, A'dam-N
drs. '81 ƒ 2450. Audi 80 apk '79 Citroen AX 11 RE
1985
huis aan huis in geheel
Mercedes 300 Diesel, champ.met, sch.dak
'82 ƒ 12.950
„SHOWROOM"
Tel 020-361153
Peugeot 309 1.3 profil . . . '86 Toyota Celica, liftb., 2000ST,|
ƒ 1850. Met Bovag gar. Inr. en Citroen BX Leader
1986 Mercedes 300 Diesel automaat, airco, leder, all ace..'87 ƒ 52.950
Amsterdam en omgeving.
Postbus 156,
KOUDIJS PEUGEOT
Peugeot 309 1.6 GR
'86 i.z.g.st. bj '80, APK tot 12/90.
fin. mogelijk alle auto's APK. Citroen GSA X1
1983
1000 AD Amsterdam
• 3 maanden garantie op ar- Peugeot 505 GL Break . . . '87 Vr.pr. ƒ2250. 075-163335.
Vissenngstr. 13, (bij van Daihatsu Cuore 850 TS 1988 Mercedes 300 SD, 6 cyl. Turbo Diesel, leder, etc. . .ƒ 59.950
Mercedes 380 SE , alle ace., leder, airco aut., . l.'82 ƒ 19.950
beidsloon en onderdelen.
Hallstr.) 020-863666/841248.
Rat Tipo 1400 DGT
1989 Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
. .'89 ƒ22.950
Ook andere merken o a.:
• geen eigen risico
Mitsubishi
Colt
1983
BMW 728I 5 bak cv '83.13.750
Nissan 280 ZX diam.zwart.targa Jicht.met.velg, .'81 ƒ 15.950
• geen uitsluitingen
Rat Uno 45S
'87
Peugeot
205
XR
1986
• geen kilometerbeperking Rat Uno 60 diesel
'87 Kever 1302, '71, apk 12/90, lief- VW GOLF 1.6, sportief, 10-'86, Citroen Visa, LPG '86 .. 5.950 Peugeot 405 GL 1.6 K6 1989 Nissan Patrol Turbo Diesel, zwart met., veel extra's,.'89 ƒ 37.950
'84 ƒ 7.950
• geen bep.bepalmgen
Volvo 360 GL
'88 devol onderhouden. Voor ser. veel ace., 64.000 km. Prijs Escort 1.3L 5 drs'84 ... 8.250 Autobedrijf G. J. Oldenhage, Opel Rekord 2.0 S, zilv.gnjs met, nw.mod
Honda Prelude '81 . . . 4.500
Opel Rekord 2.0 LS station, stüurbekr
'84 ƒ 8.950
Austin Metro spec. zwart. '87 aanb. 020-936648 n. 18u.
• omruilgarantie
ƒ15.500. Tel.020-117071.
Lisserdijk
347,
tel.
02521-14918
Honda Quintet '82 . . . . 3.900
Opel Rekord 2.0 S, LPG, zilver met
'85 ƒ 9.950
• aanvullende gar. mogelijk
enz. enz.
in Lisserbroek.
Opel Rekord 2300 Diesel, bijz. goede auto, . . .'85 ƒ 7.950
T.k. VW Jetta 1.6 CL 5 versn. VW Golf S 1980, rood, APK, 2e Merc. 280SE alle opt.'84.28.500
AutorubneK SHOWROOM versclii|iit elke \ri|dag in Het
3 Mnd 100 % garantie
2'/2 j. Extra brede banden eig. kl. rep. nodig, ƒ2150. Tel.Mitsub.Gal 1.8 TD '85 ..11.950 Citroen BX Leader
1986 Opel Omega 2.0i stationwagon, LPG, 5-bak, . . .'88 ƒ 24.950
Parool
205 GE 80.000 km 86 10450 aanvullende gar. mogelijk.
020-256889.
Nissan Blue. Van Ipg '86. 8.950 Citroen GSA XI
Daarnaast elke \Mjek m alle edities van Weekmedia t w .
1983 Opel Omega 2.3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ19.950
ƒ 14.000 Tel. 02520-21161.
205 GE 67.000 km 84 8 900
Amsterdams Stadsblad Buitemoldertse Courant Diemer
1985 Opel Omega 2.3 Diesel, saff.blauw, spoilerset etc..'88 ƒ 21.950
Wegens omst. VW GOLF C, Kadett station 1.6D '87 15.750 Citroen Visa 11 RE
Baarsjesweg 249-253
205 GL 44 000 km 85 10900
Van
1e
eig.
Golf
GTi
Treser
Courant Do Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Rekord 2.3 D stat.'85 ..14.500 Daihatsu Cuore 850 TS .1988 Opel Senator 3.0i autom., diam.zwart, nw.mod. .'89 ƒ62.950
Amsterdam. 020-121824.
205 GL 63 000 km 85 10750
zwart met 36.000km. nov. '87. dbl., bj. 5-'86, perf. st., nw.
Nieuwsblad De Purmer, De Zoanse Gezinsbode
1989 Opel Senator 3.0i, 5-bak, licht met.vlgn. alpinewit,.'85 ƒ 13.950
band.,
apk
1-'91,
vr.pr. Senator 2.5E aut.'82 ... 9.750 Fiat Tipo 1400 DGT
205
GL
78
000
km
83
7.250
Tel.
020-206367/204944.
De Nieuwe We^sper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
1983 Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4xhfdst„'84 ƒ 12.950
ƒ13500, na 18.u: 02972-4767. Peugeot 309gr dies.'87.18.950 Mitsubishi Colt
205 GR 50.000 km 88 18250
AnijteKeens Weekblad, Utthoornse Courant, De Ronde
bij het Olympisch stadion. VerVW Golf diesel '82 .... 5.950 Peugeot 205 XR
1986 Opel Kadett 1.6 LSD, blauw, 5-bak, sch.dak, . . .'88 ƒ 16.950
205 GRD 65.000 km 87 18900
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
koop nw. en gebr. Peugeots.
VW Passat CLD var. '87.19.750 Peugeot 405 GL 1 6 K6 .1989 Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
205 GT 34.000 km 87 16.900
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
Alle auto's APK gekeurd
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950
Autobedrijf G.J. Oldenhage,
205 GT 32.000 km 87 17.500
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
en 3 mnd. Bovag garantie.
'88 ƒ 11.950
Lisserdijk 347, tel. 02521-14918 Opel kadett 1.6 Ls Diesel.stat.ammbs.bl.
KUPERUS
205 XE 47 000 km 88 14.650
Ron Geurs Personen Auto BV Witte Volvo 345 van, gr. kent.,
Telefonisch van maandag l/m vrijdag lussen 8 30 en
AUTO DE RIJP BV
Opel Kadett 1.3 LS lim.nieuw Staat
'88 ƒ 14.950
in Lisserbroek
voor alles van Peugeot nw. en
205
XE
49
000
km
87
12.750
6/82,
APK
1/91,
95000
km.
Voor
exclusieve
Volvo's
2000i.ur Tel 020-6658ó8ó Fax 020-6656321
Tel. 02997-3709.
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.gnjs met., stoff.int, '86 ƒ 14.950
gebruikte,
v.d
Madeweg
1-5bij
205
XE
Jr
44
000
km87
12.950
ƒ2750,-.
Tel.:
02975-64675.
A'dam-Oost.
Info
020-920505.
Sc hntteli|t Vul de bon in en zend de^e aan
Opel Kadett GSi Digital, diam.zwart
'86 ƒ 19.950
205 XLD 78000 km 87 16.750 Makro • A'dam - 6683311 - 020.
SHOWROOM, Postbus I 56, 1000 AD Amsterdam
Adverteren m
Van part. Volvo 360, 4-'86,
Opel Kadett GT Pap.wit,5-bak,alle optie's
'86 ƒ 12.950
205 XR 49000 km 89 19250
Algtnei kjn ook Het Parool, Wibaulsrraat l 31 of Rokin
„SHOWROOM"blauw, LPG, APK tot4-'91. Vr.
Opel Ascona 1.6 LS Travell., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950
Lorist Peugeot
205 XR 34000 km 87 17.500
l 10. Ai sterdam
FAX: 020 - 665.63.21
pr. ƒ 10.500. Tel. 020943965.
Porsche 928 S alpine wit led.int.BBS-velg . . . .'82 ƒ 49.950
AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR 34000 km 87 19250
Porsche 924 m absolute nieuwstaat
'78 ƒ 13.950
. . . -.
,
'80 ƒ 1.950
205 XS 74 000 km 87 16750 104 gl
Ambtelven. Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwul 19,
Renault 21 TS Nevada, stat.wagon, antraciet, LPG.'SS ƒ 19.950
'87 ƒ12.750
205 XS 60 000 km 87 16950 205 Junior
Uithoon . Stationsstraat 70, Weesp, Nieuv.slraat 33,
Renault 25 GTS, automaat, zilverbl. met
'88 ƒ 20.950
'86 ƒ 11.500
305 br GR 111000 km 7950 205 Accent
Zandvoorl, Gasl'nui^pletn ! 2
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv„ wit, alle access., . .'86 ƒ 7.950
'85 ƒ 9.950 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
305 GR 82 000 km 84 8 250 205 XE 1.1
Skoda 105 L, 13.000 km
'
'89 ƒ 7.950
Alle opdrachten (zowel telefonische als schrtlleii|ker die
305 GTX 111000 km86 11.750 205 GL, 5-bak .. .'85 ƒ 9.950 Klaar terwijl u wacht Ruilstar van alle schade-auto's, alle
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6950
merken, alle bouwjaren.
'85 ƒ12.500 ters en dynamo's. Erkend
•.oor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons
309 HL 1 1 56.000 km86 13 250 205Lacoste
Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met
'88 ƒ29.950
bezit zi|n, worden de volgende dag reeds geplaatst
309 GL 1.1 56000 km 12950 604 STi aut . . . .'82 ƒ 4.500 tnbouwbedrijf van TBBS/TNC Ravenstijn, 02502-5435.
VW Golf Diesel Jich.met.vel.dubb.sp.w.w.glas.ect. '82 ƒ 6.950
Totale oplage 730 000 exemplaren
goedgekeurde
autobeveih- Grote sortering ONDERDELEN
309 GLpr. 34.000 km87 17 800
VW Golf 1600 CL, antr.grijs, bijz.mooi
''85 ƒ 12950
gmgssystemen.
Valkenbur van schade-auto's, alle
309GLpr.51000km8716750
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
VW Golf GTi, USA-uitv., alpinewit, spoilerset, . . .'87 ƒ22.950
gerstr.
134.
Tel.
020-240748.
Alle
auto's
met
309
XL
18000
km
87
17900
merken,
alle
bouwjaren.
3 regels
ƒ25.VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int.,'84 ƒ 7.950
309 XL 26 000 km
17500 3 Maanden Bovag-Garantie
RAVENSTIJN, 02502-5435.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Voor elke extra regel ƒ11,VW Passat Variant CLD, saffier bl„ 5-bak
'86 ƒ 13.950
2e
Wetenngdwarsstr.
43
t/m
47
405
GRD
42000
km
89
34000
Lid
Nevar.
Klaar terwijl u wacht RuilstarVW Jetta Diesel, blauw
'86 ƒ 13.950
mm-pnjs
ƒ 5.6&*1
Tel. 020-237669.
405 SR 1 6 82 000 km 22 500
ters en dynamo's. Erkend
Volvo 240 DL pap.wit 5-bak nieuw staat
'86 ƒ 15.950
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
505 GTI 101 000 km
17250 Peugeot J5, 5-pers. camper, mbouwbednjf van TBBS/TNO
Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.950
505 GTI 90.000 km 85 16500 t h. v.a ƒ 900. p w ook v. week- goedgekeurde
autobeveiliVolvo 240 GL 5 bak, stüurbekr., LPG
'87 ƒ 17950
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
505 sel 110.000 km
12250 ends
ValkenburAutobedr
J. Wals, gmgssystemen.
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
'87 ƒ 10950
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
02902-1697.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950
Aang. compl. gerenov. Citroen
DIVERSE MERKEN
Volvo 760 GLE automaat, leder, 4 hfd.st. etc., . .'85 ƒ 19.950
Talbot Samba GL 86 9 850 T.k. Peugeot 405 1.6 GL kat., Autoshop J. Schievink, Rozen- DS 23 Pallas, juli '75, (de jongst
Ford Scorpio 20 CL 87 19900 okt. '88, 23.000 km. ƒ 23.000. gracht 69-71-73, A'dam. Tel. bekende van dit type) zwart,
Garantie, inruil en-financiering zonder aanbetaling mogelijk
Voor meer informatie of advies, bel
020- 234986. Accu's, impenals, stoff.bekl., perf. strakke carFord Scorpio 20 GL87 21 900 Tel. 020-105916.
ANWB keuren geen enkel probleem.
Renault 9 GTX LPG 86 11.250 T.k. weg. pers omst Peugeot ladder- & fietsdragers. Thule ros., werkelijk m sublieme conAUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
Seat Ibiza 1 5 GLX 89 19.450 205 XE All. 6-'89. 16.000km. dakdragers voor dakgootloze ditie. Prijs ƒ 13.000 (ƒ4.500
Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur.
auto's. Grote sortmg onderdeonder recente tax.waarde).
WESTELIJK HALFROND
ƒ15500. Tel 020-864107.
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3.
len, gereedschappen & autolak
Tel. 02990-37587.
Amstelveen Tel. 020-455451

Ford

Subaru

Auto's te koop gevraagd

Suzuki

Algemeen

autolak

Honda

Lada

Talbot

Hyundai

Peugeot

Toyota

Isuzu

Volkswagen

Volvo

Accessoires en onderdelen

Klassiekers en
oldtimers

020-665 86 86

In de autorubriek
"Showroom"
vindt u veel
meer parkeerruimte
voor uw
auto advertentie

DONDERDAG 15 MAART 1990

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

RINKO
HEEFT IETS MET R O X A N E

CElu E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614
Financiën en handelszaken

in delen ncci fe/i

ZonwacndgltK

achtabank

Tiga vel

^vatt incl t ode
bekleding

Ambtenarenleningen

de vele extra's. En verliefd op de prijs,
Want f 20.995,-* voor al dat moois,
daar gaat uw hart toch ook sneller van
kloppen! De Renault 5 Roxane.
Liefde op het
m^ RENAULT
eerste gezicht
^^

"mcl Br\Vc\d q/ïcvcnngskostoi Miv 20maait 1990(21395-

Renaull adviseert Elfohen
ôjaai plaatwei k garantie

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Jong werkend paar zoekt met
spoed WOONRUIMTE, liefst
3-kam flat, app of etage, on
gem , huur tot ƒ 1000 p m
incl. Tel overdag tot 1300
uur 02207-44525, na 2000
uur 02207-19065
Te huur gevr met spoed
WOONRUIMTE voor 1 jr Mini
maal 3 kamers Tel tijdens
kantooruren
02510-21552
vragen naar Rosella

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
*
Aart,
bedankt
voor
je
BIJ de Landelijke Bemidd. voor Ambtenaren m een halve-dag:
UW FILM OP VIDEO
Zeeuwse
roomboterbabbeook v. semi-ambt., pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr
ƒ 1,75 per minuut met
laars Als dank gaan we bowgratis achtergrondmuziek
lingen Herman V. en Iven T
* Arie, wat erg als je zo lijdt
Ook voor doorlopend krediet. Lopende leningen geen bezw.
en je kan er niet over praten :
Te koop
Maar met kaarten blijf ik de
gevraagd
beste. Fred
diversen
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht. Ook 's avonds van 19-21 u,
De DAMES uit Bentveld kie
zen altijd een dame m de Corn. SlBMPSStPMt 2 B
Autoverzekering
Zalenverhuur
TE KOOP GEVR inboedel
Raad.
Tel. 02507-12070
V.A. ƒ75 - DORSMAN
[goederen (kleingoed), boe
Dus kies een dame Uit G B.Z
blijft toch goedkoper'
l ken, antiek/gr moederst sp
1 film
* De Ver Vrouwen Van Nu
VERENIGINGSGEBOUW
Bel nu: 02507-14534.
|enz Tel 02507 12370
j
heeft voor elck wat wils
De Krocht
Wordt ook lid of bel eens om
Auto's en
S
films
Te
koop
Grote Krocht 41, Zandvoort,
inlichtingen met tel nr 14462
auto-accessoires
Doen i
tel. 02507-15705-18812, voor
aangeboden
BRUILOFTEN - RECEPTIES
GETUIGEN GEZOCHT
diversen
Verhuur
MovlB-boxen
KOFFIETAFELS
die op 6 dec '89, ± 11 00 uur
Te koop RAT UNO 45, bj '87
's morgens het ongeluk heb
APK tot maart '91, kleur
* Aangeboden broeikasje
Caravans
ben gezien tussen een rode
blauw, 60.000 km, ƒ 9900. Tel
ƒ75, leren draaistoel, ƒ25
Ford Transit en een blauwe
Kunst en antiek
Vouwwagens
023-355183.
Kan thuis bezorgd worden
VW Golf op de kruising van
* Te koop Ford Escort 1600 Tuin/zomerhuisjes
Tel 02507-16017
de
Zwarteweg
Aerdenhout,
Voor trouwfoto's er waren op dat moment Huur ook een kraam voor de * Te koop spinnewiel, in pn
sport, b.j '78, ƒ 300; waterzuiTe koop VOUWWAGEN, '81,
ger ƒ50. Tel. 18667.
grote VLOOIENMARKT in ma staat, ƒ 150 Tel 19583
aan het werk
+ voortent + keuken, ƒ 1350.
Foto Boomgaard 2 mannen
Sporthal De Schcg te UitTel 02507 15332
Te koop OPEL Ascona, b.j. Tel. 02979-82830.
op zaterdag 7 april * Te koop wit kinderledikant,
'80, LPG, APK-gek. tot 22
Grote Krocht 26 * Help de Polen. Stuur eens hoorn
Kraamhuur ƒ 40 Inl Org buro 120x60, incl. matras, ƒ75 zit
Onroerend goed
maart, prima motor, pr.
een 7voedselpakket' Geen De Smalen 033-611794
je voor op kinderwagen, ƒ 35
Tel. 13529
no.t.k. Tel. 18149.
en woonruimte
adres Dat hebben wij voor u'
Beide i z g s t Tel 18591
Te koop VW Golf '78, veel
Voorkeur: kies COUVREUR! Inl. tel 02907-5235
te huur
T
k AFZUIGKAP, merk Etna
Lessen en clubs
nieuwe onderdelen, APK tot
Lijst 1 - nummer 6
•*• Ik ben maar op vakantie
donkerbl. leren JACK, mt 42
aangeboden
juli '90, ƒ750. Inl.. tel. 17532,
VROUWEN STEMMEN OP gegaan, om in stilte vast voorTUNER Hitachi, digitaal
na 18.00 uur.
IbNNIS
GARAGE TE HUUR
bereidingen te treffen voor
VROUWEN'
Tel 02507-14233
Zin
om
een
balletje
te
slaan'
het grote ,,zomer"feest
Tel. 02507-14534
T.k. NISSAN Bluebird 1.6GL,
STEM OP G B Z.
Nog enkele uurtjes vrij op * T k jongensfiets, 10-12
4-drs, eind '81, APK tot sept. Te huur LOODS, 200 m2 Inl. * Wat een feest, Rene is 2C * Kees & Time gefeliciteerd,
jaar, defect, ƒ25, kinderfietje
kunststof buitenbaan
'90. Tel. 18698/20178.
op
19
mrt
25
jaar,
op
naar
de
dagelijks v a. 13.00-17.00 uur: jaar geweest Ellen en Ene
ƒ 15, berber tapijt, 160 cm bij
Inl tel 02507-14273
tel. 02507-13904.
50 jaar De neven & nichten
210 cm, ƒ 75, rugzak ƒ 25 Tel
Wie
kent
mensen
uit
(of
wie
Kom
kunstzwemmen
bij
de
Rijwielen,
heeft zelf gezeten in) het * Ko een gezellige dag toe- Zeeschuimers Vanaf 6 jaar 02507-15402
motoren,
voormalige Japanse concen- gewenst Je familie en vnen met 2 zwemdipoma's Fijne * T k. opgezette reiger,
Vaar/surfsport
tratiekamp LAMPERSARI m den
bromfietsen
sport voor meisjes met ge- ƒ 150, opgezette varaan
Semarang, Indonesië7 l v m * Maandag 19 maart is het voel voor muziek Kosten ƒ 150 Na 19.00 uur Vinken
MARINA MONNICKENDAM reunie contact opnemen met
straat 11, Zandvoort
heus waar. Rene wordt 21 slechts ƒ 15/mnd
•*• Te koop gevr. rose meis- de gezell. jachthaven met alle 05216-1301 Of 05222-1837.
jaar Anneke en Dirk.
Inl tel. 16511
jesfiets voor kind van 5 jaar. faciliteiten. Enkele ligplaatsen
Diverse clubs
Tel 02507-14062.
beschikbaar. Tel 02995-2595. * Wie, oh wie heeft attnbu* Kom naar Z'voortseln 165
ten voor mijn spreekbeurt
Muziekvoor gezellig tafeltennis Elke
over bijen te leen' Tel. 16294
ma van 19-21 uur. Een trainer J BIK 25 JAAR, clubs, esc
instrumenten
helpt u snel om die sport te mass , pnvé-adr., vnjbl heid
Weggelopen of
beheersen
pers vnjh, vaste clientèle
gevonden
dieren
Foto
Boomgaard
* Op maandag 2 april is er Buiten Wierstr 3/5, A'dam
schoonmaak/glazenwasserij
een herhalmgsles van de cur- Tel 020-246505 (030-944530)
ook voor
•*• Opsporing verzocht Wie
sus reanimatie Tel 16085, hr 7 dg p w 12-02 u V a ƒ 100
portretfoto's,
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
wil mij vertellen of een blauwe
de Leeuw
pasfoto's,
Opl int full-t, part-t mog
parkiet ontsnapt op donderreceptiefoto's,
TENNIS
LOVE - gehele dag onbeperkt
dag 8-3, ± 16.00 uur, nog groepsfoto's aan huis
Bons Becker niet' U wel7
relaxen ƒ 200 all in Geopend
leeft Info: tel 02507-19771
Grote Krocht 26
(Para)medisch personeel gevraagd
Nog enkele uurtjes vrij op
ma -vrij 12-02 uur Balthasar
Tel. 13529
kunststof buitenbaan
Flonszstraat 37 huis, A'dam
Kleding
Inl tel. 02507-14273
Voorproefje 06-320x324x82

met verlaagd tarief

L.B.A., 020-997633

't Is voorjaar in onze showroom. Want
daar staat de Renault 5 Roxane. Een
auto waar u meteen verliefd op wordt,
Verliefd op het
uiterlijk, het
karakter en op

24 uurs service
TV- EN VIDEOREPARATIE
Snel en betrouwbaar
Meestal thuis gerepareerd
Vrijblijvende prijsopgaaf
Geen voornjkosten
Tel 020 - 91 24 27

Foto Boomgaard

Oproepen -

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Radio/tv/video

* Nog 6 nachten en dan is
het zover Arie en Annemiek
zijn de pineut Een prettige
dag NC
* Olé Olé, Kim v d. Werff
heeft zwemdiploma B.
* Opa Ko, hartelijk gefelici
teerd Van uw kleindochter
Maria
* Rene, 21 jaar is een hele
ruk, nu alleen nog een lekkei
stuk Robert
* Roemeens meisje, 22 jr
zoekt corr vriendin Engelse
taal Inl Valk, tel 02507
18199
* Tjonge, tjonge, wat een
spijt, na 21 jaar zijn ze Rene
nog niet kwijt Gefeliciteerd
Papa en Mama
* Vader Ko proficiat. De km
deren

VIDEOTHEEK

5,-/7,50 p.d.

25,- p. week

SNOWWHITE

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

KOSTVERLORENSTRAAT 101
Uniek gelegen
vrijstaande bungalow
waarvan een gedeelte als kantoor, met
rondom tuin met groot zonneterras
en
zwembad. Eigen grond 1826 m2. Entree/hall
met garderobe en toilet, provisiekelder en
aparte stookruimte. Trap naar grote living
met moderne halfopen keuken incl. apparatuur en kookeiland, bijkeuken met washoek. Ouderlijke slaapkamer met eigen
badkamer met ligbad/toilet/dubbele wastafel, twee slaapkamers, douche/toilet/wastafel. Kantoor te bereiken via eigen ingang:
entree, toilet met fonteintje, werkkamer/studio (ca.'50 m2) met open haard, pantry,
kantoor en veel bergruimte. Geheel is in
prima staat van onderhoud. Living geheel
v.v. schuifpuien. Perceel v.v. hardhouten
kozijnen en dubbele beglazing. Zeer fraai
aangelegde tuin met barbecue open haard.
Zeker een bezichtiging waard. Prijs nader
overeen te komen
,—

ƒ295,:NVM

maat gesneden.
Prachtige l pc
ƒ55.

ÏMC.KEUUR

H. W. COSTER BV
WAARBORGGARANTIE
Gordifnengroot handel

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

MAKELAAR o.g. BOUWKUNDE
TEL. 02507-15531

Showroom atelier tabrikage.
Amperestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Bon

Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven
prijs
excl. 6%
BTW

prijs
incl 6%
BTW

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12
Naam
Adres
Postcode/Woonplaats
Startdatum*
Telefoonnummer

i

apothekersassistent(e)
Pas afgestudeerd, lang geleden of een tijd niet gewerkt
Part-time of hele dagen. Alles is bespreekbaar. •
De apotheek ligt vlak bij het AMC en is goed bereikbaar
per metro (richting Gein) en per bus (lijnen 59, 60, 61,
62, 120, 126 en 158). Reiskosten worden volledig vergoed
Interesse7 Bel of schrijf voor een afspraak.
H. Ubbels, apotheker. Telefoon 020 - 96 73 21.
EUROJOB Uitzendbureau
heeft regelmatig werk voor:
Woninginrichting
VERPLEEGKUNDIGEN A
(evt m. aant), ZIEKENVERslaapkamerset
ZORGENDEN en erv. VER- * Aparte
PLEEGHULPEN. Diensten in door meubelm., massief greoverleg, voor kortere of lange nen, 140x200, incl. lattenbotijd Bel voor info 020-201121. dem, nachtkastjes, toilett m
sp., ƒ 275. Tel. 14666, na 18 u.

Personeel
aangeboden

Handtekening

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110,Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren. Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend,
Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, pa firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplein 12

Fabrieksprijzen

Stoffering
bank/boot/caravankussens, bijv. 10 kussens
compl. v.a. ƒ 275 't WoonwmMan zoekt LICHT WERK voor keltje, Alkmaar, Laat 10, 072komend seizoen. Tel. 02507- 158076. Amsterdam, A. Cuyp
15930.
130,020-6629199. Den lip 68A
Vrouw zoekt werk voor de (fabriek), 02908-5700.
zondag, liefst m de horeca, Woensdag markt Uithoorn.
bijv. snackbar. Tel. 15930.
Lijsten op maat

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr. bij heer HUISHOUDSTER met huiselijk verkeer,
met rijbewijs. Schoonmaakster aanwezig. Br. o. nr. 71076897 bur. v.d. blad.
Gevr nette zelfst. huish. hulp
voor 3 uren per week. Tel
02507-19672, na 18.00 u.
Gevr. ZELFST HUISH. HULP
voor halve dag per week. Tel.
02507-19672, na 18 uur.
Gevr. zelfst. vrouwelijke hulp
voor de ochtenduren Hotel
Arosa, tel. 02507-12595.

Divers personeel
gevraagd

Aantal regels

* Alleen een ;\oe"')lj<)g of K n *rijtjd

Apotheek Holendrecht

Millingenhof 157 -' 1106 KK Amsterdam-Z.O. - vraagt een

Sportartikelen
COUPEUSE/
MODEONTWERPSTER
heeft tijd om de leukste mo- * Te koop gevraagd njlaardellen naar maat en eigen zen, mt 37 + cap, mt 56. Tel
ontwerp voor u te maken, ook 02507-17403.
veranderwerk Voor alle leef- * Te koop golfset, ijzers 3
tijdsgroepen en maten.
t/m 9, rnerk Peter Thomson,
Tel. 02507-17370
pr. ƒ 300 incl. Wedge en sand
w. Tel. 13414, na 19 u.
Woningruil
* T k rijlaarzen, mt 35, bijna
nw, ƒ25, rijbroek, mt 128,
cap, mt 54, ƒ 20, zweepWie wil mijn ruime 2-kam. ƒje 10,
rollerskates, mt 35, ƒ 10
EMM huurwon met tuin op Telƒ 3,02507-17403'15697
zw., huur ƒ509, in de Lijsterstraat, ruilen tegen flat, bega- * T k. voetbalschoenen Lotne grond of 1 hoog, v Len- to Gullot, mt 35 en Rucanor,
nepweg of andere woning m mt 34, ƒ20 p.p Tel 0250717256.
dorp? Tel 02507-17000

5 REGELS

Diversen
WAAIJENBERG B V , Nederlands grootste fabrikant van over
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland
Voor inlichtingen WAAIJENBERG B V , Keienbergweg 48,
Amsterdam, tel 020 - 91 05 18
* Afhalen speelgoed, o a * Wie kan ons helpen, te
blokkenwagen, garage, div huur of te leen, een antieke
02507
oude radio's, platenspeler, kinderwagen Tel
versterker, boxen. Tel. 17063 13840
•* 45 dakpannen gratis af te X Y Z B V verhuizingen en
halen Tel 02507-12449
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020-424800
* Wie heeft er voor meisje
van 5 jaar houten stelten7 Tel • Zie de colofon voor opgav/e van uw rubieksadvertentie
02507-19139

MICRO
JB

f§ GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
• alle Micro's groter dan 5 regels
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
•
brieven onder nummer
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• verloren/gevonden
• wonmgruil
• weg/aan komen lopen/vliegen
• personeel gevraagd/aangeboden
• maximaal 5 regels
* Lits-jumeaux-t-matrassen, • alleen voor particulier gebruik
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
ƒ200, kinderledikant + ma- • het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
• commerciële Micro's
tras, ƒ20; wieg ƒ75. Tel.
17063.
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Nieuw WATERBED, voll. gestab., m. MDF-ombouw WmBrieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
kelpr. norm. ƒ2750, nu actie Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur v.d
{ 1750 (m. gar.) 020-892418. iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
Te koop 2 lits-jumeaux (bed- woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
den) m. verstelb. lattenbok 0 0 P
m a a t
dem + bijbeh. matrassen, al- T e
b r u i d s 1 a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
les in pr st. Tel. 02507-13461. 3 8 , m 0 d e r n e s a 1 0 n t a f e 1
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
e n
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
•*• Te koop eethoek, note- r i e t e n s t 0 e l
T e 1
0 2
3 4 3
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
hout, tafel -t- 4 armstoelen, pr.
ƒ250. Tel 02507-14627
Of afgeven bij.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw '
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
* Te koop koelkast, tafelmo- tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
del, ƒ50; groen ladenkastje ontvangt van ons een acceptgirokaart.
ƒ30; div kleingoed Tel Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
02507-17063.

Tel. 13529

Bijverdienste, student of Te koop PERZISCH TAPIJT,
scholier gezocht voor vrijdag ca. 3x4 m + 50 m nieuwe
de gehele dag of namiddag, VITRAGE. Te!. 02507-13244.
l b.v. rijbew. BE Media Expres. 02507-14501 of 17720. Te koop vrijwel nieuwe blankeiken slaapkamer ombouw
HERMAN HARMS SHOEBIZZ Tel 18351.
vraagt part-time medewerkster, ± 8 uur p.w. voor schoe- * T.k. aangeb 4 eetkamerstoelen (totaal ƒ25), moeten
nenzaak. Inl.: tel. 17206.
opnieuw gestoffeerd worden
Wie wil bij ons het GRAS Tel 02507-12636.
MAAIEN (m Bentveld). Tel.
T k. vert. kunststof LAMEL023-240164.
LEN 5,2 mm breed, grijs, passend hoekflat Grootkijkdum,
Huwelijk en
ook afzonderlijk. Tel. 19644
kennismaking
Wij STOFFEREN 10 bankstelALLEEN ZIJN MOE7 Bel dar kussens inclusief stof voor
Velours overgordijnen
Parasol Reis- en Contacten ƒ295.
ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr
club- 023-356840 (infoband). van
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a ƒ 5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verDieren en
schiil. meubelstoff van ƒ69
dierenvoor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
benodigdheden
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber op
BURMÊES KITTEN t.k.a, lief maat gesneden Barkrukken
en speels karakter, stamb., stoff. incl stof of leather-look
mg. en ontw. Tel. 020-437665. ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ 55. Echt schuimrubberen
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland. Bel matras met zuiver scheerwol
voor gratis mfoboek. 020-afgedekt ƒ225. DE VRIES,
665.7658. Inruil en fin. mog. Haarlemmerdijk 168, Amsterdarrr; 020-220981, Ampérestr.
DIER-PLEZIER
10, Zandvoort, 02507-19347
voor het huisdier dat
• Rubneksadvertentie9 Zie
kwaliteit op prijs stelt.
voor adres en/of telefoonnr
Grote Krocht 28
de colofon m deze krant
Zandvoort

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

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

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,63
ƒ 6,04

regels ƒ 7,25
regels ƒ 8,46
regels ƒ 9,67
regels ƒ 10,88
regels ƒ12,08

Alle prijzen incl 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:

•

Postcode:

Plaats.

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.
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CENSE
MAKELAARS O.G.
zoeken ter versterking van de
afdeling assurantiën voor
z.s.m. indiensttreding een

ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER M/V
Voor deze afwisselende baan
vragen wij:
- HAVO-opleiding of MEAO
met assurantie-richting
- Ervaring met
tekstverwerking
- Leeftijd ca. 19 jaar
Belangstellenden verzoeken wij hun
schriftelijke sollicitatie te richten aan
ons adres: Jhr. P. N. Quarles v.
Uffordlaan 2, 2042 PR Zandvoort.

VISRESTAURANT/VISHANDEL
DUIVENVOORDEN
Haltestraat 49 te Zandvoort
Wij zoeken op korte termijn-

* Winkelverkoper M/V
* Aankomend Kok M/V
* Medewerker bediening M/V
Wij vragen enthousiaste mensen met gevoel
voor kwaliteit en presentatie. Enige ervaring
is gewenst maar geen vereiste.
In ons bedrijf heerst een prettige werksfeer
waarbij teamgeest centraal staat De werktijden kunnen m overleg worden overeengekomen.
Bovengenoemde full-time functies kunnen
eventueel ook met meerdere personen op
part-time basis worden vervuld.
Voor nadere informatie tel 02507-15688/12261

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Weekmedia op microfiche
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-kra
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Piqué herenpoloshirt m div. kleuren. 65% polyester/35% katoen. Mt 46/48-54/56.

Overhemd met lange mouw. 65% polyester/35% katoen. In div.
modieuze kleuren en verschillende streepdessms. Mt 37/3843/44.

Dames T-shirts met korte mouw. Div. modellen,
kleuren en dessins. Mt 38/40-42/44.

20.-

Als je bij de tijd wilt blijven,
hebben wij de passende mode,
Nachthemd. 100% polyester/jacquard. In rose
en lila. Mt 38/40-46/48.
.75

Huispyjama. 100% polyester/jacquard. In rose
en lila. Mt 38/40 -46/48. ^6r= 62.50

Beha met applique. Wit, ivoor en peach. Mt70SOA, 70-85B en 75-85C. J0^5 2 voor 18.75

Breigaren Wave. 70% acryl / 25% katoen/5%
polyester. In wit, zalm, mint en lila. Bol a 50
gram. Bol over? Geld terug!

Modieuze katoenen damesslips. In div. kleuren
en dessins. Mt 34-44.
.-/6.-

Tricot damesnachthemd. 65% polyester / 35%
katoen. In diverse streepdessms. Mt 38/4046/48. 24^520.75

Ongevormde panty's, 20 denier. In div. kleuren.
Mt 36/40-40/44.- i-6ü5 voor 6.50

Katoenen herenslips m div. kleuren en dessins.
Mt4-8. l^K/%3*, 6.75/7.75

Katoenen damesslips in div. kleuren. Mt 38-50.
£-t/m &<= 4.25 t/m 5.25

nieuw unicum

• punt UIT!

Op al onze joggmgkledmg met speciaal label
15% voordeel!

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

.HEMA De normaalste zaak van de wereld,

ISOLATIE
GLAS

99

DE SUNSHOP

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Tel. O25O7-14443

DE FAVAUGEPLEIN 17/111
Modern vierkamerappartement in recentelijk gerenoveerd flatgebouw, op 4e etage
aan boulevard met prachtig uitzicht op zee
en strand. Gang, woonkamer/eetkamer
met balkon, moderne keuken incl. apparatuur, 2 slaapkamers, toilet met fonteintje,
douche, garderobekast.
Appartement wordt aangeboden met elektrische zonwering en luxaflex. Flatgebouw
is v.v. elektronische beveiliging en een traplift. Incl. garage aan het Burg. Van Fenemaplein

f,

André Hazes kwam zelf.

M

NIEUW:

Beethoven werd gebracht

Bij Steengrill Restaurant
DE VUURBOET

(door het Noordhollands Philharmonisch Orkest).

Komt u ook
optreden in de actie

Naast ons onbeperkt steengrillen, bieden wij
U nu ook de mogelijkheid voor

„JAPANSE FONDUE"

NVM

MAKELAAR

H. W. COSTER BV
MAKELAAR o.g. BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

U kookt hierbij div. soorten vlees of vis in een
heerlijke bouillon.
Als garnituur, groente, champignons, bami
enz., div. pikante sauzen en frites.

STEUNZOOL?

ALLES ZOVEEL U WILT.

Voor het behoud van het

Steengrillen
Japanse fondue vlees
Japanse fondue vis

UITGAANSMILIEU
in Nieuw Unicum.

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

Dat is ons punt: UIT!

Zandvoortselaan 165. Tel. 61101.

Brei-en haakkatoen. In 6 kleuren. Bol a 100 gram.
Wit&r52.25 EcruJr&Ö3- Gekleurd4- 3.50
Bol over? Geld terug!

VAN DER:
XlLUGT

GLAS EN ISOLATIE

TEL02550 - 30624

C O R N W A L L S T R A A T 6 - l J M U l DE N

29.50
32.50
37.50

Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag,
vanaf 17.00 uur
Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even
Vanaf ± 10 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

7171

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Dit weekend:

BOKAAL SCHNITT 8,55
Wij hebben voor u een grote sortering
PAASEIEREN

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

o
c^
X

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
jonderdag 22 maart 1990

Nieuwsblad

Horeca profiteert van zomerse drukte
ZANDVOORT - Zomerse ta[erelen in Zandvoort Het derie weekend m maart had met
de onverwacht hoge temperauren voor strandpachters, caehouders en zonaanbidders
een enorme verrassing in peto Die zorgde voor een enorme
oeloop van dagjesmensen
Voor de horeca waren het uitbtekende voorjaarsdagen

fi

• Jeroen Reumerman van de Gammon Club kon dit weekend al een flink aantal ligstoelen verhuren.

Overvol, dat woord was bijna ook
van toepassing op de aanvoerwegen
naar de kust De radio maakte zon
dagochtend rond elf uur al melding
van lange files richting Zandvoort

Een daarvan begon al bij Badhoeve
dorp Ondertussen waren de Neder
landse Spoorwegen snel op de situa
tie ingesprongen, door dubbeldek
kers in te zetten, geen overbodige

Foto Bram Stijnen

maatregel, bleek in de loop van de
ochtend Ook voor de politie was het
een dag van een onverwacht grote
drukte die ternauwernood verwerkt
kon worden

verdubbelt aantal zetels

ZANDVOORT - De gemeenteraadsverkiezmgen in Zandvoort zijn uitgedraaid op een
poot succes voor D66 Met belulp van een restzetel verdubbelt het aantal zetels van deze
partij van twee naar vier
De winst van D66 is duidelijk te
merken bij de Partij van de Arbeid
Deze komt de komende vier jaar met
een zetel minder uit drie m totaal
Ook Gemeente Belangen Zandvoort
heeft een veer moeten laten Deze
partij houdt van de drie zetels er nu
wee over
De zetelverdeling wordt dus als
olgt WD 5, PvdA 3, GBZ 2, CDA 3,
D66 4
Dit is echt verschrikkelijk goed",
v as de eerste reactie van D66 lijst
rekker Jan Termes, die de hele
Hond behoorlijk nerveus op het
VVD

Raadhuis had rondgelopen, vooral
toen de eerste tekenen van het suc
ces binnenkwamen Het houdt in dat
de huidige fractievoorzitter, Ruud
Sandbergen, die het rustiger aan wil
de doen, nu onverwacht alsnog m de
raad komt Maar met de drie ande
ren erbij krijgt hij het zowiezo rusti
ger De winst is deels duidelijk een
gevolg van het geharrewar binnen de
PvdA, waar twee kandidaat-wethou
ders wegliepen, en de huidige 'sterke
man', Aukema zich op een onver
kiesbare plaats had laten zetten
Voor de VVD kan de uitslag, gelijk
aantal zetels, toch als winst gezien
worden, de landelijke ontwikkelm
gen m aanmerking genomen Voor
het CDA was het tot het uiterste zeer
spannend Pas op dat moment werd
het duidelijk dat D66 en met deze
partij een vierde zetel kreeg Ge
meente Belangen Zandvoort ver
zwakt danig Het lijkt erop dat een
aantal oud VVD stemmers van voor
1986 GBZ nu weer de rug toe hebben
• Stemmen m het Rode Kruisgebouw
gekeerd

(ADVERTENTIE)

Alle vaste klanten
bedankt voor de
gezellige tijd, die we m

„Café Bluijs"
gehad hebben.
Dag hoorrr!
Harry en Kees

Engelsen zien af van sportuitwisseling
ZANDVOORT - De voor mei
geplande
sportuitwisseling
tussen Zandvoort en het Engelse Torquay gaat niet door,
tot teleurstelling van de plaatselijke sportverenigingen Aanvankelijk toonden de Engelsen
groot enthousiasme, later
bleef daar weinig van over

J1500, verstrekt om de mogelijkhe
den van een sportuitwisseling met
het Zuid Engelse plaatsje Torquay
te onderzoeken en eventuele voorbe
reidingen te treffen Burgemeester
Van der Heijden en sportraadvoor
zitter N Wertheim togen zelfs naar
Engeland om er de eerste contacten
te leggen en met hun collega's te
klinken op een succesvolle uitwisse
De Zandvoortse Sportraad kieeg hng De Engelsen zouden eerst naar
Foto Berlott vorig jaar nog een subsidie van Zandvoort komen, later zou een te
genbezoek plaatsvinden

Kampeerders vrezen strandafkalving
Tweede toplaag
Van Speijkstraat
ZANDVOORT - De werkzaamheden aan de Van Speijkstraat zijn uiteindelijk uitgeJreider geworden dan was
voorzien Afgelopen dagen
noest de nieuwe toplaag in
j n geheel vervangen worden

ZANDVOORT - De gemeente
zal een aantal kampeerdersverenigingen op het noordehjke strand te hulp schieten De
taluds worden verbreed om de
gevolgen van stormen en hoogwater enigszins weg te werken
Voor de verenigingen ten noorden van Bad Riche blijft het
echter behelpen Zij maken
zich ernstig zorgen over hun
toekomst

nauwelijks mogelijk is, een feesttent
neer te zetten Men wil dat wel graag
om het 55 jarig bestaan te vieren
• Hij geeft toe dat alles bij elkaar
een hoop werk is "Maar je moet
toch wat' Ik heb alle respect voor
Ruud Willigers van de dienst Pubhe
ke Werken, want die heeft alles voor
ons gedaan wat hij kon" Wat dat
betreft wijst hij op de regeling ten
zuiden van Riche
Voor Strandgenoegen en Helios
kon er echter weinig meer gedaan
worden dan bemiddelen tussen hen
Het Hoogheemraadschap Rn n en Rijnland, waaronder hun stuk
land heeft erin toegestemd dat het strand valt Wel zal de gemeente er
prikkeldraad onderaan de zeereep onder meer voor zorgen dat de toi
een meter naar achter wordt ver- lettengroepen op hun plaats kunnen
plaatst Bovendien kan ten zuiden
van Riche het achterste talud ver
laagd worden, waardoor zand vrij
komt om het voorste te herstellen
De gemeente Zandvoort, die dit
strandgedeelte beheert, draagt voor
een en ander zorg, waardoor de kam
peerdersverenigmgen Voorwaarts
en KVA vrijwel uit de problemen
zijn
Anders ligt het voor Strandgenoe
gen en Helios, ten noorden van Ri
che "Volgende week horen wij of bij
ons ook het prikkeldraad naar ach
ter mag", aldus Jan de Ridder, pen
nmgmeester van Strandgenoegen

blijven staan Willigers verwacht
overigens wel wat verbetering m de
situatie "Ze gaan in Bloemendaal
zand opspuiten, daar zullen ook de
kampeerders profijt van hebben"

Kinderen
Het wegspoelen van de taluds
heeft de verenigingen nog eens extra
duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar zij
eigenlijk zijn Zo bezorgt de stran
dafkalving hen de laatste jaren de
zenuwen Strandgenoegen bijvoor
beeld ziet het strand nog altijd da
len, waardoor het water steeds ver
der komt
"Vroeger hadden we nog drie rijen

huisjes staan', aldus secretaris Dave
van der Kar, "tegenwoordig is dat
absoluut met meer mogelijk Maar
we^ willen wel graag dat onze kinde
ren en kleinkinderen met een huisje
kunnen blijven staan'
Ook al biedt de gemeente nu op
sommige punten de helpende hand,
de meer dan zeshonderd kampeer
ders voelen zich al jaren aan hun lot
overgelaten 'Wij worden nergens
bij betrokken", bevestigt Ed Ox, se
cretaris van de commissie Dumaf
slag ' Wij hebben wel aangeklopt bij
de werkgroep Bloemendaal, maar
we kregen geen antwoord Dat is
jammer, want dan hadden we een
aantal zaken recht kunnen zetten'

De Van Speijkstraat was maandag
open gesteld voor het verkeer, de
Likje
erkzaamheden waren op dat mo
Volgens Ox wordt over sommige
ftent afgerond Tenminste, dat
dingen te lichtzinnig gedaan Zo zou
tocht men De toplaag, zo'n drie a
m de rapporten de indruk gewekt
'er centimeter dik, ging echter
worden dat men zich m Zandvoort
cheurtjes vertonen Dinsdagavond
geen zorgen hoeft te maken 'Er
ussen zeven en ongeveer 11 uur is
wordt gesproken over een 'likje af
'eze er in zijn geheel afgehaald
kalving', maar ik denk eerder dat
rna
is
er
een
nieuwe
laag
opge
e
het een 'flinke lik' is"
gd De Van Speijkstraat wordt een
Volgens hem wordt het tijd dat
dezer dagen weer voor het verkeer
men zich ook druk gaat maken om
°Pengesteld
de kampeerders, hij vindt dat zij
De scheurtjes zijn ontstaan door
daar zelfs recht op hebben ' Geza
'at het mengsel waaruit het asfalt
menlijk betalen wij bijna diie ton
'estaat, met goed was De oorzaak
aan staangeld', aldus Ox, reagerend
'aarvan was te vinden bij de leveran
op het 'summier economisch be
'er, de Asfaltcentrale te Amster
Zandzakken
lang' wat m een van de rapporten
dam,
waar
de
asfaltmolen
net
gerevi
e
staat vermeld ' Veel meer dus dan
erd
was
Bovendien
waren
de
"Maar
ik
denk
niet
dat
wij
dat
n
de genoemde dertigduizend gul
'euwe computers, vorige week ge doen Wrj moeten dat zelf betalen en
den" De toeustenbelasting die de
dat kost ontzettend veel geld Wij
'"stalleerd, uitgevallen
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i Naast de trap
t naar het strand,
l kunnen de gasten
f van Gran Dorado
l1 nu ook gebruik
maken van deze
ft verkeerslichten"
j1 die op de eerste
E plaats
bedoeld
[ zijn om het over
H steken van de bou
t levard veiliger te
maken Maar dat
is met de enige
taak van de hch
ten Zij hebben na
melijk ook een af
remmende func
tie voor het snel
verkeer De mstal
latie wordt zo
afgesteld dat de
verkeerslichten
constant op rood • Verkeerslichten langs de weg, een vrijwel umeFoto Berioti
staan Snelrijden ke situatie m Zandvoort
de auto's worden
daardoor zonder meer tot stoppen mg of geen verkeer is, kunnen
gedwongen Rustiger rijdend ver voetgangers 'op eigen risico' over
keer, met een snelheid van onge steken, zonder de drukknop van
veer 40 km per uur, kan meestal het voetgangershcht te gebruiken
gewoon doorrijden, omdat de m Wordt de knop wel ingdrukt, dan
stallatie dan voldoende gelegen verandert het teken in een groen
heid krijgt om op tijd op groen te licht Op dat moment is men er
springen Dit systeem wordt in zeker van dat het verkeerslicht
werking gesteld door detectielus enige tijd op rood blijft staan zo
sen in het wegdek
dat men veilig kan oversteken
Officieel worden de lichten in de
Het voetgangershcht laat voort loop van de volgende week in ge
durend een geel knipperend waar bruik genomen, deze week wor
schuwingsteken zien Als er wei den zij getest

Zdndvoortse sportv^'enigingen erg teleurgesteld

Eigenaren strandhuisjes willen betrokken worden bij discussie

«enge

l Eerste verkeerslichten
binnen bebouwde kom

ZANDVOORT
II Zandvoort heeft
l naast die van
ji Bentveld zijn eer
* ste vaste verkeers
^ lichten Het zijn
p voetgangers over
f steekhchten ge
.j stationeerd op de
'j Boulevard
Bar
*, naart ter hoogte
» het Gran Dorado
' gebouw

De strandpachters lijken wat com
pensatie gekregen te hebben voor de
ontberingen van dit voorjaar, al
geldt dat dan wel alleen voor dege
nen die al of nog een paviljoen
hebben staan Zo waren Preddy en
'aul Zonneveld dit weekend nog
druk bezig met de voorbereidingen
om voor de tweede keer een pavil
oen op te kunnen bouwen En ook
op het naaktstrand is nog lang met
alles aan kant
Veel van de collega's konden dit
weekend de knip al weer voor een
ieel vullen de terrassen stroomden
vol en zelfs van ligstoelen werd gre
tig gebruik gemaakt Uiteraard was
iiet aanpoten, want op deze omstan
iigheden was met iedereen
qua
personeel en voorraad voorbereid
Datzelfde gold ook min of meer in
het dorp zelf bij de cafés Ook hier
overvolle terrassen Pred Paap van
Kopertj e', voorzitter van Horeca
Nederland afdeling Zandvoort, rea
geerde redelijk positief op de vraag
of hij tevreden was "Maar genoeg is
het nooit Tevreden mensen liggen
op het kerkhof"
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clubs kwamen regelmatig bijeen en
stelden een goed programma sa
men
De contacten met de verenigingen
aan de andere zijde van de Noordzee
kwamen van de grond, maar deze
verliepen moeizaam Zandvoorts en
thousiasme was er voldoende maar
juist van de andere zijde kwamen er
moeilijkheden, uiteindelijk haakten
de Engelsen af, iets wat door vele
sporters betreurd wordt Toch pro
beren drie verenigingen, Zandvoort
meeuwen voetbal, de Zandvoortse
In beide plaatsen bestond er grote Zeevisvereniging en gymnastiekver
belangstelling voor, de sporters rea emging OSS de contacten aan te
geerden enthousiast Voetbal, gym houden, m de hoop alsnog een verge
nastiek, hockey, zwemmen, gehan lijkbaar evenement in hun tak van
dicapten sport, schaken, zeevissen sport van de grond te krijgen
zeezeilen en bridge waren de spor
ten warm de twee dorpen elkaar zou
den ontmoeten De Zandvoortse Teleurgesteld
Naast de betrokken verenigingen
heeft ook sportambtenaar Ruud de
Boer enorm veel werk verricht om
tot een knappe organisatie te ko
men Hij toont zich teleurgesteld
over het feit dat alle inspanningen
op mets zijn uitgelopen
ZANDVOORT In de Helmers
straat een deel van de Potgieter
' Torquay zag geen mogelijkheid
straat en de Bilderdijkstraat wordt zowel financieel als organisatorisch,
op 4 april een aantal bomen geplant om de sportuitwisseling van de
Dan is het namelijk de 34ste Natio grond te krijgen Daarna hebben ook
nale Boomplantdag Gewoontege de Zandvoortse verenigingen afa;e
trouw wordt dit klusje op feestelijke haakt We waren het er ovei eens dat
wijze door schoolkinderen verricht doorgaan zinloos was, hoewel we het
De hoogste groepen van de basis erg jammer vonden Het was vast
scholen in Zandvoort Noord zijn leuk geweest om een sportuitwisse
hiervoor uitgenodigd Zij worden ge hng te houden en volgend jaar naar
assisteerd door medewerkers van de Engeland te gaan Het is wel duur
dienst Publieke Werken
maar volgens mij had het gekund

Nieuwe bomen
in oud-noord
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FAMILIEBERICHTEN

9 9

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

J. J. Pieters
echtgenoot van J. H. van Aart
31 augustus 1913
19 maart 1990
J. H. Pieters-van Aart
John
Puck
Jenny
Claudia
en verdere familie
Boulevard Paulus Loot 87
20-12 AG Zandvoort
De crematie zal in besloten knng plaatsvinden.

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

DE SUNSHOP

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

U STERFGEVAL

Tel. 02507-14443

De percelen, waarvoorde uitwerking geldt, zijn:
- Prof. Zeemanstraat 9
- Zandvoortselaan 165

KwekeriJ P. V3H KLEEFF
van Stoibergenweg 1 Tel. 17093
Struiken en heesters

De ontwerp-besluiten tot uitwerking van de bestemmingsplannen liggen met de bijhohor^n
de stukken met ingang van 23 maart 1990 gedurende veertien dagen ter inzage bij rln *fripling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is van maandag t/m vniririo v.m
9.00-12.00 uur geopend.

^ 023-315855
^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

groenblijvend en bloeiend.
Assortiment geschikt alleen voor Zandvoort.
Bloeiende violen en primula's.
\
, bemesting vaste planten
"

Godefridus Martinus Ruiter
echtgenoot van
Mechehna Franciska van Rijsinge
2-1 december 1932
19 maart 1990
M. F. Ruiter-van Rijsinge
Peter
Dick
Paul en Ineke
20-12 JP Zandvoort
Gasthuisstraat 15
De Eucharistieviering en begrafenis hebben op
donderdag 22 maart plaatsgevonden.

t
Bedroefd, maar getroost door de gedachte dat
hem een lang ziekbed bespaard is gebleven, is
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa,
vredig van ons heengegaan

Severinus Sjerps
(Kees)
echtgenoot van Jeanne van der Meij
op de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort:
Marjon, Jos, Yvonne en René
Abbekerk:
Joke, Tom, Marjolein,
Linda en Ruud
Alkmaar:
Hans, Harmke en Stephan
Amsterdam:
Mark, Marijke en Loulou,
Hoofddorp:
Ingrid, Rob en Kirsten
2041 BK Zandvoort, 15 maart 1990
Willem Kloosstraat 8
De Eucharistieviering en begrafenis hebben op
maandag 19 maart plaatsgevonden.

Waterleidingbedrijf
Zuid - Kennemerland
De komende weken zullen de waterleidingen
worden schoongespoeld. Dit betreft het gebied
waarvan de postkode begint met 2042,2041 en
2116.

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

Ochtendbladen

de Volkskrant/Trouw
vragen voor Zandvoort een

Agent m/v

In het gebied met POSTKODE 2116 zullen de
werkzaamheden plaatsvinden vanaf
MAANDAGNACHT 9 APRIL TOT EN MET
WOENSDAGNACHT 11 APRIL, van 23.30 uur
tot 5.00 uur.

DE WIT VERHUIZINGEN

VRHUIZRS

Gevr.
zelfstandige

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
Stephensonstraat 38, Haarlem
Korrespondentieadres:
Postbus 6085
2001 HB HAARLEM

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

VP. KAMERHULP

en

DAK LEKT OF
GOTEN STUK.

Snackbar Beeregoed
vragen
Jonge enthousiaste

Bel direct voor
alle reparaties
en
vernieuwingen.

medewerkers/sters

Vrijblijvend prijsopgaaf.

ADVERTENTIES

telefoon 18500-14128

Ook voor uw andere
loodgieterswerken.

Tel. 02507-19559
Of 02520-21378.
franchising

met hun nieuw geopende
verkoopwagen op de Noord
Boulevard en wenst hen daarbij veel
succes.

HOTEL
FA B ER
• Kostverlore'nstraat 15
tel. 12825

Te huur tot
1 nov. 1990
ZOMERHUIS
gestoft.
2 kamers + k.,
d. en t.
incl. ƒ650,- p.m.
Tel. 17638.

Telegraaf Zandvoort

feliciteert de fam.

J. J. J. v. Dam

Taken o.a.:
uitdelen van kranten
begeleiding bezorgers/sters
Inlichtingen tel. 023-319242 of 02507-18156

Voor meer informatie kunt u bellen met de
Technische Administratie van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland, telefoonnummer
023 - 24 04 24.

Snackbar Big Mouse

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

22 maart 1990

In het gebied met POSTKODE 2041 zullen de
werkzaamheden plaatsvinden vanaf
DINSDAGNACHT 3 APRIL TOT EN MET
VRIJDAGNACHT 6 APRIL, van 23.30 uur tot
5.00 uur.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Bezorgers

Gevr.

gevraagd.
Verdiensten ± ƒ60,- tot ƒ80,- per
week. Voor kleine wijken van een
half uur per dag.
Aanmelden tussen 9.00-12.00 uur.
Telefoon 023-315515.

bouw loods
plaatsen dakkapel

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

In het gebied met POSTKODE 2042 zullen de
werkzaamheden plaatsvinden VANAF
MAANDAGNACHT 26 MAART TOT EN MET
MAANDAGNACHT 2 APRIL, van 23.30 uur tot
5.00 uur.

VERHUIZEN?

Tiets Paap-van der Meulen

CHRIS HARDENDOOD

Voorgenomen bouwvergunningen
(art.18aW.R.O.)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens bouwvergunning te verlenen voor
- uitbreiden schuur, Secr. Bosmanstraat 24
- uitbreiden woning, Prof. Zeemanstraat 15.
Deze bouwplannen liggen met ingang van 23 maart 1990 gedurende veertien daq^ i ( >r mzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4. De afdeling is ge<w>»>i ..in
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.
Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen kunnen schriftelijk bezwaren worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen

BERICHT AAN DE INWONERS VAN DE
GEMEENTE ZANDVOORT

betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
A. Paap
Zandvoort, maart 1990

Laas

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijk bezwaren tegen dp or.tw.vpbesluiten worden ingediend bij genoemd college, postbus 2,2040 AA Zandvoort

171B-89 MaxPlanckstraat44
194B-89 J.P.Heyeplantsoen18

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze lieve moeder en oma

Knuffelbeest
Succes

Ontwerp-besluiten
(art. 11 WRO-procedure)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de bestemmmgsplannen "Celsiusstraat-Linnaeusstraat" en "Nieuw Unicum" nader uit te werken overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gevr.

Keukenhulp

Toilet
juffrouw

part-time

Gammon
Club
Tel. 14276

voor
Strandpaviljoen

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

Stationsstraat 10a: Bovenwon. nabij strand.
Ind. entree, gang, woonk. (28 m*), 2 slaapk.,
mod. witte keuken, badk. met ligbad, wastafel,
toilet, c.v.
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.
Nassauplein 4: Boyenwon, met balkon aan
voor-en achterzijde, ind. entree, hal, woonk. met
open haard, 2 slaapk. (vh. 3), toilet/douche, moderne keuken met inb.app., c.v.
Vr.pr ƒ149.000,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 78: Vrijst. won., 2 schuren, veel glas-in-lood-ramen,
ind. entree, hal, toilet, doorzonk. (30 m2), open haard, keuken, 1e
et. 3 slaapk. met wastafel, douche, c.v.
Vr.pr. ƒ219.000,- k.k.
Stationsplein 17/13: 3 kam.app.2 op 3e et., ind.
entree, hal, toilet, woonk. (28 m ), open keuken,
2 slaapk., badk. met douche, wastafel, Serv.k.
ƒ 145,- p.m.,
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.
Trompstraat 7/6: Modern 3/4 kam.app. op 3e
et., uitzicht op zee, ind. entree, hal, L-vormige
woonk. (45 m2), groot balkon, 2 slaapk., keuken
met inb.app., toilet, badk. met ligbad, Serv.k.
ƒ 318,- p.m.
Vr.pr. ƒ 182.000,- k.k.

Seagull
tel. 13200

BEL VOOR GRATIS

WONINGBROCHURE

telefoon 023-385478

WEBER'S
Deze man
wordt a.s.
dinsdag
27 maart .
jaar
Jan Molenaar
(bokkum)

Daarom nodigen wij U
van harte uit om op zijn
kosten een drankje en
een hapje te komen
nuttigen na 19.30 uur bij

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

telefoon 02507 • 13909

bezorgen

Tel. 02507-13278

ïBegtafenissen
én crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bi! •~*^terecht %>or:
^5 ^
•»oinisctyijvingen
' '/
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
"•: een Natura.
uitvaartovereenkomst

Pizzeria Restaurant

ff & (THONT
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
tel. 021507-17244

SPECIALITEIT
schoonmaak van gebouwen
schoonmaak van luxaflex
verhuur tapijtreinigers
Bel voor info: 14764-14090

RIMINI

Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796
Margherita

9,00

met kaas en tomaat

Amara

11,50

met kaas, tomaat, pikante en knoflook

Napolitana

13,00

met kaas, tomaat en ansjovis

Salame

13,00

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

Zandvoorts Nieuwsblad

met kaas, tomaat en salami

Funghi e salame
Rimini

13,00

kaas, tomaat, champignons en ham

Quattro stagioni

14,50

met kaas, tomaat, ham, ansjovis, olijven, artisjokken en champignons

Al tonno

14,50

met kaas, tomaat en tonijn en ui

Marinara

15,00

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis

Calzone

heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor

14,00

met kaas, tomaat, champignons en salami

15,50

Deze week:

Proef paasslof
Appelgondel

ƒ 3,95
ƒ 1,70

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL 12865

dichtgevoüwen pizza met kaas, tomaat,
champignons en ham

Siciliano (vegetarisch)

UITVAARTVERZORGER
jacob van heemskerkstraat 6 / zandvoort
postadres postbus 159 / 2040 AD zandvoort

13796

DAG en NACHT bereikbaar

l^fraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:
Kinderen en
kleinkinderen

02507

Schoonmaakbedrijf-glazenwasserij

15,00

met kaas, tomaat, paprika, champignons, ui
en artisjokken

Pizza di Shoarma

15,00

kaas, tomaat, gekruid gegnlld vlees (shoarma)

Hawaii

13,50

met kaas, tomaat en ananas
Geopend van 16.00 tot 22.00. Maandags gesloten

Bezorging door geheel Zandvoort.
Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals
lasagna en spaghetti.

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

bezorg(st)ers
in uw woonomgeving
Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
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'Ontnuchteringszaken'voorzien meer onrust door sluitingsuur

'Schreeuwlelijkerds worden rustig met een broodje'
ZANDVOORT - De nieuwe sluitingstijd voor broodjes-, shoarma- en aanverwante zaken is in het nadeel van rust en milieu in
het dorp. Dat is de conclusie van Trees en Martha Burger van
Broodje Burger uit de Schoolstraat. Zelf voelen zij zich ook evenals enkele andere ondernemers uit het dorp - ernstig gedupeerd. Volgens hen moeten deze 'ontnuchteringszaken' tot vier
uur open kunnen blijven.
Met het inwerking treden van de
nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening, begin dit jaar door de gemeenteraad aangenomen, moeten
deze zaken zich aan de sluitingstijd
van 03.00 uur houden. Omdat daardoor hun vrijheid ten aanzien van
het sluitingsuur duidelijk wordt ingedamd, gaat volgens de zusjes Burger daarmee een belangrijk deel van
hun broodwinning verloren. De tijd
van 02.30 tot 03.30 uur - met name op
de vrijdag- en zaterdagnacht - is volgens hen een 'top-uur'. 'Wij zijn ervan overtuigd dat de verandering
zeer ongunstig voor ons is', aldus
Trees en Martha.
Maar daar blijft het niet bij, zeggen zij. Zij verwachten ook dat het
ongunstig is voor de rust in het dorp,
gebaseerd op hun ervaring van de
afgelopen vier jaar in de Schoolstraat. De eerste anderhalf jaar gingen zij precies om drie uur dicht,
daarna kwam de sluitingstijd tussen
drie en vier uur te liggen. Dat laatste
werkte volgens hen veel rustiger.

de zaken onder de kwade te lijden.

Tuinen
Ook het milieu is volgens de zusjes Burger met een andere regeling
gebaat, omdat de broodjes anders
meer buiten opgegeten zullen worden. 'Ik zie ze in gedachte al op de
muurtjes van de bewoners zitten
eten, en servetjes, zakjes, blikjes
worden achteloos op straat gegooid,
tesamen met etensresten enzovoorts. Onze toiletruimte, die ook
continu gebruikt wordt tussen drie
en vier uur, wordt vervangen door
tuinen en steegjes'. Daarnaast lijkt
de maatregel ook in het nadeel van
het café-personeel dat na het werk
nog een broodje wil eten, over het
algemeen de laatste klanten.

dwongen buiten nog een tijd blijven
hangen. Ervaring heeft ons geleerd
dat het veel rustiger werkt om niet
precies om 03.00 uur dicht te gaan
maar van 03.00 tot 04.00 uur een verloop in sluitingstijd te houden, aangezien de golf mensen zich dan meer
verspreiden kan'.

Voordeel
Het voordeel daarvan is volgens
hen, dat mensen niet opeengepakt
en opgefokt in een veel te kleine
ruimte zitten, waarin ze ook nog veel
te lang moeten wachten op hun
broodje.
'Er worden geen mensen precies
om drie uur de deur geweigerd. We
hebben geleerd dat wij een hoop geschreeuw en agressie weten te voorkomen met onze ruimere sluitingstijd. Wij hebben nog nooit problemen gehad in onze zaak nadat wij
een sluitingstijd tussen 03.00 en
04.00 uur hebben aangehouden'.

Geen enkele hoop

Ontnuchteren

Opgefokt

De 'grootste opgefokte schreeuwZij verwachten dat dit effect met lelijkerds' zien zij altijd meteen rusde nieuwe regeling verloren zal tig worden zodra zij zitten te eten.
gaan. 'In dit geval gaat dus écht ie- 'Vandaar misschien ook de term
dereen tegelijk weg', zo schrijven de 'ontnuchteringszaken', zo veronderzusjes Burger aan het college van stellen Trees en Martha. En 'Eten
burgemeester en wethouders. 'Maar bevredigt op dat moment de frustradiegenen die nog geen zin hebben ties', zo luidt hun conclusie, wijzend
om naar bed te gaan, zullen noodge- op de - kennelijk - vele mensen

j Weekenddiensten
Weekend: 17/18 maart 1990

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarneming, inlichtingen daarover via
het telefoonnummer van de eigen
huisarts: J. Anderson, 12058; B. van
Bergen, 19507; C. Jagtenberg, 13355;
G. Mol, 15600;, P. Paardekoper,
16737; H. Scipio-Blüme, 19507; F.
Weenink,.12499. Avonddiensten van
17.00 tot 08.00 uur, weekenddiensten
van vrijdag 16.30 tot maandag 08.00
uur. Spreekuurtijden in het weekend (voor dringende gevallen): zaterdag en zondag 11.30 en 17.00 uur.
Aanvraag huisbezoek voor 10.00 uur
's morgens. Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
02_3-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

J

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

• De nieuwe sluitingstijd voor broodjes- en aanverwante zaken veroorzaakt meer onrust in het dorp, aldus Trees
en Martha Burger.
•
Foto: Bram Stijnen

(voornamelijk mannen) die met een
ontevreden gevoel over hun avond
komen binnenstappen.
'Wel hebben wij als stelregel dat er
bij ons geen bier verkocht wordt,

Agressief

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

eventueel een kantine. Zet er een
pachter neer en laten de kampeerders tegen betaling van deze faciliteiten gebruik maken. Goed voor
een werklozenproject.
Doe hetzelfde als in de ons omringende landen. Plaats borden met de
driehoek en de tekst 'kamperen tussen zonsondergang en -opgang verboden', dit op straffe van een boete
van circa 50 gulden (tarief in Oosten-

Kamperen
Welke partij durft het illegale
kamperen aan de noord- en zuidboulevard aan te pakken, 't Is toch ten
hemel schreiend dat zij - wat nergens in Europa mogelijk is - hier met
tientallen (Pasen/Pinksteren '89 360
stuks) maar gaan staan, waarvan
sommigen regelmatig en zeer lange
tijd. Onze duinen worden vernield,
de rommel gedumpt, de middenstand houdt er niets aan over, wel de
stadsreiniging.
Mogen die kampeerders hier dan
niet komen? Ja, natuurlijk. Maar er
is een alternatief. Stuur de kampeerder door naar de zuidboulevard met
een enorme ruimte die er iedere
avond verlaten bij ligt. Huur mobiele toiletten, wasgelegenheden en

Kettingbotsing
ZANDVOORT - Een 20-jarige Amsterdammer veroorzaakte zaterdag
omstreeks 15.35 uur op de Boulevard Barnaart een kettingbotsing
dordat hij een remmende voor hem
rijdende auto over het hoofd had gezien. Nadat hij met grote vaart tegen
de aanhanger van de auto reed,
schoot deze los en boorde zich in de
achterzijde van het trekkende voertuig. Door deze schok raakte de auto
de voor hem stilstaande wagen. Alle
auto's raakten zwaar beschadigd.
Persoonlijk letsel deed zich niet
voor.

ZANDVOORT - Tijdens een
rijk, Duitsland en Frankrijk). Zorg strandwandeling liep een 22-jarige
voor geregelde controle door politie, Hoofddorper een flinke snee boven
parkeerwacht en eventueel assisten- het oog op. Het slachtoffer liep om
ten van de pachter. Het geheel kan 23.00 uur met drie andere mensen op
met medewerking van de gemeente hét zuidstrand. Zij wilden van enkele
in zeer korte tijd gerealiseerd wor- stoelen van een strandtent gebruik
den. Kijk naar grote evenementen. maken om te zitten. Kennelijk was
En de vaste toeristen, die in pen- dit niet naar de zin van de inzittensions en op kamers of hotel verblij- den van een jeep. Zij sloegen de
ven, plus de bewoners van Zand- Hoofddorper met als gevolg de snee.
voort zullen de partij die dit organiDe wond werd door een plaatselijke
seert dankbaar zijn.
W. Dijkman arts gehecht. Waarom de mannen zo
,
Zandvoort agressief reageerden is niet bekend.

dergelijk fenomeen niet onbekend,
getuige het feit dat Vermeulen in
Amsterdam een zelfde winkel heeft,
aan de Nieuwendijk 147.
Het in de galerij gevestigde Rixy is
een zaak die het vooral bij 'liefhebbers' van romantische en/of sexy lingerie goed zal doen, keuze ten overvloede. En dat laatste maakt de winkel eigenlijk ook wel tot een bezienswaardigheid, iedereen mag er dan
ook best een kijkje komen nemen.
Men vindt er diverse merken, merendeels afkomstig uit het buitenland, waaronder Italië en Frankrijk.
Enkele van de soms exotische namen: Malizia, La Dogaressa, Simon
Perele, La Milliarde, Tramway en
Pink Soda.

Foto: Berlott

ZANDVOORT - Een zevenendertigjarige Zandvoorter moet
dinsdagavond vreemd hebben opgekeken toen hij plotseling met zijn auto omhoog ging. De automobilist reed half
via één van de oprijplalen een truck met oplegger op. De
wagen kwam tot stilstand tegen de bestuurderscabine. De
chauffeur van de truck had zijn voertuig onverlicht achter-

In eetcafé „De Londoïier" kunt u zichzelf tonnetje rond eten.
ONBEPERKT gegrillde spareribs
ƒ 15,
En met onbeperkt bedoelen we ook onbeperkt. Lekker gemarineerd en knapperig
gegrilld.
Wij serveren ze met knoflook- en cocktailsaus, zelfgemaakte Vlaamse friten en
gemengde salade (als u wilt mag u uw vingers erbij aflikken).
Keuken open donderdag en vrijdag vanaf 16.30 uur
/
zat. vanaf 14.00. Zondag vanaf 12.00 uur.
-<'""/i

Burgerlijke stand
Periode: 13 - 19 maart 1990

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
1941.

in

Ondertrouwd:

Dijkstra, Maarten en Janssen, Ingrid Hendrika Cornelia
Gehuwd:

Molenaar, Carlo Adriaan Michel en
Woud, Leandra Catharina

Alleen de sfeer is onbetaalbaar in cclcafc „Tlic Londoner"

Kerkstraat 5, Zandvoort, tel. 02507-15363.

• De winkel van Erik Vermeulen neemt in Zandvoort een unieke plaats
in.

Foto: Berlott

Geboren: •

Thomas Daniël, z. v.: Ravestrjn, Eric
en Verbruggen, Catharina Maria

gelaten en de Zandvoorter werd bovendien enigszins verblind door een tegenligger. De truck, van een bedrijf uit
Mijdrecht, had een frasemachine gebracht waarmee dinsdagavond op de Van Speijkstraat de toplaag van het asfalt
is verwijderd. De mengverhouding van het gloednieuwe
asfalt was verkeerd waardoor scheurtjes waren ontstaan.

(ADVERTENTIE)

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.
Rooinskatholieke Kerk:
Inlichtingen R. van Rongen, L.
Zaterdag 19.00 uur: E.V., pastor Th. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Duijves
023-244553.
Zondag 10.30 uur: ds. A. Thimm uit
Haarlem

Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Dick Piet (red. chef), Eddie de Blieck (adj.
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerrigter,
Marianne Timmer.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
?5,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.

ZANDVOORT - Een tweeëntwintigjarige man uit Den lip zal zijn
bezoekje aan Zandvoort niet makkelijk vergeten. Hij was aangekomen
met een motorfiets, maar de terugreis ging met het openbaar vervoer.
De motor, een Suzuki, was gestald
op de Strandweg, maar toen de eigenaar terugkwam, was het voertuig
gestolen. De diverse sloten hadden
dit niet kunnen voorkomen.

Automobilist komt met de schrik vrij

Geloofsgemeenschap

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.

Motor gestolen

Exclusieve lingerie bijRixy

| Kerkdiensten

Zandvoorts
Nieuwsblad

Godgeklaagd
'Godgeklaagd' is één van de krachttermen die onze moedertaal rijk is,
maar niet zo vaak in deze krant te
vinden is. Vooral in een commentaar
kan het woord, dat meer een gevoelswaarde heeft, maar beter achterwege blijven. Maar soms lijkt het
goed om het eens onder het stof vandaan te halen.
Zoals deze week, nu ge.bleken is dat
honderden witte trottoirtegels van
de Boulevard de Favauge door
zwaar verkeer zijn beschadigd. De
vraag zal altijd v/el blijven of het
aan de vrachtwagens ligt, of aan de
manier waarop de tegels zijn gelegd. De tegels zijn enigszins de
grond in gedrukt, maar doordat er
geen enkele ruimte tussen zat, is de
zaak gaan wringen. Het gevolg is
dat de schilfers er af sprongen en/of
hoeken afbraken.
Zandvoort zit dus met een niet-gering probleem. Moet men de kersverse sierbestrating, net voor enkele
miljoenen aangelegd, zo laten liggen? Moet men dan zó, met een bestrating die er over honderden meters uitziet als een armoedig 'twe'edehandsje', een Europese badplaats worden? Men haalt zich de
lachers op de nek. Of, het alternatief, moeten er opnieuw enige tienduizenden guldens op tafel komen
om de boel te repareren?
Beide doen pijn, maar de laatste oplossing lijkt het best, wil men deze
ellende zo snel mogelijk vergeten.
Het plaveisel zal dan voortaan als
een biljartlakentje behandeld moeten worden, wil die ellende niet meer
terugkomen. Dorpsaannemer Nelis
was destijds de laagste inschrijver,
nu blijkt goedkoop duurkoop. Godgeklaagd dat het zover heeft kunnen
komen.

ZAKELIJK BEKEKEN

ZANDVOORT - Het winkelaanbod
in de galerij aan de Kerkstraat 22 is
volop in ontwikkeling, alle panden
zijn nu in gebruik genomen. Na Kiekado (antiek) en Daggi Mode werd
er begin deze maand al weer een
nieuwe zaak geopend, Rixy, gespecialiseerd in exclusieve lingerie,
J badmode en damesmode. In beperkte mate vindt men er ook zijden kleZondag 10.30 uur: E.V., pastor Th. ding.
Duijves
Weekend: 24/25 maart 1990
Eigenaar Erik Vermeulen heeft
Kerk v.d.Nazarener, Zij l weg 218, hiermee een - voor Zandvoort Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Haarlem:
uniek initiatief genomen, want een
wen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en zaak waarin lingerie en - met name
bijbelgespreksgroepen
zomers - badmode centraal staan,
Kindernevendienst i.h. Jeugdhuis
Zondag 10.30 uur: morgendienst, C. bestond nog niet in deze gemeente.
Gereformeerde Kerk:
Helleman
Buiten de gemeentegrenzen is een
Zondag 10.00 uur: ds. P. van Hall, Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: avonddienst, OsAlmelo
car Lohuis
Vrijzinnige
NPB:

wat mede zal schelen'. Met dat laat- ten openblijven, alcohol werd verste weerspreken zij - wat hun eigen kocht. Ook Piet Drommel weerlegt
zaak betreft - de bij horeca-onderne- dit, voor zover het zijn snackbar op
mers levende overtuiging dat in de de hoek bovenaan de Kerkstraat beetenszaakjes die na drie uur moch- treft. Volgens hem krijgen nu de goe-

Burgemeester Van der Heijden
heeft Trees en Martha Burger, die
hun zaak tot vier open willen kunnen houden, maandagochtend op
het Raadhuis ontvangen maar kon
hen geen enkele hoop geven. Dat viel
ook nauwelijks te verwachten, aangezien de Algemene Plaatselijke
Verordening begin dit jaar door de
gemeenteraad is goedgekeurd.
"Je moet een besluit, dat genomen
is in overeenstemming met de discussies in de commissie Algemene
Zaken en de gemeenteraad, niet terugdraaien", is het commentaar van
Van der Heijden. "Als er bijzondere
omstandigheden zijn, zou je een ontheffing kunnen overwegen. Volgens
mij zijn die er niet, maar ik zal de
afdeling Algemene Zaken inschakelen om dat te onderzoeken".
JOAN KURPERSHOEK

COMMENTAAR

Nieuw Video Hobby Centrum j Dommel

ZANDVOORT - Jan en Lidy van
Bianca Hendrika, dochter van: Sabelis, Gijsbertus Hendrikus en der Meer openen zaterdag aan de
Passage 14-16 een nieuw Video HobGroen, Hendrika Elisabeth
by Centrum. Het wordt een opleiIlse, dochter van: Schaap, Ronald.en dingscentrum voor mensen die videofilmen als hobby hebben. De zaak
Van Bergen, Adriana Nelly
heeft ook een showroom, waar men
Mike Matthew, zoon van: Bullee, na een telefonische afspraak uitleg
Gerrit Jan en Schimmel, Jacqueline kan krijgen over zeer gespecialiseerWilhelmina
de video-hobby-accessoires. Van der
Meer Video Hobby Tours organiseert in samenwerking met grote
Overleden:
Van Leuven geb. Van Kordelaar, reisorganisaties speciale videoreizen naar onder andere Parijs, WeHenriëtta Anna, oud 92 jaar
nen, Florida en Indonesië.
Hollestelle, Jan, oud 89 jaar
Riemersma, Jelte, oud 72 jaar
Van der Meer Video maakt verder
Sjerps, Severinus Antonius, oud 73
op verzoek ook low budget videoprojaar

ducties voor bedrijven en instellingen en is zeer succesvol met eigen
instructiefilms voor de hobbyist, namelijk het Video Hobby Journaal,
dat mede gepresenteerd wordt door
de TV-presentator Bob Bouma.

Verder kunnen particulieren en
bedrijven terecht voor diverse studiofaciliteiten. In de etalage zullen
regelmatig historische opnamen te
zien zijn in het Zandvoort Video
Journaal, met onder andere toneel
op het strand, nieuwjaa'rsduik, solexrace, opnamen van het oude Ajax
met onder andere Marco van Basten, Rijkaard en Cruyff tegen het
Zandvoortse Cecils enzovoort.
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WEEKMEDIA 22

reeds meer dan 25 jaar
voor

Woninginrichting

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel 02507-12972

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

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen woraen gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO S'
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties'
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ6,13 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur

* Te koop Atag gasfornuis,
igst
ƒ100 Tel 0250713362
* Te koop klassieke fauteuil
(pluche) kleur beige, nooit
gebruikt ƒ300 Tel 0250715830
* Te koop lits-jumeaux +
matrassen ƒ250 Tel 0250717063
•*• Te koop ouderwetse 3deurs linnenkast met 3 laden,
licht geschilderd, br 1 90 m,
h 2 m ƒ 150 Tel 0250717060
* Te koop wasmachine,
merk Zanussi ƒ250 Tel
02507-15830
* T k aangeb fauteuil, beige rib, nieuw ƒ 600, nu ƒ 300
Van Lennepweg 15/2
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v a ƒ 5,95 per meter, gratis gemaakt1 1000 verschill meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
stoff incl stof of leather-look
ƒ 10 Prachtige 1 pers matras
ƒ 55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020 220981, Amperestr
10, Zandvoort, 02507-19347

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

Te koop
aangeboden
diversen

Tel. 02507-12614

* Te koop 15 kruisdakpan
nen, nieuw Tel 17608

* Te koop stoomwals-loco
* Aan komen vliegen par- mobiel, occasion, ƒ275 Tel
kiet, wit met blauw aan de 02507-17038
buik W H Dietz, J P Thijs- * Te koop witte gave comseweg 5, tel 02507-16389
mode ƒ260 en babywipper
ƒ45 Tel 02507-17136
*• Andre en Petra Het was
een erg leuk feest Bedankt
* T k aanrechtblad + bak,
en op naar 25 jaar Mam
172x0 60 cm, ƒ 50, oude naaiVIDEOTHEEK
machme ƒ50, metalen staan* Help de Polen Stuur eens!
1
de kapstok ƒ35, meisjesfiets,
een voedselpakket
Geen
± 10 jaar, ƒ50 Tel 17421
adres9 Dat hebben wij voor u'
Inl tel 02907-5235
* T k box + vlonder +
huurt u 5 films voor kleed, 1x1 m, ƒ 40 Tel.02507* Ned Hartstichting vraagt l
de spotprijs van
13509
voor de Nat Hartweek collectanten voor Bentveld Dus
Tk
LANGSPEELPLATEN,
laat uw haart spreken Inl Th
PARTIJ VOOR HORECA paPorsch Tel 02507-15456
piertafelkleden en servetten
een hele week.
en doos bierglazen Pr
* Ook in de lente is het ge
n o t k Tel 02507-14104
zellig bij de Ver Vrouwen van
Zeestraat 34, Zandvoort
Nu Word ook lid of vraag
* T k (te veel besteld) eterTel. 19580
eens een maandblad aan via
niet plaat steenstnp, 52x120,
telnr 02507-14462
kinderzitje voor fietsstuur
Van Lennepweg 16/2
*• Oproep' Eigenaresse van
Huishoudelijk
de bronskleurige Peugeot
personeel
205 die wo 14/3 een aannj
Te koop
gevraagd
ding met mijn brommer had
gevraagd
hoek Kostverlorenstr /Konin
gmneweg, belt u mij a u b Gevr FLINKE HULP bij part
diversen
Gillis Kok 02507 16422
voor 2 ochtenden p w Br o
* Pap, veel succes met je nr 71076911 bur v d blad TE KOOP GEVR inboedeleigen kroegie Brian
Gevr flinke WERKSTER voor goederen (klemgoed), boeTENNIS echtp 65+, zoekt 2 + 4 uur p w Ruckert Ruiter ken, antiek/gr moederst sp
partners (middenklasse) Tel sportcentr, tel 02507-12885 enz Tel 02507-12370
02507 12207
Welke vrouw wil 1 ochtend of
* Veel succes en geluk ir middag p w
onze flat
Doorlopende
Limburg
schoonhouden'' Goede belo
Mare Ingnd en Brian
ninq Tel 12805
aanbieding
* Aart succes met je excus
ne naar Pijnacker Doe de
groeten aan Chnst Noote
boom Herman

ƒ15,-

Betamax
videofilms bij

Videotheek Dombo
Huren = houden
ƒ 5,- per film

* Waar gaat de huwelijksreis
naar toe7 Word het het strand
of gaat ze golfen7
* Wil die aardige man ge
naamd Herman Voswijk con
tact met mij opnemen m mijn
zomerhuis Tel 020 821341
afz B van Twisk

ïè •;$. .1 P
^VIDEOTHEEK
:

Zeestraat 34
tel. 19S80

De nieuwste dagfilms
Dup star six
Buches
Naksd gun
Olrty rotton
SCOUndPBlS

ïlBthal
Wwpon II

\

Der

dag

Computerapparatuur
en software
Te koop COMMODORE 64 +
1541 diskdrive + 50 diskettes
en fmal cartndge no 2 boe
Kon en datarecorder ƒ 650
Tel 0299041433, na 18 uur
Tka
COMMODORE 64
diskdrive monitor spelletjes
Tel 02507 15727

Videotheek Dombo
C. Slegersstraat 2 B
tel. 02507-12070

Radio/tv/video
Hobby's en
verzamelingen

* Tk
voor verzamelaar
handgem Arabische dolk
|/200 Na 19 uur Vmkenstraat
11 Zandvoort
* Wie wil ruilen'' Spaarplaat
jes Speurneuzen Zwemmer
Zandvoortselaan 32

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog
DIER PLEZIER
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt
Grote Krocht 28
Zandvoort
* Te koop parkietenkool,
zgan
ƒ50 Tel 02507
13952

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij

Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

2375

575.-

Duidelijkheid is bij ons de
normaalste zaak van de wereld.

24 uurs service

1475

Stereo midiset met digitale tuner, dubbel
cassettedeck, equalizer en platenspeler.
2x20 Watt l jaar Hema garantie.

Draagbare radio-cassetterecorder met ingebouwde microfoon. FM-MG ontvangst.
Speelt op lichtnet of batterij, l jaar Hema
garantie.

Videotheek

v
i
P
Super voordeel
Huur 10 Films
voor slechts

25,- per week
Videotheek VIP
Zeestraat 34
ZANDVOORT
tel. 19580

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

Hobbylamp met tafelklem. Max. 60 Watt
In wit en zwart.
J9r?5 16.75
Electnsch gereedschap: schuurmachme
J6ft=-, decoupeerzaag-USv1, boormachine^QQr=-, nagel/nietmachmeJ^^T1, verfbrander 3*50, soldeerbout .29^5.
l jaar Hema garantie. Kema Keur.
15% voordeel

Lessen en clubs

Batterijlader. Alléén geschikt voor het opladen van Penlite en 9 volt nikkelcadmium
batterijen. Kema Keur.
J6-7-5 14.-

Synthetisch kinderdekbed. 100 x 135 cm.
Goedgekeurd door IWvH. -4250 36.75
Crèmespoeling, -voeding of anti-klit Inhoud 300 ml. 3.75 2 naar keuze 6.75
Oplaadbare Ni-cad batterijen: 9 volt,
400 x oplaadbaar.
]3J3 16.75
2 R6 Penlite, l R20 Monocel of l R14 Halve
engelse staaf, lOOOx oplaadbaar.^75 8.-

Automatische broodrooster. 750 Watt.
l jaar Hema garantie. Kema Keur.
.75

GOED
zo herkent u aanbiedingen m de Hema

Divers personeel
gevraagd

TENNIS
Zin om een balletje te slaan'
Nog enkele uurtjes vrij op
kunststof buitenbaan
Inl tel 02507-14273
* Gevraagd serieus iemand
voor bijles wiskunde 2e klas
MAVO leerling Tel 0250715567

MICRO

• Mg GRATIS
Jonge vrouw gevr vooi 5 REGELS
HUISHOUDELIJK en ADMINI
STRATIEF WERK Tijden van
1100 uur tot 1700 uur
Bezit van rijbewijs heeft voor
keur Wij denken aan 3 dagen
per week U kunt bellen op
do + vrij van 1700 uur to'
1900 uur nr 02507-18749
Welke TUINMAN heeft tijd om
onze tuin eens per 14 dagen
GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
bij te houden7 Tel 18908
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• alle Micro's groter dan 5 regels
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• brieven onder nummer
• verloren/gevonden
•• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
Rijwielen,
• weg/aan komen lopen/vliegen
• wonmgruil
motoren,
• maximaal 5 regels
• personeel gevraagd/aangeboden
• alleen voor particulier gebruik
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
bromfietsen
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
• commerciële Micro's

Leer kunstzwemmen bij de
Zeeschuimers Wij zoeken 10
meisjes van 10 tot 14 jaar
Kunstzwemmen voor ƒ30 of
ƒ 15/maand Woensd , vryd
en/of zaterdag
Inl tel 16511
TENNIS
Bons Becker niet1 U wel?
Nog enkele uurtjes vrij op
kunststof buitenbaan
Inl tel 02507-14273

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Tenten en
kampeerbenodigdheden
* Te koop aangeboden butagas tafelmodel ijskast op
Camping De Lakens, i v m
aameg elektra, ƒ 250 Tel 020450837, na 1800 uur

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

EN VIDEOREPARATIE
GARAGE TE HUUR
Snel en betrouwbaar
Tel 02507-14534
Meestal thuis gerepareerd
Vrijblijvende prijsopgaaf
Te huur leuk HOEKHUIS met
Geen voorrijkosten
groot balkon nabij centrum
Tel 020 91 24 27
Haarlem Tel 02507-17405
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

385.-

.HEMA De normaalste zaak van de wereld,.

TV

Foto Boomgaard

Magnetron met roterende energieverdeler. Inhoud 15 liter. Nuttig vermogen 600 Watt. Gratis magnetron kookboek, l jaar Hema garantie.

Multigrade motorolie. Inhoud 5 liter. SF/CD-10W40 49^5 17.75
SF/CC-15W50 -1675"

V lP

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

Structuur- of rauhfaser muurverf. Inh. 5 liter. Voor 12-20 m2 per verflaag.
Camoufleert scheurtjes en oneffenheden.
-2777?

Hogedrukremiger. 80 bar incl. lans, spuitpistool en 7,5 m slang. Gratis
autowasborstel. l jaar Hema garantie.

Foto Boomgaard

CEfl/E makelaars o.g.

Weggelopen of
gevonden dieren

GEBRUKSAANWU7JNG

Muziekinstrumenten

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Oproepen
Mededelingen

tt

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
22-j hotelreceptioniste zoekt
met spoed KAMER in Zand
voort of Haarlem, max ƒ550
p m incl Tel 050-776574
WOONRUIMTE GEZOCHT
in Zandvoort door werk stel
Tel 02507-18962

Auto's en
auto-accessoires
Te koop aangeboden
HONDA CIVIC
bj 1982, blauw, incl radio,
APK gekeurd
Vraagprijs
ƒ2500 Tel 020943743
Te koop goede
AANHANGWAGEN
Tel 02507-17528
Wegens overlijden t k aangeb FIAT UNO 45, bouwj '87,
APK gek tot mrt '91 Pr
ƒ9500 Tel 023355183

Videotheek

* Te koop goede meisjesfiets, Gazelle, tot plm 12 jaar,
ƒ65 Tel 02507-19653
T ka
Peugeot
bromfiets
ƒ 300,
Honda
bromfiets,
ƒ 150, damessportfiets, ƒ 150,
kinderfiets, ƒ30, herenfiets,
ƒ175 Tel 02507-15027

Dombo

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

T e

o o p

t o e l

Diverse clubs

Corn Slegersstraat 2b
Tel 02507-12070

b r

d s

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplem 12, 2041 JM Zandvoort

O 2

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
J
BIK
25
JAAR,
clubs,
esc
Uw première
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
mass , prive-adr, vnjbl heid
videotheek
pers vnjh, vaste clientèle Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
De beste sortering m
Buiten Wierstr 3/5, A'dam
Zandvoort
Tel 020-246505 (030-944530)
Altijd de allernieuwste
7 dg p w 12-02 u Va ƒ 100
films.
Opl int full t , part-t mog
Verhuur van móvieboxen.
Jonge vrouw komt aan huis
Discr en hyg gewenst Br o
nr 795-76907 bur v d blad
1 regel ƒ 3,63
Huwelijk en
LOVE • gehele dag onbeperk
kennismaking
2 regels / 3,63
relaxen ƒ 200 all-in Geopend
ma -vrij 12-02 uur Balthasar
3 regels / 3,63
Ronszstraat 37 huis, A'dam
7
4 regels ƒ 4,83
ALLEEN ZIJN MOE Bel dan Voorproefje 06-320x324x82
Parasol Reis- en Contacten5 regels / 6,04
club 023-356840 (mfoband). Nette vrouw komt bij nette
heren thuis Brieven onder nr.
795-76899 bur v d blad
6 regels / 7,25
Vaar/surfsport
Turkce seks hatti
7 regels / 8,46
8 regels / 9,67
MARINA MONNICKENDAM
06-320.327.44
9 regels / 10,88
de gezell jachthaven met alle
dakikasi 50 cent
faciliteiten Enkele ligplaatsen
10 regels / 12,08
7
beschikbaar Tel 02995-2595
Zoek je een hete meid
* Te koop boottrailer, merk
Hememan, ƒ 100 Tel 0250714460
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
06-32032988 (50 c p m )
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW

Zandvoorts Nieuwsblad

Tippelbox

Diversen

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

WAAIJENBERG B V , Nederlands grootste fabrikant van over
dekte invahdenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland
Voor inlichtingen WAAIJENBERG B V , Keienbergweg 48
Amsterdam, tel 020 - 91 05 18
X Y Z B V verhuizingen en • Rubneksadvertentie? Zie
kamerverhuizingen Voll verz voor adres en/of telefoonnr
Dag/nachtservice 020 424800 de colofon in deze krant

Naam:
Adres:
Postcode:
•

Telefoon

Plaats:
'.

S.v.p. m rubriek:

•
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Duikteam vermaakt zich
in de Belgische Ardennen
ZANDVOORT - Het Duikteam
Zandvoprt is vorige week naar
de Belgische Ardennen getrokken om daar de opening van
het duikseizoen bij te wonen.
Ieder jaar, de eerste zondag
van maart vieren de Belgen de
opening van dit nieuwe duikjaar. En of men het geloven wil
of niet, het ging hier om een
internationale happening. Elk
zichzelf respecterende duikclub uit heel Europa deed aan
dit spektakel mee.

gen met de touringcar naar België te
zamen met de Haarlemse duikvereniging Calamares. Het anders zo
rustige plaatsje Hamoir, gelegen ten
zuiden van Luik, werd overspoeld
met lieden in duikpak. Onder luid
gezang en gejoel (zelfs de wave ontbrak niet) persten zo'n 1200 deelnemers, gewapend met snorkel, duikbril, zwemvliezen, vlaggen, vlotten
enz. zich in het treintje, dat hen naar
de plaats van bestemming zou brengen. Dat was negen kilometer verder
langs de rivier de Ourthe waar het
startpunt was neergelegd. Het gehele deelnemersveld sprong spontaan
Het Zandvoortse duikteam ver- in de rivier en liet zich negen kilometrok reeds om 06.00 uur in de mor- ter stroomafwaarts drijven. De te

ZHC blijft met winst
op goede weg
mr

ZANDVOORT - De ZHC hockeyteams hebben het succes
van vorige week een vervolg geven. De dames wonnen met 0-2
bij Xenios en de Zandvoortse
heren klopten Scheybeeck met
1-2. Door die zege, en het verlies van Eechtrop bij AMVJ,
nemen de Zandvoorters nu de
koppositie in.

echter niet gevaarlijk door koelbloedig ingrijpen van de Zandvoortse defensie.
Na vijf minuten in de tweede helft
stopte de doelvrouwe van Xenios de
.bal foutief en de toegekende straf push werd door Monique van der
Staak onberispelijk ingeschoten, 02. Daarna raakten de Zandvoortse
dames enigszins vermoeid en werd
de strijd wat rommelig. Toch kreeg
ZHC de beste mogelijkheden en was
Xenios totaal niet gevaarlijk. De
Op het gras bij Scheybeeck heeft ZHC dames stevenden dan ook geZHC het niet echt moeilijk gehad. makkelijk op de 0-2 overwinning af.
Technisch waren de badgasten veel
beter en met soepel hockey werd
Scheybeeck in de defensie gedrongen. Het goede veldspel leverde ZHC
in de eerste helft een 0-1 voorsprong
op. De vrij gespeelde Eric van Berkel werd gehaakt en de toegekende
strafpush was geen probleem voor
Mare Meijer.
ZANDVOOORT - De volleyOok in de tweede helft een duide- balteams van Sporting OSS
lijk beter spelend ZHC dat door een kenden een moeilijke avond en
benutte strafcorner van Eric van waren beide niet in staat voor
Berkel op 0-2 kwam. Scheybeeck
probeerde de schade te herstellen positieve resultaten te zorgen.
maar doelman Floris Goezinne was De Sporting dames verloren
geweldig op dreef. Tien minuten van Delta Lloyd 4 met 2-3 en de
voor het einde kwam Scheybeeck heren waren niet opgewassen
terug tot 1-2 maar in de slotfase tegen PSVH, 0-3.
kreeg ZHC de beste mogelijkheden.
Door de nederlaag tegen Delta
Menigmaal kwam een Zandvoortse Lloyd 4 zijn de dames nog niet vrij
voorwaarts in scoringspositie maar van degradatiezorgen. Ook nu een
de kansen werden onbenut gelaten. niet volledig Sporting OSS, dat toch
De 2-1 overwinning kwam echter, wel kans heeft gehad om de weddoor goed verdedigingswerk, niet in strijd winnend af te sluiten. Na een
gevaar.
eerste serverlies met 10-15 kwamen
de dames er goed in en wonnen set
Door de overwinning op het laagst- twee en drie overtuigend, 15-11 en
geplaatste Xenios komt ZHC steeds 15-2. Sporting OSS had toen door
verder uit de positie van degradatie moeten drukken maar dat lukte
kandidaat. Dat kan inmiddels door niet. Delta Lloyd herstelde zich en
twee opeenvolgende zeges vergeten won de vierde set met 9-15. Sporting
worden. ZHC heeft de gehele wed- OSS was aangeslagen en slaagde er
strijd overheerst en had met veel niet meer in, de strijd een wending te
grotere cijfers kunnen en eigenlijk geven, 6-15.
moeten winnen. Na een behoorlijk
groot overwicht, waarbij al goede
kansen bleven liggen, werd de score Heren
geopend door een treffer van Moni- Tegen het hooggeplaatste PSVH
que van der. Staak. Zij rondde een heeft Sporting OSS geen kans geknappe combinatie met Tanja van had. Wel boden de heren knap tegender Brink af. ZHC bleef de aanval stand maar PSVH beschikte over te
zoeken en Xenios moest het hebben veel kwaliteit om in gevaar te geravan een counter. Die counter werd ken. In de eerste set liep Sporting al
snel tegen een 0-7 achterstand aan te
kijken en daar kwam geen verandering in. De marge kon niet verkleind
worden en PSVH won met 7-15. Ook
in de tweede set een beter PSVH dat
de zet naar zich toe trok met 8-15. In
de derde set gaf Sporting plotselingi
ongekend tegenspel. Een speler
ZANDVOORT - In de interne mocht van de scheidsrechter deze
schaakcompetitie bij de Zand- set niet meedoen en Sporting OSS
voprtse Schaakclub heeft Olaf beet fel van zich af. De Zandvoorters
op een 13-10 voorCliteur de koppositie ingeno- kwamenenzelfs
leken de set te pakken.
men, ondanks zijn afgebroken sprong
lukte echter net nietpartij tegen Twint. Zijn vorige Doordrukken
,daar PSVH zich herstelde en de parafgebroken partij uit de 18e tij afsloot met 13-15.

Sporting OSS
teams geveld

Cliteur nieuwe
lijstaanvoerder

ronde, tegen Van Eijk, werd
zonder verder spelen gewonnen.

Door die winst verzamelde Cliteur
voldoende punten om de eerste
plaats in te nemen. Van Eijk neemt
nu, na de 23e ronde, de tweede plaats
in.

Bennoheim
gekraakt
ZANDVOORT - Een woning in
Bennoheim, een pand van de gemeente aan de Kostverlorenstraat,
bleek vorige week dinsdag te zijn gekraakt. De oorspronkelijke bewoner
had elders in de gemeente een huis
toegewezen gekregen. Toen hij het
gas wilde laten afsluiten, bleken er
andere mensen in de woning te zitten.
Al moet het pand over enige jaren
plaatsmaken voor nieuwbouw, de
bedoeling van de gemeente is op dit
moment de woning opnieuw te verhuren. Men verzocht de politie dan
ook het pand te ontruimen. Na overleg met de officier van Justitie in
Haarlem werd hiervan afgezien. De
gemeente kreeg het advies een civiele procedure tegen de huidige bewoners aan te spannen.

waterlating van de duikers was om
13.30 uur.

Koud
Er stond een behoorlijke stroming
en het water was wel erg koud. De
temperatuur van het water kwam
niet boven de vier graden C., maar
dat kon de pret niet drukken aangezien de sfeer geweldig was. Deelnemers die onderkoeld raakten of last
kregen van kramp konden zich laten
verzorgen bij een EHBO-post. Om
de kilometer stond zo'n post gestationeerd.
De leden van Duikteam Zandvoort, met name Willem Leen, hielden zich bijzonder kranig en kwamen om ongeveer 15.15 uur aan de
finish. Door een lekkere kop erwtensoep en een niet minder lekkere
glühwein werden de Zandvoorters
weer snel op temperatuur gebracht.
De voorzitter van Duikteam Zandvoort, Hans Overman, had voor het
festijn twee sjofelbanden meegenomen en een flesje rum vanwege de
kou.
Terugziend op het evenement kan
gesproken worden van een bijzonder geslaagd en sensationeel gebeuren in de Belgische Ardennen.

Gemangeld

• Het koude water kon de pret van het duikteam niet drukken

Verlies junioren

Lions dames te sterk
ZANDVOORT - Al speelden
de basketbaldames van The
Lions niet zo sterk als vorige
week, de overwinning kwam
tegen Exercitia totaal niet in
gevaar, 31-21. De jongens junioren traden aan tegen Rebbund
en na veel spanning in de slotfase ging de strijd verloren met
80-87.
The Lions kreeg in de beginfase
geen vat op het spel van Exercitia.
Daardoor een rommelige wedstrijd
met veel te weinig scores. Lions
kreeg wel kansen maar kon de basket niet erg goed vinden. Ruststand
13-12 voor The Lions.
In de tweede helft lukte het wat
beter maar erg driftig werd er ook.
nu niet gescoord. Defensief gaf
Lions geen kansen weg en heerste
onder het bord. Ook al kwam Lions
totaal niet in gevaar, een groot gat
wist men niet te slaan. Uiteindelijk
won Lions met 31-21.
Scores Lions: Simone v.d. Berg 10,
Irene van Bruggen 12, Jenneke Willemsen 4, José Beerepoot 2, Bianca
Leising 2, Jeanine Stibbelaar 1.

inzet werd er gestreden en met nog
twee minuten te gaan was de strijd
geheel open. Bij 78-80 benutte Lions
twee strafworpen en de stand was
gelijk, 80-80. Beide teams vochten
verbeten voor de eindoverwinning.
In de spannende slotminuten hield
Rebound het hoofd er beter bij en
liep naar een 80-87 overwinning.
Scores Lions: Dave Kroder 35,
Bart Mol 13, Vincent Telling 12, Roland de Vries 11.

SPORTAGENDA
VOETBAL

Zaterdag: Zandvoort'75-SIZO 15.00
uur terrein binnencircuit
Zandvoortmeeuwen-Energie 14.30
uur terrein Vondellaan.
Overbos-TZB 14.30 uur te Hoofddorp. Zondag: ZandvoortmeeuwenDSOV 14.30 uur terrein Vondellaan.
Heemstede-TZB 14.30 uur.
ZAALHANDBAL

Zondag uitwedstrijden: 15.40 uur
HS LJmond 3-ZVM 2,17.05 uur ADO
2-ZVM 2.
Thuiswedstrijden in de Pellikaanhal: 10.00 uur MA ZVM-KIC, 10.45
uur HS ZVM 3-BSM 3, 11.50 uur DS
ZVM 2-ADO 5,12.55 uur mini's, 13.30
uur DS ZVM-Geel Zwart, 14.45 uur
Junioren
ZVM-Odin 2, 15.55 uur HS ZVM 4The Lions junioren begonnen erg Pull Speed 2.
hoopvol tegen Rebound. Door die
BASKETBAL
goede start al vlot een 20-10 voorZaterdag: Lions dames-Spaarnsprong. Na die goede tien minuten dam 20.00 uur Pellikaanhal.
stokte het ritme en Rebound -nam
Vrijdag: ESTS/Akrides-Lions juhet initiatief en zette de achterstand nioren 19.00 uur te IJmuiden.
om in een tien punten voorsprong
HOCKEY
bij de rust, 34-44.
Zondag: ZHC dames-Kraaien
In de tweede helft kwam Lions 12.45 uur terrein Duintjesveld.
langzaam terug in de strijd. Met veel
ZHC heren-AMVJ 14.30 uur terrein Duintjesveld.

Modeshow
ZANDVOORT - Modern Art, Thorbeckestraat, dat sinds 35 jaar in
Zandvoort is gevestigd, geeft vrijdag
23 maart in het Elysé Beach Hotel
een modeshow met Scandinavische,
Duitse en Nederlandse Kunstnijverheidskleding. Aanvang 14.00 en 20.00
uur. De entree kost ƒ30,- p.p. Kaarten
aan de zaak.

Zondagmiddag kan men in de Van Pagéehal gratis kennismaken met de badmintonsport.
Foto: Bram Stijnen

Badminton: conditie en spelinzicht
ZANDVOORT - Badminton
lijkt een ondergeschoven kindje in het Zandvoortse sportwereldje. Maar als onderdeel van
de Sportclub Unicum '73 heeft
deze afdeling in de ruim 10 jaar
van het bestaan, haar bestaansrecht meer dan bewezen.

ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Z'75-Schoten C-jun., 18.30
uur ZVM-IJmond'73 D-jun., 19.00
uur Z'75-De Toerist dames, 19.45 uur
ZVM-Berg, 20.40 uur ZVM 3-Sekura
2, 21.25 uur Bad Zuid/ZVN-BSM,
22.20 uur Scandals 2-Zandv.Noord 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Nihot/JBS-IJmond'73,
21.40 uur Scandals-Z.Noord vet.,
22.20 uur Z. Noord 4-Sekura 3.

Zandvoort75 kampioen

Evenals Cliteur-Twint, werd'ook
öe partij Handgraaf-De Bruin afgebroken. Overwinningen waren er
voor Geerts, Ter Bruggen, Termes,
Scholten, De Oude, Molenaar, Van
der Meijden en Berkhout. Twee parÜen eindigde in remise namelijk:
3ude-Gorter en Van Eijk tegen Van
Brakel.

Vanwege het ruimtegebrek in
Nieuw Unicum verhuisde de vereniging enkele jaren geleden naar de
Van Pagéehal aan de Flemingstraat
in Zandvoort-noord. De uit dertig
man bestaande sportclub is vorig
jaar gepromoveerd naar de 3e klasse
in de competitie en speelt iedere
zondagmiddag. Een volwaardige
sport, noemt penningmeester van
der Eist deze bijzondere binnensport. Hij vindt het jammer dat er
maar zo weinig mensen bekend zijn
met de mogelijkheden die deze vrijetijds-besteding biedt. Conditie en
spelinzicht zijn een eerste vereiste
om deze tak van sport na behoren te
kunnen beoefenen, zegt hij.
Maar het tekort aan dames baart
de penningmeester grote zorgen.
Om de zaak enigzins rendabel te
kunnen laten draaien, wordt er naarstig gezocht naar zo'n twintig nieuwe leden.

Actie
Om het badmintonnen onder de
aandacht te brengen van hec publiek
start de vereniging een actie, waarbij
belangstellenden worden uitgenodigd om met deze tak van sport kennis te komen maken. Tijdens de
speeluren krijgt men de gelegenheid
het racket ter hand te nemen en vrijblijvend een 'balletje' (shuttles) te

Na de 23e ronde ziet de toptien er
als volgt uit: 1. Cliteur, 2. Van Eijk, 3.
Lindeman, 4. Van Brakel, 5. Ter
Bruggen, 6. Ayress, 7. Van Kempen,
8. Geerts, 9. Twint, 10. Termes.

Ruime nederlaag
pasino-ZVM dames
l ZANDVOORT - OOk in de vooraatste zaalhandbalwedstrijd van dit
'fiizoen
is Casino-Z VM niet tot winst
[
unnen komen. De Zandvoortse danes moesten het afleggen tegen De
Bunkert met 13-6.
In de eerste helft werd er niet zo
;
lecht
gespeeld al was de score aan
e
matige kant. Na 26 minuten spee
n stond de stand van 3-1 op het
*orebprd. Vooral doelvrouwe Anja
fendrikse was op dreef en stopte
''ie van de vijf toegekende strafwor'en. Na een 5-3 achterstand bij de
^st kreeg Casino-ZVM alle rnogeJkheid om met De Blinkert op gelij:e
hoogte te komen. De kansen wer:en echter gemist en nadien stortte
•asino-ZVM als een kaartenhuis in.
ie6 Blinkert liep weg naar 8-3 en in
' zeer matige slotfase werd het
elfs 13-6.
, Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
i'ein 2, Sylvia Blom 2, Mireille Marl, Diana Pennings 1.

Iriscopie
• Het kampioensteam van Zandvoort'75

Slechts éénmaal werd een nederlaag
geleden terwijl de overige wedstrijden met ruim verschil werden gewonnen. Ook de laatste wedstrijd,
waarin het kampioenschap werd
veilig gesteld, leverde geen enkel
probleem op. Ripperda werd door
een sterk Zandvoort'75 met 5-0 geklopt. Het team dat reeds vijf jaar

Foto: Bram Stijnen

samen speelt maakte dit seizoen
indruk door de optimale sfeer en
de grote saamhorigheid. Na afloop
konden de spelers Patrick Bloem,
Sander van der Wal, Ivo Nijenhuis, Pieter den Boer, Iskander
Prins, Bert Keur, Kristof Morjean
en Sean Engeln gehuldigd worden.

slaan. Er zijn tijdens deze kennismakings-uren voldoende mensen
aanwezig om eventuele toekomstige
beoefenaars de fijne kneepjes bij te
brengen, laat Van der Eist weten.
Naast het sportieve wordt er ook
veel aandacht besteed aan het ontspannende element, dat een vereniging nu eenmaal in zich heeft. Naast
het houden van toernooien houdt
deze afdeling zich bezig met het organiseren van gezellige bijeenkomsten. Het houden van een loterij, gevolgd door een Mexicaanse maaltijd
en uitstapjes met de bus naar onder
andere Antwerpen, maken van deze
vereniging tevens een gezelligheids-

-club.
Tijdens de competitie, die wordt
gehouden van september tot januari
zijn de speeltijden van 12.00 tot 17.00
uur. Buiten het seizoen, van februari tot en met augustus kan er vrij
gespeeld worden van 13.00 tot 17.00
uur.
De kontributie bedraagt voor het
recreatiespelen 160 gulden per jaar.
Wil men meedoen aan de competitie, dan moet er 195 gulden op tafel
gelegd worden. Tijdens de kennismaking, zondagmiddag worden racket en shuttle gratis ter beschikking gesteld, er zijn geen kosten aan
verbonden.

Circuit opent seizoen met
spektaculaire autoraces
ZANDVOORT - Het Circuit
Park Zandvoort begint zondag
met het nieuwe seizoen. Volgens de circuitdirectie is er bij
deze openingsraces veel spektakel te verwachten. Op het
programma staan onder andere de veel productiewagens
Groep N en de nieuwe Citroen
AX-klasse.

Circuit Park Zandvoort gaat een
topjaar tegemoet. "Wanneer zondag'
om één uur het startlicht op groen
gezet wordt voor de internationale
openingsraces, betekent dit het begin van een bijzonder interessant raceseizoen. Naast de spektaculaire
formulewagens en sportscars, wordt
de show dit jaar vooral gestolen
door de shomroom-klassen. Zeker
het eerste treffen van de productiewagens Groep N en in de nieuwe
ZANDVOORT • Een 26-jarige merkenklasse met de Citroen AX
Haarlemse raakte vorige week don- valt veel vuurwerk te verwachten",
derdag omstreeks 13.45 uur gewond aldus de circuitdirectie.
aan haar pols, toen een fles frisdrank
in haar boodschappenwagentje ont- De eer van de eerste start is zonplofte. De vrouw bevond zich op dat dag om 13 uur weggelegd voor de
moment in een winkel aan de Grote Opel Ascona-rijders. Het programKrocht. Per ambulance is de vrouw ma is zeer gevarieerd. Om 13.45 uur
naar het Spaarneziekenhuis Heem- komen de Formule Fords 2000 en de
stede vervoerd.
Sportscars op de baan en om 14.30
uur mogen de 24 nieuwe Citroen AX
GT's hun prestaties tonen. In het
goed gevulde veld zijn maar liefst
ZANDVOORT - De uit Zandvoort zeven vrouwelijke couteurs. De proafkomstige Ria Gerritsen houdt ductiewagens Groep N starten om
dinsdagavond om 20.00 uur in aktivi- 15.15 uur. De racedag wordt om 16
teitencentrum 't Stekkie, in noord, uur besloten met de Formule Fords
een lezing over iriscopie. Het is de 1600 en om 16.45 uur met de Squalaatste van een serie van vier lezin- dra's Bianca.
gen, alle over natuurgeneeswijzen.
Bij iriscopie, al veelvuldig in Nederland gebruikt maar hier nog niet als Evenementen
De entreeprijs voor de racedag bestudie erkend, wordt een diagnose
gesteld via de ogen. De lichamelijke draagt 15 gulden voor een duin- en
gesteldheid,. in de ruimste zin van tribuneplaats of 30 gulden voor een
het woord, is daar volgens de irisco- rennerskwartierkaart.
Kinderen
krijgen 50 procent reductie. Belangpisteii zeer exact in af te lezen.

Fles ontploft

ZANDVOORT - Het in de hoogste D junioren klasse uitkomende
Zandvoort'75 D junioren team
heeft een schitterende prestatie
geleverd door afgelopen zaterdag
beslag te leggen op het kampioenschap. Onder begeleiding van Jan
Bloem maakte het Zandvoort'75
team er een sterk seizoen van.

ZANDVOORT - Vorige week donderdag werd de auto van een 32-jarige vrouw uit Zandvoort gemangeld
door een vrachtwagen van een 24-jarige Zandvoorter. Deze reed met zijn
voertuig op het Wagenmakerspad
achteruit en zag daarbij de personenauto, waarin de vrouw achter het
stuur zat, over het hoofd. De auto
werd tegen de muur gedrukt en raakte zwaar beschadigd.

stellenden kunnen ook een kijkje nemen bij de officiële trainingen, zaterdag van 10 tot 16.25 uur.
Maar het seizoen 1990 brengt veel
meer dan alleen spannende autoraces. Er is een groot aantal nieuwe,
zeer bijzondere evenementen aan de
jaarkalender toegevoegd,- zo'als de
Original American Days, dé Truck
Super Prix en Veronica's Superbiker Championship. Een veelzijdig
seizoenprogramma dus, want succesnummers als de historische
Grand Prix Formule I, het Brits raceweekend en het 4WD-festival bleven uiteraard behouden. Daarnaast
keren de racemotorfietsen op het
circuit terug. Dit jaar zal de televisie
veel aandacht aan de Zandvoortse
racerij besteden. "De camera's worden daarbij beslist regelmatig op de
verrichtingen van de productiewagens gericht. Daarbij zijn immers
enorme belangen in het spel. een
groot aantal importeurs heeft dit
jaar een fiks budget vrijgemaakt om
een professioneel team in te kunnen
zetten en de beste coureurs komen
aan de start", licht directeur Hans
Ernst toe.
Het enthousiasme van coureurs
en publiek, en natuurlijk de grote
belangstelling van de auto-importeurs en andere sponsors, is ook bij
het circuit zelf terug te vinden. "De
moeilijke tijden zijn voorbij en er
wordt volop aan de toekomst gewerkt. De sterk vernieuwde baan
ligt er mooi bij en een verdere uitbreiding van de faciliteiten is volop
in gang gezet. Dat is komend seizoen
bijvoorbeeld merkbaar aan nieuwe
parkeerplaatsen en een betere toegankelijkheid van het circuit. Praktische zaken als een jaarkaart en acties in de media, waarbij dagbezoekers ook een kijkje kunnen nemen
in het rennerskwartier, maken een
bezoek aan het circuit extra aantrekkelijk. Ook wordt er aan een electronisch scorebord gewerkt", aldus de
directie.
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Tweede trekking Postcode Loterij

Lawine van prijzen
voor onze lezers
Loterij feestvreugde. Zo vielen
er bij deze trekking 194 tientjes
in Hoofddorp en 176 in
Schiedam.

Burenfeest

Op woensdag 7 maart vond alweer de tweede
trekking van de Nationale Postcode Loterij
plaats onder het toeziend oog van Notaris
L. Jongmans te Driebergen-Rijsenburg. Ook
nu weer viel er een regen van extra prijzen
voor de lezers van ons blad. U vindt deze
speciale trekkingslijst hieronder. Zo'n trekking
duurt de hele dag, want er zijn honderden
prijzen te verdelen. Ook burenprijzen, want dat
is natuurlijk het bijzondere aan de Nationale
Postcode Loterij. Niet alleen de prijswinnaars
krijgen een prijs, maar ook de gelukkige
bezitters van dezelfde postcode.

Elke keer als een (hoofd)prijs
getrokken wordt, deelt iedereen
die in dezelfde postcode meespeelde, in het prijzenfestijn.
Een troostprijs als het om de
h o o f d p r i j z e n gaat, maar als
i e m a n d in uw postcode een
prijs van 25 tot 1000 gulden
getrokken heeft, dan heeft u
ook gewonnen. En als er een
tientjesprijs op een postcode
valt, dan krijgen alle deelnemers met dezelfde postcodecijfers óók een tientje. Alle
deelnemers in een straat, in een
wijk of zelfs in een heel dorp
delen dan in de Postcode

Regioprijzen
Als extra worden er ook nog
een serie regionale prijzen
getrokken. Uw eigen huis-aanh u i s - b l a d doet mee, en zo
maakt u nog een extra kans op
een prijs. De g e l u k k i g e
winnaars van de tweede trekking staan in de trekkingslijst
hieronder. Alle reden om een
volgende keer ook mee te doen.
Dat kan heel gemakkelijk, met
de bon rechtsonder!

Uitslag Extra Prijzentrekking
voor de lezers van dit blad
Hieronder staan alle lotnummers waarop een Postcodepnjs is gevallen. Daarachter staat de hoogte van
de prijs Heeft u meegespeeld met DEZELFDE POSTCODE dan heeft u ook DEZELFDE PRIJS
GEWONNEN!! BIJ de Postcodeloterij kan de hele straat winnen.

Kom! de postbode straks ook hij n langs om één van de vele prijzen van
ilc Nationale Postcode Loterij te bezorgen'.'
m»t' v
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1011
1015
1015
1018
1033
1053
1056
1059
1066
1067
1068

BR
BP
JT
LK
CA
XP
CZ
AZ
XH
HA
WH

1069
1076
1078
1081
1081
1083
1095
1098
1102
1103

NJ
CP
LM
JN
JN
GL
JH
PH
BH
GV

10
01
01
01
01
01
01
03
01
02
01
02
01
01
02
01
03
02
01
02
02

25,
25,
50,50.25.10,50,25,50,100,50,100,50,100,25,50,50.10.100.50.25,-

1103
1103
1112
1121
1131
1131
1131
1131
1135
1161
1165
1181
1186
1186
1382
1383
1399
1422
1435
1447
1456

PW
RH
KM
LD
AG
AN
DG
EJ
VK
BP
LL
AS
TV
WN
VT
VT
VW
KZ
GP
AG
AK

01
01
01
04
04
01
03
01
03
01
03
04
03
01
01
05
01
01
07
02
01

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

. c« »n

De Postcode Loterij is een fééstelijke loterij, en daar passen
ook extraatjes bij. Eén ervan is
een extra prijs, die elke maand
ter beschikking gesteld wordt
door Gran Dorado voor snelle
inzenders. Eigenlijk zijn het vijf
extra prijzen: vijf luxe 7-daagse
vakanties in het nieuwste park
van de Gran Dorado Groep. Dat
is het magnifieke Port Zelande,
dat zó uit het M i d d e l l a n d s e
Zeegebied geplukt lijkt te zijn.
De villa's en bungalows zijn in
luxe Romaanse stijl opgetrok-

ken (onder meer met een eigen
sauna), en liggen aan het strand,
de haven of het bos.Er is een
compleet vakantiecentrum met
winkeltjes, restaurants, sportfaciliteiten en wat-al-niet. U
kunt er zeilen en surfen, of het
leren, of 'n dagje zeevissen.
Kortom: zo'n luxe week vakantie is er echt even helemaal uit,
op z'n Frans. En... de prijzen
zijn extra. U blijft dus gewoon
meedingen naar de hoofdprijzen
en de postcodeprijzen van de
Postcode Loterij.

Win 100.000 met uw postcode!
Iedere maand opnieuw worden
grote prijzen verloot onder de
deelnemers van de Nationale
Postcode Loterij. Hoofdprijzen
van 100.000,- 50.000 en
25.000,-. Verder vele Postcodeprijzen van 1.000,-, 500,-, 100,50,- 25,- en 10,-. Daarnaast nog
extra regionele prijzen.

valt, iedereen die met dezelfde
postcode meespeelt, automatisch ook een prijs krijgt
uitgereikt. Tot 1.000 gulden
zelfs dezelfde prijs!

Hoofdprijzen

Uw lotnummer is uw postcode
p l u s twee door de computer
toegekende cijfers.
De Hoofdprijzen vallen op het
De hele straat
Het speciale van de Nationale volledige nummer. Bij de'PostPostcode Loterij is dat, als een codeprijzen winnen alle andere
Postcodeprijs op een postcode loten met dezelfde postcode óók

1501
1502
1504
1531
1544
1544
1562

SB
EH
AK
TP
CC
RP
WT

2041
2042
2131
2134
2134
2134
2152
3641
3641
3641
3645

SG
VM
VK
GR
HN
JL
AD
EB
HT
WB
HB

01
01
01
01
01
01
04
01
04
01
01
03
01
01
01
01
01
01

25,
100,
50,50,
25,.
25,
25,.
25,50,50,25,100,100,10,25,100,25,50,-

Trekking wordt iedere maand
verricht door Notaris L. Jongmans
te Driebergen-Rijsenburg. Ongeveer
4 weken vóór de trekking wordt het
inleggeld automatisch afgeschreven.
Trekkingslijsten zijn verkrijgbaar
bij het secretariaat, Willemsparkweg 176, 1071 HT Amsterdam,
door het toesturen van een aan uzelf
geadresseerde en gefrankeerde
enveloppe. De uitslag zal gepubliceerd worden in deze krant. Op
prijzen boven de 1.000 gulden zit
25% kansspelbelasting. De loterij is
goedgekeurd door de minister van
J u s t i t i e onder het nummer LO
890/098/177.89 d.d. 20/10/1989.
Als u het niet met een afschrijving
eens bent, dan kunt u binnen één
maand de bank of giro opdracht
geven het bedrag terug te boeken.
De verstrekte machtiging kunt u
altijd weer intrekken. Hiervoor kunt
u zich wenden tot de Stichting
Nationale Postcode Loterij.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
.'88/31.750
Audi 80 1.9 inj., special interieur,
.'86 ƒ22.950
Audi 100 CC Avant, Pullman, sch.dak, .
.'88 ƒ26.750
BMW 324 Dies., 5-bak, 1e eig., kanskoop
.'87 ƒ31.950
BMW 325i, diam.zwart, alle opties
BMW 518i, zw.met., 5-bak, supermooi, .
.'86 ƒ 18.750
'86/ 19.250
BMW 520i,autom.,alle optie's
.'86 ƒ 23.750
BMW 520i, LPG, diam.zwart, ww-glas, .
'87 ƒ 26.950
BMW 524 Diesel.diam.zwart.cent.lock . .
BMW 524 Turbo Diesel aut., uniek mooi,
.'85 ƒ 16.750
,'86 ƒ 24.950
BMW 535i diam.zwart, 5-bak, alle opties,
Fiat 820 Spider.carbriolet.abs.nw.st. . . .
'71 ƒ12.950
'85 ƒ 10.750
Ford Eskort Station,5-drs,1e eig
.'87 ƒ 14.950
Ford Sierra 2.0 CL, metallic, kanskoop, .
Ford Sierra 20 luxe, 5-drs., LPG, . . . . .bijna '89 ƒ 21.750
'88 ƒ 19.950
Ford Sierra 2300 Diesel,metal.5-drs,5bak
.'90 ƒ 31.950
Ford Scorpio 2.0 CL, zwart, 5-bak
.m.,'89 ƒ35.700
Ford Mustang 5.0 luxe automaat, airco, .
,'86 ƒ 25.950
Jaguar XJ6, 4.2 automaat, alle opties,
. .
Merceoes 190 benzine, grijsmet., 5-bak, . . . .'85 ƒ25.750
Mercedes 190 D, metal., 5-bak, sch.dak, . . . .'86 ƒ25.950
Mercedes 190 D, wit, sportv., 5-bak, uniek, . . .'87 ƒ31.750
.'88 ƒ36.500
Mercedes 190 D, 5-bak, mooi, zwart
Mercedes 190 D 2.5 automaat
.'87 ƒ41.500
Mercedes 190 D, alpmeweiB, 5-bak, supermooi .'89 ƒ44.750
.'84 ƒ24.950
Mercedes 190 E aut., ww-gl., 1e eig., radio, .
Mercedes 190 E, zeer mooi, alle opties, . .
.'89 ƒ47.950
.'87 ƒ36.950
Mercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw.staat,
.'87 ƒ 38.950
Mercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak, . .
Mercedes 200 benzine, airco, uniek mooi, . . .'87 ƒ39.500
Mercedes 200 benzine, sch.dak, LPG, sportv., .'88 ƒ 42!950
Mercedes 200 TD, stationcar, schuifdak, . . .
.'88 ƒ53.750
Mercedes 230 E, blauwmet., 5-bak, doorlock,
.'86 ƒ36.500
Mercedes 250 D aut., schuifdak, mooi
.'86 ƒ 38.950
'86 ƒ 33.750
Mercedes 250 diesel.schuifd.,5-bak
.'83 ƒ22.750
Mercedes 280 SE, metallic, aut., Pullman, . .
.'86 ƒ 23.950
Mercedes 280 TE Van combi, 5-bak, met., . .
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat, . .'84 ƒ74.500
.'87 ƒ49.500
Mercedes 300 D aut., sportv., alle opties, . .
Mercedes 300 E aut., schuifdak, sportv
.'87 ƒ 47.500
.'84 ƒ28.750
Mercedes 380 SE, metallic, sportv., 1e eig , .
.'85 ƒ39.500
Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties, . . .
'86 ƒ 54.750
Mercedes 500 SE,automaat,pullman,alle optie's
.'86 ƒ52.500
Mercedes 500 SEL aut., sportv , Pullman, . .
'90 ƒ 23.950
Mitsubishi Colt 1500 GLi,5-bak,alle optie's . .
Mitsubishi Lancer 1800 GL Diesel, stat.wagon,
.'88 ƒ 16.950
Opel Kadett Club.antr.met.,5-drs,nieuw staat .
'90 ƒ 24.950
.'86 ƒ 22.950
Opel Senator 2.5 E aut., comfort-pakket, . . .
.'88 ƒ21.950
Opel Omega 2300 Dies., 5-bak, doorlock, . .
.'82 ƒ21.750
Porsche 924, 5-bak, met., uniek mooi
.'83 ƒ 34.750
Porsche 944, 5-bak, super mooi
.'84 ƒ 8.950
Saab 900 GLS automaat, Sedan, 1e eig., .
,'86 ƒ 24.950
Saab 9000i. 16 klepper, 5-bak, 1e eig
,'87 ƒ 16.950
VW Golf Diesel, 3-drs„ ww.-glas
.'88 ƒ 26.750
VW Golf GTi, 2-drs., diamantzwart, 5-bak, . .
.'87 ƒ 19.950
Volvo 240 GL automaat, leder int., mett., . . .
Volvo 340 DL Diesel, 4-drs, ww.-glas, 5-bak, .
.'88 ƒ 15.750
INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MAANDEN
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
GEOPEND MA. T/M ZAT. 09.00-19.00 UUR
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR.

Autobedrijf Lokhorst
Hoofdweg 177b Zegveld
(Gemeente Worden)

Teil.: 03489 - 868/853

LET OP! Grote Opruiming
bij Autobedrijf

BMW 728I 5 bak cv '83.13.750
Citroen Visa, LPG '86 .. 5.950
Escort 1.3L5 drs '84 .. 8.250
JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek) Escort 1.6sportuitv. '86.13.950
Honda Prelude '81 ... 4.500
A'dam-Osdorp,
Honda Quintet '82
3.900
Tel. 020-105478 /101021
Alle auto's APK. Hoge inruil. Merc. 280SE alle opt.'84.28.500
Mitsub.Gal 1.8 TD '85 ..11.950
Financiering mogelijk
Nissan Blue. Van Ipg '86. 8.950
v.a. ƒ4.000, 1 jaar garantie.
Geopend van 9.00 tot 19.00 u. Kadett 1.6i station '89 .25.950
Ford Escort 1.3 CL eind '88 Kadett station 1.6D '87.15.750
ƒ15.950. Opel Manta GSi, m Rekord 2.3 D stat/85 ..14.500
'86 ƒ 14.950. Opel Kadett 1.3S, Senator 2.5E aut.'82 ... 9.750
dec., '85 ƒ9.950. Lancia Ypsi- Peugeot 309gr dies. '87.18.950
lonRrem'89/11.950.VW Jet- VW Golf diesel '82 .... 5.950
ta 1.6 GL, 4-drs, eind '85, VW Passat CLD var. '87.19.750
ƒ10.950. Honda Civic 1.2 Alle auto's APK gekeurd
Spec., bijna '87 ƒ 10.950. Opel en 3 mnd. Bovag garantie.
AUTO DE RIJP BV
Kadett 1.3S orig. '86, Ipg GT
Tel. 02997-3709.
intf 12.950. Ford Escort 1.1 Laserorig. '86,5-drs. ƒ 8.950. Ford
Escort 1.4CL, nw.mod., '87
ƒ12.950. Ford Sierra 1.6GL, 5drs, m'85 ƒ8.950. Peugeot
205XE, dec.'SS ƒ 7.950. Renault
5TL, m '86 ƒ 7.950. VW Carravelle pers.bus., eind
'84
ƒ9.950. Chevrolet pick-up, b.j.
'80, LPG, ƒ7.950. Fiat Ritmo
diesel orig. '86 ƒ 6.950. Honda
Civic 1.5, kl.zwart, orig.'84
ƒ 6.950. Nissan Cherry GL '84
ƒ4.950. BMW 315, m. '83
ƒ 5.950. En nog div. auto's v.a.
ƒ 600 tot ƒ 20.000

In welke postcode wilt
u meespelen?

Nationale Postcode Loten)'
a u b invullen met bloklellei

Naam:

Dhr/Mevr.

Adres: .
Postcode:
POSTBANK

U kunt meespelen in de postcode van
• uw adres, maar u mag ook een andere
uitkiezen. Per lot kunt u in één postcode
meespelen.

l

Woonplaats:

....X
....X

6ANK

....X
Ik doe mee met D / lot (10 gulden)
D 3 loten (30 gulden)
Ik machtig u hierbij
maandelijks tot
wederopzegg/'ng het
aangegeven bedrag van mijn
rekening ofte schrijven.

....X

D 2 loten (20 gulden)
D.... toten f... gulden)

datum:-

NATIONALE

handtekening:

15.03.90

L O T E R IJ

De bon opsturen in een open enveloppe zonder postzegel aan:
Nationale Postcode Loterij - Antwoordnummer 11067 - 5200 VC Den Bosch

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

Garage verzorgt uw auto
APK-KEURING
Vooraf prijsopgave. Garage
Chrysant, Chrysantstr. 14 B.
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549.

Autofinanciering
en verzekering
Goedkope autoverz. met termijnbet. 100% autolening. Bel
of bezoek onze infowinkel De
Rijpgracht 2, A'dam.
Tel. 020-869356. PWO Ass.

Rijscholen
Autorijschool "My Way"
De juiste weg naar uw rijbewijs,
geheel A'dam. Lespr. ƒ39.50
p.u.Voor meer info 020-941133.
MICHEL is terug met de
vertrouwde aanbieding!
1e 10 lessen a ƒ25
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996

Citroen BX Leader
1986
Citoen Visa 11RE
1985 RIJSCHOOL MAHES. Halen en
Citroen GSA X1
1983 brengen in heel A'dam. 1e 5
Daihatsu Cuore 850 TS 1988 less. ƒ35 p.u. 020-836815.
Fiat Tipo 1400 DGT
1989
Mitsubishi Colt
1983
Autosloperijen
Peugeot 205 XR
1986
Autobedrijf G. J. Oldenhage,
Autosloperij A. de Liede
Lisserdijk 347, tel. 02521-14918
Neem geen risico: orig.
in Lisserbroek.
PTT-vrijwaring RDW
Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

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

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
Accessoires en onderdelen
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. GespecialiAUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
seerd in verkoop van motoren.
Klaar terwijl u wacht. RuilstarAPK„NOORD"
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
ters en dynamo's. Erkend
continu autokeuring, geen af- 520 A, Amsterdam-Osdorp.
inbouwbednjf van TBBS/TNO spraken, geen reparaties, ƒ 75,- Tel. 020-107566.
goedgekeurde
autobeveili- all m. Let op het juiste adres:
gingssystemen.
Valkenbur- Chrysantenstraat 14 (bij Isaac), AUTOWRAKKEN tegen de
gerstr. 134. Tel. 020-240748. A'dam-Noord. Tel. 020-362690. hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Compl. gasinstallatie voor ToyTel. 020-361178/02907-6248.
Autoshop
J.
Schievmk,
Rozenota Carma 1600 of Dai. Chargracht 69-71-73, A'dam. Tel. Grote sortering ONDERDELEN
mant tel.020-439035.
020- 234986. Accu's, imperials, van alle schade-auto's, alle
Grote sortering ONDERDELEN ladder- & fietsdragers. Thule merken, alle bouwjaren.
van schade-auto's, alle
dakdragers voor dakgootloze Ravenstijn, 02502-5435.
merken, alle bouwjaren.
auto's. Grote sorting onderde- Het HOOGSTE BOD?? Bel
RAVENSTIJN, 02502-5435.
len, gereedschappen & autolak voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Lid Nevar.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

Service en reparatie

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt incl.
APK en leen auto ƒ 299,Geldig voor 90% alle merken
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020-995176.

De opbrengsten van de Postcode Loterij komen ten goede
aan o r g a n i s a t i e s die zich
inzetten voor de Derde Wereld,
of voor natuur, mens en milieu.
Zo v e r e n i g t de g e z e l l i g s t e
loterij van Nederland het
Met de bon hieronder kunt u nuttige met het aangename.
direct meedoen. Als u die invult
en opstuurt, m a c h t i g t u de
Nationale Postcode Loterij om
een tientje per lot af te schrijven
van uw giro of bankrekening.

ik speel mee met de

Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

KIES VOOR KLASSE
Autobedrijf Lokhorst

Opbrengsten

Garage LAME gespecialiseerd
in remmen en frictie, APK. Karperweg 10. Tel. 020-6643523.

.

>
% -"o n*wa* i™». |.n«ic./uaorooocoxu,-J
!oaio
ï5 M*MO"znE " "'•~<>•
^"c"M*"«J^^<UHttF
«Mp»'.
.^MIUÉUk. Ja^EËNAm^HK^TM

Algemeen

dezelfde prijs. Hoe groter het
aantal deelnemers in dezelfde
postcode, des te meer kans dat
ook uw postcode in de prijzen
valt. Als uw b u u r n a n 1.000
gulden wint, dan wint uw lot
óók l .000 gulden.

1483 TA 05 25,

POSTCODEPRIJZEN IN DE HELE WIJK! Soms wint zelfs de hele wijk! Want voor
de tientjespnjzen geldt: speelt u in DEZELFDE WIJK OF DORP als de winnaar, DAN
WINT U OOK tien gulden. Het gaat hier dus slechts om de eerste vier cijfers die gelijk
moeten zijn aan die van de winnende lotnummers.

v nfei .

Gran Dorado supervakanties in de
Postcode Loterij!

APK LASWERK en reparatie.
Keuring
klaarmaken, leder
merk auto. Vooraf prijsopgave.
Autobedrijf BEEN, Aalsmeerderdijk 386, Aalsmeerderbrug.
Tel. 02977-27262.

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.

APK zonder afspraak
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook repa- Brandstofpompen, verstuivers,
HOOGSTE PRIJS
raties en onderhoud. Gar. onderhoud. Industrieweg 27 voor elk merk auto, a contant,
Feenstra Garage Duivendrecht met vrijwaringsbewijs, geen
West-Center 122476.
020-980639.
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Automonteur heeft nog tijd Koop- of
Keuren zonder afspraak
VERKOOPPLANover voor laswerk/reparaties/
Feenstra & Jimmink
NEN? Bel dan snel Nationale
Asterweg 24A A'dam 364702 APK. Bill. prijs: 020-130577.
Occasionlijn. 023-365206

Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen
in de autorubriek SHOWROOM:
Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven.
prijs
excl. 6%
BTW

Aantal regels
1
2
3
"4
5
6
7
8
9
10

25,36,47,58,69,80,91,102,-

prys
i nel. 6%
BTW

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:Telefoonnummer:
* Alleen een woensdag of een vrijdag invullen

Handtekening:

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam, of afgeven
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110.Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p.a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort
Gasthuisplein T2
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Aug. van der Mije
treedt af als
voorzitter ZRB

Plesmanschool 1969

ZANDVOORT - August van
der Mije neemt op 6 april afscheid als voorzitter van de
Zandvoortse Reddings Brigade. Ruim elf jaar heeft hij de
voorzittershamer gehanteerd,
maar in totaal is hij wel 25 jaar
lang bestuurslid van de ZRB
geweest.
Drukke werkzaamheden nopen
hem nu zijn functie neer te leggen.
Het bestuur heeft als opvolger Ankie
Joustra-Brokmeier voorgedragen.
Men kent haar wellicht uit de gemeenteraad. Zij is nu gestopt met
haar raadswerk voor de VVD.
Het afscheid van Van der Mije
vindt plaats rond 22.00 uur, na afloop van de algemene ledenvergadering van de ZRB in het Gemeenschapshuis.

Uitslag loterij
ZANDVOORT - De Nicolaas basisschool heeft de uitslag bekend gemaakt van de grote loterij die op 16
maart is gehouden en waarvan de
opbrengst ten goede kwam van
speelwerktuigen en het kamp. De
prijzen vielen op de volgende lotnummers: Ie prijs, 3 dagen Parijs
voor 2 personen, nr. 00376; 2e prijs,
lang weekend bungalowpark, nr.
02098; 3e prijs, magnetron, nr. 03195;
4e prijs, CD-speler, nr. 02686( 5e
prijs, diner, nr. 01008.

'
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Hartweek
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Deze week een foto van de zesde klas van de Plesmanschool, genomen in het
jaar 1969, met de - inmiddels overleden - heer Ramkema als onderwijzer. Op de
foto zijn te zien:
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jaap Molenaar, Francisca Ewold, Gijs Mol, Bert (?), Paul
Roozendaal, Ronald v.d. Valk, onb., Nico Swanink, Rudolf Scholten, Hans
Borstel, Jan Bos, Adri Keesman, Leo Klinkert en Ronald Maas. Middelste rij:
Nelly Paap, Marjolein Hoefnagel, Marianne Bol, Els (?), Nelly Duivenvoorden,
Anja Dietvorst, Karin Paap, Sonja Loos, Carla de Beer, Lianne Paap, (?) Heuting,
Tine (f). Derde rij: Arnold Schniedewind, Resi Kraayenoord, Marjan Zwemmer,
Alie Mol, Annemiek Moolenaar, Noortje Bruins, Aagje Reumans, Nelleke (?) en

Els de la Court. Van de voorste drie, liggend op de foto, zijn twee namen bekend:
Pieter van Duin (links) en Billy Zwaag (midden).

Reünie
Carla Klein-De Beer en Adri Keesman, twee oud-leerlingen van deze klas die
tegenwoordig allebei toevallig in De Zilk wonen en daar dan ook nog achterburen zijn, willen in het najaar een reünie houden. Daarom roepen zij langs deze
weg oud-leerlingen, of bekenden die hun adres weten, op om contact met hen
op te nemen: Adri Keesman, tel. 02520-21072, of Carla Klein-De Beer, Hoekgat
24, 2191 XK, De Zilk, tel. 02520-19481.

ZANDVOORT - Binnenkort, van 2
tot en met 8 april, houdt de Nederlandse Hartstichting de nationale
Hartweek. De Hartstichting heeft
niet alleen geld nodig voor haar doel,
maar ook collectanten, vooral voor
Bentveld.
Iedereen vanaf 14 jaar kan zich
aanmelden om in de Hartweek te
collecteren. Belangstellenden' kunnen zich aanmelden bij Th. Porsch,
tel. 02507-15456.

Zandvoortse Operette Vereniging opent sterk

ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging
(ZOV) heeft haar tweeënveertigste seizoen sterk geopend.
De 'Walsdroom' van Oscar
Straus werd een groot succes.
Méér dan duizend operetteliefhebbers bezochten de twee uitvoeringen dinsdag- en woensdagavond in de Stadsschouwburg van Haarlem.

In het stuk stond de liefde weer
centraal. Tijdens het bezoek van
Joachim de 13e, vorst van Flausenthurm, aan Wenen werd de Weense
luitenant Niki min of meer tegen
zijn zin aan diens dochter gekoppeld. Het aanpassingsvermogen van
de bruidegom tegen wil en dank
werd door het protocol nog eens extra op de proef gesteld, maar dankzij
de bemoeienissen van hofdame Frederike von Insterburg komt alles
uiteindelijk toch nog op zijn pootjes • De
Zandvoortse
terecht.

Ijzersterk
Kwalitatief zat de operette goed in
elkaar, regisseur Paul van den Anker had zich verzekerd van een ijzersterke rolbezetting. In de hoofdrol
trad gastspeler Amand Hekkers op
als luitenant Niki.
Deze tenor stelde een verbluffend
zang- en acteertalent ten toon, dat
vooral tot uiting kwam in de verschillende duetten. Meerdere keren
werden deze beloond met een spontaan applaus. Volumineus, hartverwarmend en 'loepzuiver' werd de andere hoofdrol vervuld door Ineke
Groen, als prinses Helene.

Operette
Vereniging trok
minstens
duizend man
publiek naar
Haarlem.
Foto: Bram Stijnen

voor een alleraardigste bijdrage aan
het geheel.
Hartverwarmend was ook het optreden van de balletgroep van ZOV.
De knappe choreografieën van Alice
van den Ancker gaven het geheel een
verfrissend aanzien. Een compliment ook voor dirigent Martin van
Opstal. Dankzij zijn muzikale inbreng bleken koor- en orkestwerk
van het Haarlems Operette Orkest
Balletgroep
in deze uitvoering van een uitsteHaar ervaring op de bühne zorgde kend gehalte.

Strandpaviljoen

Seagull
nr. 10
vraagt:

oproepbare
serveersters
en obers
Tel. 02507-13200

GARAGE
te koop
gevraagd

Tel. 14534
Mobil Station
Zandvoort

KIJK DIT BEDOELEN WE NU
MET EXTRA VOORDELIG!
BIJ DE SPAR
Hopjes,
D.E. Boncafé Roomboter Caramel,
Frambozen

± 19 jaar
Opl. LBO MAVO
niveau
Roulerende diensten
Tel. na 19.00 uur 19861

Historische ansichtkaarten

Oe rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in ;
het Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips l
of andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuis- \
plein 12.
!
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Kaarten geschut
Een enerverende week. De kaarten zijn geschut, de verkiezingsuitslagen zijn inmiddels bekend.
De afgelopen weken is er door de
verschillende politici flink 'gelobbied'. De gunst van de kiezers was
van doorslaggevend belang. Gisterenavond waren de uitslagen bekend, te laat voor deze rubriek om
er nog commentaar op te geven.
Volgende week kom ik er op terug.

Siertegels

het strand kon worden bereikt.
De vloedlijn was slechts te benaderen via een klimpartij over een
grote hoop wrakhout, door de
laatste stormen op het strand geworpen. Dat dit geen reclame is
voor een 'Europese badplaats' behoeft verder geen betoog. Jammer
dat de gemeente de troep niet even
had opgeruimd.

Trabant
Ook de horeca en de winkels in
het dorp deden goede zaken. De
tienduizenden
dagjesmensen
zorgden voor een gezellige drukte.
Hoezeer ons dorp al bekend is,
taleek afgelopen weekend uit het
feit dat zelfs de Oost-Duitsers de
weg naar Zandvoort hebben gevonden. Op vrijdagmiddag werd
door de oplettende dorpsgenoot
Rien Couvreur de eerste Trataant'
gesignaleerd. De toekomst voor de
'Europese badplaats' Zandvoort
ziet er dus nog rooskleuriger uit
dan we al hadden gedacht.

De boze brief van de voorzitter
van de Zandvoortse Strandpachters Vereniging Jaap Paap kunnen
wij u natuurlijk niet onthouden.
Het bericht dat de siertegels van
de pas gerenoveerde BoulevardDe Favauge nu al vernield zijn,
heeft bij verschillende instanties
nogal wat stof op doen waaien.
Ten onrechte werd in het bericht
gesuggereerd dat de strandpach
fers ae enige
veroorzakers
waren van de
enorme schade
Verbazing
die nu al is aanAl jaren zijn
gericht. Een
omwonenden
onderzoek ter
bezig om een
plaatse leert
voetgangersstodat de gemeenplicht bij de
te en het veroversteekplaats
zorgend veraan de Thorbeckeer
mede
kestraat te realischuldig zijn.
Zware 'pendeldienst'.
seren. Tot nu toe
Vorige week.
echter zonder rewaren we gesultaat. Ook bij
tuige van de
schoonmaakbeurt door de dienst de oversteekplaats aan de Passage
publieke werken. Met shofels en tegenover het NS-station zou een
tonnen zware vrachtwagens wer- dergelijke voorziening niet misden de hopen zand, resultaat van staan. Op beide.lpkaties steken op
de stormen, verwijderd. Het resul- drukke dagen duizenden voetgantaat is om te huilen.
gers op weg naar liet; strand over.
Zaterdagmiddag waren we ge- Wie schetst onze verbazing toen
tuige van een 'pendeldienst' over wij één dezer dagen, rijdende over
de boulevard die werd uitgevoerd de Boulevard Barnaart, ter hoogte
met een zware vrachtwagen. Via van het Gran Dorado bungalowde oprit bij het Palace Hotel park een complete verkeerslichscheurde het zware geval richting t-installatie ontwaarden.
Rotonde om daar de bijrijder af te
zetten. Argeloze voetgangers kónIn de veronderstelling met een
den zich door een snoekduik ter- fata morgana' van doen te hebben,
nauwernood in veiligheid bren- werd contakt opgenomen met de
gen.
gemeentelijke autoriteiten. De
verklaring van de directeur dienst
Publieke Werken Han Wertheim
Toevalligheid
is simpel. Bij de onderhandelinHet frappante .van de hele zaak gen met Gran Dorado is destijds
is evenwel dat alleen de witte te- deze installatie - net als de trap
gels zijn stukgereden. Er wordt .naar het strand - 'bedongen'. Beidan ook verondersteld dat er ver- de voorzieningen zijn dan ook
keerde tegels zijn gebruikt. "Apert door de gemeente (u en ik dus)
onjuist", noemt Han Wertheim, betaald.
directeur van de dienst Publieke
Werken, deze veronderstelling.
Hij wijt de beschadiging aan een Duiventil
toevalligheid.
De verkenners De Buffalo's zijn
Over de te verhalen schade blijft zoals bekend verhuisd naar het
hij voorlopig in het duister. "Wij binnencircuit. De openingsstunt,
zullen eerst de daders moeten op- bedacht door voorzitter Gerrit
sporen", laat hij weten. Volgens Schaap, bleek blijkbaar wat te
wethouder Frits Van Caspel, 'lig- hoog gegrepen. De inventieve
geh die, zoals gewoonlijk wel weer Schaap had bedacht dat Prins
op het kerkhof'. Hij laat weten op Claus de klus wel even zou komen
korte termijn effectieve maatrege- klaren. Tot teleurstelling van de
len te zullen nemen om aan deze padvinders liet een woordvoerder
vernielingen een einde te maken. van het koninklijk huis echter weten dat de prins 'niet bij machte'
was het troepenhuis van Schaap
Zomerse taferelen
op 8 april aanstaande te openen.
Een weekend vol zomerse taferelen. Dankzij het voorspelde
Deze 'eervolle handeling' zal nu
mooie weer zat Zandvoort vroeger door een ander, moeten worden
dan normaal bomvol. Op het verricht.' Jammer voor Schaap
strand de eerste blote, zij het ble- heeft ook burgemeester Van der
ke borsten en lange rijen wachten- Heijden al laten weten geen tijd te
den voor de toiletten en viswa- hebben om de openingshandeling
gens. De terrassen puilden uit en te verrichten.
het inderhaast gecharterde persoDe voorzitter is op dit moment
neel kwam handen tekort om het naarstig op zoek naar een reprezonaanbiddende publiek van con- sentatief persoon die hem uit de
sumpties te voorzien. De trappen brand kan helpen. Misschien
van de Rotonde bleken evenwel heeft Schaap wat aan de suggestie
een regelrechte afgang. De hopen om Jaap Methorst eens te taenadezand van de laatste winderige pe- ren, die weigert immers nooit.
riode waren er de oorzaak van dat Dit was het weer voor deze week,
er soms halsbrekende toeren uit- blijf gezond, tot de volgende week.
gehaald moesten worden, voordat
BRAM STIJNEN

VERENIGINGSNIEU WS

kilo

kilo

500 gr.

ganiseerd voor alle kinderen van t
tot en met 12 jaar. De instuif begint
uur en duurt tot 16.30 uur.
In het Gemeenschapshuis aan de om 14
het eind ligt er voor iedereer
Louis Davidsstraat 17 organiseert de Aan
Nederlandse Vereniging van Huis- een attentie klaar.
vrouwen volgende week dinsdag van
14 tot 16 uur een lezing onder de titel
'Je lekker voelen kan' over 'gevoels- Koningin Solie
hygiëne' en 'aurapreventie'. De leDe Nederlandse Vereniging van
zing wordt gehouden door de Zandorganiseert zondat
voorter Ping Tiang Kho, die les geeft Huisvrouwen
om 14.30 uureen zondagmiddagconaan de BOCAM-academie (Bewe- tact
Huis, Berkenrodeging, Ontspanning, Concentratie, straatin9 inEigen
Haarlem met als gast meAdemhaling en Manuele therepie). vrouw J. van
't Hofi'. Zij zal iets verDe lezing omvat onder andere dia- tellen over het
van Koningin
beelden van de menselijke aura. Op Sofie, de eerste leven
vrouw van Koninp
directe en begrijpelijke wijze leert Willem III. In Eigen
Huis wordt vol
men het gevoel kennen als een zelf- gende week woensdag
jaarthema
beïnvloedbare energievorm, zoals 'Zorgen om de zorg het
van morgen'
bekend is in de Oosterse geneeskun- door mevrouw G. Egbers
ingeleid.
de.

13,95

4,95

0,98

Kegelen en Carré

pak 250 gr.

zilvermerk

2,62
BoerenRundergehakt
kilo
tarwebrood
9,95
2,55
Magere
Rundemblappen Kuikenbouten
Kleibinten

Vraagt met spoed

KASSIERE (M/V)

De Walsdroom, uitgevoerd door
de Zandvoortse Operette Vereniging
bleek voor de toeschouwers - gezien
hun reacties - een bijzonder avondje
uit.
Het applaus toonde duidelijk aan
dat deze vereniging voor cultureel
minnend Zandvoort in een grote behoefte voorziet. Jammer dat er toch
nog verschillende plaatsen onbezet
bleven. De hele cast had ongetwijfeld meer belangstelling
verdiend.
B.S.

Met oog en oor
cle badplaats door

2,25

of citroenvla

1,19
Hand/Pens
Sinaasappelen

Witlof

Aardbeien

Ultra Pampers
Boy of Girl

250 gr.

Voordeelpak

2,25

44,95

Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig
ledere maandagochtend open

CELSIUSSTRAAT 192

Gevoelshygiëne

Mishandeling

De vereniging Vrouwen VanNu organiseert morgen om 14 uur in Gran
ZANDVOORT - Een 51-jarige inDorado een kegelmiddag. Kosten woner
van Zandvoort werd vorige
3,50 gulden per persoon. Volgende week woensdag
20.10 uur
week woensdag om 13.25 vertrekt in de Kanaalwegomstreeks
in het gezicht geVrouwen
VanNu
met
de
trein
naar
ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum Zandvoort, te vinden op het GasthuisAmsterdam om een kijkje achter de schopt door een bewoner van deze
plein, is sinds kort een alleraardigste serie kaarten te koop. Het zijn vijf schermen van Theater Carré te ne- straat. Aanleiding van de handtastewaterverftekeningen uit het begin van deze eeuw van Ludolph Berkemeier. Alle inen.
lij kneden was het blokkeren van do
hebben betrekking op het strand, zoals de hierbij afgebeelde tekening van weg door de auto van laatst genoemnaar alle waarschijnlijkheid - een bomschuit. Zowel de broodwinning op het
de. Tengevolge van deze mishandestrand als het vertier staan op de verschillende kaarten afgebeeld. Zij kosten
ling brak de bovenprothese van het
ƒ1,- per stuk.
slachtoffer en liep hij mondletsel op.
Sportinstuif
Het is een uitgave van de kustmusea in Scheveningen, Katwijk, Noordwijk en
Naderhand bleek dat beide mannen
In
de
Pellikaan
Sporthal
aan
de
Egmond. Hoewel het Cultureel Centrum daar dus niet bij betrokken is, zijn er A.J. van der Molenstraat wordt za- al eerder problemen met elkaar hadplaatjes bij die men zeker 'typisch oud-Zandvoorts' kan noemen.
terdag een gratis sportinstuif geor- den aehad.

Alfa Romeo
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AUDI

,-T».

T k. ALFA 33 JUNIOR, bj. 1987, Audi 80 goed onderh., 9/78,
kl. rood, div. extra's. Prijs APK 9/90, prima bnd., trekh.
sunrf. ƒ 1450. 02977-42484.
ƒ13000. Tel. 020-412256.

et, 95QQÜ

Km, plaatje! / «3,900. Elke
teur.t
~--

jj. «^a'j'jS!', t^_rttou^V««^~^*!M./14^.

i?8..

GARAGE PETERS biedt keuze uit meer
dan 150 APK-gekeurde occasions

2x Renault Fuego GTX 2.0 '83 vanaf/8.950 . . . . p.mj 165
Suzuki Swift 1300 GL 3-drs '85 ƒ9.950
p.m./170
3x Ford Escort 1300 L,5-drs '87 vanaf ƒ 12.950 . . . p.m./210
Opel Kadett 3-drs.1300 LS/86/14.950
p.m./218
'75;
4x BMW 316-318-320/82 ƒ8.950
p.m./165
Mazda 323,automaat,3-drs'83 ƒ 8.950
p.m./165
-t.6
Ford Sierra 2.0L,5-drs,LPG,'84 ƒ 10.250
p.m./177
AUSTIN 30 jaar dealer
Off. AUSTIN-DEALER-Pim v.
2x Nissan Sunny 1700 Diesel,'86 vanaf ƒ 10.950. . . p.m./185
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
Rootselaar - staat altijd voor u
4x Ford Escort 1100-1300-1600,'83 vanaf ƒ8.950 . . p.m./165
Mini 1000 HLE, m. '84, nwe klaar! - Rhôneweg 40-42 2x BMW 316 in st.v.n.,1800 motor,'85 v.a. ƒ 15.750 p.m./ 225
APK, rijdt prima, ƒ3.450,-.
A'dam - SI. Dijk • Info - 131375.
Peugot 505 GTI/85 ƒ9.750
p.m./175
Tel.- 02990-37825.
Nissan Cherry 1700 Diesel,3-drs ƒ 11.950
p.m./190
Nissan Bluebird Station 2.0 Diesel,'83 ƒ9.750 . . . . p.m./175
Honda Jazz,3-drs,als nieuw/86 ƒ 11.750
p.m./185
2x VW Golf GTS.zeer apart/84 vanaf/14.950 . . . p.m^220
Mazda 626 GLX,5-drs Hatchback 2.0/86 ƒ 12.750 . p.m./205
4x VW Golf 1600 met/zonder LPG/86 v.a. ƒ 14.950 p.m./ 220
Rat Panda 45S,3-drs/86 ƒ8.950
p.m./165
3x BMW 520,6 Cil.,LPG/82 vanaf ƒ 7.950
p.m./ 155
BMW Dealer voor Katwijk e.o.
BMW 520i,automaat,veel extra's/84 ƒ 12.750 . . . . p.m./205
BIEDT AAN:
Nissan Cherry,3-drs,1300/84 ƒ 8.950
p.m./165
KEUZE UIT
Opel Kadett, 1.3 S, 1981.
BMW 3251 aut.
Opel
KADETT
13S,
m
'87,
LPG,
Nissan Sunny Sedan 1500 GL/84 ƒ8.950
p.m./165
Ford Sierra Combi 2.3 D '87,
Nw. uitl., trekh., LPG, APK '90.
i.pr.st.,
ƒ
12.950.
Inr.
gar.
fin.
BLAUW METTALIC 11/'89, 15.000 KM.
Honda Civic,3-drs/86 ƒ 13.750
p.m./210
trekhaak, 88.000 km, div.
Tel. 02510-36259.
Tel. 02990-37825.
NW. PRIJS ƒ 84.750,PRIJS ƒ59.750,Honda Civic,1200,3-drs/82 ƒ 4.950
p.m./100
opties, Autobedr. Jan Wals
l e koop: nw type Golf CL die- VW GOLF '82, zeer sportieve
ALLEN IN A1 CONDITIE
Opelcentrum
Geldrop
heeft
70
Tel: 02902-1697.
Nissan Cherry 1300,3-drs,'82 ƒ5.950
p.m./105
BMW 324 TD
Kadett 1.6 SR bj.'SS. Tech.
Pr. van ƒ 16.350 t/m ƒ39.650
ANWB gekeurde occasions. sel. Bj 1983 met vele extra's als uitvoering, div. extra's, ƒ4750. 3x Suzuli Alto 1200,3-drs/84 vanaf ƒ 7.950
p.m./155
LICHTGRIJS METALLIC 09/'89, 16000 KM.
T.k. weg. omst. FORD RESTA 100%. Zeer sportief.Z.g.a.n. Emopad 43, Geldrop. Zien is alarm, verstralers enz. Vr.pr.Inl. 020-250096.
Citroen Axel TR,3-drs/88 ƒ9.950
p.m./180
NW. PRIJS ƒ 67.000,PRIJS ƒ 58.750,ƒ 8750,- Tel. 02503-41832.
Officieel Ford-dealer
1.1 DL automaat, sept. '88 in ƒ 10.200. SO.OOOkm. 020kopen, info 040-862483.
p.m./100
Te koop Golf S autom., '81, -Peugot 104 GR,5-drs/83 ƒ4.950
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV perfecte staat. 34.000 km., prijs 253824 (werk)945727 na 18u.
BMW 525i
T.k. VW POLO XL, 6 jr., '81.90.000 km., kleur rood.
3x Opel Kadett,4-drs,sedan 1.6.Diesel/88 v.a. ƒ 17.950pm./255
Marktplein
11-29,
Hoofddorp.
ƒ
13.750,-.
Tel.
075-169594.
GROEN METALLIC 01/'90, 3.000 KM
87.000 km., APK 7-'90, i.pr.st. Tel. 020-478563 na 18.00 uur. 3x mitsubishi Galant Turbo Diesel/87 vanaf ƒ 13.750 p.m./ 210
Inl.: tel. 02503-13441.
NW.PRIJS ƒ97.750,PRIJS ƒ 87.500,Vr.pr. ƒ 3500,-. Tel. 020-960336.
2x Honda Accord 2.0 EX,LPG/87 vanaf ƒ 18.950 . p.m./265
Adverteren in „Showroom"
2x Nissan Bluebird Stat.2.0 Diesel/86 v.a. ƒ 13.750 p.m./210
BMW 730i aut.
VW Golf 1.6 GLS, '78, grijs,
COBUSSEN Amsterdam
Tel.
020
665.86.86
4x Sierra 3/5-drs,1.6-1.8-2.0,LPG/benz/88 v.a./18.950p.m./265
KOUDIJS PEUGEOT
GROEN METALLIC 09/'89, 8.000 KM.
APK 9/90, ƒ 1350. 02975-61435
Sinds 1930.
FAX 020 - 665.63.21
Nissan Sunny,5-drs, 1500 GL/87 ƒ 13.750
p.m./210
3 maanden garantie op ar- LEEUWEKEUR, gebr. auto's of 020-763023.
NW. PRIJS ƒ 125.000,PRIJS ƒ 107.500,Postbus 156, 1000 AD A'dam
2x Ford Scorpio 2.0CL,5-drs,LPG/87 v.a. ƒ 19.750 . p.m./ 270
beidsloon en onderdelen, Peugeot 205 XE
'86-'88
BMW 7301 aut.
• Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adver- 4x Opel Ascona 1.6S/1.6 Diesel.,4-drs/87 v.a./ 14.950p.m./220
geen eigen risico
Autobedrijf Hagenaar BV
Peugeot 205 La Coste ... '85
ZWART METALLIC, 10/'87, 107.000 KM.
p.m./ 220
geen uitsluitingen
Peugeot 205 XLD
''87 tentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de Renault 21 GTS.LPG/87 ƒ 14.950
VEEL OPTIES
PRIJS ƒ 66.500,Citroen Visa 1700 TR Diesel/88 ƒ 11.950
p.m./190
geen kilometerbeperking Peugeot 309 1.3 profil ... '86 advertentie kenbaar maakt.
Schinkelkade
26-29
Amsterdam
De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,-.
Rat 238 Camper geschikt voor vakantie . prijs op aanvraag
geen bep.bepalingen
Autobedrijf van der PLas BV
Peugeot 309 1.6 GR
'86
omruilgarantie
Mitsubishi Tredia 1600,4-drs/86 ƒ 11.950
p.m./190
Telefoon 020-71 34 57
Peugeot 505 GL Break... '87
Ambachtsweg 14
3x Rat Uno 45/55S ,'86 vanaf ƒ9.250
p.m./170
aanvullende gar. mogelijk
Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- mcl. BTW
VW Golf Diesel 1600/83/9.750
p.m./175
2222 AL Katwijk
Introductieprijs FSO Injectie v.a. ƒ 13.999,-.
Ook andere merken o.a.:
2x Ford Escort 1600 Diesel/86 vanaf ƒ 11.750 . . . p.m./185
205 GE 50.000 km 83 6.750 Rat Uno 45S
U kunt ook terecht voor occasions.
:
'87
Tel.: 01718 - 26161
Renault 9 GTL,4-drs/84 ƒ 6.950
p.m./140
205 GE 67.000 km 84 8.900 Rat Uno 60 diesel ..'
'87
Ford Granada 2300 GL.LPG/81 ƒ5.950
p.m./130
205 GE 80.000 km 86 10.450 Volvp 360, LPG
Fax: 01718 - 30041
'88
Opel Senator 2.5i,aut.LPG,schuifdak,alarm,sportve!gen
205 GL 63.000 km 85 10.750 Austin Metro spec. zwart . '87
• Handelaar of particulier.
BMW 316, 4-drs., LPG, antraslotvergr.stero/cass./87 ƒ23.750
p.m./ 330
205 GL 44.000 km 85 10.900
T.k. HONDA CIVIC, 5-deurs,
enz.
enz.
ciet zwart metallic, ww.-glas,
Uw auto(s) aanbieden in
Ford Orion 1600.LPG/87 ƒ 14.950
p.m./220
b.j. '80, ƒ 1000. Na 18 uur: tel. HONDA CIVIC de luxe. Bj '83, 205 GL 78.000 km 83 7.250
3
Mnd
100%
garantie
eind '85, ƒ 15.750.
„SHOWROOM" is dé manier.
2x Citroen BX 1400/1600.LPG/86 vanaf ƒ 11.750 . . p.m./185
blauw, APK gekeurd, i. pr. st. 205 GR 50.000 km 88 18.250 aanvullende gar. mogelijk.
020-447757.
Tel. 020-6658686.
Tel. 035-855602/832080.
Mazda 626 LX Hatchback,LPG/86 ƒ 11.950 . . . . p.m./190
Rijdt als een zonnetje, ƒ 4.600,-. 205 GRD 65.000 km87 18.900
2000
M2
VERWARMDE
SHOWROOM
T.k.a. HONDA CIVIC 1.61-16V, Tel.: 02975-67255.
Renault 21 GTL,4-drs/87 ƒ 13.950
p.m./215
205 GT 34.000 km 87 16.900
Baarsjesweg
249-253
zwart metall., bj. okt. '89,
2x Mazda 626 2.0 Diesel LX Sedan/87 v.a. ƒ 14.750 p.m./ 215
205 GT 32.000 km 87 17.500
Amsterdam:
020-121824.
electr. schuifd., kuipst, sportv.,
EEN GREEP UIT ONZE KOLLEKTIE
3x peugot 505 GR,LPG,4-drs/86 vanaf ƒ9.950 . . . p.m./ 165
205 XE 47.000 km 88 14.65C
bnd. 195/15 inch, Pionier stereo
CX 2.0 Pallas '84, ƒ 7.900,-. BX
KUPERUS
•
3x Opel Kadett 1200S/1300S/82 vanaf ƒ7.950 . . . p.m./155
205 XE 49.000 km 87 12.75C
14'88, ƒ 14.900,-. 8X14 RE '87, CITROEN BX 1.6 TRS eind '85, etc. Abs. goede st. Schade vrij.
Mitsubishi Galant Station.LPG onderb./84 ƒ9.990 . p.m J 175
205 XE Jr 44.000 km87 12.95C voor alles van Peugeot nw. en
ZONDAGS
GEOPEND
VAN
12.00
15.00
uur
ƒ16.250,-. BX 14 E nw t. 1e eig., div. extra's, zeer mooi Elke keur. toegest. Nw.pr. HYUNDAI Service Dealer
Opel Manta 2.0 Hatchback/81 ƒ8.950
p.m./ 165
205 XLD 78.000 km 87 16.75C gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij
Auto Centrum Duivendrecht
ƒ 38.500 nu voor ƒ 28.500.
11/1986, ƒ 11.900,-. Autobedrijf ƒ 10.950. Inl. 020-250096.
2x Renault 11 GT Diesel,5-drs/88 ƒ 14.950
p.m./ 220
205 XR 49.000 km 89 19.25C Makro-A'dam-6683311-020.
WEEKAANBIEDING
Industrieweg 27 020-995176.
Tel. 020-912272.
WIM VAN AALST, Bozenhoven BX 19 RD, bj '87. SO.OOOkm.
3x VW Passat 1600 Diesel,5-drs/87 vanaf ƒ 14.950 p.m./220
205 XR 34.000 km 87 17.500
PEUGOT 205 GRD Diesel,5-drs,5-versn, radio-cass.,i.n.st.'84 3x Rat Ritmo 70 CL,5-drs/87 vanaf ƒ9.750
Lorist Peugeot
119, Mijdrecht. 02979-84866.
p.m./175
205 XR 34.000 km 87 19.250
blauw met. Vr.pr. ƒ 18.500.
van ƒ 10.950 voor ƒ 7.950
AMSTERDAM-CENTRUM
Citroen BX 1600 TRI/88,/18.950
p.m./255
205 XS 74.000 km 87 16.750
Tel. 075-163008.
'80 ƒ 1.750
Mazda 626,2.0 Sedan,LPG/87 ƒ 16.750
p.m./245
205 XS 60.000 km 87 16.950 104 gl
C 15 D. Bouwjaar
Alfa
33
1.5
cobalt
bl.5-bak
rtreuw
staat
.
.
.
.
.
.
.'87
ƒ
14.950
205 Junior
'87/12.750
Opel Rekord 2.0 Traveler,LPG/86 ƒ 16.250
p.m./225
•Auto te koop9 Plaats een 305 br GR 111.000 km 7.950
15.000km. Vr. pr. ƒ 12.500.
'85 ƒ 12.950 Toytota Corolla 1800 Diesel/87 ƒ 19.950
'86/11.500 Audi 100 CC alpinewit,LPG,5-bak
p.m./220
SHOWROOM advertentie. U 305 GTX 111.000 km86 11.750 205 Accent
Tel. 075-163008.
'85 ƒ 8.950 Renault 21 Nevada GTS.LPG onderb./88 ƒ 24.950 . p.m./340
'85 ƒ 9.950 Audi 80 CL, saffier blauw, als nieuw
zult verbaasd staan over het 309 GL 1.1 56.000 km86 13.250 205 XE 1.1
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Citroen Visa 11 RE, i.z.g.st.
309 GL 1.1 56.000 km86 12.950 205 GL, 5-bak .. .'85 ƒ 9.950 Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950 2x Ford Resta 1100,3-drs/85 vanaf ƒ 10.750 . . . . p.mj' 190
resultaat.
Tel. 020-361153
'84 ƒ 12.950 Opel Kadett 1300,5-drs/86 ƒ 15.750
'85 ƒ 12.500 Audi 100 CS elektr. ramen, rookzilver, etc
p.m./ 235
Bj. '84; 88.000 km + rad./cass.
309 GL pr. 34.000 km87 17.800 205 Lacoste
'84 ƒ 10.950 2x Opel Rekord 2.0S.LPG/84 vanaf ƒ 9.950
'82 ƒ 4.500 Audi 100 CC saff.bl.,5-bak
p.m./ 175
Prijs ƒ 4500. Tel. 075-702442.
309 GL pr. 51.000 km87 16.750 604 STi aut
Audi 100 cc avant stat, patrol blue zeer compleet '86 ƒ24.950 Peugot 305 Station,5-drs/82 ƒ 5.950
p.m./105
309 BR 110.000 km 86 12.650
o.a. 2 CV's, AX, BX
Citroen Visa GT, m. '85, APK
Audi 100 cc LPG saf.bl.met. 5-bak eet
'84 ƒ 10.950 VW Jetta 1600,4-drs,'83 ƒ8.950
Alle auto's met
p.m./165
309 XL 18.000 km 87 17.900
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
gekeurd, rijdt prima, ƒ3.950,-.
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950 Audi 80 1800E.LPG/88 ƒ29.950
Autobedrijf Ridderbos
LADA-DEALER biedt aan:
p.m./400
309 XL 26.000 km
17.500 3 Maanden Bovag-Garantie
Tel. 020-932750
Tel.: 02990-37825.
LADA - DEALER
2105 1.3 '86
ƒ 5.250
405 GRD 42.000 km89 34.000 2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47 BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950 2x Nissan Micra DX,3-drs/88 vanaf ƒ 14.750 . . . . p.m./215
S. Stevinstraat 12a, A'dam
BMW 520i, saff.blauw met., div. ace
'86 ƒ 15.950 Skoda 120 LS/88 ƒ8.950
1200 S '87
ƒ 5.250 Het vertrouwde adres voor uw 405 SR 1.6 82.000 km87 22.500
Tel. 020-237669.
p.m./165
1200 S '88
ƒ 8.750 nieuwe en gebruikte auto. 505 GTI 101.000 km
17.250 T.k. Peugeot 205 accent, 10- BMW 525i, 4x hoofdsteun,stuurbekr.,nieuw staat .'82 ƒ 8.950 2x Alfa 33,1.5 Milano,LPG/88 vanaf ƒ 16.750 . . . . p.m./245
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950
Samara 1.1 '89
ƒ11.250 Maar ook voor het vakkundig 505 GTI 90.000 km 85 16.500
'85, kleur: wit, 57.000 km. BMW 635csi, saff.bl., leerbekl.,schfdk, zr compl. .'82 ƒ 24.950 Subaru 1600 GL.Coupè.zeer apart/88 ƒ17.950 . . . p.m./225
Samara 1.3 '87
ƒ 8.950 onderhoud tegen betaalbare 505 sel. 110.000 km 85 12.250
2x BMW 316,1800 motor/87 vanaf ƒ 19750
p.m./270
ƒ11.750.
Tel.
020-477595.
Daihatsu Minibus 850 Geel ken- Adverteren in „Showroom"
Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace.,
.ƒ69.500 2x VW Glof Diesel,3/5-drs/88 vanaf ƒ 19.950 . . . . p.m./250
BONTEKOE AUTOBEDRIJF prijzen bent u bij ons aan het
teken rondom ramen bullbar.
Tel. 020 - 665.86.86
Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi . . . .'84 ƒ 7.950 Ford Sierra Station 2.0 LPG/88 ƒ 20.950
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. goede adres.
p.m./280
DIVERSE MERKEN
Trekhaak achterbank. 020KUPERUS PEUGEOT Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st
FAX 020 - 665.63.21
'85 ƒ 9.950 4x VW Jetta 1600,diesel,LPG,Benz.'87 v.a. ƒ 14.959 p.m./210
NIEUWE UITLAAT NODIG!
Tel. 020-992865.
Ford
Scorpio
2.0
CL87
19.900
2
439035. Prijs ƒ3450. b.84
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Citroen BX 19 TRS, ferr.rood
'85 ƒ 8.950 Volvo 340 Diesel Sedan,4-drs/87 ƒ 14.950
Een orginele uitlaat incl. BTW Ford Scorpio 2.0 GL87 21.900
1200 m SHOWROOM
p.m./220
Citroen CX Pallas diesel
'84 ƒ 8.950 Volvo 340 2.0,LPG,5-drs/86 ƒ 11.950
en montage bij ons vanaf
NIEUW EN GEBRUIKT
p.m./190
Renault 9 GTX LPG 86 11.250
Ford
Resta
Festival
1.6D,zilv.grijs,5-bak
'85
ƒ
10.950
ƒ249,-VW Golf 1600,Benz./87 ƒ 14.950
p.m./220
Seat Ibiza 1.5 GLX 89 19.450
Fprd
Resta
1.6
Diesel,Saff.blauw,5-bak
'88
ƒ
13.950
Zuideinde 28-30 Landsmeer.
Mitsubishi Colt 1200 GL,3-drs/85 ƒ9.750
p.m./170
Mazda 626 2.0D
87 14.500
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950 Opel Re.kord 2.0S,Station/82 ƒ8.950
Tel. 02908-1297
TIJDELIJK ZIJN
p.m./165
Rat Panda 750 CL 89 11.850
FIAT 127 1050, Bj. 8-'85, 34000
Sierra
2.3
Diesel
laser,
antr.gr.
met.
5-bak,
st.bekr.,'85
ƒ
10.950
ONZE OCCASIONS
WESTDORP
2x Honda Accord 1.8EX,sedan,4-drs,lpg/86 ƒ 10.950 p.m./180
WESTELIJK HALFROND
km. i.z.g.s. Roestvrij. ƒ5900,Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950 VW Golf LX.in Staat van nieuw '84 ƒ 10.250 . . . . p.mj 175
Linnaeuskade 5-7
vertrouwd en bekend adres Amstelveen - Tel. 020-455451.
tel. 020-105820.
Sierra
station
1.6
'84
ƒ
9.950
1098 BC Amsterdam
voor uw nieuwe of jonge LADA.
2x Opel Manta GTS,1800,Hatchb.,LPG/84, ƒ 13.950 p.m./210
1980 Sierra 1.6 CL Laser,LPG,CV,nieuw staat
'86 ƒ 11.950 Rat Ritmo Diesel,5-drs/85 ƒ8.950
FIAT PANDA 34 '84
Natuurlijk met echte BOVAG ZUIDWIJK - Minervalaan 86, Porsche 911 SC
p.m./165
020-929548
Porsche
944
1984
Sierra
1.6
CL,
zilvergrijs
met.,
get.gl.,
nwste.
mod.,'88
ƒ
18.950
Slechts 30.000 km, ƒ4500.
garantie en APK keuring. 100% bij het Olympisch stadion. Ver2x Honda Prelude Coupé/83 ƒ9.950
p.m./175
Porsche
928,
autom
1980
Sierra
1.6
Laser,
LPG,
papyruswit
'87
ƒ13.950
LADA WETTER
Tel. 020 - 43 96 97.
financiering, v.a. ƒ250 p.m.
koop nw. en gebr. Peugeots.
3x VW Golf 1300/1600/84 vanaf ƒ 12.950
p.m./210
Alle auto's in abs. nw.st.
Sierra 2.0 CL, Ipg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950 Opel Ascona 1600 Sedan ,'83/8.950
Lada 1200 S
'87 ƒ 5.500 NIEUWE LADA 2105 1.2 ƒ 9995 Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
p.m./165
Fiat RITMO diesel, m. '83, puntTELEFOON 04490-10655
Sierra 2.0 CL, autom.,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22.950 Toyota Corolla, 4-drs,Sedan/85 ƒ 10.950
1200 S
'85 ƒ 3.750 NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ 13.995
p.m./185
+ 3 mnd. GARANTIE gaaf, rijdt prima, ƒ 1950. Tel. Lada
Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met
'86 ƒ 17.950 2x Opel Kadett 1600 Diesel,5-drs/87 v.a. ƒ 15.950 . p.m./ 220
Lada 2105 1.5GL'88/ 8.750 uit voorraad leverbaar.
02990-37825.
+ APK
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18.950 Mazda 626 2.0 GLX Diesel .Hatchb.,5-drs/86 ƒ 12.790p.m./205
Lada 2105 1.5 GL'87 ƒ 7.250 AANBIEDING DEZE WEEK:
Rat Tipo diesel 60.000 km, Lada 2105 1.3
Ford Granada 2.0 GL stationwag'on, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950 3x Ford Eskort XR3i,zeer apart/84 vanaf ƒ 11.950 . p.m./200
'86 ƒ 6.000 2105 1.3, LPG aug.'SS ƒ5250
+ GROTE BEURT zeegr.
met. Prijs ƒ20.000. Bj Lada 2105 1.2
Ford Granada 2.8 GL, LPG, veel ace
'83 ƒ 7.950 3x Volvo 340 DL,automaat,5-drs/84 vanaf ƒ 6.950 . p.m./110
'86 ƒ 5.750 Adres verkoop:
Supermooie
RENAULT
5
'83,
RENAULT AMSTERDAM
okt.'88. Tel.020-254828 na 18 u.
Zwanenburgerdijk 503
Ford Granada 2.8 GL automaat, stationwagon . .'83 ƒ 7.950 Mercedes 230E,Aut.,schuifd.,sp.velg./85 ƒ 34.950 . p.m./440
Adm. de Ruyterweg 398,
1e eig., 48.000 km, ƒ4750.
SPECIALIST
Top
occasions
met
1
jaar
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am.uitv., Pullman, airco,'88 ƒ 24.950 2x Seat Ibiza 1500 GL.porsch Syt. '88 v.a. ƒ 12.750 p.m./200
Rat Uno 45, april '86, grijs me- Zwanenburg. Tel. 02907-6572. A'dam, tel.: 020 825983.
Inl. 020-250096.
garantie
Ford Taunus cobaltbl. Ipg
'81 ƒ 1.5003x Toyota Starlet 1300 DX,3-drs/86 vanaf ƒ 9.250 . p.m./ 170
tallic, 78.000 km, dealer onWibautstraat
224
• „SHOWROOM",
Renault 4 GTL, m. '83, punt- Honda Civic 1.5 Shuttle, luxe spacewagon
'86 ƒ14.950
derh., ƒ5500. Tel. 020-384325.
020-561 96 11.
de-autorubriek
gaaf, APK gek., rijdt prima, Honda Prelude EX, stuurbekr., etc
Burg. de Vlugtlaan 119, A'dam
'84 ƒ 14.950 *Wij geven minimaal ƒ 2.500. tot ƒ 3.000. terug voor uw oude auto
Rat Uno 60 S, m. '88, 1e eig.,
voor Amsterdam
Mercedes 190 E, geh. AMG-pakket, alle opt., . .'85 ƒ 27.950 ongeacht de staat *Hoge inruil prijs voor uw auto, motor of
T.k. Renault 24 GTD, bj. 85, kl. ƒ1.950,-. Tel.: 02990-37825.
Er is NU in Amsterdam
tel. 020-133579
en omgeving.
60.000 km., ƒ9.950,-. Inruil
d. bl. met., perfekte staat van Renault 5, m. '84, APK gek. Mercedes 190 Diesel, st.bekr., 5-bak, sportwln., .'85 ƒ26.950 caravan *zonder inruil extra korting *Wij geven 3,6 of 12 maaneen garage met onderscheid
Tel. 020-6658686.
T.k. FIAT PANDA 45, bj. '82, garantie. Tel.: 02990-37825.
. . .'86 ƒ27.950 den garantie *Al onze occasions worden getest en gekeurd en
onderhoud, met portierschade. rijdt prima, puntgaaf, ƒ 3.450,- Mercedes 190 Diesel, AMG-verl., sportvlgn.
apk gek. tot mrt '91, verk. in
Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc
'88 ƒ 38.950 afgeleverd inclusief keuringsrapport * Alle occasions worden
Pr. n.o.t.k. 02984-4263.
FIAT VERMEY B.V.
Tel.: 02990-37825.
goede st., vr. pr. ƒ 2450,Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950 met radio/cassette en automatten of een volle tank benzine of 3
Keuze uit ruim 35 occasions.
T.k. RENAULT 9 TL Cheverney
Adverteren
in
tel: 02902-3089.
Mercedes 250 aut., groen metall
'82 ƒ 9.950 maanden wegenbelasting afgeleverd *Uw financiering ter plekA.Philipsweg 13, Uithoorn.
Nederlands grootste exclusieals nieuw, met.blauw, apr. '88,
„SHOWROOM"
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950 ke geregeld met exfra lange looptijd extra lage rente vanaf
ve Lancia dealer heeft voor u
T.k. Rat-Panda 34 white bouwj. Tel. 02975-62020.
16.000 km ƒ 14750. 075-163653
FAX: 020 - 665.63.21
Mercedes 300 Diesel, champ.met, sch.dak
'82 ƒ 12.950 10,3% nu reeds vanaf 18 jaar.en ook financiering voor 65+'ers *
8/85 APK mrt '91 incl. cass.ra- l.o.v. verz. mij. bieden wij aan: ingekocht de volgende nieuwe
T.k. Landrover 109 diesel, stat.
Mercedes 300 Diesel automaat, airco, leder, all ace..'87 ƒ 52.950 Bij aankoop van een occasion worden uw reis kosten vergoed.
dio en trekh. in prima staat. Rat Uno TURBO ie, juni '87, auto's:
Mercedes 300 SD, 6 cyl. Turbo Diesel, leder, etc. . .ƒ 49.950
Vr.pr. ƒ4900. Tel. 020-312079. 41.000 km. Wagen is, met rela- Prisma 1600 nieuw, geen wagen, grys kent., bj. '81,
techn.
goede
st.
Vr.pr.
Mercedes 380 SE , alle ace., Ipg, airco aut., . . l.'83 ƒ 23.950
ƒ
33.000
MAAR
ƒ28.000
Garage Peters,Nieuweweg 190
T.k.a. Rat Ritmo 60L, kl. blauw, tief geringe kosten, in st.v.nw.
Rover 213 S, m. '88, Ipg, 60.000 ROVER, Uw dealer ook 800.
ƒ 22.250. Tel. 020-970324.
Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit,
. .'89 ƒ 22.950
Delta
16
V
integrale
4
wd,
juni '88, km.st. 9.500, vr.pr. te brengen. Expertise-centrum zwart
km, ƒ 12.950,-. Inr. gar. fin.
Nissan 280 ZX diam.zwart.targa Jicht.met.velg, .'81 ƒ 15.950
Gar. Boom Aalsmeer 25667.
Veenendaal,Telef.08385-42411
ƒ83.500
ƒ11.000. 020-324648 na 18 u. Vermeire, 020-440092.
Tel.: 02990-37825.
Nissan Prairie 1.8 SLG,dubb.speig.,5-bak
'84 ƒ 10.950
Lancia Dedra 16 ie, op voorr.
Opel Rekord 2.0 S, zilv.grijs met, nw.mod
'84 ƒ 7.950
Geopend: maandag t/m donderdag 9.00-19.00 uur
OCCASIONS
Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr. '
'84 ƒ 8.950
240 TD '83 dl.b. achterb. niv.
vrijdag 9.00-21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur
Keuze uit minimaal 15 Lancia reg.
Opel Rekord 2.0 S, LPG, zilver met
'85 ƒ 9.950
trekh. c. vergr. enz.
•SHOWROOM:
De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
occasions
Opel Rekord 2300 Diesel, bijz. goede auto, . . .'85 ƒ 7.950
Saab 900 GL autom. nov. '82 SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
ƒ 15.750. Tel. 020-432764.
Ford Escort '78. APK. Prijs Opel Ascona 2.0 N, b.j. '79,
Oplage 730.000 ex.
Opel Omega 2.0i stationwagon, LPG, 5-bak, . . .'88 ƒ 24.950
ƒ 1500. Autobedrijf Jan Wals APK, 2-drs, ƒ 1950. Autobedrijf Thema Turbo diesel, station- Mercedes 190, LPG, '83, APK vr.pr. ƒ4900. Garage Feenstra v.d. Madeweg 23 bij Makro
Elke week in Het Parool én
car, '88
ƒ57.000
Jan Wals 02902-1697.
Opel Omega 2.3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950
020-980639.
A'dam
020-6686146.
Tel.: 02902 - 1697.
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Lancia
Delta
1600, 2-'9i, nwe motor, aug. '89,
Opel Omega 2.3 Diesel, saff.blauw, spoilerset etc..'88 ƒ 21.950
Ford Escort '78 APK. Prijs • „SHOWROOM" verschijnt 1985
Tel. 020-6658686.
ƒ13.500 ƒ 20.000. Tel. 020-995600.
Opel Senator 3.0i autom., diam.zwart, nw.mod. .'89 ƒ62.950
huis aan huis in geheel
ƒ 1500. Autobedrijf Jan Wals
Thema Turbo ie ABS airco. '87,
Opel Senator 3.0i, 5-bak, licht met.vlgn. alpinewit,.'85 ƒ 13.950
• „SHOWROOM",
Amsterdam
en
omgeving.
AUTOBEDRIJF van BATUM bv.
Tel.: 02902 - 1697.
beige metall.
ƒ31.950
Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950
de autorubriek m
Adverteren in
SKODA 130 GLS bijna '87, 1e
Rijksstraatweg 25, 1969 LB Heemskerk
Opel Kadett 1.6 LSD, blauw, 5-bak, sch.dak, . . .'88 ƒ 16.950
Het Parool en Weekmedia.
„SHOWROOM"
eig., 28.000 km, nieuwstaat,
Tel. 02510-32956, autotel. 05-52801117
Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6.950
Huis aan huis m heel
Tel.
020
665.86.86
f5750. Inl. 020-250096.
m/85 ƒ 12.950
Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak,'88 ƒ 16.950 Audi 100 CC, 5 cyl.inj
Amsterdam en omgeving.
De Rmesstraat 22, t.o. Makro
m.'86 ƒ 17.950
Opel kadett 1.6 Ls Diesel.stat.ambs.bl
'88 ƒ 16.950 BMW 316 1.8 m style
Oplage 730.000 ex.
Amsterdam
m/83 ƒ 6.950
Opel Kadett 1.3 LS lim.nieuw Staat
'88 ƒ 14.950 BMW 320, 6 cyl
Tel. 020-6658686.
m/85 ƒ 5.950
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.grijs met., stoff.int., '87 ƒ14.950 Citroen Visa 11 RE
m.'86 ƒ 9.950
Opel Kadett GSi Digital, diam.zwart
'86 ƒ 19.950 Citroen BX 16 TRS ferrari rood
MOOIJ & ZOON, v/h SUBARU AMSTERDAM
1-'89 ƒ22.950
Opel Kadett GT Pap.wit,5-bak,alle optie's
'86 ƒ 12.950 Daihatu Charade Turbo
m/87 ƒ 18.950
Opel Ascona 1.6 LS Travell., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950 Ford Scorpio 2.0 GL
Museum-Autobedrijven
Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m Hel
AUTOBEDRIJF
Ford Sierra 16 CL 5 drs
m/88 ƒ 17.950
Parool
off. dealer A'dam-A'veen e.o. Altijd alle modellen en kleuren Porsche 928 S alpine wit led.int.BBS-velg . . . .'82 ƒ 49.950
m/89-/27.950
'78 ƒ 13.950 Ford Sierra 18 CL sedan automaat
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w..
Voor nieuw en gebruikt.
in voorraad. Ook 1ste klas occ. Porsche 924 in absolute nieuwstaat
m.'89 ƒ 21.950
Renault 21 TS Nevada, stat.wagon, antraciet, LPG.'SS ƒ 19.950 Ford Sierra 20 CL 5 bak
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z. Tel.: 020-939656 of 6622204.
m/83 ƒ 12.950
Renault 25 GTS, automaat, zilverbl. met
'88 ƒ 20.950 Ford Escort RS 16 Injektie
voor Mazda-occasions
Courant, De Nieuwe Bi|lmer. Nieuwsblad Gaasperdam,
Info: 6623167 - 732853
m/88 ƒ24.950
Renault Fuego GTL,rood,5-bak,lichtmet.velg,ect. .'83 ƒ 4.950 Honda Accord 2.0 EX
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
Amstel 340-t/o Carré
m.'85 ƒ 7.950
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access., . .'86 ƒ 7.950 Hyundai Stellar 16 GSL
Telefoon 020-236491.
Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde
m/86 ƒ 8.950
Skoda 105 L, 13.000 km
'89 ƒ 7.950 Hyundai Stellar 16 SL °.
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
m/87 ƒ 12.950
„SHOWROOM"
Suzuki Alto GL, 1e eig
'84 ƒ 6.950 Hyundai Stellar 16 GSL
Sterfgeval, Mazda 626 LX 1.8
m/88 ƒ 14.950
Postbus 156,
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met
'88 ƒ29.950 Hyundai Stellar 16 SL
Sedan, apr. '88. ƒ20.000.
m/87 ƒ 10.950
1000 AD Amsterdam
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad, VW Golf Diesel Jich.met.vel.dubb.sp.w.w.glas.ect. '82 ƒ 6.950 Hyundai Pony 13 GLS, 5 drs
Tel. 02975-68562.
m/89 ƒ 13.950
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.: VW Golf Diesel ,ambas.blauw,dubb.spieg.,1e eig. '88 ƒ 17.950 Hyundai Pony 15 L, 3 drs., zwart
m/88 ƒ 14.950
2000 uur. Tel 020-6658086. Fax 020-6656321
VW Golf 1600 CL, antr.grijs, bijz.mooi
'85 ƒ 12.950 Hyundai Pony 15 GL 3 drs
020-799100. Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581.
m/89 ƒ 15.950
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
VW Golf GTi, USA-uitv., alpinewit, spoilerset, . . .'87 ƒ 22.950 Hyundai Pony 15 GL 3 drs
SHOWROOM. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
m/87 ƒ 11.950
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int.,'84 ƒ 7.950 Hyundai Pony 13 GL Sedan
BLUEBIRD 2.0 GL diesel met
Afgeven kan ook- Hel Parool, Wibautslraal 131 of Rokin
m/88 ƒ 12.950
VW Passat Variant CLD, saffier bl„ 5-bak
'86 ƒ 13.950 Hyundai Pony XPL
voor A'dam Noord e.o.
Sunny 1.3L, 3-drs, begin '87,
onderh.
boekjes,
APK
aug.
'90,
l l O, Amsterdam
rn/87 ƒ 12.950
Vw Jetta Diesel,Champ.met.,4-drs.,5-bak
ƒ12.950 Mazda 626 LX
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
ƒ11.000. Verkeert in goede
ƒ6950. 03240-37575.
m/86 ƒ 12.950
VW Jetta Diesel, blauw
'86 ƒ 13.950 Mazda 626 GLX Hatchback Diesel
Algeven kan ook bq de volgende Weekmediakantoren
staat, tel. 075-287733.
VAN
1E
EIGENAAR
Alto GL, Sdeurs '87
Nissan Bluebird stationcar, m.
m/84 ƒ23.950
Volvo 240 DL pap.wit 5-bak nieuw staat
'86 ƒ 15.950 Mercedes 190 LPG
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwol 19,
ƒ 10.750 Alto GL W/W '88, ƒ11.250,-. Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.950 Mercedes 190 D
'85, nwe APK, ƒ5.950,-. Inr. Sunny 1.3L, '86 en '87. Sunny 17.000 km
m/88 ƒ 35.950
Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuv-straat 33;
Alto
GL,
5
drs,
W/W
'88,
AUTOSERVICE WETTER
1.3 SLX, 2e maand '87. Sunny
mog. Tel.: 02990-37825.
m/89 ƒ 44.950
Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG
'87 ƒ 17.950 Mercedes 190 Diesel div. ace
Zandvoort, Gasthuisplein l 2.
ƒ11.950,-.
Alto
GL
W/W,
'87,
Tel. 02907-6572.
1.7 D Rorida, 5-drs, 2e maand
m/87 ƒ 33.950
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs
'87 ƒ 10.950 Mercedes 200 TD VAN
Nissan Sunny, m. '84, i.z.g.st., '87. Berebeit, 020-6627777.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schntteli|kei die
ƒ 10.600,-. Alto GL, 5 drs, W/W, Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950 Mercedes 230 E div. ace
m/86 ƒ37.950
Lente aanbieding. Suzuki Sanwe APK, ƒ 5.950,-. Inruil mogevóór dinsdag 16 00 uur of donderdag 20.00 uur m ons
'87, ƒ 10.900,-. Alto GA, 12/86, Volvo 760 GLE automaat, leder, 4 hfd.st. etc., . .'85 ƒ 19.950 Mercedes 280 SE autom. div. ace
m/84 ƒ27.950
murai, wit, soft-top, Ipg, grijs
lijk Tel: 02990-37825.
bezit zi|n, worden de volgende dag reeds geplaatst.
ƒ8.950,-. Off. sub-dealer WIM
Mercedes 300 E automaat
Origineel '89 op aanvraag
kentt., juli 1988, 27.000 km.
Totale oplage 730 000 exemplaren.
V. AALST, Bozenhoven 119,
Opel Kadett 1.6 Diesel
m/86 ƒ 11.950
Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk.
Vr.pr. ƒ 15.500. 020-902567.
Mijdrecht. Tel.: 02979-84866.
Opel Rekord 2.0S
m/86 ƒ 12.950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
ANWB keuren geen enkel probleem.
m/87 ƒ 15.950
3 regels
ƒ25,AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij ,de Zwarte Opel Rekord 2.0S
Opel ASCONA 1.9 LPG, m'80,
m/86 ƒ 12.950
Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur, Opel Rekord Station autom
Voor elke extra regel ƒ11,APK
gekeurd,
puntgaaf,
Skoda 130 L . . . .•
m/87 ƒ 5.950
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3.
mm-prijs
ƒ 5,68
ƒ 1950. Tel. 02990-37825.
Skoda 130 L
m/85 ƒ 3.950
ALLE KLEUREN
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen 5-pers. camper t.h. v.a. ƒ900 Inruilauto's APK-gekeurd
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10
Toyota Corolla 12 klepper
m/86 ƒ10.950
Opel Ascona, m.'83, Ipg, nwe
OOK JN SPUITBUSSEN
Kadett
1.6
D,
8-'84,
ƒ
6950.
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Toyota Corolla 12 klepper
m/88 ƒ16.950
p.w. ook v. weekends. AutoAPK, puntgaaf, ƒ4.950,-. Inr.
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
otto nteuwenhuizeu bv
Renault 5TL, 1-'83, ƒ3250.
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
bedr. J. Wals, 02902-1697.
Renault 25 GTS
m/87 ƒ 16.950
mog. Tel.: 02990-37825.
Overtoom 515, Amsterdam
Mitsubishi 2.3 GLX, 5drs sta- Bedrijfswagens:
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
•
„SHOWROOM"
verschijnt
huis
aan
huis
in
geheel
(020)
12
98
04
T.k. v. 1e eig. Opel Omega 18 S
tion Turbo Diesel, 3-'85 ƒ 6950. Rat Rorino diesel
m/87 ƒ 7.500
Amsterdam en omgeving.
aut., bj. '87, 58.000 km., met.
Mercedes 280 autom., LPG,
V.W. Passat diesel variant
m/88 ƒ 13.750
2-77 ƒ4950. VWGOlf C 1.3,
zilver, LPG, stereo, i.st.v.nw.
Off. Hyundai dealer. A.P.K. Keurings-station.
Voor meer informatie of advies, bel
Zeilemaker-Ope!
KEURINGEN
Pr. ƒ 19.950. Tel. 020-327397.
5-'82, ƒ6250. Peugeot 305
Inruil/Bovag garantie/Rnanciering mog.
INRUILWAGENS
GLS, LPG, 6-'80, ƒ 950. Citroen
ƒ63,50
Visa11superx5,9-'82/1500.
Constant keuze uit 100 auto's Ron Geurs Personen Auto BV VOLVO 343L~t'82, APK ge• „SHOWROOM",
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Burg. D. Kooimanweg 7,
de autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Voor exclusieve Volvo's
keurd, zonwerend glas, in pri- Graft - De Rijp, tel. 02997-3709 Berebeit Amsteldijk 25, 020bcnaaistraat ^4, A aam-iN.
Purmerend 02990-22551.
A'dam-Oost. Info 020-920505 ma st. ƒ 3250,-. 02990-39685.
Tel. 020-6658686.
Tel 020-361153
KLAAR TERWIJL U WACHT 6627777.
/j»
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'JQ,

Austin

BMW

Van der PLas BV

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Volkswagen

18x Scorpio

Peugeot

FSO

Algemeen

AUTOVARIA BEVERWIJK

Honda

150 jong gebruikte auto's

Citroen
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ingdijk

autoverhuur
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Fiat

Lada

Meer Garage

Porsche

zeer sterk
geprijsd

Renault
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Auto Halan

Land-/
Rangerover

Rover

Mercedes Benz
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Ford

Seat

Skoda

020-6650050

Subaru

Mazda

't Amsterdammertje

Suzuki

Nissan
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autolak

Toyota

APK

Volvo

020-665 86 86

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

Ik krijg het weer. Het is een
onbestemd gevoel waarvan ik
alleen weet dat ik het krijg zodra de eerste zonnestralen aan
mijn neus kriebelen. De sombere winterkleren maken in de
kast plaats voor vrolijke gestreepte en gekleurde kleding.
Angstvallig houd ik mijn cheques ergens goed verborgen,
want iedere .keer wanneer ik
langs de etalages loop moet ik
mezelf bedwingen om niet
even binnen te gaan en een
nieuwe collectie aan te schaffen. Voor één kledingstuk
maak ik echter een uitzondering: het badpak. Ieder jaar
schaf ik een nieuwe aan. En
wanneer ik dat heb gedaan, is
de zomer voor mij in ieder geval begonnen.
Voor Simone Bouquet (styliste)
en Birgit Dubois (marketing-assistente) van bad- en strandkledingfabrikant Beach Life is het eigenlijk
altijd een beetje zomer. Voor de collectie ligt het nog betrekkelijk jonge
jaar 1990 al achter de rug. Simone is
druk bezig om alle stoffen voor de
collectie van '91 op tijd binnen te
krijgen. „Het is vaak een race tegen
de klok. Het lijkt wel of er ieder jaar
minder tijd is om de collectie volledig op tijd af te krijgen". In november
'89 begint Simone al
naar de eerste beurs
te gaan om de allernieuwste stoffen in
te
kopen.
Een
maand later komen
vertegenwoordigers
van stoffabrikanten
bij haar op bezoek
en weer een maand
later loopt ze in
Monte Carlo rond bij
het Lycra-Rendez
Vous. Dit is grootste
beurs op stoffengebied waar allé fabrikanten van de wereld dan ook aanwezig zijn.
Verreweg de meeste badkleding wordt
van lycra gemaakt.
De stof is soepel,
blijft mooi en heeft
een goede pasvorm.
„Het probleem is dat
er steeds meer dingen van lycra worden gemaakt, zoals
panty's en lingerie,
hierdoor wordt de
stof
een
beetje
schaars en moet je
op tijd zijn om het in
te kopen", aldus Simone.
Nadat de allerlaatste .stoffen zo eind
maart zijn ingekocht, wordt er in
april en mei gewerkt
aan de ontwerpen.
Beach Life
Rond half mei moet
er al een volledig
beeld van de collectie ontwikkeld
zijn. In deze tijd worden ook de modellen voor de nieuwe folder van Beach Life uitgezocht. Eind mei bezoekt Simone even de mondaine
Franse badplaats Saint Tropez. Nog
steeds toonaangevend voor de baden strandkleding.
„We neuzen daar wat rond en kijken of er nog bijzondere modellen'te
zien zijn met bijvoorbeeld specifieke
details die wij dan ook zouden kunnen gebruiken." Het afgelopen jaar
was echter teleurstellend. Saint Tropez had nog een duidelijke fluorescerende collectie, terwijl wij die in
Nederland al achter ons hebben lig-

Nabadcollectie
In juni en juli wordt het werk aan
de collectie helemaal afgesloten en

De

modieuze

kwaliteits-

nog op waarheid blijkt te berusten. Je zou daarom verwachten dat juist de Italianen
zich voortbewegen op schoeisel
dat pas veel later ons land be-',
reikt. Dat is niet het geval; de
Nederlandse consument is pro?ressiever, zal niet lang wachten totdat iets algemeen aanvaardbaar en dus mode is. We
lopen voorop, in de schoenenmode.

de folder wordt gemaakt. Eind juli is
de eerste vakbeurs in Engeland, zodat dan ook de collectie voor de inkopers van warenhuizen en modetaoetieks af moet zijn. Door Simone
en haar medewerkers zijn er 150 dames-, 50 kinder- en 20 herenmodellen afgeleverd.
De laatste trends op het gebied
van badkleding die op de beurs worden gezien, worden vaak al meegenomen in de nataadcollectie van Beach Life. De naam zegt het al, de
nabadcollectie is voor de zogenaamde overwinteraars die in het na-seizoen nog even wat zonnestralen willen opvangen. De nabadcollectie
voor dit jaar is pas afgesloten in februari en zal eind mei in de winkels
hangen. Ook voor deze collectie worden nog eens vijftig modellen gemaakt. Grappig detail is overigens
dat voor de nabadcollectie in ver-

men in Nederland. Het wordt ondoenlijk om voor iedereen iets passend te maken. Bovendien maakt
dat het badpak alleen maar duurder.
De bikini's bijvoorbeeld maken wij
hoofdzakelijk in B-cup. Simpelweg
omdat wij ons richten op onze doelgroep. Uiteraad ligt het voor Japan
iets anders. Daar passen we natuurlijk de maten aan".

„Onze doelgroep ligt tussen de 15 en
35 jaar. Jong en modisch. Uiteraard
letten we daar ook op bij het maken
van de modellen". Een bedrijf als
Beach Life heeft evenwel ook te maken met de vergrijzing van de maatschappij. Vandaar dat een extern
styling team een lijn op gaat zetten
voor de vrouw die vroeger altijd Beach Life kocht, maar voor wie dat nu
te jeugdig is. „De collectie wordt dan
bijvoorbeeld iets lager uitgesneden
met minder schreeuwende kleuren", aldus Birgit.
Naast de hoofd- en nabadcollectie
maakt Beach Life ook aerobic-kleding en strandkleding. Met de aerobiclijn is het bedrijf zo'n drie jaar
geleden begonnen. „Mensen konden
vaak alleen maar een rose of blauw
turnpakje kopen. Er was duidelijk
behoefte aan meer keus". De strandkleding beperkt zich tot wielrenbroekjes,
leggings,
korte jurkjes en een
enkele pareo (grote
omslagdoek).

op de Paasheuvelweg in Amsterdam
in ontvangst worden genomen. Op
dit laatste adres zitten ook Simone
en Birgit. Hoewel Beach Life voor
beiden hun eerste werkadres is, zijn
ze het roerend met elkaar eens als
het gaat om het werken met een dergelijk produkt: „Het is ontzettend
leuk om te werken met een artikel
dat zo zonnig, vrolijk en kleurig is.
Bovendien is het zo specifiek vrouIn een fabriek in Ommen waar welijk. Je voelt je snel aangesproken
zo'n honderd mensen werkzaam door het artikel".
zijn, wordt iedere dag keihard geTRUDY STEENKAMP
1'ajislieuvelweg 29. Amsterdam.
werkt aan de levering van orders die tel.Beachlife,
020-911171
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Je moet als fotomodel altijd
discipline en fantasie hebben'
„Fotomodel zijn kost enorm
veel energie. Ik denk dat het
één van de zwaarste beroepen
is. Dat is één van de redenen
dat ik toekomstige fotomodellen goed wil voorbereiden voor
ze het veld in worden gestuurd". Gerard Lembekker
weet maar al te goed wat voor
een bestaan een fotomodel
heeft. Als dressman werkte hij
vroeger veel voor het modellenbureau van Corinne Rotschafer en liep hij veel modeshows
voor Duitse en Italiaanse ontwerpers. Nog steeds is hij, met
name in Singapore, een veelgevraagd model.

Topje

collectie voorjaar/zomer

Het badpak is in
opkomst en dient
niet alleen meer
voor de te waterlating. Voor op het
strand, maar ook als
bovenkleding en topje, is het badpak de
laatste jaren erg gelief d. „Je ziet het aan
de verkoop. We léveren nu ook veel aan
modeboetieks en lingerie-zaken", meldt
Birgit. Beach Life
werkt uitsluitend op
order en kan zijn
produktie dus aan
de vraag van de handel aanpassen. Door
een nauwe samenwerking met grote
distributeurs wordt
er niet aan de markt
voorbij
geproduceerd, waardoor het
bedrijf tegen het einde van het seizoen
niet is gedwongen
zijn voorraad te
dumpen.
De totale produktie van Beach Life is
ongeveer
350.000
stuks per seizoen en
dit cijfer is nog
steeds
groeiende.
Van deze produktie
wordt een groot gedeelte als merk
Beach Life en de rest onder private
label (eigen naam van een winkel)
geleverd. Met de export van het badpak gaat het goed. Een gedeelte van
de produktie gaat naar Westeuropese landen als Duitsland, Frankrijk,
Engeland, Zwitserland, België, Griekenland en Zweden.
Enige tijd geleden is het bedrijf
met een handelsmissie naar Japan
getogen en daar heeft men nu ook
enkele proef orders lopen. De bad- en
strandkleding wordt niet aangepast
aan het land waartoe het geëxporteerd wordt. „Ons marketing-rapport is gestandaardiseerd voor heel
Europa. Je moet heel duidelijk zijn
als merk", aldus Birgit.

• Gerard Lembekker

Ongeveer zeven jaar geleden, gebaseerd op eigen ervaringen, begon
Gerard Lembekker op bescheiden
schaal met het opzetten van een cursus voor aspirant-modellen en het
geven van adviezen en het bemiddelen bij modeprojecten. Al heel snel
nam het aantal opdrachtgevers gestaag toe, bovendien gaf ook een duidelijk waarneembare verbreding en
uitbreiding van het werkgebied aanleiding tot de oprichting van een
stichting. Deze moest zich bezig
gaan houden met het geven van cursussen, het organiseren van shows,
tentoonstellingen en symposia op
het gebied van mode. In de persoon
van Kees Kooyman (ex-directeur Internationale Schakelklassen voor
volwassenen en thans coördinator 4
en 5 mei Comité) vond hij een algemeen projectbegeleider en in 1988
was de Stichting Modesecretariaat
G-Produkties een feit.

houding meer bikini's worden gemaakt dan voor de hoofdcollectie.
„Mensen hebben dan meestal al een
kleurtje en durven eerder in een bikini te liggen", aldus Birgit
De trends voor de faoo/dbadcollectie wordt echter al een dik jaar van
tevoren vastgesteld. De grootste lycra-vezel fabrikant Du Pont schrijft
in de bad- en strandkledingwereld
de trends voor. „Of je je daar aan
houdt, is natuurlijk een tweede.
Voor '91 zien we veel goud, dierenprinten en metallics. Beachlife heeft
over hét algemeen veel frisse en vrolijke kleuren in haar programma.
Dus die zullen we zeker weer gaan
gebruiken. Trend of geen trend", aldus de Amsterdamse styliste.
Hoewel ze overal haar ideeën opdoet, bedenkt Simone haar eigen details. Ze houdt van vrij opgesneden Verschillende lichamen
badpakken en een strapless model
Simone vult haar aan: „Je hebt
vindt ze eigenlijk al iets te ouwelij k. alleen al zoveel verschillende licha-

De cursus voor aspirant-modellen
die deze week is gestart, wordt voor
de vijfde keer gehouden. „Je wordt
als toekomstig model vaak aan je lot
overgelaten. Vaak moet je eerst dui-

zenden guldens investeren voordat
je überhaupt bij een bureau in een
bestand zit." De meisjes en jongens
die zich aanmelden bij het modesecretariaat krijgen voor ƒ 480,- acht
weken lang 16 lessen van twee uur.
De vakken die tijdens de cursus worden gegeven, bestaan uit presentatie, haar en make-up, omgangsvormen, hygiëne en voeding, houdingverbetering en showlopen.'
„Kijk, er bestaat een groot verschil tussen willen, kunnen en doen.
Ik organiseer vaak modeshows en
dan moet ik werken met modellen
die een air hebben. Verschrikkelijk,
daar is vaak geen land mee te bezeilen. Je kunt niks tegen ze zeggen of
ze zijn al beledigd. Helemaal de verkeerde houding dus. Er zit geen degelijkheid meer in", aldus Lembekker.
Discipline, dat is volgens Lembekker het sleutelwoord voor alle modellen. „Modellen die bij mij twee
keer te laat komen op de cursus
kunnen het weLvergeten. Daar houd
ik niet van en de klant later ook niet.
Daarnaast let ik op de motivering.
Voordat ik een jongen of meisje aanneem, houd ik altijd even een interviewtje. aar
Mijn eerste vraag is ook altijd: 'w om wil je zo graag model
worden?'."
Avontuur, dat is het toch wat de
meeste modellen in spe voor ogen
hebben. Geld verdienen en veel van
de wereld zien. Roem is echter maar
voor weinig modellen weggelegd. De
markt in Nederland is erg klein voor
m'ooie mensen en de mogelijkheden
zijn dan ook zeer beperkt. Gerard
Lembekker is er echter van overtuigd dat wanneer je heel hard
werkt, discipline en fantasie hebt,
het moet lukken. „Begrijp me goed.

Dressman zet
eigen cursus op

Reclame Informatiedag

kauwend of etend binnenkomt en
zelfs geen hand geeft, is het bij mij al
afgelopen. Dan kunnen ze zo rechtsomkeert maken".
Tijdens de cursus valt er ook altijd
wel een aantal mensen af. Het verbaast Lembekker niet eens: „Na
twee lessen zie je ze vaak al denken:
'Tjee, moet ik daar allemaal aan denken'. Het zijn vaak simpele dingen,
maar je moet ze wel even weten. Zo
vertel ik ze dat wanneer er een foto
wordt gemaakt voor bijvoorbeeld
achter een beeldscherm, je niet alleen één jasje meeneemt naar de studio. Het is een service aan de fotograaf dat je over meerdere kledingstukken beschikt, zodat hij kan kiezen. Het zijn kleine dingen, maar
toch het model is vandaag aan de
dag slecht voorbereid".

Dat vertelt C. Pastor, de voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van agenten en importeurs van schoeisel. Zelf importeert hij
voor de detailhandel schoenen uit onder
meer Italië via zijn handelsonderneming
Hetharia. Dat de Nederlander haantje de
voorste is op het schoenenfront, is eigenlijk
het enige strelende wat Pastor over zijn afzetmarkt kan vertellen. Voor de rest blijken
Kewoon alle clichés voor het zuinige volkje
op te gaan. Volgens hem schort het vooral
aan warenkennis.
..Schoenen zijn allang geen gebruiksartikelen meer, het zijn mode-artikelen geworden. Nederlanders zijn in voor nieuwe ideeen en zijn progressief met de mode. Daarin
verschilt dit land zeer sterk van de buurlanden Duitsland en België. Maar hier mag het
allemaal niets kosten. Men wil voor een dub-
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De cursussen van het mode-secretariaat worden altijd afgesloten met
een modeshow en de cursisten krijgen ria afloop een beoordelingscertificaat mee. Niet iedereen is daar
even blij mee, want de scherpe kantjes worden niet weggelaten door
Lembekker. „Een model moet weten wat er nog bijgeschaafd moet
worden, anders geef je zo'n cursus
ook voor niks". Enkele maanden later wordt er geëvalueerd met een
cocktailshow, waarbij ook uitvoerig
wordt gesproken hoe het met een
aspirant-model verder is gegaan.
Lembekker realiseert zich maar al
te goed dat hij de cursus heeft opgezet uit een soort idealisme. Rijk zal
hij er absoluut niet van worden,
maar dat is ook niet zijn opzet. „Het
is een baan die goed te combineren
is met mijn eigen modellenwerk".
Hij vreest absoluut niét voor alle
concurrentie die fotomodel-cursussen kunnen doen onstaan. Lembekker is daar heel straight in: „Luister,
iedereen doet het op zijn manier".

wij zijn geen modellenbureau, we garanderen geen werk, maar wanneer
we echt in iemand wat zien, proberen we hem of haar zoveel mogelijk
te coachen. We maken zelfs tegen
kostprijs wat testfoto's."
Lembekker benadrukt dat hij alleen modellen begeleidt die zelf ook
hun goede wil tonen. Hij gaat niet
achter iemand aan lopen, ook al is
die nog zo mooi. Voor de jongste
cursus heeft hij inmiddels al zes
T.S.
Hot mode-sccretariaut G-producties is te
mensen afgewezen. „Niet omdat ze vinden
de Rustcnburgerstmat 261, Amniet mooi waren, maar als iemand al sterdam,intel.
020-664685:).
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De Groote Braak
De huurprijs voor een stukje
grond op het volkstuinencomplcx
'De Groote Braak' is ongeveer zo'j:
zeshonderd gulden per jaar. Dit Ls
een ander bedrag dan wij twee weken geleden in ons verhaal, op
deze ATV-pagina, meldden. Excuf
ses.

Jubileum Peugeot

Schoenen worden voor de Nederlandse markt mtgekleed'
f^t

In de Jaap Edenhal te Amsterdam
wordt op zaterdag 24 maart oen
Nationale Reclame Informatiedag
gehouden. Tijdens deze dag zullen
middelbare scholieren en dekanen
voorgelicht worden over reclameberoepen en -opleidingen. Scholieren kunnen onder and'ere het wert:
zien van een fotostudio, lithograaf.
drukkerij, art computer en een radio/tv commercial producent;
Daarnaast kunnen persoonlijke
gesprekken gevoerd worden mol
reclamemensen, zoals copy-wri ; .
ters, ontwerpers, visualisers en ac-'
countmanagers. De Reclame Informatiedag is gratis toegankelijk
en duurt van 10 tot 17 uur.
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Om de 100.000ste aflevering van deï
Peugeot 205 te vieren, wordt spe|
ciaal voor Nederland de Peugeot|
205 Mint, in een beperkte serie op;
de markt gebracht. De Mint heeft|
een 1.1 liter monopunt injectiemotor, voorzien van een 3-wegkatalysator en lambdasonde. De Mint is
verder zeer compleet uitgerust.
Accessoires zoals ruitewisser/sproeier op de achterklep, halogeen koplampen, afsluitbare tank-_
dop en stootstrips op flanken be-j
horen tot de standaarduitrusting.,Uiterlijk is de Mint herkenbaar;
aan zijn 'mintkleurige' striping en^
aan de Mintlogo's op de achterklep en zijkanten. De prijs voor de
205 Mint is vastgesteld op ƒ 19.975,(3-deurs) en /'20.675,- (5-deurs) in"
clusief BTW.

Ibiza Sabatina

H

Ook de Seat komt met een speciale
auto in een beperkte oplage vaiï
500 stuks. Het gaat hier onTde Ibi;'
za Sabatina. Inderdaad vernoemd
naar top-tennister Gabriëla Sabaji
tina. De Ibiza Sabatina is voorzierr
van een exclusieve striping, waar;
in 'tennis' een markante rol speelt;
• De auto heeft een 1200 cc Motor
System Porsche en een zonnedak.'.
Detail is dat zelfs de vloermatten"
voorzien zijn van een tennislogo;
De Ibiza is leverbaar is wit, rood en
zwart en kost /' 18.095,- (12()0cc) eif
ƒ 16.795,- (900'cc).

—

beltje op de eerste rang zitten. Meer dan
honderd gulden mag een paar schoenen niet
zijn. Buitenlandse industrieën klagen erover dat ze hier geen redelijke prijzen kunnen maken voor goede produkten. En wat
gebeurt er dan? Dan worden schoenen uitgekleed voor de Nederlandse markt." Volgens
Pastor liggen hier zodoende schoenen in de
etalage die bijvoorbeeld gemaakt zijn van
een minder soort leer of waarvan het zooimateriaal anders is.
„De schoen staat niet hoog op het prioriteitenlijstje, terwijl er veel van verlangd
wordt", zegt hij. „En dan komen mensen
ook met onredelijke klachten. De Nederlandse jonge vrouw is in staat chique zwart
lakschoentjes te kopen en daar vervolgens 's
avonds leuk mee uit te gaan. Maar ze gaat er
ook boodschappen op lopen doen en maakt
er zelfs boswandelingen mee. Dat is
echt waar. Men beseft onvoldoende dat
verschillende schoenen,
verschillende
gebruiksdoeleinden
hebben."

Moordend
Gemiddeld komt
de veeleisende consument iets vaker
dan twee keer per
jaar in de schoenenwinkel om zich één
paar nieuwe stappers aan te schaffen.
Te weinig volgens
Pastor.
„Het
is
• Hammersmith probeert een lifestyle aan de schoen te verbinden, moordend voor zelfs
Waar de stijlvolle heer hopelijk intrapt
Foto Hammersmith de beste kwaliteit

• Foto boven, de zomermode van Garant Schoenen. Inzet: voor de
winter combineert Rockport trends met sportiviteit en degelijkheid.

schoenen om er dag
in dag uit op te lopen. Je moet minstens twee paar tegelijk gebruiken. En
dan zijn er nog de
schoenen voor specifiek gebruik. Ook de
schoen heeft behoefte aan uitrusten en
heeft tijd nodig om

uit te ademen."
'Goedkoop is duurkoop', geldt volgens de
importeur zeker in zijn branche. Hij ziet in
veel etalages 'voetbekleding' die absoluut
niet deugt. „Om te huilen is het soms. Goed
schoeisel is best te herkennen. Het mankeert bij de consument aan voldoende warenkennis. Daar kunnen ook de leveranciers
iets aan doen door middel van voorlichting."
De prijs van de betere
schoen komt zeker niet uit
de lucht vallen, benadrukt
Pastor. „Wist u dat het
produceren
van
een
schoen 60 tot 80 productiestappen telt? Het is een
zeer ingewikkeld proces met een hoog percentage handarbeid. Er is nog geen machine
uitgevonden waarbij de vellen leer er aan de
ene kant ingaan en waar aan de andere kant
de doosjes met schoenen uitkomen."
Voorzichtig zegt Pastor dat er tekenen
zijn die er op wijzen dat een groeiend deel
van de bevolking langzamerhand meer aandacht krijgt voor kwaliteit en daar iets meer
geld voor over heeft. Voor hem is dat logisch, „want het is een ander gevoel of je je
voet nu steekt in een schoen van echt leer of

gemaakt van een kunststof". Kwaliteit en
mode kunnen hand in hand gaan. Inspringen op de modetrends doet de 65-jarige Pastor op zijn gevoel en door de ruime ervaring.
Ook maakt hij gebruik van mode-prognoses
waarvoor zelfs een bureau bestaat. Zijn wintercollectie bestaat daarom uit de kleuren
bordeauxrood, jungle-groen en andere frisse
herfstkleuren met speelse versieringen.

Oranje
Omdat Nederland zo'n vreemde markt is,
maakt Pastor zijn eigen keuze uit de Italiaanse schoenencollectie. „We zijn nu alweer bezig met de zomercollectie van 1991.
We bekijken welke elementen we niet uit
het oog moeten verliezen. Ik luister naar
klanten en kijk wat er dit seizoen wordt
gevraagd. Is de neus te puntig of moet die
vierkant? Maar mode blijft
op veel facetten volkomen
ongrijpbaar. We vergissen
ons dan ook zeer regelmatig. Een paar jaar geleden
was de kleur oranje getipt.
Halverwege het seizoen
plofte dat helemaal in elkaar. Hetzelfde
geldt voor donkerblauw dat altijd een goeie
kleur is geweest in Nederland. Plotseling
komt er dan een onverklaarbare tegenvaller.
Het lijkt soms of er een bacil rondwaart."
De voorbereidingstijd van het maken van
een schoen ten spijt, over twee weken moeten er in de winkels zwarte lieslaarzen liggen, als bijvoorbeeld iemand als Madonna
dit model in haar nieuwe clip draagt en het
zeer promoot. Volgens Pastor is de naamsbekendheid erg belangrijk. „Een merk kan

vertrouwen geven, het image hebben van
onaantastbaar betrouwbaar. Vooral mannen zijn honkvast, wat dat betreft." Toch
wordt er niet veel reclame en commercials
gemaakt voor schoenenmode, zoals dat bij
merkkleding wel voor komt.
Het merk Rockport is van plan aan de weg
timmeren met het promoten van de naam.
De stoere image van de casual mannen-,
vrouwen- en jongerenschoenen wordt binnenkort via een snelle,
trendy televisie-spot verspreid. Ook zullen er paginagrote advertenties verschijnen. Volgens Miriam
Slaats van de Rockport-at
deling publiciteit is de tijd
rijp om veel reclame te maken. ,,Wy neDDen
ook het voordeel dat we ons richten op een
doelgroep die houdt van stoere, modieuze
en comfortabele schoenen."
Een nieuw merk als Hammersmith ('Engels van styling en Italiaans van allure')
richt zich op heren met smaak en stijl. Zoals
in veel branches probeert dit schoenenmerk
een 'lifestyle' rondom het produkt te kweken. Vandaar dat er voor de 'Hammersmithman' ook bijpassende lederen tassen, rieinen, schrijfmappen
en portefeuilles verkrijgbaar zijn.
Wellicht 'dat dergelijke benaderingen helpen om de
vooruitstrevende
Nederlandse consument voor het betere
voetenwerk in zijn
namaak lederen portemonnee wil tasten.
Dat het werkt,
blijkt wel uit het succes onder de jongeren van het sportmerk Nike. De sportieve tiener wordt
immers als 'O.K.' beschouwd • wanneer
het Nike-embleem
goed zichtbaar op
zijn schoen is gestikt.
• •
F.R.

Ofl the road' motorfiets

,

Suzuki is op de markt gekomer.':
met de nieuwe motorfiets: de Su
zuki DR65ORS. De motorfiets l
wordt aangedreven door een hek:
maal nieuw ontwikkelde 641 et:
ééncilinder multikleppenmotur
met twee bougies en dubbele balansassen. Hierdoor worden nu> i
tortrillingen en slijtage vermin ;
derd. De Suzuki heeft een aerocly '
namische vormgeving en met zijn dubbele gestyleerde uitlaten heeft ;
deze nieuwe 'off the road' motor-'
fiets een supersportieve uitstruling. Die wordt nog een keer onderstreept door de kleurencombinaties blauw/wit en rood/zwart,
waarin hij leverbaar is. De prijs
voor deze motorfiets is./' 10.4ÜH,-.

Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en bemiddeling
bij hypotheken en assurantiën
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

ra H. W. COSTER B.V. "

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

NVM

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort
ITALIAANS RESTAURANT

Haltestraat 46, Zandvoort

2 serveersters
of 2 kelners
m. ervaring.
Bellen na 13.00 uur 02507-16810

Gevraagd

verkoopster voor de
zaterdag en/of vakantie
vanaf 17 jaar
SLAGERIJ MANTEL
Schoolstraat 3, Zandvoort
Tel. afspr. 023-354871
Na 19.00 uur 023-282716

De lente in huis
met bloemen
van

ERICA

KOK(M/V)

(leeftijd tot 21 jaar)
Voor de koopavond en/of zaterdag.
Een leuke baan voor scholieren
om iets bij te verdienen.
Belangstelling?
Vraag bij onze slijterij een sollicitatieformulier of bel onze afdeling
personeelszaken, tel.: 02503 - 66296.

Radio
Connection
is weer terug
a.s. zondag

(op full-time basis)

MEDEWERKERS KEUKEN

van 11.00-24.00 uur

(zowel op full-time als op part-time basis)

op de 104 FM

ALGEMEEN MEDEWERKERS
HORECA

DROGISTERIJ

(op part-time basis)
Heeft u interesse in één van de hierboven vermelde
vakatures, stuur dan uw sollicitatie binnen 10 dagen
aan de heer Joop Goossens, Horeca Manager of aan
de heer Frank Ligtvoet, Bedrijfsleider keukens.
Voor aanvullende informatie kunt u ook bellen met
de afdeling Personeelszaken. Tel. 02507-20(101).
De afdeling sport en rekreatie zoekt ter versterking
van haar team ten behoeve van het subtropisch
Malibu-bad:

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Gevr.

SCHOONMAKERS (M/V)
leeftijd v.a. 21 jaar
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken
van de garderobe volgens werkrooster.
De werktijden zijn dagelijks van 21.00-24.00 uur.
Sollicitaties kunt u richten aan de heer Jos van der
Velden, Sport en rekreatie Manager of aan de afdeling Personeelszaken.
OP ALLE AFDELING EN KUNNEN ZOMERVAKANTIE MEDEWERKERS WORDEN
GEPLAATST. TIJDENS DE KOMENDE PAASVAKANTIE KUNNEN ZIJ ZICH.NA TELEFONISCH OVERLEG, MELDEN BIJ DE AFDELING
PERSONEELSZAKEN.
CRAN DORADO ZANDVOORT
Postbus 6(10 - 20-10 EC Zandvoort - Tel. 112507-20 000

DE B U N G A L O W P A R K E N OP DE MOOISTE PLEKJES

TOILETJUFFROUW
Strandpaviljoen 15
Ladybird
tel. 12788
Broodje Burger
specialiteit zelfgemaakte TOSTADA
(maisbakje gevuld met
mexicaanse mix)

nu 4.95
Geopend:
11.00-01.00 uur
's nachts
Weekend:
11.00-03.00 uur
's nachts
Dinsdag gesloten.
Schoolstraat 4
tel. 18789

NIEUW:

Bij Steengrill Restaurant
DE VUURBOET
Naast ons onbeperkt steengrillen, bieden wij
U nu ook de mogelijkheid voor

„JAPANSE FONDUE"
U kookt hierbij div. soorten vlees of vis in een
heerlijke bouillon.
Als garnituur, groente, champignons, bami
enz., div. pikante sauzen en frites.
ALLES ZOVEEL U WILT.

29.50
32.50
37.50

Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag,
vanaf 17.00 uur

Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even
Vanaf ±10 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

7,95

Hogeweg 28 tel: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

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

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

Diverse modieuze kleuren. 20 denier mt 36/40 - 40/44 2.25, mt
44/46 2.50. 30 denier mt 36/40 - 40/44 2.50, mt 44/46 2.75.

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Heeft Uw hond last van losvliegend
haar, laat hem goed getrimd gaan dit
jaar.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

HULPKRACHTEN m/v

De afdeling horeca zoekt ter versterking van haar
team:

3,25

ECHTE BAKKER BALK

vraagt voor haar slijterij
Burg. Engelbertstraat 21 in Zandvoort:

Het unieke bungalowpark Zandvoort omvat 440 luxe
bungalows, 125 hotelstudio's en uitgebreide centrale
voor/ier.ingen zoals een subtropisch golfslagbad, een
wedstrijdbad, een scala aan horeca faciliteiten en
shops, bowling- en kegelbanen, vele sportfaciliteiten,
uitgebreide congres- en conferentie-accommodatie.
Het scala aan horecafaciliteiten bestaat onder meer
uit een groot Boulevard Restaurant met terras, een
Grill-Restaurant, een Italiaans Restaurant, een
Pannekoekenrestaurant, een Zwembadsnackbar en
diverse bars. In totaal bieden de faciliteiten plaats aan
ca. 1.000 gasten. De congres- en
conferentie-accommodatie biedt plaats aan 10 tot ca.
1000 personen.

Dat loopt goed,

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Exclusief bij uw echte bakker:
Grote sortering Paaseieren

grote krocht 24,
zandvoort
02507 - 12301

vraagt

Steengrillen
Japanse fondue vlees
Japanse fondue vis

Dit weekend:
Proefslofjes
Slagroomschnitt

„Erica

BELLA ITALIA

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
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WEEKMEDIA 22

.HEMA De normaalste zaak van de wereld..
ZWEMLESSEN

Welkom in de

1 APRIL
AANVANG NIEUWE CURSUSSEN

Foto Boomgaard

Kinderen v.a. 3 jaar. Opl. A/B
Diploma KNZB
Moeder-kind zwemmen
Aquarobic cond.lessen
Senioren vrij zwemmen
Sfeervol lesbad water 30°

vraagt

medewerker/ster
full-time
leeftijd 18 tot 20 jaar.

SPORTAC. NAUWELAERTS DE AGÉ
OVERVEEN

Manege
a.s. zat. van 20.00-03.00 uur.
Sfeer, gezelligheid, dansen een
bloemetje, voor ongebonden
mensen in de Manege
Zandvoortselaan
Corr. kleding.
Eerste zondag van april diner.
Info: tel. 16023

BLOEMENDAALSEWEG 152
TEL 023-276667

Tel. 02507-13529

Wie nu voor een Peugeot 309
kiest, zit er meteen uiterst comforta-'
bel bij. Dat komt om te beginnen door
de vele extra's waar u bijna niets extra
voor betaalt. Tel uit uw winst.
309 XL Profil
Catalogus prijs
Extra's:

23.995,-

elektronische toerenteller
regelbare instrumentenverlichting
digitaal klokje
ruitewisser/sproeier achter
intervalschakeling ruitewissers vóór
in lendenen stelbare bestuurdersstoel
in 2 delen neerklapbare achterbank
verlichting dashboardkastje
middenconsole
plafbndconsol
handgrepen achter met kledinghaakje
uitklapbare achterzijruiten (3-drs)
sierstrip in bumpers
opbergvakken achterpanelen (3-drs)
2 plafonniers
verlichting bagageruimte
sportieve wielplaten
achterspoiler (dieselversies)
Totale waarde extra's 2.25O,Cat.prijs + extra's
26.245,309 Comfort tijdelijk 24.245,Uw voordeel_
2.OOO,-

PEUGEOT 3O9
COMFORT

TIJDELIJK
VOORDEEL
2.0OO,-

De Peugeot 309 Comfort is
voorzien van een 1.4 injectiemotor
met 3-weg katalysator of een 1.9 dieselmotor. Beide uiterst zuinig en
stil. Bovendien kunt u rekenen
op 'n 5-versnellingsbak,
gelaagde voorruit,
diagonaal gescheiden
remsysteem en een
kooiconstructie.
En haast is geboden. Want het
voordeel is groot,
maar de voorraad is
beperkt. Kom dus nu
snel even bij ons langs
voor een proefrit. U bent
van harte welkom.

sSSssSS^^xwww
-•»*«

W

309 COMFORT 3-DRS BENZINE I.4 i 24.245.-. 309 COMFORT S-DRS BENZINE I.41 25.195,-. 309 COMFORT 3-DRS DIESEL I.9 28.445,-. 309 COMFORT 5-DRS DIESEL I.9 29.395.-. PRIJZEN INCL. BTW. EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 490,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT,'AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP

WEG.

ELKE WEEK

Nieuws

HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN
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Donderdag 5 apri| 1990
ZANDVOORT
- De in de oorlog
in Zandvoort en
omgeving opererende
illegale
verzetsgroep de Kleine Patriot
houdt op 5 mei een reünie. De leden van de Kleine Patriot, aangevuld met de kinderen van de reeds
overleden verzetsmensen, komen
dan bij elkaar.
De reünie wordt van 10.30 tot 12
uur gehouden in het gemeente-

50e jaargang nummer 14

Compromis over circuit is in de maak

huis, waar
het college
van burgemeester en
wethouders
als 'gastheer' optreedt. Tevens
houdt de groep van 17 april tot en
met 30 mei in het Cultureel Centrum in Zandvoort een herinneringsexpositie, waar foto's en authentieke voorwerpen uit de bezettingstijd worden tentoongesteld.

Kleine Patriot
houdt reünie

ZANDVOORT - Het lijkt zo goed als zeker dat VVD, D66 en
CDA het nieuwe college gaan vormen. Maandagavond bij de
eerste onderhandelingsronde bleek dat de partijen over het
circuit, het enige knelpunt, aan een aanvaardbaar compromis
willen werken.

Scholieren doen
verkeersexamen

Strijd om Zandvoortse
ther op hoogtepunt

Volgens de Mediawet kan er
echts één zendmachtiging per geneente worden afgegeven. In de
ace voor deze, met het oog op tpeomstige reclame-uitzendmogelijkeden, aantrekkelijke faciliteit zijn
owel de Branding als de ZOO, die in
genstelling tot de Branding uit
eemstede, nog niet uitzendt.

mpasse
Pogingen om tot een samenwermgsverband te komen zijn helaas
lislukt. De ZOO wilde met de Braning een gezamenlijk regionaal pro•amma opzetten met daarin een
eemsteedse editie voor de Branmg en een Zandvoortse editie voor
e ZOO. De Branding vreesde vernippering en wilde daarentegen dat
e ZOO twee uur per dag zou uitzenen onder de vlag van de Branding.
Na geruime tijd, bij gebleken gechiktheid, kan de ZOO na goedkeuen van het Commissariaat voor de
edia de machtiging van de Branng overnemen", stelde de Heemeedse omroep.
De ZOO vond dit een "rare conuctie". "Geen enkele andere lokale
mroep in Nederland hoeft ten overaan van een collega-omroep haar
eschiktheid te bewijzen", aldus de
00.
Om uit de impasse te komen stele wethouder Ide Aukema voor om
e ZOO een proefuitzending van een
ur te laten maken, die door de
randing zou worden uitgezonden
m zodoende de reacties van luisteaars te kunnen peilen. "Want we
ebben van de ZOO geen enkele rerentie, in tegenstelling tot de Branng", was zijn argument. Beide omaepen stemden hierin toe.

Voedend
Vorige week donderdagmiddag
oorde de ZOO dat de ingeleverde
and van één uur lengte nog diezelfe avond om 22 uur door Branding
tegzonden zou worden. De ZOO

jewonde bij
chietpartij
ZANDVOORT - Zondagmiddag
>nd er in een woning aan het Famgeplein een schietpartij plaats.
en 42-jarige vrouw uit Hoofddorp
Qkte gewond. De dader is nog
eeds voortvluchtig.
De vrouw was op visite in Zand'ort toen zij werd geconfronteerd
et haar ex-vriend. Om nog onbeinde redenen schoot de dader enmalen op het slachtoffer. Een
J
gel raakte Öe vrouw in haar bo'nbeen. Zij moest worden opgenoen in een ziekenhuis. De dader
'Uchtte
en is tot op dit moment nog
;
eeds spoorloos.

reageerde woedend, omdat er geen
tijd meer was om de uitzending aan
te kondigen zodat luisteraars kónden reageren.
"Op deze manier kunnen we een
reactie van de luisteraars in Zandvoort wel vergeten. Wij mogen terdege trots zijn op ons product en beschouwen het eenzijdig vaststellen
van de uitzending als een betamelijkheid in het maatschappelijk verkeer", aldus de ZOO in een brief aan
wethouder Aukema.
Deze zei het jammer te vinden dat
de proefuitzending niet is doorgegaan. "Maar het zou ook niet doorslaggevend hoeven zijn voor het advies dat de gemeente aan Commissariaat voor de Media geeft. Voor de
commissievergadering ligt er in ieder geval een voorstel van het college. Misschien. geven we helemaal
geen advies."
Volgens de heer Paagman van de
Branding was het helemaal niet de
bedoeling om luisteraars te laten reageren op de proefuitzending van de
ZOO. "Wij zijn zo bereidwillig geweest om zendtijd ter beschikking te
stellen, maar dan is het zaak van de
programmaleider om uit te maken
wanneer. Over aankondigingen in
kranten is geen enkele afspraak gemaakt", zegt Paagman.
Van het overleg tussen Aukema,
ZOO en Branding zijn helaas geen
notulen gemaakt zodat de hardheid
van de beschuldiging van de ZOO
niet is vast te stellen. Indien door de
gemeente geen beslissing wordt genomen over beide gegadigden voor
een zendmachtiging, kan het commissariaat zelf beslissen wie in aanmerking komt.
Het commissariaat zou in dat geval een hoorzitting in Zandvoort
kunnen beleggen. Ook is het mogelijk dat beide omroepen een positief
advies krijgen. Volgens de wet is het
namelijk voldoende als de omroep
over een representatieve programmaraad beschikt. Het advies hoeft
geen beoordeling van de kwaliteit te
bevatten.

Velen trappen
in 1-aprilgrap

• ' De aanwezigen bij de nep-onthulling vatten de 1-aprilgrap sportief op
Foto's Brams Stijnen

Vorige week donderdag werden in ploeg willen leveren. In de nieuwe
beslotenheid de eerste verkennende ploeg wordt de vertrekkende Ide Austappen gezet tussen de onderhan- \kema van de PvdA vervangen door
delaars van alle partijen. Daaruit de christendemocraat Peter Ingwerbleek dat VVD, D66 en CDA zo snel sen. Jeanette van Westerloo van de
mogelijk een nieuwe wethouders- PvdA maakte aanvankelijk kenbaar
niet in de redactiecommissie, die de
tekst van het nieuwe collegeprogamma op papier gaat zetten, te willen
zitten.
Maandagavond werd het conclaaf
in het openbaar voortgezet met als
doel de verschillende knelpunten
van alle partijen te bespreken. Snel
bleek dat er slechts één knelpunt
bestond, het circuit. Met name de
standpunten van de VVD en D66 liggen, uitgaande van de verkiezingsprogramma's, te ver uit elkaar om
naadloos in elkaar te schuiven.
Andere beleidspunten zijn geen
knelpunten, maar slechts bespreekpunten waar onderhandelingen gewoonlijk niet op kunnen stranden.
"Het circuit is voor D66 aanvaardtaaar indien door de Rijksoverheid
de definitieve A-status is verleend",
luidt de passage uit het verkiezingsprogramma van de democraten.
"Daar moet D66 van terugkomen.
Ook als het circuit geen A-status
krijgt, en de daarbij behorende rijkssubsidie, kan het circuit als zodanig
blijven bestaan. We zijn er al jaren
mee bezig en dan kan je nu niet meer
zo'n standpunt innemen."
D66 hecht ook zwaar aan de milieu-aspecten van het circuit. "Het
circuit zal voor alle evenementen
moeten voldoen aan de eisen gesteld
in de Wet op de Geluidhinder. Het
terugbrengen van de geluidsoverlast
dient bij de bron te worden aangepakt", aldus D66.
Frits van Caspel van de VVD
wenste echter duidelijkheid van
D66. "Ik denk dat veel mensen in
D66 tegen het circuit zijn. Is D66, als
er geen A-status komt, voor het opheffen van het circuit of niet?"
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - De 1-aprilgrap, bedacht door het Zandvoorts Nieuwsblad heeft afgelopen zonaag flink wat reacties
opgeleverd. Het bericht over
de onthulling van het bekende
beeldje van beeldende kunste• Voor kapitaalkrachtige Zandvoorters stond zondag
naar Kees Verkade, dat anderhet politiebureau te koop.
halfjaar geleden voor een reparatie van het Favaugeplein stuurd om verslag te doen van de werd het bureau aan de Hogeweg te
werd weggehaald, was dan ook vermeende feestelijkheden. Wan- koop aangeboden. Via een plaatselijtrouwend waren sommige wel. Van ke makelaar werden er enkele pamterdege voorbereid.
fletten geleend waarop de wereld

Caspel mocht het 'beeld' onthullen.
.Wethouder Frits van Caspel en de De reacties van het publiek en de kond werd gedaan van de ophanden
zijnde verkoping. Korpschef Henry
dienst Publieke Werken zaten in het journaliste waren erg positief.
Alhoewel zij behoorlijk in de ma- Menkhorst was in eerste instantie
complot. Zij waren bereid hun medewerking aan de grap te verlenen. ling waren genomen vatten de aan- niet zo blij met het initiatief van de
In de vroege ochtenduren werd vrij- wezigen het nogal sportief op. "Ik agenten. Hij gaf zondagmiddag opdag door de dienst Publieke Werken had het kunnen weten", verklaarde dracht om de pamfletten onverwijld
al een begin gemaakt met de voorbe- een van de omwonenden, die de achter de ramen vandaan te halen.
reidingen. De grote kist en de drang- 'plechtigheid' bijwoonde. De foto- Toch verklaarde Menkhorst later
hekken moesten het geheel er ge- graaf van het gefopte blad had niet het idee niet eens zo slecht te vinveel waardering voor de stunt. Hij den. "Met de ophanden zijnde regioloofwaardig uit laten zien.
De 'belofte' van Verkade om als had de reis naar Zandvoort voor nalisering van de politie-korpsen is
het handig om een flinke portie
dank voor het uitlenen van zijn niets gemaakt.
schuld mee te brengen. Als wij het
kunstwerk zestig replica's beschikbureau verkopen hebben we voorlobaar te stellen hadden inwoners
pig geld genoeg om stuctureel tien
naar de locatie gelokt. Zelfs een Bureau te koop
Ook de politie voelde die dag wel politiemensen extra in te zetten",
plaatselijk huis-aan-huisblad had
een fotograaf en een journaliste ge- iets voor een grap. Aan het publiek vindt hij.

Leerlingen
planten
bomen
ZANDVOORT
Gisterenochtend zijn tijdens
de
nationale
boomfeestdag in
de
Heimerstraat, een deel
van de Potgieterstraat en de Bilderdijkstraat in
totaal vijfenvijftig jonge bomen
geplant. De bomen werden geplant door de
leerlingen van de
hoogste groepen
van de Dr. Albert
Plesmanschool,
Mr. G.J. van
Heuven Goedhartschool, Beatrixschool en
Nicolaasschool.
Bij de plantwerkzaamheden
werden de scholieren geholpen
door ambtenaren van de dienst
Publieke Werken.

HW

LW

apr
13.25 08.05
apr
01.50
09.25
apr
02.39 10.30
apr
03.26 11.14
apr
03.59 01.05
apr
04.36 01.40
11 apr 05.05 00.45
apr
05.36 01.04
apr
06.05 01.45

HW

LW

-.-21.24
14.26 22.25
15.06 23.47
15.38 --.16.1512.05
16.45 12.25
17.19 12.55
17.55 13.25
18.2513.55

Vanstanden: 10 apr. VM 05.18 u.
"ïngtij: 11 apr. 17.39 u. NAP +95cm
•J

De Zandvoorter Pieter Groen
toont in de bibliotheek foto's
van zijn reis door China.

Ksiim pioen
TZB/Teunissen toonde zich
c
het afgelopen weekend een
O
sterke kampioen. Het team won
met 6-0.

Slitojaclfat
Nostalgie tot de kill er op
volgt

Nieuw troephuis
voor The Buffaio's
ZANDVOORT - Najaren van
onzekerheid krijgt de Zandvoortse scoutinggroep The
Buffalo's een nieuw troephuis.
Zondag wordt het nieuwe onderkomen naast Duintjesveld,
bij de voormalige Panoramabocht van het circuit, geopend.
Enkele jaren heeft de scoutinggroep in onzekerheid en moeilijkheden verkeerd over een vervangend
troephuis, nadat het oude tot de
grond toe was afgebrand en The Buffalo's in een te klein noodgebouw
zaten. Na veel onduidelijkheid over
het circuit, wordt zondag eindelijk
het nieuwe troephuis feestelijk geopend. Voordat wethouder Jan Termes van sport, recreatie en welzijn
om 14 uur de officiële opening verricht, treedt om 13 uur een drumband op.
Na het officiële gedeelte is er voor
belangstellenden gelegenheid deel te
nemen aan diverse scoutingsactiviteiten. Het nieuwe troephuis is zo
ruim van opzet dat nieuwe leden
zich weer kunnen aanmelden.

Gemeente moet keuzen maken

Strandpolitie blijft
verzekerd van positie
ZANDVOORT - De strandpolitie blijft verzekerd van haar
positie in Zandvoort. Dat bleek
maandgavond tijdens de vergadering van de raadscommissie
Algemene Zaken, waar de
voorjaarsnota op de agenda
stond. Het grootste deel van
die in hoofdzaak financiële
nota wordt aanstaande maandag in de commissie Financiën
behandeld.
Duidelijk is wel dat er in Zandvoort de komende jaren keuzen gemaakt moeten worden, want bij ongewijzigd beleid ontstaan er tekorten.
In de vorig jaar september gepresenteerde notitie 'Politiezorg Zandvoort' werd uit bezuinigingsoverwegingen de mogelijkheid geopperd
om de strandpost met ingang van dit
seizoen te sluiten. In een brief aan
burgemeester Van der Heijden geeft
korpschef H.J.A. Menkhorst uiting
van zijn zorg over het de laatste jaren in menskracht verminderde politiekorps.
Het niet meer bezetten van de
strandpost heeft volgens hem-, in
verband met de openbare orde, tot
gevolg dat de veiligheid op een ande-

re manier zou moeten worden ingevuld, zoals het inhuren van een bewakingsbedrijf en het verminderen
van parkeer- en verkeersoverlast.
"De maatregelen laten onverlet de
verantwoordelijkheid van de politie
om op te treden waar het haar wettelijke taak betreft. Echter het toezicht en de daadwerkelijke hulpverlening aan baders en surfers zal niet
meer plaats kunnen vinden. Een zo
drastische vermindering over de afgelopen jaren van ongeveer 25 procent heeft dusdanige nadelige consequenties voor de politiezorg in Zandvoort dat deze onmogelijk door gemeentelijke activiteiten ten behoeve
van de politie ongedaan kunnen
worden gemaakt. In grote lijnen zullen wij uit moeten gaan van een verminderde politiezorg", aldus Menkhorst in zijn brief.
In de commissievergadering van
Algemene Zaken werd duidelijk dat
de gemeente in de beurs tast om
deze zorg van de politie enigszins te
verlichten. Deze zomer nog wordt er
61.000 gulden uitgetrokken voor het
aanstellen van één strandagent.
Door eigen bezuinigingen zorgt de
politie deze zomer nog voor twee
tijdelijke krachten.
Vervolg op pagina 3

13 weken voor maar f 10,50.

l Nieuwsblad
Foto Berlott

(ADVERTENTIE)

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
JM
COIFFEURS \
JM COIFFEURS

BAY<
T c l. l 3056

yOEKADo

vrijdagavond
geopend

"«* - kado -«rt»«v

TEL. 14040

TEL. 18855

l

DAGGI
MODE

Nieuwe kollektie is
binnen
TEL 20136

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE
TEL 14267

Q
ï/

/v-r v

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet Xandvoorts Nieuwsblad

• Scholieren van de Zandvoortse basisscholen hebben gisteren in totaal vijfenvijftig bomen geplant

o
O

Na vele jaren neemt Corrie
o
van der Meer afscheid van
O
de plaatselijke dierenbescherming.

ik hebben.
Natuurlijk, elk-Omdatkrantikmoet
graag wil weten wat zich in mijn

Waterstanden
atum

ÖEZEWEEK

WD, D66 en CDA vormen
waarschijnlijk nieuw

ZANDVOORT
tegenstel- Ongeveer honling tot voorderd leerlingen
gaande jaren verleent
van de basisscholen in Zandde politie,
voort leggen maandagochtend het wegens geldgebrek, geen medeverkeerspraktijkdiploma af. Ge- werking aan het verkeersexamen.
huld in oranje vesten fietsen de Op de route staan deze keer ex-pokinderen vanuit Zandvoort-Noord litiemensen, die vrijwillig medenaar het centrum en weer terug. werking verlenen, verdekt opge• Op hun rit door het dorp moe- steld om de verkeerskundige kwaten de leerlingen de moeilijkste liteiten van de kinderen te beoorpunten in het dorp passeren. In delen.

ZANDVOORT - De strijd tusen lokale omroepen om de
andvoortse ether is op een
oogtepunt beland. De proefitzending van de Zandvoortse
)mroep Organisatie (ZOO) op
e concurrerende zender van
e Branding is niet doorgeaan. Desondanks wordt het
dvies over een zendmachtiing aan het Commissariaat
oor de Media maandagavond
n de commissie Financiën beproken.

Oplage: 4.900

Adres: l
J L
L
I'ostcode/Tlaats: L
Telefoon: i i i i
l l l l l
(iïro/Ikmknr: i i i i i i i i
J
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f4.40*
D halfjaar f 25.50 D jaar f 46* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020 -668.1.4.00.
Stuurde»; bon in een open envelop naar
\Veeknftdia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken.

D kwartaal f 14.-
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FAMILIEBERICHTEN

ptt post

vsmuw

PTT POST HAARLEM
zoekt voor haar kantoor te Zandvoort
Het is niet
te geloven

2 ZATERDAGBESTELKRACHTEN (m/v)

Maar 't is
heus waar

Bep
wordt 80 jaar
Meesteres in de liefde en steun voor veel mensen
in zeer benarde tijden.
Fam. Corper
Fam. Prcsser

voor maximaal 8 uur per dag

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.

Onder leiding van de sectiechef Bestelling verricht u
werkzaamheden binnen het bestelproces, zoals:
• voorbereiden van een bestelwijk
• uitvoeren van een bestelwijk

Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

,

Zijlweg 183/TeL023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

A H

t Traiteur
traiteur

Albatros

U wordt verzocht uw schriftelijke sollicitatie binnen een
week te sturen aan:

PTT POST HAARLEM,

Haltestraat 34
Tel. 02507-12025

afdeling Personeelszaken
Eventuele inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer R.
P. M. de Reus, personeelsfunctionaris PTT Post
Haarlem, telefoon 023-181528.

P. van KLEEFF

Kwekerij
van Stolbergenweg 1 Tel. 17093
Struiken en heesters

Assortiment speciaal voor Zandvoortse tuinen

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 00 mm
hoon kunt u gebruiken Om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, \ergadering, himelijk, geboorte of andere famiheberichten
U bereikt met deze advertentie 11200 menben in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts f29,- (E.xcl. 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-10011

Vanaf 10 april zijn wij weer
IEDERE DAG GEOPEND.

l

Tel.

Kroon B.V.
17619/16500

Tel. 16500

Stegeman
Schouderham

AUTO-MOTOBBUSCHOOL

FRANS VAN SPRANG

Theorie per video
ƒ 145,incl. werk + leerboek,
losse lessen
ƒ 13,50
(zonder boeken).
Nieuwe cursus start
dinsdag 10 april a.s.
in het zaaltje van de Ger. kerk, Julianaweg 15.
Van 19.30 tot ±21.30 uur.
/n/.: Bert Hoogendijk
14946 of 023-370408.

De winkel wordt tijdens de verbouwing zeer
sterk uitgebreid, met o.a. een eigen keuken,
,zodat wij in staat zijn alle produkten
voortdurend m voorraad te hebben.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DA G en NACHT bereikbaar

Tel.

9,95

Bloemkool
per stuk

Spar perziken
liter blik

02507-13278

|Begrafenissen
en crematies!

Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig
ledere maandagochtend open

CELSIUSSTRAAT 192

l* Daar ligt onze belangrijkste
Ipaak en dienstverlening.
| Daarnaast kunt u bij ons

itèrecht voor:
!• inschrijvingen
!• Uitvaartverzekering
! NIVÖ-POLIS
ff» een Naturauitvaartovereenkomst

V'"U

Autoverhuur vanaf
25,- tot 45,- p. dag.
excl. brandstof en
B.T.W.; 100 km. vrij.

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

SPORTACAOEMIE
NAUWELAERTS

GEEF U NU ALVAST OP!

DEAGE

WAT STAAT U TE WACHTEN?
Het doel van de cursus is op een verantwoorde en natuurlijke manier
overtollig gewicht kwijt te raken en vooral óók uw figuur te
verbeteren. Wij doen dit door een combinatie van een speciaal
aangepast trainingsprogramma en juiste voeding. Het
voedingsgedeelte staat onder leiding van onze diëtiste Ineke
Kroezen en de trainingen staan onder leiding van gediplomeerde
sportleraren. De arts, verbonden aan ons instituut, zal zorg dragen
voor de medische begeleiding. Tevens wordt voor u een
streefgewicht bepaald door verschillende metingen.
DUUR VAN DE CURSUS: 10 weken, waarin u 2x per week een
aangepast trainingsprogramma krijgt en begeleid wordt t.a.v. de
voeding (dieet). SUCCES VERZEKERD! Uw gewicht zal minimaal 1
kg per week verminderen.
KOSTEN: 225.- voor de gehele cursus, inclusief de gehele
begeleiding.
START: 9 april.

Kom naar de laatste introductiedag
op zaterdag 7 april 14.00 uur

NU VANAF 129,50
DIREKT AAN HET
WATER WONEN

Dan zal het hele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te
informeren en uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen niet
komen, dan is natuurlijk ook telefonische informatie en inschrijving
mogelijk.

GRATIS
Buiten het cursuspakket kan iedere deelnemer vrijblijvend éénmaal
gebruik maken van de sauna én vrijblijvend deelnemen aan onze
wekelijkse "trim-u-fit-training" op de zaterdagmorgen.

Tuinvijvers - vissen - planten pompen - spuitfiguren kabouters en eenden

DIER.PLEZIER

GRANDIOZE SCHILDERIJENVERKOOP

Grote Krocht 28
Zandvoort

Gevr.
Flinke Hulp
bij part.
voor 2 ocht. p.w.
Br. o. no. 997785 bur.
v.d. blad.

ff Vraag rustig vrijblijvend
Salie inlichtingen bij:

Gebouw „De Krocht" - Grote Krocht 41 te Zandvoort

DE WIT VERHUIZINGEN

^UITVAARTVERZORGER
j Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
{Tel. 02507-17244

In de week van maandag 9 t/m zat.
14 april gaat weer de nieuwe
„Sportief afslanken"-cursus van
start. Door de geweldig goede
resultaten van de afgesloten
cursus hopen wij weer een nieuwe
groep cursisten op een goed en
gezond spoor te zetten.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

*

|P. J. d'HONT

FIT EN
SLANK
DE ZOMER
TEGEMOET

De poeliersartikelen-groep wordt na de
verbouwing zeer sterk uitgebreid:
Niet alleen wild en gevogelte .
maar ook kant en klare bereiding
van deze artikelen.

10 lessen voor

Kilo
Rundergehakt

5 april 1990

Uw traiteurshapjes en maaltijden kunt u
gewoon blijven bestellen en afhalen,
maar nu bij ons Restaurant.

Voor de Pasen
tijdig reserveren.

Heel
Casino
witbrood

Voorbereidingsbesluiten

De besluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning voormelde
percelen zijn aangegeven, voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening,
Raadhuisplein 4 (geopend ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur).

P. Leffertstraat 13 - Zandvoort
tel. 19453
b.g.g. tel. 023-285708

KIJK DIT BEDOELEN WE NU
MET EXTRA VOORDELIG!
BIJ DE SPAR

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

VERBOUWEN

G. van Engelen

10 barkrukken

-plaatsen2dakkapellen
-veranderen achteruitbouw
- interne verbouwing
-vergrotenen veranderen woning
- plaatsen tuinhuisje
-idem
-idem
-idem
-idem
-idem

vanaf 2 april 1990. De winkel zal in verband
met de overlast worden gesloten gedurende
een periode van enkele weken.

Autoverhuur

Te koop
aangeboden:

ConstantijnHuygensstraatIO
Secr. Bosmanstraat 32
Jac. van Heemskerckstraat 43/45,
Julianaweg31
achter volkstuincomplex Keesomstraat
idem
idem
idem
idem
idem

In de winkel zullen wij u graag adviseren over
uw thuisdmers, festiviteiten en party's en
aan de hand van voorbeeldfoto's van onze
produkten.

groenblijvend en bloeiend.
Bloeiende violen en primula's
bemesting vaste planten

Verleende bouwvergunningen
002-B-90
022 B-90
025 B-90
165B-89
015 B-90
016 B-90
017 B-90
018 B-90
019 B-90
020 B-90

(art.22,lid2W.R.O.)
De gemeenteraad heeft bij besluiten van 27 maart 1990 op grond van artikel 21 W.R.O.
verklaard, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de percelen:
- Kennemerweg 4;
- Brederodestraat132;
- lr.Friedhoffplein16;
- Boulevard Paulus Loot 49.

Uw Poelier / Traiteur gaat

Postbus 99100, 2000 NA Haarlem.

ADVERTENTIES

023-315 855
ty ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Wij bieden een part-time funktie voor onbepaalde tijd.
Het salaris is conform de CAO voor zaterdagbestellers.

nieuwe vaatwasmachine,
voorlader

- wijzigen gevelpui

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

In deze funktie bent u verantwoordelijk voor het op een
klantgerichte wijze bezorgen van poststukken.

Te koop
aangeboden:

Louis Davidsstraat 11

Men kan deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Gezocht wordt naar vlotte, flexibele medewerkers, die
bij voorkeur woonachtig zijn in Zandvoort.

Remy en Yvon
Wij wensen jullie heel veel
succes met j'ullie sportschool
„Fitness Paradise"
Nicky, Agnes, Gert, Annemiek. Rob,
Piet, Carmen, Eva, Henk, Linda, Jim,
Shirley, Timothy, Linda, Jan Willem,
oma Draaijer, Wim, Anneke, Gerard
Hein, Peter.

Aangevraagde bouwvergunning
45 B-90

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS

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

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX. 023-274785

Meer dan 150 olieverf schilderijen
van jonge kunstenaars, moderne werken,
prachtige landschappen, airbrush-werken,
stillevens en bloemen.

Zeer lage prijzen! Gratis toegang!
Zat. + Zon. 7 + 8 april a.s. van 10.00 tot 17.00 uur.
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Pieter Groen toont
foto's over China

Minder ouderen
duiken in extra
warm zwembad

ZANDVOORT In de open- optreden van het leger tegen de stu
bare bibliotheek aan de Prm- denten "Toen ik daar liep drong het
tot me door op diezelfde
besseweg wordt vanaf zaterdag langzaam
23 jaar geleden Moa Zedong
tot en met 28 april een foto-ex- plaats
de Culturele Revolutie begon en vijf
oositie van de Zandvoorter tig
miljoen gardisten het zuivenngs
Pieter Groen georganiseerd
lieten uitvoeren", vertelt
De 38-jange Zandvoorter proces
Groen
maakt zijn reis door China in
1989 Reizen zit hem m het
bloed De tentoonstelling bevat Soepel
ongeveer dertig foto's, aange- Onder de indruk was hij van het
ochtendritueel waar
vuld met enkele uit Israël en gymnastische
aan massaal m China wordt meege
Nepal
daan "In Shanghai werd ik 's mor
Als
scheepswerktuigkundige
/wierf hij onder andere door de
Zuid Amerikaanse landen Na een
verblijf van twee en half jaar in Is
rael keerde hij in 1978 terug naar
Nederland Daarna werd hij onder
vndere uitgezonden naar Saoedi A
rabi, Noord Amerika, Australië en
N"ieuw Zeeland Zijn belangstelling
\oor China is ontstaan toen hij in
1988 door de buurlanden India en
Vepal trok In het Himalaya gebied
kwam hij in contact met Tibetaanse
v luchtelmgen
In totaal heeft Pieter Groen een
naand door China gereisd Hij was
>p l mei van het vorig jaar getuige
\ an de protesten op het Tian An Men
ilem m Peking, die in de nacht van 3
op 4 juni uitmonden m een bloedig

gens om een uur of vijf wakker van
een vreemd eentonig gegons In het
park tegenover mijn hotel bevond
zich een groot aantal Chinezen die
ochtendgymnastiek, het Taiji, aan
het doen waren Dat is een óombina
tie van het geestelijk en lichamelijke
in de mens Het Tjaiji kent ruim
honderd lichaamsposities Ik was
erg verbaasd over de soepelheid
waarmee de vaak oude Chinezen
zich bewogen Al bijna duizend jaar
wordt deze vorm van ochtendgym
nastiek in China beoefend Heel
vroeg in de ochtend zijn de mensen
daarmee bezig, op straathoeken,
pleinen en parken "
Een bijzondere belevenis vond
Pieter Groen een bezoek aan het zie
kenhuis in Suzhou "Je loopt rustig

j Weekenddiensten
Weekend 7/8 april 1990
POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
lummer 12000
\MBULANCE tel 023319191 (On
gevalllen), Centrale Post Ambulan
cevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
bcherming) 023 246899
HUISARTSEN: De volgende huisart
sen hebben een gezamenlijke waar
leming, inlichtingen daarover via
het telefoonnummer van de, eigen
uiisarts J Anderson, 12058, B van
Bergen, 19507, C Jagtenberg, 13355,
Mol, 15600,, P Paardekoper,
16737, H Scipio Blume, 19507, F
V/eenink, 12499 Avonddiensten van
17 00 tot 08 00 uur, weekenddiensten
\an vrijdag 16 30 tot maandag 08 00
uur Spreekuurtijden in het week
end (voor dringende gevallen) za
erdag en zondag 11 30 en 17 00 uur
•\anvraaghmsbezoek voor 10 00 uur
s morgens Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Fliermga wor
den verstrekt via nummer 12181
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
\potheek Zeestraat Apotheek, J W
Veutel, tel 13073
•Vijkverplegmg Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
^iloskundige
Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
voort,
tel
02507 14437,
bgg
023341734
)ierenarts Mevrouw Dekker, Thor
>eckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Dierenbescherming: Vereniging v h
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023 383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)

02507 13888,
Asiel
Haarlem
023 244443
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur
Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort- Koninginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur De kosten per
persoon bedragen J l, enkele rit,
ƒ1,50 retour
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Verder volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH: Gratis
voor leden Eerste en derde dinsdag
v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30
uur 't Stekkie, Flemmgstraat 9
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500
Taxi: tel 12600
Woningbouwvereniging
EMM
Klachtentelefoonnummer
techm
sche dienst 17577 Bestuurlijk
spreekuur iedere eerste dinsdag
van de maand van 19 30 tot 20 uur

ZANDVOORT - De belangstelling voor het zwemmen
voor ouderen op maandagoch
tend loopt terug De Algemene
Nederlandse Bond voor Oude
ren (ANBO) is daarover teleur
gesteld
De bond komt nu met uit de kos
ten en is genoodzaakt het tarief te
verhogen tot vier gulden De tempe
ratuur van het zwemwater is spe
ciaal voor de ouderen extra hoog (28
graden) In de maand april mogen
ouderen ook op maandagmorgen
van tien tot half elf gebruik maken
van het subtropisch zwembad van
Gian Dorado Zwemmen kan ook op
Tweede Paasdag (16 april) en Komn
ginnedag (30 april)
Op de dinsdag na Pasen (17 april)
houdt de ANBO m het Gemeen
schapshuis een gevarieerde middag
met onder andere zang volksdansen
en vertellingen Op dinsdag 24 april
kunnen liefhebbers mee met een
dagtocht naar het Brabants streek
museum en de smokkelaarsroute
Deelname kost /4950 Inschrijven
kan vrijdag 13 april van twee tot drie
uur s middags

• Pieter Groen
bij zijn fototentoonste Hing
m de bibliotheek
„Ik was erg verbaasd over de
soepelheid
waarmee
de
vaak oude Chinezen zic.h bewogen, » i
Fo to Berlolt

door de bedden op de acupunctuur
afdeling cloor en overal zie de rook
van de wai me naalden Ook staan er

fietsen, m China een statussymbool
tegen de bedden ' Ook keek hij zijn
ogen uit op de vrije markten die

Corr?j van der Meer neemt o/scheid

Dierenbeschermster
krijgt erepenning

Na twintig jaar heeft Corry
van deir Meer een punt gezet
achter haar activiteiten voor
de plaatselijke afdeling van
de Nederlandse Vereniging
tot Bescherming van Dieren
Uit erkentelijkheid voor haar
inzet werd haar donderdagavond t ijdens een geammeerde Dijeenkomst in het Gemeensc hapshuis de erepenmng van het Hoofdbestuur
uitgereikt door de plaatsehjke voorzitter Huberts
In zijri toespraak memoreerde
deze hoe mevrouw Van der Meer
zich altijd voor honderd procent
heeft mjjezet voor het dierenbe
schermimgswerk, dat zich in de
loop der jaren steeds meer uit
breidde Acties van het hoofdbe
stuur, zoals bijvoorbeeld protest
tegen lesjbatterijen, ondersteunde
zij met liet verzamelen van hand
tekenmg;en en het copieren van ge
gevens ter verspreiding op de
scholen
Zij voi id het heel belangrijk dat
de jeugd bij het werk voor de die
renbescherming werd betrokken,
reden waarom zij indertijd de
Jeugdbrigade oprichtte, waarvan
zij tot begin van dit jaar leidster
was Zij onderhield de contacten

met pers, politie en het Kennemer
Dierentehuis aan de Keesom
straat, was regiovertegenwoordig
ster, behandelde klachten en orga
niseerde ieder jaar de activiteiten
rond Dierendag „Je was een
praatpaal, een duizendpoot en een
raadsvrouw Je had voor alles een
oplossing We zullen je missen,"
aldus de heer Huberts, die zijn
woorden vergezeld deed gaan van
een fraai boeket bloemen Dat met
alleen het bestuur haar zal missen
bleek uit een toespraakje van me
vrouw Gotte, die als lid van de
Werkgroep acht jaar met haar
heeft samengewerkt „We gunnen
je van harte dat je nu meer vrije
tijd krijgt, maar het zal met mee
vallen voor jou een opvolgster te
vinden "
Uit haar dankwoord voor de ver
leende onderscheiding taleek dat
Corry van der Meer onder een vals
voorwendsel naar het Gemeen
schapshuis was gelokt, waar ze tot
haar verbazing haar beide kinde
ren, het voltallig bestuur en een
aantal leden van de Werkgroep
aantrof Het werd een gezellig sa
menzijn waarbij onder het genot
van een hapje en een drankje af
scheid genomen werd van een ac
tieve dierenbeschermster •
Kr M

sinds 1978 weer in China zijn toege
staan Daar wordt werkelijk alles
verkocht wat eetbaar is, zoals hon

den, katten muizen kikkers slan
gen en duizendpoten het woi dt alle
maal opgegeten

Vervolg van voorpagina
Peter Ingwersen liet weten minder
moeite met de D66 tekst te hebben,
die blijkbaar met eenduidig was
Volgens mij denk D66 ook over een
circuit zonder A status', aldus zijn
exegese
in de raadscommissie Algemene Za
Na een schorsing voor intern be
ken even aan de orde Na koit be raad van de D66 fractie bleek dat de
raad bleek dat de APV niet wordt democraten bereid waren om over
veranderd om broodjes^aken langer een voor al^e partijen aanvaardbare
open de mogen laten zijn Op aan formulering te praten In de redac
dringen van Jaap Methorst van de tiecomrmssie (die bestaat uit Jan
VVD werd door de burgemeester Termes Frits van Caspel en Peter
toegezegd dat er nog deze week. de Ingwersen red) zullen we het wel
aanschrijving de deur uitgaat, waar eens worden over een aanvaardbaar
in het ontheffingsver^oek van compromis ' liet D66 voorman Jan
Broodje Burger om tot vier uur Termes weten
open te mogen blijven wordt afgewe
Jeanette van Westerloo van de
zen Zodra deze binnen is stapt PvdA, die de uitsluiting van haar
Broodje Burger naar de Raad van partij waarschijnlijk al vermoedde,
State om tegen de gemeente te pro liet weten om alsnog in de redactie
cederen Zolang deze procedure on commissie te willen zitten Daartoe
der de rechter, zullen we op vrijdag bleken echter de onderhandelaars
en zaterdagnacht gewoon tot vier met bereid 'Je kunt niet met z'n
uur open blijven Dan maar burge vieren een pen vasthouden' aldus
lijk ongehoorzaam maar de omzet Van Caspel Dinsdagavond worden
m dat laatste uur kunnen we met de onderhandelingen voortgezet
missen aldus Trees Burger

Broodje Burger naar de
rechter over sluitingstijd
ZANDVOORT - Om m de
weekeinden ook na drie uur 's
nachts open te kunnen blijven,
stapt Broodje Burger deze
week na de Raad van State om
een kroonprocedure tegen de
gemeente aan te spannen
Volgens de op l april van kracht
geworden Algemene Politie Veror
demng (APV) krijgenbroodjeszaken
geen ontheffing meer om na drie uur
s nacht open te blijven
Volgens Trees Burger van Brood
je Burger is het economisch beslist
nodig om tot een uur of vier open te
blijven Op verzoek van Jaap Met
horst van de VVD en Jan Jongsma
van GBZ kwam het sluitingstijden
probleem van de zogenaamde ont
nuchtermgszaken maandagavond

Verzamelbeurs

Structureel tekort van een ton
Vervolg van voorpagina
Het is echter de bedoeling van de
gemeente om te proberen om struc
tuieel drie strandagenten aange
steld te krijgen De kosten hiervan
bedragen 113500 gulden
Op de begroting van Zandvoort
prijkt in de meerjarenraming, een
structureel tekort van ruim 100 000
gulden
Daarnaast zullen er de komende
jaren nog extra middelen gereser
veerd moeten worden voor een aan
tal zaken, zoals de renovatie van de
Zuid Boulevard, samenvoeging van
het gasbedrijf met Haarlem, ont
wikkelingen rond het circuit, huis

vesting van het ambtelijk apparaat
en de genoemde structurele bijdrage
aan de politie "Het zal duidelijk zijn
dat er de komende jaren extra keu
zen gemaakt moeten worden', ver
meldt de nota
Om deze kosten te dekken denk
het college van burgemeester en
wethouders onder andere aan de
verhoging van de toeristenbelastmg
van 25 cent tot een gulden per over
nachtmg in 1991 hetgeen m totaal
240 000 gulden oplevert Voor wat
betreft de lasten voor de burgers
denkt het college kostendekkende
tarieven voornoolrecht reinigmgs
recht en afvalstoffenheffing

(ADVERTENTIES)

Kerkdiensten

Peze bank bgroq$^^

U eekend- 7/8 april 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur ds J A van Leeu
w en, Medewerking Jongerenkoor
Kindernevendienst i h Jeugdhuis
«ereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur Ds
Selms, Haarlem

JA

van

Geloofsgemeenschap
l rijzmnige
\PB
Zondag 17 uur Agape maaltijd
Roomskathoheke Kerk:
Zaterdag 19 00 uur Th Duijves
Zondag 10 30 uur Th Duijves
Kerk v d Nazarener, Zijlweg 218,
laarlem
Zondag 09 30 uur Zondagsschool en
'ijbelgespreksgroepen
Zondag 10 30 uur Morgendienst, Ds
Holleman
Zondag 19 00 uur Zendingsdienst
913 april 19 30 uur Stille week over

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
ring
Kantoor Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dms
dag 10 13 14-16 u woensdag 9-11 u don
derdag 10 12 en 13-17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
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dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
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02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
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Faxnummer redactie 020-452508
Abonnementspnjzen ƒ 14 per kwartaal l
23 50 pet half jaar ƒ 4b per jaar Voor
Postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
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Crèche en kmdernevendienst
Zondag 19 00 uur avonddienst, Ds
C Holleman

maar dan....
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.Een stukje breder
-Wat hoger

Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
1900 21 00 uur Inl R vanRongen,
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel
023 244553

'Ietsje zachter
Ietsje smaller
Wat harder
Een beetje lager
Een Perida zit goed. Dat bewijzen zo'n 40 modellen in onze showrooms. Omdat w« ze zelf, maken
kunnen we met uw .speciale wensen rekening houden. Onze leer- en stoffencollecties behoren
tot de absolute top. Kom even langs voor een uitgebreide proefzit. Of bel'voor'.ddcumentatie.

Natuur inspireert
werk van exposanten

--

--r •;-•',*" *

»; KROMME SPIERiNGWEG 5S5. VIJFHUIZEN (IIJ HAARLEM). TEL 02501-1044:*'•~
NU OOK IN OISTERWIJK. HEUSDENSEIAAN 50. TEL 0«242-IS]25. SHOWBOOMS' ~ ;
OPEN MA. T/M ZA: 10.00-17.00 UUR. VRIJDAG IS.00''Tdt'MÏOÓVU'ilRil?*.; -

ZANDVOORT - Een tentoonstelling over het werk van
Sophia Olthuis en Wim Verzijlbergen is tot en met 30 april
te zien in het atelier van Jaap
Bouwhuys en Nel Klaassen,
aan de boulevard Paulus Loot
21 in de weekeinden na afspraak via 02505-14934

Nieuw college
VVD, D66 en CDA

;

ZANDVOORT De Verzamelaars
beurs Zandvoort wordt zondag 8
april weer gehouden in het gemeen
schapshuis aan de Louis Davids
straat in Zandvoort Objecten als
poppen, sieraden, postzegels, luci
fermerken, prentbriefkaarten, mun
ten, boeken en dergelijke zijn weer
te ruil en te koop Een tafel huren is
mogelijk Meer informatie is ver
krijgbaar bij F L Tervelde, tel
02507 12303 of de heer G H v d Eij
ken, tel 02507 14234 De verzamel
beurs is geopend van 13 tot 17 uur

Decorating Workshop
start met cursussen
ZANDVOORT - Desiree Goode
Molenaar heeft een aantal speciale
cursuspaketten samengesteld over
technieken om een huis aan te kle
den' Vanaf 27 april start zij met kor
te informatieve cursussen onder de
naam 'The Decorating Workshop'
Marmeren sponzen en drapoerieen
zijn technieken die nu m een dag
geleerd kunnen worden Alle cursus
sen zij inclusief koffie thee een
lunch alsmede de benodigde maten
alen De cursusdagen duren van 10
tot omstreeks 16 30 uur Deelname
kost 155 gulden Meer informatie is
verkujgbaar bij Desiree Goode Mo
lenaar, tel 02507 18647 The Decora
ting Workshop is gevestigd aan de
Wilhelmmaweg 16 in Zandvoort

Collecte Reumafonds
ZANDVOORT
Het Nationaal
Retimafonds heeft tijdens de collec
te van 12 tot 18 maart in Zandvoort
16015,30 opgehaald Vorig jaar werd
nog 4529 gulden ingezameld Wie
alsnog wil bijdragen kan dat doen
viapostgiro 3241 n v van het Reuma
fonds in Den Haag

In eetcafé „The Londoner" kunt u zichzelf tonnetje rond eten.

Coirry van der Meer krijgt de erepenning van voorzitter Huberts
De Haarlemse Sophia Olthuis
Foto Berlott
maakt vooral abstract werk, waarbij
zij zich laat inspireren door de na
tuur Haar werk is vanuit oervor
men opgebouwd Zelf zegt ze 'Mijn
werk kun je vergelijken met klassie
ke muziek Je vraagt met wat het
voorstelt, maar ondergaat het' De
tekeningen die zij m Amerika maak
De gebruiker heeft binnen dertig
te, zijn echter met abstract Ze
seconden geld in handen
maakte potretten van gekleurde
mensen In eerste instantie waren
ZANDVOORT Sinds kort biedt
de Amerikanen daar niet erg mee superniarkt De Spar m Zandvoort
ingenomen, maar later leverde ze Noord de klanten een nieuwe bood
discussies op over rassendiscrimi schappenservice Dagelijks kan men
natie
voor 16 uur een boodschappenlijstje
ZANDVOORT De familie Vei hu
Wim Verzijlbergen komt uit per fax doorgeven, deze staan dan
Heemstede en maakt houtsmjwer om 18 ,uur klaar om afgehaald te revoort uit Zandvooit krijgt mor
genochtend om 10 uur m het Albert
ken Het zijn associaties met de na worden'
Heyn filiaal aan de Grote Krocht een
tuur, soms een mens, een dier, een
Het
iaxnummer
van
De
Spar
m
van de viei extia pnjzen van het AH
plant
19694
Lettel spel uitgereikt De piijs be
Verzijlbergen streeft naar een per
staat uit een Siemens Magnetron
fecte harmonie tussen vorm en m
Plus ter waai de van l 798 gulden De
houd van het hout Hij let daarbij
familie
Verhui evooi t won de prijs in
erg op de structuur van zijn maten
ZANDVOORT De Ami obank aan
aal
hel Kerkplein in Zandvoort be de eerste ronde
schikt s.mds vorige maand ovei een
Amrom.atic Geldautomaat om snel
en gemakkelijk geld op te nemen
ZANDVOORT Sinds twee weken
ZANDVOORT - Kunst uit ge
Met gebruikmaking van een pas
meentelijk bezit is van 11 tot en met en PIN code is geld opnemen heel is Zandvooit een Eetcafé rijker In
22 april te bewoneren in het cultu eenvoudig en 24 uur per dag moge hotel Keui aan de Zeestraat 51 kan
reel centrum aan het Gasthuisplein luk De pas moet in de automaat men voor verstel king van de inwen
9b, tussen half twee en vier uur, gestopt worden, waarna de PIN co dige mens terecht in in Eetcafé Te
Kust en Te Keur
maar niet op maandag en dinsdag de inget oetst wordt

ZAKELIJK BEKEKEN

Service per fax

AH-prijs in
Zandvoort

Amromatic

Te Kust & Te Keur

Gemeentekunst

t

ONBEPERKT gegrilde spareribs

ƒ 15,50

En met onbeperkt bedoelen we ook onbeperkt. Lekker gemarineerd en knappeng gegnld
Wij serveren ze met knoflook- en cocktailsaus zelfgemaak'e Vlaamse fnten en gemengde salade (als u wilt mag u uw vingers erbij aflikken)
Keuken open vrijdag - zaterdag - zondag vanaf 12 00 uur
Alleen de sfeer is onbetaalbaar m eetcafé „The Londonei "

Kerkstraat 5, Zandvoort, tel. 02507-15363

j Dommel
IK HEB EErs MUIS VOOR
JE 6SVWPEN POMMËL MAAR
HOU JE EkSSNLJk
WEU
VAN KEIZEM0
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VERBOUWINGSUITVERKOOP
OP ALLES 10%-60%
ALLÉÉN TOT EIND DÉZE WEEK

MEUBELEN - VERLICHTING - SERVIEZEN - BESTEKKEN -KADOOS
SLOTERWEG 139
BADHOEVEDORP.
TEL: 02968-94631-94823
Je koopt een nieuw pand ... maar waarop was die

Middelbare
tuinbouw
scholier
b z.a. voor

'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!
500 gram

BRAADWORST

MENU VAN DE WEEK
MET RECEPT

4,95

beslissing eigenlijk gefundeerd?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

250 gram

SLAGERSLEVERWORST

TUINWERKZAAMHEDEN
Tel. 02507-16494.

NVM
UAOLAMI

H. W. COSTER B.V.

'telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

2,25

2,10

Paap
Palmpaas haantjes
1,95
Pensee Aardbeientaartje 9,75
Proef paasslof met spijs 3,95
Nu nog keus, maar bestel
tijdig uw paasei

100 gram

FRICANDEAU

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

DOE 'T EENS ANDERS
HEERLIJKE
BRAADWORST
MET WITTE BONEN

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

NIET LANGER IN DE KEUKEN
DAN NODIG

-«?

G. Zwinkels
Haltestraat 30
Speel mee
met onze lente bingo

HAVO achter de rug:
je wilt aan het werk.,
maar je wilt ook dóórieren?

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

WEBER'S
Schoonmaakbedrijf-glazenwasserij

NIEUW:

Bij Steengrill Restaurant
DE VUURBOET

Je schooltijd zit er bijna op, hoogstens nog de laatste puntjes op de
"i" zetten Eindelijk je kans om aan
het werk te gaan; niet meer alle
dagen in de schoolbanken. Maar je
kijkt ook vooruit. Je weet hoe
belangrijk een goede beroepsopleiding kan zijn voor je toekomstige
loopbaan. Je wilt daarom wel dóórleren, maar dan op een andere
manier..

Naast ons onbeperkt steengrillen, bieden wij
U nu ook de mogelijkheid voor

„JAPANSE FONDUE"
U kookt hierbij div. soorten vlees of vis m een
heerlijke bouillon.
Als garnituur, groente, champignons, bami
enz., div. pikante sauzen en frites.
ALLES ZOVEEL U WILT.

Steengrillen
Japanse fondue vlees
Japanse fondue vis

29.50
32.50
37.50

Lerend werken/
werkend leren

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

Gaarne reserveren
Geopend vrijdag,
zaterdag en zondag,
vanaf 17.00 uur
Heeft u door de week een feest,
verjaardag of wilt u gewoon
gezellig uit eten, bel ons dan even
Vanaf ±10 personen reserveren wij
ook op weekdagen.

üw Postcode is goud waard!
WIH 100.000 MET UW POSTCODE

Iedere' maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers v.m
de Nationale Postcode Loterij Hoofdprij/i-n van 25 000,-, 50 000.-, 100 000,Vcrdcr vele Postcodopriizen van 10, , 25,-, 50,-, 100,-, 500,-, en 1000,

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!
Het t-poculc van de Nationale Postcode Lotcnj is dat. als m uw postcode iemand een
I'ostcodcpnjs wint, iedereen die in de?cl r de pob.li.ode' woont .lutum.itisili dezelfde pnjb
krijgt uitgekeerd' 'maximaal 50 loten per postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

800.000 SUPERPRIJS'm

Alt. u minimaal 5\ meedoet in
12 mn.uulrn d.m lelt uw unieke |
postcode lotnuninier mee voor
WIN 'EEN TON'
BON
de grote iuperjjarpnjs van
/* wil meedoen jjn de Postcode Latent f '* w'
S
kans mjken op Een van öe vete pniren
o
maar liefst

Meedoen is heel eenvoudig

U vult de bon hiernaast
in
D.urmcc mnchli),rt u de Nationale
1'osU.ode 1/itrnj om een üentje |>cr
lot van uw giro of bank ,if te
schnj\en
De Loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nummer
LO B90098'17789 d d iO/IO/1069 De
utlDliq /11 wurttonqt puhl ut-id in i)p?i knnt
l n ut «t n lint il il tijhl uli n
l'ii|;cn bovi n / 100(1 wuuli n lx 1 1 t nu l
25% tinrissiH ll)Cl IMIMIJ IUi|UmtMl in
trckkirujslijstcn /i|" vctkri|(jljj,lr ui) IIL|
secretariaat van de Stichting Nationale
Postcode Lotcri|
•^•^^a
^t Willemsparkweg 176
*•^^^^ 1071 HT Amsterdam
NATIONALE D(1 opbicnqsl van <!L

tf

L O T E R IJ !

'"'"'<

Ik machtig u hieibij maandelijks lot wederopzeggmg het
g
aangegeven bedrag van onderstaande rekening al Ie schuiven
En ik maak naast de maandelijkse pnjjen kans op de superjaarpnis
van 800 000
IMSTIIANK
1IANK

Q

l lol (10 ) Q 2 lolcn(?0 )

G

loten (

gulden)

Un Ue.

Naam

datum

Adtt>:
nii|n postcode is l l l l l

l l l handtekening

Woonplaats
Dom bon opsturen in een open enveloppe zonder
postteqcl •i.m Nationale Postcode Lotent,
Antwoordnummer 11067, 5200 VC Dsn Bosch

Bij de Amro Bank kun je kiezen
voor een combinatie van werken
én leren, praktijk én theorie Via
een tweejarige beroepsopleiding
van het ECABO, volgens het leerlingstelsel. Een opleiding met een
landelijk erkend diploma op
MBO-niveau
Je leert het beroep in de dagelijkse bankpraktijk. Daarvoor
bieden we je een leer-arbeidsovereenkomst aan voor vier dagen per
week; voor die dagen ontvang je
een normaal salaris.
Theorielessen ondersteunen
de praktijk; daarvoor ga je een dag
per week naar een streekschool.
De kosten van die opleiding nemen
wij uiteraarü ^r onze rekening
Na afronding van de opleiding
kom je in aanmerking voor een
vaste aanstelling Dan worden ook
afspraken gemaakt over je verdere
loopbaan. Want geholpen door de
vele opleidingsmogelijkheden die
Amro biedt, kun je geleidelijk doorgroeien naar zwaardere functies.
En met deze ECABO-opleiding
heb je alvast een extra steun in de
rug.
Zo betekent werken bij de
Amro Bank óók werken aan jezelf!
In en rond Amsterdam kun je
binnen onze bank kiezen voor
twee mogelijkheden: een opleiding
tot secretaresse op een afdeling van
het hoofdkantoor of een opleiding
tot commercieel medewerker bankbedrijf in het kantorennet.

Secretaresse (m/v)
Bij verschillende hoofdkantoorafdelingen in en rond Amsterdam
zijn opleidingsmogelijkheden voor
secretaressefuncties: in het
centrum, Zuidoost, Buitenveldert
en Amstelveen.
Het eerste deel van de opleiding (Secretaresse A) duurt een
jaar en leidt je op tot een afdelingssecretaresse op middelbaar niveau.
Belangrijke onderdelen van praktijk en theorie zijn vooral telefoonbehandeling, agendabeheer, postbehandeling, tekstverwerking.
In het tweede jaar ga je verder
met de vervolgopleiding Secretaresse B Je ontwikkelt je dan in de
richting van de zwaardere secretaresse/assistente van de manager
De accenten verschuiven dan in de
richting van organiseren, communicatie, bestandsbeheer, bedrijfskunde.

Commercieel
medewerker (m/v)
In Amsterdam en wijde omgeving
(b.v ook Alkmaar, Haarlem, Gooi)
vind je diverse mogelijkheden om
te worden opgeleid voor een afwisselende commerciële functie in ons
kantorennet. Daarbij staan de
dienstverlening en het verkopen
van bankprodukten aan klanten
centraal.
Tijdens de opleiding loop je
op verschillende afdelingen stage.
Bij de start zijn je voornaamste
werkzaamheden het helpen van
klanten bij het opnemen, storten
en overboeken van geld en het
geven van informatie.
Naarmate je meer ervaring
opdoet, komt de nadruk meer te
liggen op het adviseren van
klanten en het verkopen van
produkten en diensten van de
bank.

Wat wij vragen
Je hebt HAVO met economie. Voor
de secretaresse-opleiding heb je
daarnaast ook talen in je vakkenpakket en bij voorkeur een typediploma. Voor de commerciële
opleiding heb je naast economie
ook handel en/of recht.
Je bent bereid te (blijven)
studeren; je leeftijd is 17 t/m
20 jaar; je bent accuraat; je hebt
een dienstverlenende en klantgerichte instelling.

SPECIALITEIT
schoonmaak van gebouwen
schoonmaak van luxaflex
verhuur tapijtreinigers
Bel voor info: 14764-14090

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

Hoe kun je solliciteren?
Een schriftelijke sollicitatie kun je
vóór 18 april a .s. sturen naar:
Amro Bank, Afdeling Personeelzaken, mevrouw G.K.S. Kunst,
Postbus 1220, Telelift 651,
1000 EH Amsterdam.
Zij zal ervoor zorgen dat je
brief in behand eling wordt
genomen door leen afdeling met
opleidingsmogdijkheden.
Voor telefo nische informatie
kun je terecht b ij:
de heer J.N. Tanis (020-283984),
de heer J.J AM. van Brunschot
(020-283812), mevrouw J.E. van
der Lende (020-287264).

Randstad
heeft volop
werk
Apothekersassistenten m/v
M i v direct kunnen wij apothekersassistenten plaatsen in de
regio Haarlem De werkzaamheden betreffen de magistrale
receptuur en counterverkoop Representatief voorkomen is
gewenst Ook herintredende assistenten vragen wij te
reageren
Informatie bij Sandra Siebelmg, tel. 023-31 93 04,
Haarlem, Ged Oude Gracht 82e

•v randstad uitzendbureau

NU ECHTE
VERSE PENS
EN BOEKMAAG
(dus niet bevroren)

ledere donderdag,
vrijdag en zaterdag
bij uw
Dierenspeciaalzaak

Amro Bank

DIER_PLEZIER
l qrote krocht 20 zandvoort
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TZB/Teunissen toont
zich sterke kampioen
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van TZB/Teunissen heeft er geen twijfel over
laten bestaan wie de sterkste is
in de tweede klasse. Ruim voor
het einde van de competitie
heeft dit Zandvoortse team het
kampioenschap reeds veilig
gesteld. Daarvoor behoefde het
team van coach Jan van der
Wal niet eens voluit te gaan.
Het won van Beurszicht met 61 en onder de vrolijke klanken
van het opgetrommelde muziekkorps werd het kampioensfeest gevierd.

In deze wedstrijd bleek Martin
Kruyff de grote man door de gehele
doelpuntenproduktie voor zijn rekening te nemen. Veelal werd hij daartoe in de gelegenheid gesteld door
Peter van der Heyden.
Ondanks dat TZB/Teunissen het
kampioenschap niet meer kon ontgaan maakte het team een nerveuze
indruk. Wel namen de Zandvoorters
het initiatief, maar konden dat in de
beginfase niet in doelpunten uit-

drukken. Na een kleine tien minuten spelen brak Martin Kruyff eindelijk de ban (1-0), maar toch liep
het nog niet vloeiend. Beurszicht
verdedigde zich stug en bleef lang in
het spoor van TZB/Teunissen. In de
laatste zeven minuten van de eerste
helft draaide TZB/Teunissen op volle toeren.
Toen uitstekend zaalvoetbal en de
stand werd uitgebouwd naar een ruime 4-0 voorsprong.
De strijd was beslist en de spelers
van TZB/Teunissen dachten al aan
het aankomende feest. Het hoefde
niet meer zonodig en daardoor
kreeg Beurszicht meer vat op het
spel. Kwam een paar maal gevaarlijk door, maar doelman Huub Halewijn toonde zijn klasse.
Slechts éénmaal moest hij de gang
naar het net maken. In eerste instantie stopte Halewijn de strafschop,
maar in de rebound was hij kansloos, 5-1.
Tot meer bleek Beurszicht niet in
staat. TZB/Teunissen hield de wedstrijd volledig onder controle en in
de slotminuut bepaalde de trefzekere Martin Kruyff de eindstand op 6-

1. Door dit kampioenschap promoveert TZB/Teunissen naar de eerste
klasse, waarin het volgend jaar moet
worden aangetreden tegen de Zandvoortse teams, Zandvoortmeeuwen
en Bad Zuid/ZVN.

SPORT KORT

Verdiend
Het was een verdiend kampioenschap van TZB/Teunissen dat dit
jaar ongeslagen bleef. Slechts éénmaal werd in deze competitie gelijkgespeeld en er wordt nog volop meegestreden in de bekercompetitie.
Coach Jan van der Wal vond eveneens dat het zeer terecht was dat zijn
team kampioen werd. „We hebben
het hele seizoen goed gespeeld en
zijn ongeslagen gebleven. Dan ben je
terecht kampioen geworden", stelde
Van der Wal. „Na de eerste helft
tegen Beurszicht was de winst al
binnen en konden we wat rustiger
aan doen.
Ja, het was klasse van de jongens.
Dit team blijft bij elkaar en volgens
mij kunnen we volgend jaar best
goed meedraaien. Daarvoor hebben
we de capaciteiten".

Voetbal
De zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen kwamen voor het
laatst dit seizoen in competitieverband uit. Dat de Zandvoorters er
niet alles aan hebben gedaan blijkt
uit de grove nederlaag van 6-2. Lang
heeft Zandvoortmeeuwen meegestreden met de top, maar nu er niets
meer op het spel stond was het over
en uit. Toch kunnen de Zandvoorters op een redelijk seizoen terugkijken, maar misschien had er meer
ingezeten.

• Het kampioensteam van TZB/Teunissen.
Folo: Bram Stijnon

Goede vangst van Zeevisvereni
ZANDVOORT - Na een te lange pauze is de Zeevisvereniging
Zandvoort er weer tegen aan gegaan. Door het stormachtige
weer, van de afgelopen winter, kon er niet eerder gevist worden.
Nu dus weer volop activiteiten met twee bootwedstrijden en een
viswedstrijd vanaf het Noorderstrand. Opmerkelijk wel was de
goede vangst van de leden van de visclub.
De in februari en maart geplande
zeeviswedstrijden konden door het
stormachtige weer niet doorgaan
maar vorige week kon er eindelijk
weer gevist worden. Al was het maar
net aan want ook toen was de windkracht nog 4 a 5. Door de vrij ruwe
zee werd er door vijftien van de 24
deelnemers vis gevangen. Deze wedstrijd werd ook gekenmerkt door
het feit dat de schipper het schip,
door de slechte weersomstandigheden, niet goed op een wrak kon krijgen.

waren op deze viswedstrijd afgekomen.
Met 11 kilo en 500 gram werd Ed
Vermey eerste terwijl op een gedeelde tweede plaats eindigden Rob
Demmers en Hans Koster met 10
kilo en 250 gram vis. Ab Elsgeest
haalde 8 kilo en 900 gram uit het
den verliep een stuk beter, alhoewel water wat goed was voor de vierde
'er in de beginfase weinig werd ge- plaats.
vangen. Maar na de kentering van
het getij kwam de boot precies boven het wrak te liggen en begon de
vangst pas goed. Dat wrak vissen Punten
een heel speciale bezigheid is, onderNa deze wedstrijd werden de punvonden verschillende leden van de ten toegekend voor de grootste vis
visvereniging, want men zat nog en voor de meeste vis. Eén punt voor
sneller vast aan het wrak dan dat er de grootste vis in de eerste wedstrijd
vis gevangen werd. Mede door het kregen: Mike van der Raadt, Herprachtige weer en de toch wel goede man Hogkamer, Piet Paap en Ab
vangsten werd het een zeer gëslaag- Elstgeest. In de tweede wedstrijd
•de dag. Maar liefst 22 deelnemers scoorde Johan van Gasteren twee

Daardoor werd er veel gevaren
maar weinig gevist. Tot slot vertrok
men naar de steenstort voor Wijk
aan Zee waar toch nog door negen
leden vis gevangen werd. Uiteindelijk werd Mike van der Raadt eerste
met 2010 gram vis. Op ruime afstand
werd Herman Hogkamer tweede
met 1090 gram en de derde plaats
ZANDVOORT - Vorige week ZVM was eindelijk los en bepaalde
was voor Fred Schilpzand met 950 speelde het derde herenhand- de ruststand op een 13-8 voorsprong.
In de tweede helft ging Casinogram.
balteam van Casino-ZVM de
op de ingeslagen weg voort.
De wedstrijd van l april jongstle- kampioenswedstrijd
tegen ZVM
Het sportieve BSM slaagde er in de
BSM. Door BSM met 24-13 te tweede
in slechts vijfmaal te
kloppen werd het derde team scoren. helft
De Zandvoortse doelman
van Casino-ZVM kampioen, Molanus mocht een strafworp newat na afloop tot grote feest- men en benutte die uitstekend.

Casino-ZVM 3 behaalt titel

Cliteur stevig op
kop bij schakers

vreugde leidde.

Door waarschijnlijk de zenuwen
verdedigde Casino-ZVM in het eerste kwartier slecht. BSM profiteerde
ZANDVOORT - In de inter- daar goed van en wist zelfs een 2-1
ne schaakcompetitie heeft voorsprong te nemen. Moeizaam
Olaf Cliteur zijn leidende posi- kwam Casino-ZVM op gang, waartie danig verstevigd. Met nog door BSM tot 3-3 de stand in evenacht ronden te gaan heeft hij wicht kon houden.
goede vooruitzichten op het
Daarna waren de Zandvoorters
clubkampioenschap.
goed opgewarmd en kon het spel beDoor een remise tegen zijn naaste ginnen.
rivaal Jack van Eijk houdt Olaf CliDoelman Gij s Molanus kreeg
teur ruim overzicht op zijn naaste
concurrenten. Ook Hans van Brakel steeds minder ballen te verwerken
liet zien wie er in dit seizoen de en moest hij in actie komen dan
meeste aanspraak mag maken op deed hij dat voortreffelijk. Casinoeen uiteindelijke derde plaats.
Door een overwinning op Ter
Bruggen, die naar de zesde plaats
werd verwezen, nestelde Van Brakel
zich stevig op de derde plaats. De
strijd om de vierde en vijfde plaats is
voorlopig nog helemaal open. John
Ayress en Lindeman maakten er een
puntendeling van.

punten en kregen Piet Paap, Ton
Goossens, Bart Goossens, Rob Demmers en Ton van Hoek één punt.
Punten voor de meeste vis gingen
naar Mike van der Raadt en Hans
Koster. Rob Demmers ving een
prachtige kabeljauw van maar liefst
90 centimeter hetgeen een evenaring
van het clubrecord van Ton Haak
betekende.

Strandwedstrijd
Ook voor de eerste wedstrijd vanaf het Noorderstrand bestond met
12 visliefhebbers een goede belangstelling. De vangsten waren uitstekend te noemen en vooral veel bot,
gul en een enkele paling werd verschalkt.
Het vangen van een paling is een
zeldzaamheid zo vroeg in het seizoen en de uiteindelijke winnaar
Willem Minkman wist er één van 68
centimeter aan de haak te slaan.
Minkman haalde 3350 gram vis uit
het water en werd dus winnaar voor
Johan van Gasteren met 2950 gram
vis waaronder een knappe gul van 50
centimeter. Henk Bluys werd derde
met 2550 gram vis en haalde de
meeste vis naar boven, namelijk 14
stuks.
De volgende wedstrijd vanaf het
Noorderstrand staat op 17 april aanstaande op het programma.
(ADVERTENTIE)

Voor het publiek werd het een bijzonder leuke handbalwedstrijd
waarin Casino-ZVM duidelijk de betere was. Met goed handbal liep Casino-ZVM weg naar een uiteindelijke 24-13 overwinning, voldoende
voor het kampioenschap.
De heren van Casino-ZVM werden, na het laatste fluitsignaal, van
de voortreffelijk leidende scheidsrechter, door het handbalbestuur in
de bloemetjes gezet.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Het team vertrok daarop naar het
clubhuis om tot in de kleine uurtjes
het kampioenschap te vieren.

ZVM junioren kamp

Na de 25 ronden ziet de toptien
van de ranglijst er als volgt uit: 1.
Olaf Cliteur, 2. Jack van Eijk, 3.
Hans van Brakel, 4. John Ayress, 5.
H. Lindeman, 6. J. ter Bruggen, 7.
Ton van Kempen, 8. Edward Geerts,
9. G. Twint, 10. P. Termes.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM - OG d-jun., 18.30
HOCKEY
uur.
Zondag: ZHC dames - Terriërs Z'75 - ZVM 2 D-jun., 19.00 uur
Zandvoort N. 7 - Halfweg 3, 19.45
12.45 uur terrein Duintjesveld.
uur
ZHC heren - Haarlem 14.30 uur
TZB - Hoofddorp, 20.40 uur ZVM 2
terrein Duintjesveld.
- Turn Tum 2, 21.25 uur Trefpunt Beurszicht, 22.20 uur Zandvoort
VOLLEYBAL
Zaterdag: Sporting OSS dames - N. 8 - Halfweg 4.
Delta Lloyd 3 20.00 uur PellikaanMaandagavond in de Pellikaanhal.
hal: 20.45 uur Nihot JBS - SwagerSporting OSS heren - Heemstede man, 21.40 uur ZVM 2 - Geel Wit 2,
22.20 uur Scandals - Sekura vet.
18.30 uur Pellikaanhal.

Herstel van hockeyteams
ZANDVOORT - Na de misstap van vorige week hebben
de ZHC hockeyteams zich
knap hersteld. De Zandvoortse
heren wonnen uit met 3-1 van
Myra en nemen nu een gedeelde koppositie in. De ZHC-dames kwamen tot een zwaar bevochten 3-3 gelijkspel tegen
Bennebroek en stelden zich zo
goed als veilig.

Naar het zich laat aanzien zal het
grootste gedeelte van deze jeugdige
schaakenthousiasten op de dag van
het officiële examen, medio mei, het
fel begeerde diploma in ontvangst
nemen.

Zandvoorts
Nieuwsblad
ZANDVOORT - Dat de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen over genoeg talent beschikt bleek ook weer
de afgelopen zaterdag. Toen kon opnieuw een kampioen begroet worden.
Onder leiding van de coaches Dobias Bloem en Barry
Paap behaalde het Zandvoortmeeuwen E 2 junioren
team het kampioenschap.
Om dat kampioenschap te behalen werd met maar liefst
7-2 gewonnen van Bloemendaal.
Op de foto staand van links naar rechts: Jelfrey van
Duijn, Dennis Burggraeve, Michel Paap, Michel van der

kort om de razendsnelle aanvallen
te onderbreken. Dat lukte dus niet
en ZHC stormde na een 0-3 voorsprong.

Het grote offensief werd beloond
met drie knappe velddoelpunten
van Willem Jubels, George Polman
en Wouter Kolk. Nadien nam ZHC
wat gas terug, waardoor Myra onder
de druk vandaan kwam. Door het
benutten van een strafcorner kon
Myra terugkomen tot 1-3, maar verDoor het gelijke spel van Eecht- der liet ZHC niets toe.
rop staat ZHC weer op gelijke hoogte met dit team. Haarlem volgt op
één punt en vol spanning wordt uit- Dames
gekeken naar het slot van deze comWas Bennebroek in de eerste helft
petitie.
de betere ploeg, ZHC was dat in het
tweede gedeelte. Daarom was de 3-3
Haarlem komt zondag in Zand- eindstand terecht. Bennebroek nam
voort op bezoek. Aanvang van deze duidelijk het heft in handen in de
wedstrijd is om 14.30 uur op het eerste helft en onderstreepte dat
Duintjesveld. Tegen Myra heeft door een 1-0 voorsprong te nemen.
ZHC de strijd vrijwel constant gedicteerd. Al in de eerste helft een ster- Uit de sporadische uitvallen scoorde
ker en goed combinerend ZHC dat Helen Plantinga de gelijkmaker
echter door de stugge Myradefensie voor ZHC, maar het was opnieuw
werd afgestopt, 0-0.
Bennebroek dat de leiding nam. Op
een prima moment, namelijk vlak
In de tweede helft een nog sterker voor de rust, slaagde ZHC erin de
aandringend ZHC dat het tempo op- gelijkmaker te scoren. Het doelpunt
schroefde.
kwam van de stick van Tanja van de
Myra kwam handen en voeten te Brink.

Standen voetbal
Vierde klasse KNVB
Velsen
Nieuw Vennep
Geel Wit
Hoofddorp
Renova
Onze Gezellen
De Brug
TYBB
DSOV
VSV
Van Nispen
Zandvoortmeeuwen

18-27
18-17
18-21
18-17
18-21
18-17
18-20
18-14
18-19
18-14
18-17
18-12

Eerste klasse HVB zaterdag
SCW
22-35
J. Hercules
22-21
SVIJ
22-33
DCO
22-15
Energie
22-32
Halfweg
22-14
Kennemers
22-29
HBC
22-12
Velsen
22-27
Hillegom
22-11
Zandvoortmeeuwen
22-25
VSV
22-10

De Zandvoortse schaakjeugd legde vorige week-een proefexamen af
voor de pionnen, toren en koningsdiploma's.

iedere week bij
duizenden abonnees
in de bus!

Zondag: VSV-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Velsen.

N*

Overige uitslagen uit de 25e ronde
van afgelopen donderdagavond in
het gemeenschapshuis
waren:
Geerts-Van Kempen 0-1, Bosma-Van
Elk 1-0, Marquenie-Termes 0-1,
Drost-De Oude 1-0, Molenaar-Gude
1-0, Van der Meyden-Hangraaf 0-1,
Paap-Berkhout 1-0, SchiltmeijerWiggemansen 1-0.

voor ongeveer één
piek per week een
heel jaar lang het
plaatselijke nieuws
thuisbezorgd!

HANDBAL
Zondag
Casino-ZVM dames - ADO 2 15.00
uur terrein, binnencircuit
VOETBAL
Zaterdag: SCZ'58-Zandvoort'75 Casino-ZVM heren - LSVV 13.45
14.00 uur.
uur terrein binnencircuit.

Sportagenda

Wal. Zittend van links naar rechts: Robert ten Pierik, Nicki Post, Aron Waardenburg, Rico Louritzen, Dennis Nelson.
De Zandvoortmeeuwen jeugdspeler Arnold Mettes
kreeg de eervolle uitnodiging om op het KNVB sportcentrum een selectiewedstrijd te spelen. Arnold Mettes
maakt daardoor een goede kans gekozen te worden in
de selectie van het Nederlands jeugdteam tussen 14 en
16 jaar.
Van de 23 overgebleven jongens worden er 16 geselecteerd. Op het KNVB sportcentrum wordt een wedstrijd
gespeeld tegen amateur hoofdklasser Elinkwijk.

Tweede klasse HVB
Spaarnestad
Schalkwijk
EHS
THB
Vogelenzang
KIC
Heemstede
Overbos
SVIJ
TZB
BSM
Spaarnevogels

Tweede klasse HVB zaterdag
Overbos
21-38
DSOV
20-16
Renova
21-33
TZB
21-14
Geel Wit
21-31
KHFC
21-13
Stormvogels
21-28
DEM
21-11
Van Nispen
20-26
BSM
21-10
SVJ
21-24
Concordia
21- 2

Basketbal
Tegen het onderaan de ranglijst
vertoevende Early Birds heeft het
Lions juniorenteam een gigantische
overwinningbehaald. De Zandvoortse junioren lieten de gasten alle hoeken van de Pellikaanhal zien en
wonnen met de enorme cijfers van
143-29. Lions was veel te sterk en
speelde een perfecte partij basketbal. Reeds na vijf minuten een 10-0
voorsprong die in de tiende minuut
28-3 was. Onder het bord heersten
Roland de Vries en Bart Mol in de
rebounds en Dave Kroder en Jeroen
van Galen zorgden voor de passes en
de breaks. Mede door het hardwer- .
kende duo Martin van der Aar en
Vincent Telling ging Lions door
naar een 62-11 ruststand. In de tweede helft een nog groter overwicht
van Lions dat de eindstand bepaalde
op 143-29.
Scores Lions: Roland de Vries 28,
Dave Kroder 28, Bart Mol 26, Vincent Telling 25, Jeroen van Galen 16,
Martin van der Aar 14, Mike Kroder
6.

Volleybal
De volleytaaldames van Sporting
OSS kwamen de afgelopen week
tweemaal in actie. Door twee fraaie
overwinningen werken de Zanclvoortse dames zich enigszins uit degradatiegevaar. Eerst werd Delta
Lloyd na een spannende partij met 31 opzij gezet. De eerste set was nog
voor Delta Lloyd met 13-15, maar
daarna kwam Sporting OSS pas
goed los.- In het Zandvoortse team
waren de routiniers Riet Vossen en
Thea Terol opgesteld en dat bracht
de nodige rust in het spel. Delta
Lloyd werd vervolgens verslagen
met 15-2, 15-12 en 10-15.

In de tweede helft waren de rollen
omgedraaid en was ZHC sterker.
Het overwicht werd uitgedrukt in
één doelpunt van Manon Kist, 2-3.
Het grote overwicht leverde voor
ZHC te weinig op.

Ook tegen Unitas waren de punten
erg duur en die moesten in Zandvoort blijven. Sporting OSS streed
met veel inzet, maar na de eerste
twee verloren sets zag het er somber
uit, 13-15 en 6-15. Door de derde set
met 15-13, na enorm veel spanning,
te winnen kwam de ommekeer. Met
goed opgezette aanvallen werd de
vierde set gepakt met 15-9 en ook de
vijfde set werd in Zandvoorts voordeel beslist, 15-8.

In deze fase had er meer afstand
genomen kunnen worden. Nu kon
Bennebroek dichtbij blijven en zelfs
vlak voor het einde de gelijkmaker
scoren, 3-3.

Door de 3-2 overwinning stijgt
Sporting OSS een paar plaatsen,
maar in de komende weken moet er
toch nog punten gepakt worden om
zich definitief veilig te stellen.

Emmen en Spiers houden
kans op kampioenschap

ZANDVOORT - Mevrouw
Spiers en de heer Emmen hebben tijdens de zesde wedstrijd
in de vierde competitie van de
Zandvoortse Bridgeclub een
geslaagde poging gedaan om in
de A-lijn als eerste te eindigen.
Ze behaalden afgelopen woensdagavond 65,18 procent. Ze
nu ook kans om club20-35 houden
20-18 kampioen te worden.

20-33
20-17
20-25
' 19-15
20-24
20-14
20.-22
20-11
19-21
20- 3

De zondag-elf van coach Thijs
Bouma snakken eveneens naar het
einde van deze toch wel teleurstellende competitie. Na de nederlaag
tegen Vogelenzang van afgelopen
zondag moet TZB nog tweemaal aan
het werk. Tegen de op bezoek zijnde
Vogelenzang waren de Zandvoorters
volstrekt kansloos. In de eerste helft
nam Vogelenzang al een 0-3 voorsprong. In de tweede helft een machteloos TZB dat Vogelenzang zag
weglopen naar een uiteindelijke 2-8
overwinning. Voor de Zandvoortse
doelpunten zorgden Jan van der
Drift en Paul Vleeshouwer.

Van Beek, mevrouw Visser met de
heer Van Leeuwen en mevrouw
Stocker met de heer Stomps. Gedegradeerd naar de C-lijn zijn de heren
Emmen sr. en Saueressig, de damse
Haverkate en Rudenko en mevrouw
De Kruijff met de heer Kleijn.

De dames Fokkens en Kinkhouwers spelen in de C-lijn en willen dat
graag continueren. Zij stonden echter op een degradatieplaats en haalden daarom alles uit de kast. Zij werden eerste met 62,50 procent en dat
Na deze competitie volgt er nog was voldoende. Tweede werden de
maar één en daarna zal blijken wie dames Menks en Roest met 61,61
het beste speelde tijdens dit seizoen. procent.
De heren Groenewoud en Smit
staan nu in de A-lijn op de tweede De dames Dekker en Reijn, Menks
plaats met een achterstand van 0,47 en Roest en Van Os en Saueressig
procent. Mevrouw De Leeuw en de zijn gepromoveerd naar de B-lijn,
heer Braun ontsnapten deze avond terwijl de dames Berghoff en Dröse,
aan degradatie. Zij werden tweede V.d. Ntilft en Verhage en Van Duijn
met 55,36 procent. De heren De en Veldhuizen gedegradeerd zijn
Leeuw en Polak zijn uiteindelijk naar de D-lijn.
toch gedegradeerd. Zij gaan het saIn de D-lijn haalden woensdag de
men met de heren Spiers en Veldhuizen en mevrouw De Vries en de heer dames Van Ackooy en Drenth vernietigend uit en zij toonden daarmee
Haalman in de B-lijn proberen.
overduidelijk aan dat zij niet in deze
In die B-lijn werd vorige week lijn thuis horen. Hun score van deze
woensdag regelmatig gescoord. Als week was 65,63 procent. Tweede \vc-reerste eindigde het gelegenheid- den de damesKlinkhamer en Meijer
spaar van de dames Van Os en Sle- met 59,23 procent. Gepromoveerd
gers. Zij behaalden 55,36 procent. naar de C-lijn zijn dus de dames van
Tweede werd het echtpaar Hoogen- Ackooy en Drenth, het echtpaar Van
dijk met 53,72 proceijt. Gepromo- .Til en de dames Klinkhamer en
,.
veerd naar de A-lijn zijn het echtpaar Meijer.
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Receptie?
Feestje?

VIP

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

Broodje Burger

Oppas gevraagd/
aangeboden

VIDEOTHEEK
Zeestraat 34
tel. 19580
De nieuwste dagfilms

OPPAS gevr. voor 2 kinderen,
10 en' 2, maandagmorgen,
dinsdagmiddag en vrijdag
8.30-18 uur, Zandvoort. Br. o.
nr. 719-76923 bur. v.d. blad.

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789
TREINENRUILBEURS
16 april, 2e' Paasdag, 11-16 u.
Computerapparatuur
Vinkenstraat 44, Zaandam.
en software
* Verzamelbeurs Zandvoort
in Gemeenschapshuis, zondag 8 apr. van 13 tot 17 uur.
T.k.a.: COMMODORE 64,
Ruilen, kopen, verkopen. Toedisk-drive, monitor, spelletjes.
gang gratis. Inl. 14234/12303. * Narda en Rob gefelici- Tel. 02507-15727.
* Vissen doe je op zee, soft- teerd. Papa en Mama, Jan en
ball en voetballen bij TZB. Bel Patrick.
Radio/tv/video
voor inl.: tel. 02507-12670.
Voor trouwfoto's
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- Vlotte intell. vr., 30-40 jr.,
24 uurs service
Foto Boomgaard
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- zoekt handige vr. om samen
kamer te behangen. Daarna
TV- EN VIDEOREPARATIE.
ten
Grote Krocht 26
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis bij jou? Br. o. nr. 701-76924
Snel en betrouwbaar.
bur. v.d. blad.
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Meestal thuis gerepareerd.
Tel. 13529
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Geen voorrijkosten.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
Tel. 020 - 91 24 27.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
Foto Boomgaard
*• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
Grote Krocht 26.
2042 JM Zandvoort.
schoonmaak/glazenwasserij
Telefoon: 13529.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
UW FILM OP VIDEO
1421 AA Uithoorn.
Tel.
02507-17935
Bob
Schm'idt
ƒ 1,75 per minuut met
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
gratis achtergrondmuziek.
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Bij
Lessen en clubs
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, NieuwsVIDEOTHEEK
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
en andere Latijns-Amerikaanse dansen leer je bij
huurt u 5 films voor
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieDansschool Alegria
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantode spotprijs van
Er wordt gedanst zoals in het land
ren verkrijgbaar.
van herkomst, dus geen namaak!
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
Voor alle informatie over cursussen, workshops en
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
swingavonden: tel. 020-275834 of 050-733819,
een hele week.
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
Galgenstraat 44, 1013 LT Amsterdam.
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
Zeestraat 34, Zandvoort
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
TENNIS
Tel. 1958Q
Huishoudelijk
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Zin om een balletje te slaan?
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor Nog enkele uurtjes vrij op
personeel
bezorgklachten) of zenden aan:
kunststof buitenbaan.
gevraagd
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Woninginrichting
Inl. tel. 02507-14273.
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
TENNIS
HUISHOUDELIJKE HULP
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Boris Beoker niet! U wel? gevraagd bij werkend echt- * Leren draaistoel (groen)
Nog enkele uurtjes vrij op
ƒ50; salontafel, 50x125 crn,
in dezelfde week.
paar met 3-jarig kindje. Werk- ƒ50; maaimachine ƒ25. Tel.
kunststof buitenbaan.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
tijdenvan
11-17
uur.
Af
en
toe
Inl. tel."02507-14273.
02507-15830.
's avonds oppassen. RijbeVoor VERTALING en
wijs strekt tot aanbeveling.
Lijsten op maat
BIJLES DUITS
Tel. Zandvoort: 18749.
bij
Bel: 02507-15416
Oproepen - Mededelingen
* Werkster gevraagd in
Foto
Boomgaard
Zandvoort. Bellen v.a. 19.00
Verloren en
uur: 02507-19691.
Grote Krocht 26

uhe Fly II
,
Skin Deep
Icookie
' .
Karate Kid III
°<

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

SNOWWHITE

De originele Salsa

V lP
ƒ15,-

Grote Vlooienmarkt

gevonden

Personeel

Betamax

Videotheek Dombo

Woninggids van Zandvoort

CEfl/C makelaars o.g.

L|J

Videotheek Dombo

—M ICRO

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

T e
K 0 0 P b r u i d s i a P 0 n , m a a t
m 0 d e r n e
3 8
s a l 0 n t a f e l e n
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2
3 4 3 .

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel

ƒ 3,63

2
3
4
5

/ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

HAARVERLENGING:
langer, voller haar ƒ350, echt
haar, óók hairweave lessen.
Inl.: tel. 020-436316.

Zalenverhuur
. VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFETAFELS

Hobby's en
verzamelingen
•*• Gratis af te halen nog enkele overgebleven replica's
van Kees Verkade. P/a Bram
Stijnen, Kostverlorenstr. 33-a.
Tel. 02507-16629.

Dieren en
dierenbenodigdheden
Aang. pracht, bl. Briard pups
m..st.b. Moed. HD-vrij, prima
karakt., vad. nat. kamp. Pups
ing., ontw. en goed gesocialiseerd. Klaar om weg te gaan
± Pasen. Tel. 05137-1338.
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.
DIER-PLEZIER .
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
Grote Krocht 28
Zandvoort.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam.

Financiën en
handelszaken

Te koop
aangeboden
diversen

Autoverzekering

Te koop
gevraagd
diversen

Let op!

Gewijzigde
openingstijden

regels
regels
regels
regels
regels

en woonruimte
te huur
aangeboden

Rijles auto's
en motoren

GARAGE TE HUUR
Tel. 02507-14534

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Te huur ZOMERHUIS. Tel.
02507-14846, na 19 uur.

Huwelijk en
kennismaking

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).
Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
T.k. elektr. ACCORDEON met en dat de brief geadresseerd
ritme + ZANGINSTALLATIE. wordt aan: Centrale OrderPrijs n.o.t.k. Tel. 02550-20846. afd. Weekmedia, Postbus.
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de beVideotheek
handeling.
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

v lP

Alle prijzen incl. 6% BTW

Super voordeel

.

Diverse clubs
J. BIK 25 JAAR, clubs, esc.,
mass., privé-adr., vrijbl.heid,
pers. vrijh., vaste clientèle.
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam.
Tel. 020-246505 (030-944530),
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100.
Opl. int. full-t., part-t, mog.

Tiïrkge seks hatti

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR APRIL 1990
1.De 2-kamerwoning

DE SCHELP 115
Huur ƒ581,61 per maand.
> Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v.,
berging en lift.
2. De 2-kamerwoning

NIEUWSTRAAT 28
Huur ƒ431,98 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v.
en berging.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Zandvoort verleent voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens
3. De flatwoning

KEESOMSTRAAT 141
Huur ƒ551,04 per maand.
4. De flatwoning

KEESOMSTRAAT 263
Huur ƒ 685,75 per maand.
5. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 133
Huur ƒ724,26 per maand
6. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 341
Huur ƒ 702,11 per maand.
7. De flatwoning

LORENTZSTRAAT 389
Huur ƒ697,11 per maand.
Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Zandvoort verleent voor bovënstaande woningen slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2
personen.
8. De garage

KEESOMSTRAAT 7 A
Huur ƒ66,25 per maand.
De huurders van de woningen aan de Keesomstraat
25 t/m 147 hebben voorrang bij de toewijzing van de
garage.
9. De garage

KEESOMSTRAAT 69 A
Huur ƒ66,25 per maand.
De huurders van de woningen aan de Keesomstraat
273 t/m 395 hebben voorrang bij de toewijzing van de
garage.
De toewijzing van bovengenoemde garages zal geschieden in volgorde van
het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient
de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 april a.s. vóór 12.00 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere
woningen/garages kan men dit kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages
in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 13 april a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan
het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van
woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
_ het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem
echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUILRUBRIEK APRIL 1990
1. Aangeboden: Boven-duplex-woning

Gevraagd:

Gevraagd:

Bel nu de heetste lijn

06-320.332.77
ƒ 0,50 p.m.

Diversen
WAAIJENBERG B.V., Nederlands grootste fabrikant van overdekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
Voor inlichtingen: WAAIJENBERG B.V., Keienbergweg 48,
Amsterdam, tel.: 020 - 91 05 18.

Zeestraat 34
ZANDVOORT
tel. 1§580

Gevr. oude lederen motorjas X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
of jack en Eng. staand horlo- kamerverhuizingen. Voll. verz.
ge. Tel. 02510-35217.
Dap/nachtservice 020-424800

LORENTZSTRAAT (1e etage)
Huur ƒ519,22 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, c.v., berging en lift.
Grotere woning.

4. Aangeboden: 4-kamerflatwoning

dakikasi 50 cent

Wendy-foon

NICOLAAS BEETSLAAN
Huur ƒ301,13 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v. en bergruimte.
Eengezinswoning,
liefst in Oud-Noord of Centrum.

2. Aangeboden: 2-kamerflatwoning
.LORENTZSTRAAT (4e etage)
Huur ƒ 522,54 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, c.v., berging en lift.
Gevraagd:
Eengezinswoning in Oud-Noord.
3. Aangeboden: 2-kamerflatwoning

06-320.327.44

Huur 10 Films
voor slechts

25,- per week
Videotheek VIP

Adres:

•

Uw première
videotheek

Foto Boomgaard

Naam:

Plaats:

Schoonheid en
verzorging

Dombo

Muziekinstrumenten

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

Postcode:

Inlichtingen: Hogeschool Holland, Project
Wiskunde & Emancipatie, Wildenborch 6,
1112 XB Diemen-Zuid/Amsterdam.
Tel. (020) 5601322/234.

Videotheek
* Bolderwagen te koop ge* T.k.a. kuipstoel, leer met vraagd. Tel. 02507-14809 of
eiken, z.g.a.n., ƒ 125. Tel. 16919.
02507-18780.
Zeestraat 34 Zandvoort
Kontant geld voor RANDOM
tel. 19580
Wij STOFFEREN 10 bankstel- RUNNER gokkast, mag dekussens inclusief stof voor fekt of in slechte staat zijn. Vanaf heden elke dag
geopend van
ƒ295. Velours overgordijnen Inl.: 020-892418.
12.00 - 21.00 uur
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Vitrage en alle soorten model- * Te koop gevraagd markies
ook zaterdag
gordijnen v.a. ƒ5,95 per me- of zonnescherm, breedte 3 m
en zondag
a
3.20
m.
Tel.
02507-13423.
ter, gratis gemaakt! 1000 verschill. meubelstoff. van ƒ69 * Te koop gevraagd fietsvoor ƒ 9,95. Wij stofferen alle stoeltje voor aan het stuur.
Auto's en
soorten meubelen, boten en Tel. 02507-13145.
caravans, zeer voordelig. Alle
auto-accessoires
soorten schuimrubber
op * Te koop gevraagd kindermaat gesneden. Barkrukken autostoel, + 8 mnd. Tel.
T.k. AANHANGWAGEN. Prijs
stoff. incl. stof of leather-look 02507-13224.
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras * Te koop gevraagd relax- n.o.t.'k. Tel. 02550-20846.
ƒ 55. Echt schuimrubberen stoel. Tel. 17030.
T.k.a. Toyota Starlet 1.2, bw.jr
matras met zuiver scheerwol
'80, APK in '89. Vr.pr. ƒ700
afgedekt ƒ225. DE VRIES, * Te koop gevraagd race- Inl.: 02507-18775, na 19 uur.
Haarlemmerdijk 168, Amster- fietswielen. Tel. 02507-16595.
dam, 020-220981; Ampèrestr. TE KOOP GEVR.: inboedel10, Zandvoort, 02507-19347. goederen (kleingoed), boeRijwielen,
ken, antiek/gr.moederst. sp.
motoren,
enz. Tel. 02507-12370.
bromfietsen
Videotheek
9
• RubriRksadvcrtcntic Zie
voor adres cn/of tolofoonnr.
de colofon in deze krant.
* T.k. jongensracefiets +
meisjesfiets, ƒ 50 en ƒ 25. Tel.
Corn. Slegersstraat 2b.
02507-15022, na 18 uur.
Onroerend goed
Tel. 02507-12070

De beste sortering in
Zandvoort.
Altijd de allernieuwste
films.
Verhuur van movieboxen.

r

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

2-jarige scholing tot
wiskunde-lerares 2e graads.

VIP

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

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

Herintredende vrouwen van 28 jaar en ouder, met minimaal HAVO-wiskunde, kunnen
21 mei 1990 starten met een

V.A. ƒ75 - DORSMAN
Philips droogkap ƒ 10; ledi
blijft toch goedkoper!
kant, beuken, gelakt + hemel
Bel nu: 02507-14534.
+ nieuw matras, ƒ 60; handgeknoopt tafelloper, 1.140, br
Tel. 13529
70, beige, ƒ15; modern
Vaar/surfsport
* Te koop 2-pers. bed + om- blauw/groene vitrage, hoog
bouw, tevens toilettafel, kleur 150x490 breed, ƒ 10; 2 hand
bruin, samen ƒ250. Tel. geweven
wandtapijtjes, MARINA MONNICKENDAM
02507-15830.
40x50, wol, a ƒ 10 per stuk; de gezell. jachthaven met alle
* Te koop aangeboden ± 4 velours oud-roze deurgordijn, faciliteiten. Enkele ligplaatsen
m2 essen lamelparket, 9 mnd. lang 187, breed 118, ƒ 10. Tel. beschikbaar. Tel. 02995-2595.
oud, ƒ 150. Tel. 02507-17413. 02507-13509.
Te koop CATAMARAN + kist
* Te koop klassieke fauteuil, * Te koop 4 eetkamerstoe- en ligplaats strand ƒ 1250.
kleur beige (pluche), eventu- len (eiken) a ƒ65 per stuk.; Tel. 02507-19489.
eel ook een tweede beschik- grasmaaimachine ƒ 25. Tel. Te koop surfplank F2 Bullit,
baar, ƒ 300. Tel. 02507-15830. 02507-15830.
compl., 5.4 m2, Vh. jr oud,
* Te koop koperen haard- * Te koop witte box met on- nw.pr. ƒ 2995, nu vr.pr. ƒ 1900.
scherm met haardstel ƒ 125. derlade + toebehoren ƒ 125. Tel. 02502-5735.
Tel. 02507-19489.
Tel. 02507-12245.
• Reflectanten op adverten* Te koop laaghangend ge- T.K. AANGEB.: babykleertjes ties onder nummer gelieven
ruisarme toiletreservoir, wit, maat 68 t/m 74; wipstoel- ervoor te zorgen dat het numtype ABU-Star, kunststof tje; flessenwarmer; Perzisch mer in de linker-bovenhoek
Kiva-keer. Prijs ƒ50. Tel.tapijt, 166x243 cm. Tel op de envelop staat vermeld
02507-16803.
02507-13145.
en dat de brief geadresseerd
* T.k. aangeb. schommel- T.k.a. grijs/blauwe Franse kin wordt aan: Centrale Orderstoel, d.bruin met riet, ƒ35. derwagen, nieuw vaste pr. afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam.
Tel. 02507-13423.
ƒ400. Tel. 02507-17959.

aangeboden
* Gevonden Rodeo sportfiets. Inl.: 02507-13203.'
Duitse jongeman ZOEKT per
* Wie heeft er zaterdag mijn direct WERK in Zandvoort
van 10.00 tot 17.00 uur
blauwe racefiets bij de Peli- voor seizoen '90 in rest. of
Sporthal De Scheg - Uithoorn
kaanhal meegenomen? S.v.p. horeca. Spreekt een beetje
Inlichtingen: Organisatieburo De Smalen, tel. 033-611794. bellen: 02507-12245.
Ned. Br. o. nr. 717-76922 bur.
v.d. blad.
Bel
Fred
van
Beek
voor
gratis
* Help de Polen. Stuur eens
Technisch personeel VERHUISSERVICE. 3 vrieneen voedselpakket! Geen toezending, 45 min. ontspanden met bus. Tel. 832603.
gevraagd
nings-cassette
06-32032885
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* Het winterseizoen wordt
* 21 juni is de dag, die menafgesloten, maar de Ver. Technisch Bureau Bonarius
Doorlopende
vraagt
niet vergeten zal. P.S. dit le- Vrouwen van Nu blijft een vol
aanbieding
en
gezellig
programma
brenCV TECHNICUS M/V
zen ze toch niet, ze zitten in
gen. Bel eens tel. 14462.
met A.C.I. opleiding
Parijs.
en ervaring.
En een aankomend
videofilms bij
CV TECHNICUS M/V
GRATIS
Telefonische informatie bij
Coen Bonte, 02505-1551.
Huren = houden
Schipholweg 973,
ƒ 5,- per film
2143 CG Boesingheliede.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie vog/ adres en/of
C. Slegersstraat 2 B
* T.k. d.bruin, leren bankstel,
Tel. 02507-12614
telefoonnummer de colofon
tel. 02507-12070
prijs ƒ 150. Tel. 15936.
in deze krant.
* T.k.a.
elektr.
inbouwkookpl., 4 elem. + roestvrijstalen dubbele spoelbak,
5 REGELS
• ^V GRATIS
ƒ 150. Tel. 02507-17148.

zaterdag 7 april

l III] III l

hogeschool holland
Scholing voor vrouwen tot
wiskunde-lerares aan de
Hogeschool Holland

Gevraagd:

LORENTZSTRAAT
Huur ƒ703,16 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift.
Maisonnette of 5-kamerwoning.

5. Aangeboden: 4-kamerf latwoning
LORENTZSTRAAT (2e etage)
Huur ƒ724,26 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., berging en lift.
Gevraagd:
Grotere woningn centrum,
liefst 5 kamers.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij
het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin
staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 5 APRIL 1990

Variatie aan
activiteiten bij
Huisvrouwen

Mulo A klas 2B1940

HAARLEM - Aanstaande
zondag gaan de dames van de
Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen wandelen in de
Kennemerduinen. Er wordt
om half twee met bus 81 vanaf
station Haarlem vertrokken.
Leden van Natuurmonumenten moeten hun lidmaatschapskaart meenemen.
Dinsdag om twee uur is er kienen in
het Gemeenschapshuis in Zandvoort en 's avonds om acht uur is er
een toneeluitvoering van de eigen
toneelvereniging in het dienstencentrum in Overveen (Ramplaan 108).
Gespeeld worden twee eenakters
van Marijke Kots, te weten 'Béterschap gewenst' en 'Regententest'.
Woensdag wordt er gefietst om
kwart over negen vanaf Dreefzicht
en om half tien vanaf station Heemstede. De bollenvelden in Vogelenzang, Hillegom en Lisse worden bekeken. Om half zes gaat het gezelschap vrouwen eten in 'De Molenplas' in de Molenwijk in Haarlem.
Op de oude foto van deze week staat klas 2B van Mulo A uit 1940 afgebeeld.
De foto in ingestuurd door B. V.d. Vliet.
Linkse rij, van links naar rechts: Mieke de Roos, Tinie Heerooms, Dina Visser,

Lottie Heerooms, Tinie Eggers, Willy van der Sloot, Irma Bisenberger, Hannie
Lammers.
Rechtse rij, van links naar rechts: Barend Lether, Pim Hennis, Bob van der
Vliet, Maupie van Bohemen, Jan Kribo, Mies Diemer, Janny Keur, Greet Paap.

Donderdag 12 aprilom tien uur is
er een voorjaarsmodeshow in de
wijkzaal van de Immanuelkerk aan
de Van Egmondstraat 7.

'Het schot valt' voor 'Wim Hildering' te hoog gegrepen
ZANDVOORT - Toneelvereniging 'Wim Hildering' bracht afgelopen weekend in 'Gebouw de Krocht' het stuk 'Een schot
valt' van Agatha Christie op de planken. Met deze uitvoering
wilde de vereniging bewijzen dat het tot meer in staat is dan het
spelen van kluchten alleen.
De opzet slaagde maar ten dele. Regisseur Ed Fransen vond de
tijd nu rijp om de donateurs eens wat zwaardere kost voor te
schotelen. De keuze van het stuk moet hem weinig hoofdbrekens gekost hebben. Zwaarder dan dit stuk valt bijna niet te
bedenken. Het bezoekersaantal op de vrijdag- en zaterdagavond
toonde aan dat de Zandvoortse toneelliefhebbers niet zo gecharmeerd waren van dit idee. De zaal zat op beide avonden maar
voor drie kwart vol.
Het verhaal lijkt simpel. Het echtpaar Angkatell heeft haar familieleden uitgenodigd om een weekendje
in hun huis door te brengen. De reden van deze reünie blijft vooralsnog onduidelijk. Tussen de genodigden bevindt zich eveneens het doktersechtpaar Christow. De arts zelf
blijk nogal ruim van opvatting betreffende de huwelijkse trouw. Vijftien jaar geleden had hij een verhouding met de actrice Veronica Gray,
een verre nicht van de gastheer.
Haar liefde voor de geneesheer
schijnt na al die jaren nog niet bekoeld.
De dokter heeft, inmiddels getrouwd met 'tutje hola' Ann Christow, zijn oog laten vallen op de beeldende kunstenares Henrietta Savernake.

Ongeloofwaardig
In het tweede bedrijf wordt hij dan
ook geliquideerd door een kogel uit
een pistool en de stoelendans rond
de mogelijke moordenaar kan beginnen. Scotland Yard blijkt in eerste
instantie niet bij machte de dader op
te sporen, maar na veel vijven en
zessen valt uiteindelijk de echtgenote van het slachtoffer toch door de
mand. 'Boontje komt om zijn loontje'. Het giftig mengsel, door haar
klaargemaakt, wordt door haar 'per
ongeluk' opgedronken, zodat ook zij
in een nogal ongeloofwaardige
sterfscène het loodje legt. Tot zover

Cor de Krijger, Wim van Duyn en
Ron Klaase Bos als de respectievelijke Sir Henry Angkatell, inspecteur
van politie en zijn assistent sergeant
Penny overtuigde nog net voldoende, terwijl de nieuwkomers bij dit
gezelschap, Ria Driehuizen en Jolanda Heimann als de actrice Veronica Gray en het dienstertje Doris
Veelbelovend
ondanks hun onervarenheid hun
Dit gold eveneens voor Marga Bol. creatie veelbelovend voor het voetZij speelde weinig overtuigend de licht brachten.
rol van de bedrogen echtgenote, Ann Resumerend kan dan oola gesteld
Christow.
worden dat de uitvoering van 'Een

gekregen de rol van de wat wereldvreemde Lady Lucie Angketell gestalte te geven. Alhoewel haar acteerprestaties de toets der kritiek
ruimschoots konden weerstaan,
hadden vooral de achterste rijen
moeite haar teksten te volgen.

BRAM STIJNEN

het verhaal in vogelvlucht.
Agatha zou Agatha niet zijn als zij
van dit gegeven niet een verhaal vol
psychologische diepgang wist te maken. Een professioneel toneelgezelschap zal zich wel twee keer bedenken, alvorens een dergelijk stuk op
haar repertoir te zetten. Ondanks de
ellenlange dialogen en de ingewikkelde familie-omstandigheden belette dat regisseur Fransen niet om
juist dit toneelstuk uit te kiezen.

Onduidelijk
Al bij aanvang van de voorstelling
bleek dat 'Hildering' te weinig potentieel in huis heeft, om een dergelijk stuk naar behoren uit te kunnen
voeren. De inzet en rollenkennis van
vooral Gonny Heierman als de
beeldhouwster Henrietta, Pieter en
Ankie Joustra als neef Edward Angkatell en achternicht Midge Harvey,
Kick Boomgaard in de rol van butler
Gudgeon en Paul Olieslagers als de
allerminst monogame dokter Christow, konden niet verhinderen dat
veel toeschouwers moeite hadden
het stuk te volgen.
De spanning en emotie, kenmerkend voor verhalen van Christie ontbraken dan ook ten dele, hetgeen
niet in de laatste plaats te wijten was
.aan de onduidelijk uitgesproken
teksten van sommige spelers en
speelsters. Minke van de Meulen
had de ondankbare taak toebedeeld

Door Bertus Voets

nep en de zijnen, die zich warm
maakten voor de aanleg van een
straat door de duinen. Ze boden
allerlei hand en spandiensten aan
en enkelen die nog een spaarpot
hadden voor slechte dagen keerden deze om in de handen van Van
Lennep, vol vertrouwen dat zij
met het lenen van het geld de
grootste winsten konden behalen.
„Ze denken wel dat wij allen zijn
ingeslapen en zelfs de ogen niet
open doen, wanneer het om onze
eigen belangen gaat", zo zeiden ze
tot de jonkheer, „maar dan hebOntsluiting van het dorp ben
ze het mis. Als er maar wat
Een adelijke heer Van Lennep hoop gloort, dan stellen we ons
die heel erg meeleefde met de daar achter."
bevolking lanceerde in 1824 het
idee om het dorp te ontsluiten.
Hij wilde een weg aanleggen van Juffrouw Perroud
Waarom bent u er nu zo zeker
Berkenrode tot de zee om de
mensen naar Zandvoort te ha- van dat de Zandvoorters zelf zo
len. De lucht was er helder en veel energie in het zeewegplan
het leven was er gezond. Hier hebben gestoken. De kranten uit
kon men veel krachten opdoen. die dagen noemen nergens in hun
De bewoners van het dorp berichtgeving de ontsluiting van
hadden daar niet bij stilgestaan. het dorp Zandvoort zelf. En als je
Maar als de jonkheer dat vertel- de stukjes van de Opregte Haarde zou het wel waar'zijn. Hij had lemmer doorkijkt, dan krijg je de
immers gestudeerd en kon het indruk dat het helemaal buiten
weten. En toen hij in gesprek- het dorp omgaat. De mensen waken met Zandvoorters het ren in slaap gevallen en niet meer
woord zeeweg liet vallen, waren wakker te krijgen.
Maar wat de kranten niet wisze bereid, voorzover het van hun
afhing, het plan te steunen. En ten, dat wist een van de ontwernu kwam het hoge woord eruit: pers van het plan Van Lennep. Hij
die weg zou heel wat kosten: heeft dit verteld in een brief aan
men beraamde het op ongeveer een goede kennis van hem, een
ƒ250.000 en dat geld zou niet op zekere juffrouw Perroud en deze
tafel komen. Wie had er belang briefis een dertig jaar geleden bobij om een vervallen dorp wat in ven tafel gekomen. Ik laat deze
slaap was gesukkeld, tot nieuw dan hier volgen.
leven te wekken?
Heemstede 14 juli 1826
Dierbare juffrouw
Zandvoort dringt aan
Mijn belangstelling voor de naMaar deze mensen met hun tuur zal ik dit jaar beter kunnen
negatieve reacties hadden zich vervullen. Het zal mogelijk zijn
totaal verkeken. De Zandvoor- meerdere coursen in Zandvoort te
ters hadden wel geen centen, gaan houden. Ik ben met Barnaart
maar zij toonden zich enthou- en mijn goede oom professor Van
siaste supporters van Van Len- Lennep en twee heeren uit Haar-

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

Men kan ook bellen: 16629,12066 of 17166.
en de Z van Zandvoort. Volgende
week, nog voor de Pasen zullen de
Ontdekking
weer branden, verzekert
Bij een verbouwing kom je soms lampjes
opmerkelijke zaken tegen. Vorige Henk Oonk van de OVZ ons.
week werd de voorgevel van de
voormalige bar 'Black Jack' in de
Kerkstraat gesloopt. De bar moest Dorpsplein
worden verkocht om er een boe- Vorige week werd begonnen met
tiek in te vestigen. Tijdens het
herindeling van het dorpsplein.
breekwerk kwam er een oud ei- de
De buurtbewoners zijn daar maar
kenhouten uithangbord tevoor- wat
blij mee. De paaltjes moeten
schijn, dat nu in het Cultureel in de
toekomst voorkomen dat
Centrum te zien is, met daarop in wildparkeerders
bezit nemen van
gouden letters de haam, M.J. dit rustieke pleintje.
Ten behoeve
Raadsveld er op.
het publiek zijn er enkele banNader onderzoek bij de afdeling van
geplaatst en om het geheel te
bevolking leerde dat het bord uit ken
completeren zullen er op korte
ongeveer 1930 moest stammen, termijn
enkele bomen worden
immers het was rond die tijd dat geplant. nog
Hulde aan het gemeenteRaadsveld in Zandvoort moet heb- bestuur voor
dit goede initiatief.
ben geleeft. Geboren in Schoterland (Haarlem) verhuisde hij naar
Bloemendaal, waarna hij in 1928 Loopgraven
verhuisde naar de badplaats. Hier
centrum van ons dorp is
overleed hij op 68-jarige leeftijd in hetInophet
moment even oppassen.
1933. Hij woonde vijf jaar op de Voor jedithet
weet lig je in een of
Kostverlorenstraat nummer 110. andere greppel.
De loopgraven
In de Kerkstraat dreef hij een hebben niets te maken
met een
kruideniers-winkel.
ophande zijnde oorlog, maar dienen slechts om een uitbreiding
van het electriciteitsnet te kunnen
realiseren. De dienst Publieke
Vrouw met de pruik
laat weten dat voor de PaNa 1933 vestigde Pilagen er een Werken
sen de straten er weer keurig netdelicatessenzaak in. Deze zaak jes
bij zullen liggen. Volgende
werd later overgenomen en veran- maand
zal begonnen worden met
derd in een snoepwinkel door we- een uitbreiding
van het gasnet. Ik
duwe de Boer (de vrouw met de kan mij voorstellen,
dat u zich afpruik). 25 jaar geleden deed zij de vraagt of dat niet meteen
gezaak over aan haar zoon Leo en beuren. De straat ligt nukantoch
verhuisde naar Limburg. Zoon open, hoor ik u al denken. Het
Leo veranderde de zaak in 'De antwoord van P.W.-ambtenaar
Kennemerbar'. Deze brandde in Ruud Wilgers is simpel. De gasleide jaren zeventig volledig uit. Hij dingen liggen op een ander tracé.
verhuisde zo'n 18 jaar geleden Men zal dus twee keer moeten
naar Amerika. De bekende Zand- gaan graven, (het is maar dat u het
voorter Wim Schoo was de volgen- weet).
de eigenaar, totdat Schurink de
tent overnam. De naam van de bar
was inmiddels veranderd in Papierbakken
'Black Jack'. Tot zover de geschieEen vriendelijk verzoek van
denis van het huis in de Kerk- P.W.
ambtenaar Peter de Boer. Of
straat nummer 18.
vuilniszakken niet meer in
In ons achief vonden wij een udeuw
papierbakken wilt stoppen. De
foto die moet zijn gemaakt rond gemeente
heeft vorige week in het
1900. Op deze prent is te zien hoe centum nieuwe
papierbakken gehet gebouw er in die tijd uit moet plaatst.
In het verleden is namehebben gezien. De tweede etage lijk gebleken
dat tijdens een druk
zat er toen nog niet op. Op de foto weekend de capaciteit
van de voristaat een onbekende vrouw in wit- ge bakken te klein was.
Vandaar
te jasschort. zij was de eigenaresse dat men nu heeft gekozen
voor
van deze zaak. Op de plek waar nu zogenaamde
restaurant Delicia is gevestigd "Met hun 120 litermini-containers.
inhoud moet de
moet een bakkerszaak hebben gein het dorp binnen de
staan. De man in de witte kiel was vervuiling
perken gehouden kunnen worbakker Van de Werf f (Stropie).
den", meent de Boer. Vorige week
echter bleek dat buurtbewoners
de containers gebruiken om er
hun vuilniszakken in te deponeFeestverlichting
"Wij hebben er afgelopen
De feestverlichting hangt er ren.
wel dertig uitgehaald",
weer. Een nieuw ontwerp naar een maandag
laat de Boer enigzins teleurgeidee van de Ondernemers Vereni- steld
weten.
ging Zandvoort (ZOV). In de orna- Dit was
het weer voor deze week.
menten zijn drie items verwerkt Blijf gezond,
tot de volgende week.
die betrekking hebben op Zand- BRAM STIJNEN.
voort. Het zijn de golven, de zon

Excursie, kaarten en modeshow bij Vannu
• Ondanks het goede spel van sommige spelers bleek 'Het schot' te moeilijk voor 'Hildering'

Zandvoort mag niet slapen...
Na de Franse tijd, toen ondanks vele pogingen het economisch herstel maar niet op gang
kwam, legden velen de handen
in de schoot en wiJden niets ondernemen om de moedeloosheid te doorbreken.
Hoewel Zandvoort er heel
slecht voorstond, bleef daar nog
de hoop leven dat het anders
kon worden. Wanneer er suggesties werden gedaan om nieuw
leven op te wekken, dan waren
de mensen bereid, hoe moeilijk
het voor hen persoonlijk ook
was, om zich zo volledig mogelijk in te zetten.

schot valt' maar ten dele geslaagd
genoemd mag worden. De reacties
van sommige toeschouwers, na afloop logen er dan ook niet om. "Weinig overtuigend toneelspel en een
regelrechte aanslag op het zitvlees
en incasseringsvermogen".
Grime en souffleuse: Betty van de
Kar, requisieten: Sylvia Holsteijn,
licht: Pieter Strobach, decor: A.
Kerkman, W. van Solingen, R. Belder en W. van Duyn.

oog en oor
de badplaats door

lem bezig geweest en wij hebben
gewerkt om het dorp uit zijn isolement te halen en aan te leggen
eenen schoonen weg naar de
kust, een weg die aansluit op de
Heerenweg nabij Berkenroode.
Om de kosten te betalen is er
ƒ150.000 opgebracht voor een
deel door de arme bevolking van
Zandvoort zelf en voor de rest
van enkele particulieren die
voor h un eigen plezier er geld in
willen steken en door de goede
menschen van Zandvoort daartoe zijn aangespoord.
De brief gaat nog verder met
wat strikt persoonlijke dingen,
maar uit het begin haal ik dat de
Zandvoorters erg betrokken zijn
geweest bij het plan. Ze hebben
niet geslapen en toen de onderneming die de uitvoering van
het werk op zich had genomen
een plan ging voorstellen om tolbomen te zetten waren ze er als
de kippen bij om dit niet vlak
voor het dorp, maar zowat halverwege te doen. Immers dan
moesten ook de mensen die alleen maar voor de paardenrennen kwamen het volle pond betalen.

Zandvoorters houden vol
Van Lennep heeft in zijn brief
niet overdreven. Zeker hij had
sympathie voor de bevolking,
maar in de geest van die tijd liet
de ontwikkeling van een gemeenschap hem koud. Zijn plan
was gerijpt omdat hij daarmede
het courseterrein kon bereiken
maar toen de Zandvoorters er
van op de hoogte kwamen, werd
de paardencourse naar het tweede plan geschoven en was de
reklame voor datgene wat Zandvoort zelf kon bieden nummer
een.
Als de Zandvoorters er wat in
zien zetten ze hun schouders er
onder en al valt het wel eens wat
verkeerd uit, ze blijven volhouden en laten zien dat ze, wanneer het om hun belangen gaat,
niet mogen slapen.

Verkeersellende

Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - De vrouwen Vannu sluiten het seizoen af met een Paasklaverjascompetitie, 9 april om 19.30 uur in restaurant Delicia. Dinsdag om
20 uur gaan ze op excursie naar de expositie Gouden Handen in 's Heerenberg. Woensdag is er in hotel Triton om 14 uur een modeshow, voor ƒ5,-.

MENINGEN

Hier een verslag van een dag zoals
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de
het de laatste dagen gaat. Wonend
redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan
aan de Ontvanger Schoutenstraat
Kurpershoek.
breng ik 's morgens mijn zoontje
U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
naar de Beatrixschool. Wegrijdend
Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
bij mijn huis wil ik rechtsaf de MetzDe redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648. Anonieme
gersstraat inrijden. Ho, nee dat gaat
brieven worden niet geplaatst
niet, want dat is vanaf deze kant
verboden in verband eenrichtingsverkeer.
te hebben om het verkeer langs een pen vraagtekens op. Hoe kan zo een
te sturen.
gebouw op dit pleintje met z'n typiDan maar weer het oude vertrouwde normale weg naar huis.
J.A. van den Oever sche dorpsatmosfeer neergezet worritueel: linksaf de Metzgerstraat inZandvoort den? Ook het appartementencomrijden (dat mag toch van deze
plex op het einde van de zuidboulekant?). Vergeet het maar! Zoals gevard. Hoe kom je op het idee? Wat
bruikelijk staat er weer eens een gizit erachter? En welke instantie wil
gantische vrachtwagen materiaal te
dit nu eigenlijk allemaal? Sinds
lossen bij het aldaar verrijzende
Laten wij zacht zijn voor elkaar! maanden gonst het ook van de ge'
bouwwerk. Achteruit, keren en dan
ruchten met betrekking tot het termaar proberen de Van Speijkstraat Bij Hillen en Roosen vergeet het rein
het voormalige hotel Boute nemen. Ha, ha gefopt. Die is opge- maar! Al bijna een jaar lang zijn wij wes. van
Tk houd mijn hart vast bij de
broken en is alleen te berijden met als omwonenden van het bouwwerk gedachte
wat hier allemaal mogelijk
een jeep, type Parijs-Dakar. Maar ja, Hillen en Roosen verplicht naar de zou kunnen
Jammer is ook te
ik wil toch naar huis waar mijn zogenaamde populaire muziek te moeten lezenzijn.
dat de ABN het klasvrouw vermoedelijk al met het avon- luisteren reeds vanaf zeven uur 's sieke pand aan
Raadhuisplein
deten zit te wachten. Dan maar weer morgens. Ondanks verzoeken op de gaat slopen. Dit het
pand is
terug: Van Alphenstraat, rotonde, bouwplaats en zelfs een aangete- naast het raadhuismarkante
nog het eniboulevard en linksaf de secretaris kend schrijven naar het hoofdkan- ge gebouw dat nog zelve
iets liet zien van
Bosmanstraat in tot, ja goed gera- toor om rekening te houden met de de deftige oude sfeer
die er ooit in
den, de volgende wegopbreking. Ja omwonenden zijn wij veroordeeld het dorp geheerst moet
hebben.
wat nu? Terug in zijn achteruit en tot het aanhoren van deze herrie!
dan maar weer een stukje boulevard Men vergeet blijkbaar dat vele slaap- Er wordt de laatste tijd nogal gebekijken. Rechtsaf (in verboden kamers direct grenzen aan het sproken over de opwaardering van
richting) de Metzgerstraat in om tot bouwwerk en dat er veel ouderen en Zandvoort als érï van de kustplaatslot de tijdelijk in twee richtingen zieken wonen. Namens zeer vele om- sen aan het Noordzeestrand. Je vertoegankelijke Ontvanger Schouten- wonenden wensen wij bij het uitvoe- wacht
dan een uitgewerkt concept
straat te bereiken, waar ik consta- ren van een nieuw project die omwoaangegeven staat hoe het beteer dat mijn vrouw alvast is gaan nenden veel sterkte toe. Het enige waarin
dit plaatje ingevuld wil zien.
slapen, denkend dat ik toch niet wat de omwonenden van deze stuur
nieuwbouw overhouden is een be- Aan de hand van zo'n concept kun je
meer zal komen.
zoek aan de oor- en of zenuwarts! dan naderhand toetsen of de initiadie ontwikkeld worden, hierNadat ik deze situatie op een dag al Voor het laatst verzoeken wij Hillen tieven
te worden. in passen. In Zandvoort, heb ik de
drie keer heb ervaren wordt ik de en Roosen zacht voor ons
II. van den Berg indruk, is er geen concept en wordt
vierde keer rijdend in de verboden
Zandvoort elke ondernemer/en/of/investeerrichting van de Metzgerstraat aangeder met volle beurs met open armen
houden door een agent van politie
ontvangen en mag er lukraak zijn
op de motor. Na een discussie over
gang gaan.
waarom ik een verboden richting inJ.C. Schut
rijd ben het opeens heel zat en neem
Zamlvunrt
Sinds
kort
kunnen
wij
in
deze
me voor om de volgende dag maar
krant
de
rubriek
'Met
oog
en
oor
de
eens langs het politiebureau te gaan.
Na een gesprek aldaar met de dienst- badplaats door' lezen. Ik denk dat er
doende agent is mij duidelijk dat er zo'n rubriek absoluut behoefte was.
totaal geen overleg is over het afslui- Een tijdje geleden kon ik ook in deze
Drie jaar geleden ging ik met mijn
ten en opbreken van straten met als krant lezen dat D66 in Zandvoort
gevolg dat er dergelijke situaties moeite had met de manier van den- nicht en haar dochtertje even op het
ontstaan voor de bewoners van de ken van de Welstandscommissie. Ik strand zitten in het zand bij pavildenk dat niet alleen D66 dit pro- joen 21. Er werd ons verzocht weg te
onderhavige straten.
bleem heeft maar menig burger en gaan, want wij belemmerde volgens
Beste gemeente. Denkt u nou echt bezoeker van Zandvoort. Projecten de stoelenman de verhuur van stoedat ik stem voor hen die de gemeen- als het Circustheater op één van de len. Nu vragen wij ons af of dit zote willen besturen, terwijl ze al moei- mooiste pleintjes van het dorp, roe- maar mag. Sinds wij. zijn wegge-

Zacht voor elkaar

Dorpsatmosfeer

Geen reclame

stuurd zitten wij bij paviljoen 20 A
en hebben gezien dat er nog steeds
mensen worden weggestuurd bij paviljoen 21. Wij vinden dit geen reclame voor Zandvoort en de toeristen,
laat staan voor de inwoners zelf. Van
dit alles zouden wij het ware willen
weten.
N. Knuürr
Zandvoort

Onderhandelingen
Als politiek geïnteresseerd burger
ben ik maandag naar de college-onderhandelingen in de raadszaal geweest. De partijen zouden voor die
avond knelpunten uit de verkiezingsprogramma's bespreken. GBZ,
PvdA en VVD hadden wat knelpunten en CDA en D66 alleen bespreekpunten. Er is praktisch alleen over
het knelpunt van de VVD gesproken, namelijk dat D6G alleen bij het
verlenen van de A-status en uitvoering van de MER-rapportage het circuit wil laten doorgaan. Terwijl de
raad na veel onderhandelingen afgesproken had dat met de Circuitstichting doorgegaan wordt zolang er een
gezonde verhouding' bestaat en aan
de verplichtingen en aan de verplichtingen wordt voldaan. Want
het is een belangrijke bron van inkomsten, ook zonder de A-status en
die is niet noodzakelijk. Maar in het
verkiezingsprogram van D66, dat
niemand voor de verkiezingen had
gezien, wordt die A-status als eis gesteld. Ook de verhoging van de toeristenbelasting mag volgens D6G. Na
vragen van de VVD-er Van Caspel
hierover kwam een onduidelijk en
niet te verstaan antwoord van de
heer Termes en later van de heer
Brugman, maar duidelijk werd het
niet.
De heer Ingwersen van het CDA begon hierna als een soort beschermengel van D66 met veel omhaal van
woorden uit te leggen dat het er wel
stond maar eigenlijk weer niet! De
redactiecommissie zou het uitzoeken. Laat D6G zelf zijn fiere standpunten verdedigen, dan kunnen we
misschien zien wat je aan die partij
hebt. Alles bij elkaar geen fraaie vertoning, maar vooral onduidelijke
vertoning wat ik die avond heb gehoord. De andere punten kwamen
niet aan de orde.
A..1. v.d. Moolen
Zandvnort
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landvoortse Else Loos draagt
iaar werk voor in Hoofddorp
HOOFDDORP - Tijdens de
'Nacht van de Poëzie' hebben
onlangs in Het Oude Raadhuis
in Hoofddorp eenentwintig
dichters hun zieleroerselen
IDrijs gegeven. Eén van de dichters was de Zandvoortse Else
Loos. Het gedicht dat zij voordroeg is opgenomen in een
bundel
De deelnemers aan de 'Nacht van

Nog enkele plaatsen
vrij bij kookcafé
ZANDVOORT - Er zijn nog
enkele plaatsen vrij bij de nieuwe cursus van het kinderkookcafé in 't Stekkie aan de Celsiusstraat. Op dinsdagavonden
worden er een kooklessen gegeven van 17 tot 19 uur.
De kinderen leren hier zelf allerlei
gerechten klaar maken en deze gerechten worden tijdens een gezamenhjke maaltijd opgegeten. E veneens wordt er tijdens het maken van
de gerechten tekst en uitleg gegeven
over de materialen die gebruikt worden. De cursus start 10 april en
duurt tot en met 26 juni. Het kmderkookcafé is bestemd voor jongeren
van 8 tot en met 12 jaar. Deelname
kost 22 gulden. Opgeven voor de cursus kan via tel. 17113.

Bestuurders voor
belbus gezocht
ZANDVOORT - Het Dienstencentrum voor ouderen
zoekt op korte termijn vrijwilligers die de belbus kunnen rijden.
De belbus rijdt in de gemeente
voor mensen van 55 jaar en ouder.
De chauffeurs zouden één dag in de
week van negen uur 's morgens tot
vijf uur 's middags beschikbaar
moeten zijn. Wie belangstelling
heeft, kan contact opnemen met het
Dienstencentrum, tel. 19393.

Zandvoorts
Nieuwsblad
actief langs de lijn!

de Poëzie' kwamen uit de wijde omgeving van Haarlemmermeer. Met
name de Haarlemmers waren ruim
vertegenwoordigd, maar ook Aalsmeerders, Zandvoorters, Amstelveners en Amsterdammers stonden op
het podium. Voor bijvoorbeeld de
Haarlemmer Fekke Bijlsma was het
optreden in Haarlemmermeer een
extra uitdaging: „Het lijkt mij een
bizarre en beklemmende belevenis,
om diep onder NAP, op Schipholniveau poézie te bedrijven", zo gaf hij
te kennen.

De Spar
Weekmedia

Fa. Veldwijk
AKO

Voorlichting over
Multiple Sclerose
HEEMSTEDE - De afdeling
Haarlem van de .Nederlandse
Multiple Sclerose Stichting
houdt dinsdag 10 april een MSvoorlichtingsavond in Heemstede. De bijeenkomst vindt
plaats in het Spaarne Ziekenhuis en begint om acht uur. De
toegang is gratis.
Tijdens de voorlichtingsavond zal
op wat algemene vragen ingegaan
worden. Bezoekers zullen lotgenoten spreken die met dezelfde problemen zitten en ontdekken dat iemand met MS echt niet afgeschreven hoeft te zijn.
Dokter Mispelblom Beijer (neuroloog) zal aanwezig zijn om op wat
vragen antwoord te geven.
Verder wordt een kort filmpje getoond over MS en vertelt een vertegenwoordiger over de activiteiten
van de afdeling Haarlem van de MSStichting.

Het koor vierde dit jaar zijnjtwintig jarig bestaan en staat onder leiding van dirigent Rob van Dijk. Ook
tijdens deze laatste avond begeleidt
organist leke Bijlsma weer de Sing
In. Hij begint om kwart over zeven
met zijn wekelijks orgelbespeling
om vast in de stemming te komen.

Trofee
Tijdens deze laatste avond maakt
beeldend kunstenaar Max Koning
ook de winnaar van de 'Sing In Trophy' bekend. Deze trofee gaat naar de
tekenaar die de mooiste tekening
maakte tijdens de Jeugd Sing In'.
Vrijdagavond is de presentatie eveneens weer in handen van Ageeth van
Rijn. De toegang is gratis en de deuren van de Groenmarktkerk zijn
vanaf zeven uur geopend.

HAARLEM - Lekker ongedwongen swingen in een alternatieve sfeer, dat kan elke vrijdagavond bij Zero aan de Bakenessergracht 8.
Zaterdag 7 april is er een speciale
avond, dan staan onder het motto
'Van Beatles tot Bowie', de zestiger
en zeventiger jaren centraal.
„De muziek is oud, de sfeer wordt
goud', belooft het cultureel centrum
Aanvang van het festijn is half elf. De
toegangsprijs bedraagt vijf gulden.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

DROGISTERIJ

Dit weekend:

AMARENE STICK
7,65
PAASSLOF
9.75
Een prachtig paascadeau!
Zo'n sierlijk opgemaakt paasei.
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel.: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Spar Supermarkt

Uw adres voor:

L. Bouwens zoekt

ELAST. KOUSEN,

medewerkers/sters

PANTIES, KNIE- EN

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

van 18 tot 65 jaar

• Eén van de werken die zaterdag en zondag te zien zijn in De Krocht.

Schilderijen te kijk en te koop
ZANDVOORT - Een verkoopexpositie van schilderijen vindt zaterdag 7
en zondag 8 april plaats in 'De Krocht' aan Grote Kracht 41 in Zandvoort.
Belangstellenden kunnen er dagelijks van 10 tot 17 uur terecht.

Zandvoorts Nieuwsblad
heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor

bezorg(st)ers
in uw woonomgeving
Mijn naam
Adres
.'.
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon

Weekmedia Service
Antwoordnummer 10051
1000 PA Amsterdam

Inl. L. Bouwens - Tel. 02507-14361

Wij zoeken
tot en met augustus een

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

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

Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK
gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.
SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)
Gou/ashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacinka

16,75

Fazantenstraat 15: Vrijst. bungalow met
garage, opp. 585 m?, ind. entree, hal,
woonk. met open haard (32 m2), werkk.,
2 slaapk., keuken met inb. app., toilet, badk.
met ligbad, wastafel, zolder bereikb. via
vlizotrap, c.v.
Vraagpr. ƒ 495.000,- k.k.

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

telefoon 023-385478

Fa. Gansner & Co.

• ZANDVOORT - Vorige week
woensdag bracht een 12-jarig
jongetje samen met zijn jongere broertje een onbekend voorwerp op het bureau aan de Hogeweg.
Het object leek verdacht veel op
een handgranaat. Het voorwerp dat
volledig verroest was hadden zij gevonden, zo verklaarde zij.
Voorzichtigheidshalve heeft de
politie de vondst, in verband met het
eventuele ontploffingsgevaar, veiliggesteld.
De kinderen werd aangeraden de
volgende keer een dergelijk voorwerp maar te laten liggen en alleen
de politie te waarschuwen.

reeds meer dan 25 jaar

voor
Centrale Verwarming

C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

naar

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

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

METALL B.V.
zoekt:

part-time
medewerker m/v

GELUID

voor de financiële administratie.
Wij vragen:

Goede salariëring, prettige werksfeer.
Flexibiliteit in werkuren.
Reacties gaarne richten aan:

MET AL L B.V.
Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

Jongetjes vinden
onbekend voorwerp

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

Wij bieden:

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur/ Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Gokkasten, sigaretten- en telefoonautomaten werden opengebroken en leeggeroofd. Van de daders
ontbreekt ieder spoor. In alle drie
gevallen kwam men binnen na het
verbreken van een ruit.

van DENSEN en ZN.

Boekhoudkundige kennis event. i.b.v.
PD. Bereidheid tot het werken in
variabele uren.
Ervaring met p.c. strekt tot
aanbeveling.

± 20 uur p.w.

Kerkstraat 20, Zandvoort
tel. 13136.

ZANDVOORT - Tenminste
drie strandpaviljoens werden
vorige week dinsdagnacht
door inbrekers bezocht.

Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland
houdt open huis

Handelsonderneming in
metaalbewerkingsmachines

part-time
verkoper/ster

fo.de'
mem

Inbraken in
strandpaviljoens

HAARLEM - MuziekcenHet gaat om meer dan 150 olieverfschilderijen van een groep Nederlandse
kunstenaars. Deze schilders hebben zich aangesloten bij een collectief om trum
Zuid-Kennemerland
zo meer aandacht voor hun werk te krijgen. De stijl van het tentoongestelde houdt zaterdagmiddag 7 april
werk is doorgaans vrij klassiek evenals de keuze van de onderwerpen. Zo open huis van drie tot vijf uur.
zijn er veel landschappen, stillevens en airbrushwerken in aansprekende
Het open huis vindt plaats in het
kleuren. Maar er worden ook enkele werken in moderne stijl getoond.
De meeste schilderijen zijn niet voorzien van een lijst maar worden hoofdgebouw van het Muziekcengeleverd op schilderslinnen en een tijdelijke passe-partout.
trum in het cultureel centrum 'de
Egelantier' aan Gasthuisvest 47 in
Haarlem. De middag is bedoeld voor
iedereen die erover denkt muziek te
gaan maken.
Voor alle instrumenten waarop
ZANDVOORT - Exotische 'Caribbean Dream', 'Lambada', 'Tro- aan het muziekcentrum les wordt
cocktails, longdrinks en een pical Wave' en 'Blue Lagoon' genut- gegeven, zijn docenten aanwezig die
over hun instrument kunnen vertelexotische menukaart bepalen tigd worden.
het gezicht van de Caribische Op de menukaart staan de volgen- len.
Verder zijn medewerkers van de
weken in het Zandvoortse casi- de exotische gerechten: 'Gambas administratie
aanwezig om belangno.
con crema pikante' (garnalen in stellenden te informeren over lesDe cocktail 'Brasil Tropical' en de warme pikante roomsaus). 'Insala- sen, kortlopende curussen, aanmellongdrink 'Caribbean Delight' kos- da de Abocate' (Avocado gevuld met ding en dergelijke. Ook kunnen zij
ten tijdens de tropische episode, die krab). 'Ternera con Papaya fritos' alles vertellen over bruikleeninstruduurt tot 4 mei, 4,50 gulden, in plaats (Gestoofd rundvlees met papaya). menten of bemiddelen bij aanschaf
van acht gulden.
'Pilete de Polio Exotico' (Kipfilet), van een instrument. Er zullen even'Puding de Mango', 'Pomelo 'Copa- eens informatiestands van harmoVoor deze .laatst genoemde prijs cabana' (Grapefruit gevuld met an- nie-, fanfare- en drumbandverenigingen aanwezig zijn.
kunnen ook de tropische drankjes: der fruit).

op part-time basis
Keuze uit:
's morgens van 8.30-1.3.00 of 10.00-13.00 u.;
's middags 14.00-18.00 uur

Op 11 en 18 april, tussen twee en pomp.
vier uur is er een informatiegroep
voor familieleden van deze verslaaf den. Er wordt informatie verstrekt
over de lichamelijke, psychische en
sociale gevolgen van de verslaving.
Opgeven via 023-319294. Deelname is
gratis.

Caribische week in het casino

Swingen in Zero

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort

te koop
gevraagd

ZANDVOORT - In de nacht
van vrijdag op zaterdag reed
een 22-jarige man uit AmsterProblemen met
dam een benzinepomp op de
Hogeweg total loss. De dader
verslaafden
HAARLEM - Hulp aan men- kon worden aangehouden.
sen met drankproblemen en Hij had vermoedelijk te diep in het
glaasje gekeken. De bestuurder
aan hun verwanten, biedt het trachtte
na de aanrijding door te rijConsultatiebureau voor Alco- den. Dit lukte
echter niet omdat zijn
hol en Drugs.
auto vaststond op de omgevallen

Else Loos

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Pomp geramd

gingen zij
dan kwamen zij
als edelstenen aan
zwaar geslepen
glansden zij
op een zandbank
voor de kust

Trumpets of the Lord sluiten Sing In af
HAARLEM - Het koor
'Trumpets of the Lord' sluit
vrijdagavond 6 april het seizoen af van de Sing In in de
Groenmarktkerk aan de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem.

ZANDVOORT - Maandagmiddag werd de politie gealarmeerd vanwege een brand op
het voetpad naast het terrein
van Zandvoortmeeuwen.

Ter plaatse bleek dat een stapel
kranten van een plaatselijk huis-aan-huisblad door nog onbekenden
in brand was gestoken. Doordat enDe routes gaan door de bos, dui- kele jongens de brand reeds aan het
nen, strand en de boswachterij. In- blussen waren, hoefde de brandweer
schrijven kost drie gulden voor de niet meer op te treden.
korte afstand en vier gulden voor de
vijfentwintig en veertig kilometer.
Als herinnering wordt een medaille
uitgedeeld.

in het eeuwig ijs
splijten stenen van de rotsen
kolken in het denderend water
stoten tegen elkaar
wonden aan de grond
zinken in duistere spelonken

Sommige deelnemers hebben al
wat publicaties op hun naam staan
en betreden wel vaker het podium,
zoals de Zandvoortse Else Loos, die
twee gedichtenbundels in eigen beheer uitgaf: 'Wind die je uitlacht' en
'Op volgorde'. Loos zoekt momenteel een uitgever voor haar sprookjes en korte verhalen. Hieronder het
gedicht dat Else Loos voordroeg tijdens de Nacht van de Poëzie.

Brandje bij
terrein ZVM

NOORDWIJKERHOUT Op zaterdag 14 april en maandag 16 april kan er gewandeld
worden door de duinen van
Noordwijkerhout. De start is
om negen uur en twee uur, vanaf restaurant 'De Duinpoort',
Langevelderlaan 22, Noordwij kerhout (tegenover jeugdherberg 'De Duinark').

Edelstenen

Zandvoorfs Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn

Duinwandelen in
Noordwijkerhout
vanaf Duinpoort

Kam. Onnesstraat 19
2041 CB Zandvoort
t.a.v. de heer W. Bak
tel. 02507-17941

GLAS
\|LUGT

VAN DEFC

GLAS EN ISOLATIE

TEL 02550 - 30624

CORNWALLSTRAAT 6 -

l J M U l DE N

Met een Micro komt uonder de mensen. Met een Micro komt u onder de mensen.
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Slipjacht: Nostalgietot

er op volgt
Spelregels en termen
bij een vossejacht
Traditie en etiquette, dat zijn twee sleutelwoorden bij een slipjacht. Evenals de
andere drie jachtverenigingen in Nederland hecht ook de Jachtvereniging Soestdijk aan de oude regels en omgangsvormen
die bij een jachtpartij in acht genomen worden. De termen die gebruikt worden zijn
uit het Engels afkomstig, wat ook de taal is
die tegen de honden gesproken wordt.
Die honden, Engelse foxhounds, worden
gehouden op landgoed Het Noordhout in
Driebergen, waar 'huntsman' Frank Theunissen de dieren om de dag uitrijdt om te
zorgen dat ze voldoende uithoudingsvermogen krijgen. De andere dagen lopen de
33 foxhounds lekker rond op het grote terrein van de kennel. Hoewel de huntsman,
die in vaste dienst van de vereniging is, de
honden verzorgt, is de 'master' verantwoordelijk voor de beesten. Hij is ook degene die de honden jaagt. Dat wil zeggen dat
hij tijdens de jacht voorop rijdt om de meute honden te leiden. Daarbij maakt hij gebruik van een packhorn, waarmee hij de
honden signalen geeft. De master is tevens
verantwoordelijk voor de gang van zaken
tijdens de jachtpartij.

TOELTJES worden bijgeschoven,
drankjes en hapjes naar buiten gebracht. Leden begroeten elkaar enthousiast en stellen hun familieleden
en introducés aan anderen voor. Terwijl
iedereen op het terras van het Bospaardje
bij de Amsterdamse Manege nog even rustig van het zonnetje geniet, brengen de vijf
hoornblazers van de Jachtvereniging
Soestdijk enkele jachtmelodieën ten gehore. De jacht zou om 12 uur beginnen, maar
de honden zijn er nog niet. En zonder honden kan het'spektakel niet van start gaan.

S

Als om half één de veewagen met de
Engelse foxhounds uit Driebergen is aansekomen, houdt de master, de heer Mostert, een kleine toespraak. Hij meldt dat er
bij deze jacht een groot aantal mensen voor
de eerste keer meerijdt en hij vraagt aan de
meer ervaren jachtruiters daar rekening
mee te houden en die anderen een beetje te
helpen. Dan wenst hij iedereen een prettige
jacht toe. De ruiters en amazones zoeken
hun paarden op, die veelal door de
'grooms' of verzorgers gereed gehouden
worden, en verzamelen zich in de grote
buitenmanege. De jachtgroep is groter dan
normaal. Meestal doen er vijfentwintig tot
dertig ruiters mee, dit keer zijn het er meer
dan vijftig. Volgens Cees de Ridder, de
joint-master, komt dat doordat de jacht in
het Amsterdamse Bos heel populair is binnen de vereniging. „Alleen de Sint-Hubertusjacht in Zeist, waarmee het seizoen officieel geopend wordt, trekt net zoveel deelnemers," meent De Ridder.

Kleurrijk
Aan belangstelling voor de jacht is geen
gebrek. Behalve de familieleden van de ruiters, die allemaal hun fiets hebben meegenomen om de jachtstoet te kunnen volgen,
zijn er ook andere toeschouwers. Het
mooie weer heeft er zeker toe bijgedragen
dat zoveel mensen een kijkje zijn komen
nemen bij de 'meet', de presentatie van de
meute aan het veld. Het is een kleurrijk
schouwspel dat zich voor de ogen van de
belangstellenden afspeelt. De hoornblazers zorgen ook hier voor de muzikale omlijsting, terwijl de ruiters, gekleed in rode,
groene, zwarte en ook blauwe jasjes, hun
paarden inrijden.
Er zijn ook vier leden van de bereden
politie bij. Elk jaar wordt de politie van
Amsterdam uitgenodigd mee te doen aan
de jacht in het bos. „We nodigen de politie
ook bij andere jachten uit," vertelt jointmaster De Ridder. „We zijn zelf gebaat bij
een goede relatie met de politie, want we
hebben ze vaak nodig voor assistentie om
een weg af te zetten of iets dergelijks. Door
ze voor onze jachten uit te nodigen hopen
we iets terug te doen." Nadat de master
weer een woordje heeft gesproken, volgt de
stoet de meute honden door het hek om
naar het beginpunt van de jacht te rijden.
Een grote groep fietsers rijdt mee.

Fris
De paarden zijn nog fris en hebben duidelrjk zin in de rit. Ze dringen zich naar
voren en menig ruiter heeft moeite zijn
rij dier in te houden. Plotseling beginnen de
paarden te galopperen; de honden hebben
het spoor gevonden! Snel jagen de ruiters
en amazones achter de meute aan, die door

Om de master te helpen de honden bij
elkaar te houden zijn bij de jacht een stuk
of drie 'whippers-in' aanwezig. Zij halen
honden die afdwalen terug bij de meute.
Achter de master en de whippers-in rijdt de
'joint-master'. Hij leidt het veld van ruiters
en amazones die volgen om de honden te
zien jagen. Want daar gaat het allemaal om
bij een slipjacht: zien hoe de honden het
spoor zoeken, vinden en volgen. Dat spoor,
'scent' genoemd, wordt getrokken door de
sliptrekker. Met een jutezak die sterk naar
vossen ruikt doordat er uitwerpselen en
urine inzitten trekt hij een spoor door het
terrein. Aan het eind wacht de honden geen
echte vos, maar een koeiepens. Het verscheuren en opeten daarvan heet de 'kill'.

zicht, al die paarden
het bos rent op zoek
hier in het bos met
naar de vos. Want
die honden eromde kunst van het jaheen," zegt ze. „En
gen is om de honden
te kunnen volgen.
dan die rode jasjes
De meute weet naen die jachthoorns,
we vinden het alletuurlijk niet dat de
maal erg mooi."
vos in werkelijkheid
Frans Robbers is,
• Als de groep na de
de eigenaar van de
sherrystop voor de
tweede keer bij de
Amsterdamse Madoorwaadbare
nege en organisator
plaats komt, is het
van de jacht. Hij
oudere echtpaar er
loopt met een aantal
ook bij. Dat spektahelpers voor de nonkel willen ze niet
den uit, om een zo
missen! Er staan dit
vers mogelijk spoor
keer veel meer toete trekken met de
schouwers langs de
naar vossen ruikende jute zak. Hoe verwaterkant dan bij
ser het 'scent' is, • Enthousiast storten de ruiters zich in het water bij de doorwaadbare plaats. De honden de eerste doortocht.
hoe sneller de meu- zijn al naar de overkant gezwommen. Inzet: De vijf hoornblazers, vier mannen en een Maar dit keer is de
oversteek minder
te gaat en hoe span- vrouw, verzorgen ook de muzikale omlijsting tijdens de sherrystop.
nender de jacht is
indrukwekkend. De
voor de jagers. Van de voorgeschreven tweede run te trekken. Sommige deelne- honden hebben moeite het spoor op te pakvolgorde - ervaren jachtruiters voorop en mers stijgen tijdens de korte pauze af en ken, waardoor de ruiters aan de kant van
onervaren mensen achter in de groep - lopen wat rond, terwijl een familielid of het water moeten wachten en in stap en
komt in de praktijk weinig terecht. Al gauw een verzorger met het paard stapt. De non- draf het water doorrijden. Toch reageert
rijden de rode, groene en zwarte jassen den rusten uit of nemen een duik in het het publiek enthousiast en begint sponwater. De diverse sloten in het bos vormen taan te klappen als de jachttroep de overgewoon door elkaar.
De weersomstandigheden zijn mis- een klein probleem, omdat de honden ook kant bereikt. Niet alle mensen in het bos
schien prettig voor de toeschouwers en tijdens de jacht in het water springen zon- vinden de jacht even leuk. „Volgens mij
aangenaam voor de ruiters, voor de hon- der zich af te vragen of ze er ook weer uit zijn jullie hartstikke gek," roept een man
den vormt het mooie, droge weer een moei- kunnen komen. Dat is door de steile kan- de ruiters na als ze voorbij galopperen.
Maar de meeste wandelaars en dagjesmenlijkheidsfactor. Het scent vervliegt vlug op
sen vinden het leuk, al kijken sommigen
een dag als zaterdag. Beter is het als het
enigszins verbaasd naar de langsrijdende
mist of regent, want dan blijft de geur van
ruiters die achter een stel honden aanzitde vossen door de hoge vochtigheidsgraad
Tekst: Mariska Blokdijk
ten.
goed hangen. Maar het lukt de honden
toch het spoor te volgen. Volgens de masFoto's: Luuk Gosewehr
ter zijn deze bruine karry beagles gevoelige
Uithoudingsvermogen
jachthonden die wat fanatieker jagen dan
De derde en laatste run is het zwaarst.
andere honden.
ten niet altijd het geval en dat betekent Het is ook het langste stuk dat afgelegd
oponthoud, omdat de beesten dan eerst uit moet worden en de honden, de paarden en
Duik
de ruiters beginnen moe te worden. Somhet water geholpen moeten worden.
De eerste 'run' duurt ongeveer twintig
Na een kwartiertje gaat de jachtstoet mige honden blijven een beetje achter bij
minuten, dan rust het jachtgezelschap uit weer op pad. Eenmaal onder het viaduct de meute, waardoor ze tussen de paarden
aan de waterkant. In de tussentijd heeft van de snelweg door, geeft het gejank van terecht komen. De ruiters moeten goed
Robbers de gelegenheid het spoor voor de de honden aan dat ze het spoor weer opge- uitkijken waar ze hun paarden laten lopen,
pikt hebben. Het spel begint opnieuw! Op
de ruiterpaden waarover de jagers rijden,
zijn door Robbers en zijn helpers hindernissen opgebouwd om de jacht wat moeilijker te maken. Iedere jacht heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad, zowel voor de
ruiters als voor de honden. Zo is er een
lichte jacht, waarbij de ruiters om elke
hindernis heen kunnen, een middelzware
jacht, die de mogelijkheid biedt een stukje
om te rijden, en een zware jacht, waarbij
elke hindernis genomen moet worden.

Van echte regels is bij een slipjacht geen
sprake. De ruiters die de meute volgen
moeten er alleen rekening mee houden dat
ze de joint-master niet voorbij mogen rijden. Verder wordt van hen verwacht dat ze
in correcte kleding verschijnen. De leden
van de Jachtvereniging Soestdijk rijden in
een rode jas, de jachtrok, met een zwarte of
een groene kraag. Het dragen van een groene kraag is voorbehouden aan diegenen,
die langer dan een jaar lid zijn. De dames
rijden in een groene jachtrok. Aspirantleden en introducés dienen een gewoon
zwart rij-jasje te dragen.

om te voorkomen dat de honden onder de
hoeven komen. Ook de paarden lopen minder hard dan in het begin. Toch zijn er
dieren bij die nog flink wat reserve hebben.
Ze zijn het gewend, het zijn paarden die
regelmatig jachten meelopen en die een
behoorlijke dosis uithoudingsvermogen
hebben opgebouwd. Ze zijn door de eigenaars vaak uitgezocht vanwege hun moed
en doorzettingsvermogen. Jachtpaarden
mogen niet schrikken van vreemde opstakels en ze moeten zich in moeilijkheden
De slipjacht zoals die zaterdag in het
kunnen redden.
Amsterdamse Bos is gehouden, is een nabootsing van de vroegere vossejacht. De
Ook de honden zijn gewend aan het ren- jacht te paard met behulp van een meute
nen van lange afstanden. Het zijn jacht- honden is een al eeuwenoud verschijnsel.
honden die alleen voor dit doel gefokt zijn In het Frankrijk van de achttiende eeuw
en die om de dag zo'n twintig kilometer was de parforcejacht (par force betekent
lopen. Waarschijnlijk is de jacht voor de 'met geweld') een tijdverdrijf dat alleen
ruiters nog het meest vermoeiend. Om de was voorbehouden aan vorsten en mensen
rug van het paard te ontzien in het hobbeli- van hoge adel. Gejaagd werd er vooral op
ge terrein rijden veel ruiters in de 'verlich- herten, maar ook wilde zwijnen, vossen en
te zit', waarbij ze staan in de stijgbeugels. hazen werden door de Franse elite achterHet is een houding waarbij de beenspieren na gezeten.
Willem de Veroveraar introduceerde de
en de rug het behoorlijk te verduren krijgen. Voor de beginnende jachtruiters bete- oude Franse Jachtgebruiken in Engeland.
kent de rit dan ook een paar dagen flinke Toen het aantal in het wild levende herten
sterk afnam stapte de adel over op de vosspierpijn.
sejacht. Ook in Nederland is op herten en
De jacht eindigt in de arena bij de Am- vossen gejaagd in de vorige eeuw. Tegensterdamse Manege. Daar vindt de 'kill' woordig is het jagen op echte dieren bij ons
plaats; de honden krijgen een grote koeie- verboden en zijn er alleen nog slipjachten.
pens, waar ze zich vol overgave op storten. Door de eeuwen heen zijn de jachtgebruiHet is onbegrijpelijk waar ze na die verhit- ken nauwelijks veranderd. Het blazen op
te jacht nog de kracht vandaan halen, rnaar de jachthoorn bijvoorbeeld is net zo oud
de honden verscheuren met z'n allen drif- als de jacht zelf. In de zeventiende eeuw
tig het stuk vlees. De ruiters staan erbij te werd de jachthoorn beschouwd als een
kijken en de hoornblazers bespelen de echt muziekinstrument.
jachthoorns. Dan klinkt het driemaal 'hoi'
De signalen van de acht-tonige jachtvoor de master en de honden en keert de
jachtgroep naar de manege terug. De hon- hoorn waren bedoeld om de ruiters op de
den gaan de veewagen in, de paarden wor.- hoogte te houden van het verloop van de
den in de trailers geladen of op stal gezet. jacht. Dat was vooral noodzakelijk in bosDe ruiters en amazones knappen zich een rijke gebieden, waar de honden en het perbeetje op om daarna op het terras de dorst soneel voor de jagers niet zichtbaar waren.
te lessen en in de late namiddagzon de De Engelse variant is één-tonig, maar kent
gebeurtenissen van de afgelopen jacht te een twaalftal variaties. De signalen zijn
bespreken. Het jaarlijkse spektakel zit er meer voor de honden dan voor de jagers
op en in het Amsterdamse Bos keert de bestemd.
rust weer terug.

Jachtgebruiken zijn
nauwelijks veranderd

De jacht in het Amsterdamse Bos is een
lichte jacht, maar toch vallen er een paar
mensen van hun paard. Niemand raakt geblesseerd; de paarden worden door andere
ruiters opgevangen en de onfortuinlijke
collega's worden weer in het zadel geholpen. Echte moeilijkheden doen zich niet
voor. Een man in een sulky heeft even
problemen met zijn paard, dat met de grote
groep ruiters meewil. De troep houdt even
stil en één van de leden van de bereden
politie helpt de man het dier tegen te houden.

Nat pak

• Linda van der
Horst is de enige
dame die de jacht in
amazonezit
rijdt,
wat wil zeggen dat
ze met twee benen
aan één kant zit.
„Je moet opnieuw
leren rijden met een
dameszadel," zegt
Linda, hier met haar
paard Derby.

Spectaculair is de doorwaadbare plaats,
waar de hele troep in galop doorheen rijdt.
Dat zorgt voor de nodige spetters en natte
kleding. De honden, die naar de overkant
zijn gezwommen, nemen nauwelijks de tijd
om zich uit te schudden. Fanatiek storten
ze zich weer op het scent, dat hen naar het
tweede rustpunt leidt. Daar houdt de stoet
langer stil; de 'sherrystop' duurt bijna drie
kwartier. Iedereen stapt af en laat zich de
hapjes en drankjes, die met een auto naar
de open plek gebracht zijn, goed smaken.
De honden hebben zich in het koele water
gestort en de paarden mogen grazen. Een
ouder echtpaar dat een eindje verderop op
een bankje zit, is speciaal voor de jacht
naar het bos gekomen. Zij is een beetje
bang voor paarden, maar toch geniet ze
van het schouwspel. „Het is een mooi ge-

De honden lopen tijdens de sherrystop wat rusteloos rond of rusten uit van de ee/ste twee runs
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Algemeen
GARAGE PETERS biedt keuze uit meer
dan 150 APK-gekeurde occasions

'e LPG, slaalgn^ met, 9bOOO
n km, plaatje! /'O900 ""
keur. toewoei

1-20

i. (WÖODOOCJÜ.

rffe-?"» q-

I
JO,
12
75,

T k mooie, zwarte Fiat Panda
750 CL, nov 88, 16000 km
ƒ9250 Tel 020452232

OCCASIONSHOW

BIJ AANKOOP BOVEN ƒ 7000
Fiat Ritmo 65L, 1982, goed on- KLEURENTELEVISIE
derh en i g s t , ƒ 1450, apk
KADO
4/91 020863946/5257948
Fiat
Uno 455
Bj 1988
SPECIALIST
50 OOOkm met radio/cass
ƒ11000 Tel 020474538
Fiat Uno Silver '86 Gelev 87
Burg de Vlugtlaan 119, Adam
65 OOOkm 2e eig ƒ10500
Tel 02995-4840
tel. 020-133579

i.roen BX 1400E LPG 86 / 11 950
p m ƒ 190
ucl Ascona 16 4 drs LPG 87 1e eig ƒ15950
p m ƒ 230
>rd Granada 2300 GL LPG 81/4900
p m / 99
nault 21 GTS LPG 4 drs 87/13950
pm/210
• bubishi Tredia 1400 GL 4 drs 86 ƒ 10950
p m ƒ 180
roen Visa TR Diesel 1700 5 drs m 87/10950 pm/180
Mazda 626 2 O Diesel LX hatchb 87 v a / 14 950p m ƒ 220
la/cia 626 Hatchback 5 drs met zonder LPG
" Opel Kadett 5 drs Diesel 1 6 station 85 v a / 9 950p m ƒ 170
Ford
>, Hat Ritmo 60CL 5 drs 85 met'zonder LPG ƒ 7 950p m ƒ 160
M i/da 626 4 drs Sedan 2 O Diesel 87/19500
p m ƒ 215
Ford Escort '78 APK Prijs
KEUZE UIT
ƒ 1500 Ford Sierra Combi 23
3'Poug505GL 4 drs met'zonder LPG 86va/10950p m ƒ 180
' VW Passat 1600 Diesel 5 drs 87 v a / 1 4 7 5 0 pm/220
D, '87, trekhaak, 90000 km,
^ ssan Bluebird 2 O Diesel stationcar 5 drs 8 3 / 7 950p m ƒ 160
div opties Autobedrijf Jan
ALLE IN A1 CONDITIE
Wals Tel 02902 1697
W Jetta 1600 Sedan 4 drs 83/8950
p m ƒ 160
Pr van ƒ16350 t/rr / 39 650 Ford Sierra 1984, 90 OOOkm wit,
,10' Manta 2 O Hatchback 3 drs 82 / 8 950
p m ƒ 160
v Opel Kadett 1200 3 drs of 5 drs 82 v a / 6 950 p m ƒ 140
radiocass , spoiler brede ban
BMW 728i, 5 bak cv '83 13 750
Officieel Ford-dealer
<-i,Sdn Cherr/ 1300 GL 83 / 6 950
p m ƒ 140
AUDI
Citroen Visa, LPG '86 5 950
v KALMTHOUT & v NIEL BV den Tel 020334723
Volvo 340 GLT injectie 2 O 5 drs 84 v a ƒ 8 250 p m ƒ 155
Escort 1 3L 5 drs '84 8 250
Marktplein 11 29, Hoofddorp Taunus 16 L, bj //, rijdt prima,
" di 80 E 1800 LPG 4 drs Sedan n m 88 / 29 950 p -n ƒ 400
Escort 1 3C, 5 drs '86 12 950 T k a AUDI 80, 4-drs , bj '76,
geen roest, APK 10/90 Prijs
Inl tel 02503 13441
Honda Accord 1 8EX met zonder LPG 85 ƒ 19 950p m / 170
Escort 1 6 sportuitv '86 13 950 APK 6-'90, in goede st, ƒ 475
ƒ950 Tel 0250331807
Mazda 626 LX Sedan met zonder Ipg 84 v a ƒ8 950p m ƒ 160
Honda Prelude '81
4 500 Tel 02503-41871
_'roen BX 1600 TRI LPG 87/16950
p m ƒ 240
Honda
Honda Qumtet '82
3 900
r iloot Horizon 1500 GL 5 drs 83/4950
p m / 99
Hyundai
2000 M* VERWARMDE SHOWROOM
MitsubGal
18
TD
'85
11950
Austin
~ a' Ritmo 60 Diesel 5 drs 86/6950
p m ƒ 140
Honda Accord 5 speed, bj '79,
± 150 AUTOMOBIELEN IN VOORRAAD
Nissan
Blue
Van
Ipg
'86
8
950
•' Nissan Cherry 1700 Diesel 3 drs 86 v a ƒ8950 p m / 165
vr pr ƒ 1000,, evt nader over HYUNDAI Service Dealer
Audi 80 1 9 mj, special interieur,
ƒ31750 Kadett station 1 6D '87 15 750
AUSTIN 30 jaar dealer
' at Ritmo 60 CL LPG 86 / 9 750
p m ƒ 170
een te komen 02990 34442
Auto Centrum Duivendrecht
BMW 316, 2 drs , 5 bak, 1e eig ,
'88/21950 Kadett 1 6i GL, '89
24
950
Garage
Boom
Aalsmeer
3x Honda CMC 1200 3 drs 83 v a / 7 950
p m ƒ 145
Industriewea 27 020995176
BMW 323i,verlaagd,sportvelgen,zwart
'84/17950 Kadett 1 61 station '89 25 950
EEN
GREEP
UIT
ONZE
KOLLEKTIE
ford Escort 1600 GL 3 drs 83 v a ƒ 7 950
p m ƒ 145
BMW 324,Diesel ,5 bak,6 Cyl .super mooi
'88 ƒ 26 750 Rekord 2 3 D stat '85 14 500 TEL 02977-25667
Jeepsr
VW Jetta 1600 Diesel Sedan 4 drs 86 v a ƒ 14 950p m 220
BMW 518i, zw met, 5 bak, supermooi,
Isuzu
'86/18750 Senator 2 5E aut'82
9750 Austin Maestro 1 3L 5 drs , mrt
5\ Ford Sierra 5 drs 1800 + 2000 laeser met en zonder LPG of
Terreinwagens
BMW 520i,autom ,alle optie's
'86/19250 Peugeot 309gr dies '87 18 950 '86, ƒ 7250 BEREBEIT, AmstelZONDAGS
GEOPEND
VAN
12
00
15
00
uur
; osel 2300 85 va ƒ 10950
pm/180
BMW 520i, LPG, diam zwart, ww-glas,
'86/19950 VW Golf Diesel 81
4 950 dijk 25, 020 6627777
nVIW 316 LPG 8 2 / 8 2 5 0
pm/150
-Noord
BMW 524 Diesel,diam zwart,cent lock
'87/26950 VW Golf Diesel '82
WEEKAANBIEDING
5 950 Off AUSTIN-DEALER Pim v Dutch Off-Road Association
, W Golt 5 drs 1600 nieuw model 87 ƒ 14950
p m / 2 2 0 VW Golf Diesel lich met vel dubb sp w w glas.ect
Postbus
Schaafstraat 24 A'dam N
'86 ƒ 24 950 VW Passat CLD var '8719750 Rootselaar - staat altijd voor u Terreinauto Club
'82 BMW 535i diam zwart, 5 bak, alle opties,
~ird Escort XR3 i st v n met veel ace 83 ƒ 12 950 p m / 200
9042, 1006 AA Amsterdam
Tel 020361153
BMW 728i,autom ,diam zwart.alle optie's
'83/10950 Alle auto's APK gekeurd
VAN ƒ 7 950 VOOR / 5 950
klaar'
Rhôneweg 40-42 vssan Cherry 1300 GL 3 drs 84 ƒ 7 950
p m / 150
Ford Escort Station 5 drs,1e eig ,
'85/10750 en 3 mnd Bovag garantie
A'dam
SI
Dijk
Info
-131375
r o, o'a Starlet 1300 5 drs 86 / 9 950
p m ƒ 195
'87/14950
80 CL, saffier blauw, als nieuw
'85 ƒ 8 950 Ford Sierra 20 CL, metallic, kanskoop,
Lada
3\1W 520 6 cil met en zonder LPG 83 va ƒ 8950p m ƒ 165 Audi
Adverteren in
'88 ƒ 19 950 AUTO DE RIJP BV
Audi
100
CC
alpmewit.LPG
5
bak
'85 ƒ 12 950 Ford Sierra 2300 Diesel.metal 5-drs,5bak
jpel Rekord 2OS LPG sedan 86/14250
pm/210 Audi 100 CS elektr ramen, rookzilver etc
Ford
Scorpio
20GL.5
bak.metalhc
SHOWROOM
'86/16950
Autobedrijf Ridderbos
Tel. 02997-3709.
'84 ƒ 12950
2\ Miisub Galant 1800 Turbo Diesel 87 v a ƒ12 950p m ƒ 210 Audi 100 CC Avant.diam zw 4x hdst.ww glas
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
Tol 020 6658686
'89/26500
LADA - DEALER
'88/30 950 Ford Scorpio 2 OGL.metallic.schuifdak
J?7da 323 autom 3 drs 82 ƒ6950
p m/140 Audi 100 cc avant stat.patrolblue zeer compleet '86/24950
LADA
DEALER
Ford Mustang 5 O luxe automaat, airco,
m 89/35700
Vanwege het enorme verkoop
-enault 21 Nevada GTS stat LPG onderb 87/16 950p m ƒ 250 Audi 100 cc LPG saf bl met 5 bak eet
biedt
aan
Jaguar
XJ6
4
2
automaat,
alle
opties,
86 ƒ 25 950
Alfa Romeo
succes van ons SAN REMO
'84 ƒ 10 950
v W Golf Diesel 3 drs 83 ƒ 7 950
p m ƒ 150 BMW 316 1 8, chammrood, alarm, sportvlgn ,
2105 13
'86/5250 aktie-model.hebben wij nu
88/59750
'85 ƒ 14950 Jaguar XJ6.3 6 automaat alle optie's
Subaru 1600 SXL coupe m st v n 88 ƒ16750
p m ƒ 250 BMW 318i,ferr rood.licht met velg,5 bak
1200
S
'87/5250
Mercedes
190
benzine,mettalic,schuifdak
'84 ƒ 23 950
een ruime keus m goede
'84 ƒ 13 950
Z troen Axel TRS 3 drs 88/9750
pm/170 BMW 520i, saf f blauw met, div ace
1200 S
'88/8750 betrouwbare occasions met
85 ƒ 25 750
'86/15 950 Mercedes 190 benzine, grijsmet, 5 bak,
3koda 120 LS Sedan 88/7950
pm/150 BMW 520i, Saff blauw met, div ace
Verrijn
Stuartweg
6,
Diemen
'86 ƒ 25 950 Alfa Romeo 33 1 3 S, wit
eventueel 1 jaar BOVAG
85 ƒ 12 950 Mercedes 190 D, metal, 5 bak, sch dak,
2x Honda Civic 12 klep 3 drs nw mod 86 v a ƒ 11 950p m ƒ 190 BMW 525i, 4x hoofdsteun.stuurbekr .nieuw staat '82 ƒ 8 950 Mercedes 190 D, wit, sportv , 5 bak, uniek,
TEL 020992865
'87/31750 Alfa Romeo 75 TS, ABS, antrac l m velgen, schuifd
garantie en tot 6 jaar
'88
r
ord Escort 1300 5 drs 8 4 / 8 950
pm/165 BMW 524 Turbo Diesel,autom Carib groen
'88/36500 Alfa Romeo 75 1 8, rood/wit, LPG
'87 ƒ 20 950 Mercedes 190 D, 5 bak, mooi, zwart,
carrosserie garantie
'87
Mfa 33 1300 Milano 5 drs LPG n m 88 ƒ 15 950
p m ƒ 220 BMW 524 Turbo Diesel, alpmewit, get gl, st bekr, '84 ƒ 12 950 Mercedes 190 D 25 automaat,
'87/41500 Alfa Romeo 75 1 8 Turbo, rood
100% financiering is voor ons
'88
l\ BMW 316 nieuw model 86 v a ƒ17 950
p m ƒ 240 BMW 635csi, saff bl, leerbekl .schfdk zr compl 82/24 950 Mercedes 190 D, alpmeweiB, 5 bak, supermooi, '89/44750 Alfa Romeo 75 1 8 Turbo, rood, zeer spec uitv
geen enkel probleem
'89
ienault 11 GTL 5 drs 8 5 / 8 750
pm/160 BMW 635csi, M6 uitgevoerd
'89 ƒ 47 950 Alfa Romeo 75 3 O V6 America, zwart
Zuidemde 28 30 Landsmeer
'88
'88 ƒ 49 950 Mercedes 190 E, zeer mooi, alle opties,
l- Mazda 626 2 O coupe i st v n 85 v a ƒ 12 250
p m ƒ205 Southwmd, 6 pers , camper, vzv alle ace ,
87 ƒ 36 950 Alfa Romeo 164 20 TS, donkerblauw
Tel 02908-1297
ƒ 69 500 Mercedes 200 D, ww-glas, 5 bak, nw staat,
'88
fo>ota Corolla 1800 SX diesel 5 drs 86/9950
pm/175 Citroen CX 2 O, goudmet, bijzonder mooi
'87 ƒ 38 950 Alfa Romeo 164 20 TS, antracietgnjs, airco, l m velgen
'89
'84 ƒ 7 950 Mercedes 200 TD VAN, 1e eig , schuifdak,
Lmnaeuskade 5 7
Buzuki Alto 3 drs i st v n 8 4 / 6 950
p m / 140 Citroen BX Diesel, 5-bak, ferranrood, n w s t ,
'87 ƒ 39 500 Alfa'Romeo 164 30 V6, antraciet
'85 ƒ 9950 Mercedes 200 benzine, airco, uniek mooi,
'89
Lancia
1098 BC Amsterdam
j W Golf Diesel CL 5 drs '86 ƒ 13950
pm/210
'88/42950
BX 19 TRS, ferrrood
85 ƒ 8950 Mercedes 200 benzine, sch dak, LPG, sportv ,
Evert
Kroon's
Autobedrijf
3x VW Golf 1600 3 drs nieuw model '84 va ƒ 10950p m ƒ 180 Citroen
020-929548
'88/53750
Citroen CX Pallas diesel
' 8 4 / 8 950 Mercedes 200 TD, stationcar, schuifdak,
/olvo 340 diesel 5-drs i st v n 87 ƒ 11 950
p m ƒ 190 Fiat Reggata Diesel,lichtmet velg ,nw staat
'86/36500 off Alfa Romeo dealer, Sterrebaan 3, Maarssen, 030420016
'86 ƒ 6 950 Mercedes 230 E, blauwmet, 5-bak, doorlock,
LADA WETTER
Dpel Ascona 1600 LS hatchb 5 drs LPG '86 ƒ 12950p m ƒ 205 Fiat 127 1050HP
'86/38950
'87 ƒ 6950 Mercedes 250 D aut, schuifdak, mooi,
Lada 1200 S
'87 ƒ 5500
Alfa
Romeo
3x Opel Kadett 1300 LS 5-drs 85, v a ƒ10950
pm/180 Ford Fiesta Festival 1 6D,zilv gnjs,5-bak
BMW
'86 ƒ 23 950
85 ƒ 10950 Mercedes 280 TE Van combi, 5 bak, met,
Lada 1200 S
' 8 5 / 3 750
3x Opel Kadett 1600 D 4-drs Sedan '87 v a ƒ 14 500p m ƒ 220 Ford Resta 1 6 Diesel.Saff blauw,5 bak
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat,
'84/74500
onderdelen
'88
ƒ
13
950
Lada 2105 15 GL'88 ƒ 8750
3x Ford Sierra 2 O met/zonder LPG n m '87 v a ƒ 16 950p m ƒ 235 Sierra 23 Diesel laser, zilvergrijs met, 1e eig ,
'79/27500 Vezending door het hele land BMW 315, LPG, aug '81, Lada 2105 15 GL'87 ƒ 7250
84 ƒ 9950 Mercedes 280 SLC.autom .pullman int
3x Opel Ascona 1600 D 4 drs Sedan '85 v a ƒ 7 950 p m ƒ 140 Sierra 2 3 Diesel laser, antr gr met 5-bak, st bekr ,'85 ƒ 10 950 Mercedes 300 D aut, sportv, alle opties,
'87/49500
FA TUINDER C.V
8 6 / 6 0 0 0 heeft het voorjaar in z n hoofd
ƒ4950 BEREBEIT, Amsteldijk Lada 2105 13
\JissanSunny1600SLX 5 drs LPG n m'86 ƒ 13 950p m ƒ 210 Sierra 2 3 CLD Diesel, saff bl, 5 bak, cv, str bekr, '88 ƒ 18 950 Mercedes 300 E aut, schuifdak, sportv ,
'87/47500
LEIDSCHENDAM
r
Lada 2105 12
' 8 6 / 5 750 BIJ aankoop van een van de
25,
020
6627777
iat Panda 45S 3 drs '86 ƒ 7 950
p m ƒ140 Sierra station 1 6 LPG,pap wit
ruim 20 Lancia occasions
'84/28750
' 8 4 / 9 950 Mercedes 380 SE, metallic, sportv, 1e eig ,
TELEF 070-3874403
Zwanenburgerdijk 503
\litsubishi Colt 3 drs autom 84 ƒ 7 950
p m ƒ 140 Sierra 1 6 CL Laser,LPG,CV,nieuw staat
'85/39500
'86 ƒ 11 950 Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties,
Zwanenburg Tel 029076572 krijgt u van ons, naast het ge
Renault 9 TC Sedan 4 drs '84/6950
pm/130 Sierra 1 6 CL zilvergrijs met, get gl, nwste mod ,88/18 950 Mercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties,
bruikelijke jaar garantie en de
'87/41950
r
Citroen
ord Taunus 1600 Bravo i st v n '82 4 drs ƒ 6 950 p m ƒ 130 Sierra 1 6 Laser, LPG, papyruswit,
WESTDORP
gratis grote beurt een
'87 ƒ 13950 Mercedes 500 SE,automaat,pullman,alle optie's '86/54750
Honda Prelude coupe 83/8950
pm/165 Sierra 2 O CL, Ipg, koperbrons, nw mod met koffer'88 ƒ 19950 Mercedes 500 SEL aut, sportv , Pullman,
'86/52500 T ka Citroen Visa 1 IREOIym- CJTROEN 35 CE BESTEL, vertrouwd en bekend adres
'x Ford Fiesta 1100 Bravo 3drs 83 va ƒ7950
p m ƒ 130 Sierra 2 O CL, autom ,diam zwart.nw mod met koffer 88 ƒ 22 950 Mitsubishi Lancer 1800 GL Diesel, stat wagon,
'88/16950 pique, wit, '84,1e eig , APK '91, gew 3500 kg, afgifte 20-4-'84 voor uw nieuwe of jonge LADA
radio CD-speler
Toyota Corolla 4 drs Sedan 1 3 1 2 klep '85 ƒ 9 750 pm/170 Scorpio 2 O CL automaat, zilvergrijs met,
Natuurlijk met echte BOVAG
'87/11950 ƒ3450 Tel 020431933
'86/17950 Opel Corsa 1 3S,antr metallic
r
Tel 020412516, Mgr Poels- garantie en APK keuring 100%
ord Escort 3 drs 1400 CL 86/11 950
p m ƒ 205 Scorpio 2 4i GL.LPG
t.w.v. ƒ 2500,Opel Kadett Club,antr met ,5-drs,nieuw staat
'90/24950
'88/24950
laan 104
vlitsubishi Galant 5-drs station LPG onderb 85 ƒ 9950p m ƒ 175 Ford Granada 2 O GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8 950 Opel Senator 2 5 E aut, comfort-pakket,
financiering, v a ƒ 250 p m
'86/22950
Talbot Horizon 1700 Diesel 5 drs 85/8950
pm/165 Ford Granada 2 8 GL automaat, stationwagon
Citroen Ax-nit, bj dec/87, NIEUWE LADA 2105 1 2 ƒ 9995
ingebouwd en wel kado m
'82/21750
' 8 3 / 7 950 Porsche 924, 5-bak, met, uniek mooi,
viissan Micra 3 drs GL 1 3 '88 ƒ 13 950
pm/210 Ford Bronco 2 9i inj piek up, Am uitv , Pullman, airco,'88 ƒ 24 950 Renault Espace 2000 GTS, 5 stoelen,
km
29
000
met
vele
extra's
NIEUWE
SAMARA1
1/13995
'88/37950
3
p m ƒ 99 Ford Taunus cobaltbl Ipg
eugeot 104 GL 5 drs '83 ƒ 4 950
ƒ10500 Tel 020-324352
uit voorraad leverbaar t/m 7
'86/24950
'81 ƒ 1 500 Saab 9000i,turbo 16 klepper, 5 bak, 1e eig ,
2x Fiat Uno 55S, 5-drs '86 va ƒ8950
pm/165 Honda Civic 1 5 Shuttle, luxe spacewagon,
april GRATIS M L + afl kosten
'85/10950
'86 ƒ 14950 Saab 900 GLS.combi coupe ,LPG
CX
2
O
Pallas
'84,
ƒ
7
900,ingdijk
2x Lada 2105 1500 Sedan 4 drs '88 v a ƒ 7 950
p m ƒ 130 Honda Prelude EX, stuurbekr, etc
'88/16950
'84 ƒ 14 950 VW Golf Diesel, 3-drs , ww -glas,
CX 2 5 RD Break '87, BX 14 '88, AUTO VAN DEZE WEEK,
De Flinesstraat 22,
Opel Senator 2 5i autom overdnve i nst v n schuifdak metalic Lada 1200 S.LPG.nieuw staat
'88/26750
autoverhuur
'85 ƒ 2950 VW Golf GTi, 2-drs , diamantzwart, 5-bak,
ƒ14900,- BX 14 RE '87, Samara 1 3 cat febr '87 ƒ 9000
Amsterdam, t o Makro
adio trekhaak '87 / 20 950
p m ƒ 330 Mazda e2200 Diesel ,verl geslotenbestelbus
Adres
verkoop
Volvo
240
GL
automaat,
leder
int,
mett,
'87/19950
'88/ 14 500
ƒ16250,- BX 14 E nw t
o a 2 CV's, AX, BX
Honda Accord 1800 EX autom 4 drs '85 ƒ 11 950 p m ƒ 205 Mercedes 190 E.autom.alle optie's
""ƒ15750
Lancia YIOFire, 3 weg kat mei
84/27950 Volvo 340 DL Diesel, 4-drs, ww -glas, 5-bak,
11/1986, ƒ 11 900,- Autobedrijf Adm de Ruyterweg 398,
vanaf ƒ 27,50 excl BTW
Honda Civic 1200 GL sport 3-drs 83 ƒ 7 950
p m ƒ 140 Mercedes 190 E.autom AMG verlaagd.schuifdak '84/24950 DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD
A'dam, tel 020-825983
'89 zwart metallic Na 19 00 uur
WIM
VAN
AALS
F,
Bozenhoven
Tel
020932750
'-ord Escort 1300 3 drs 85 ƒ 9 950
p m ƒ 175 Mercedes 190 E, geh AMG pakket, alle opt,
INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
020-157991
'85 ƒ 27 950
119,
Mijdrecht
0297984866.
S
Stevmstraat
12a,
A'dam
>x Mitsubishi Cordia 1600 SR coupe '84 v a ƒ 9 950 p m ƒ 175 Mercedes 190 Diesel, st bekr, 5 bak, sportwln , '85 ƒ 26 950
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MAANDEN
r
ord Sierra 2 O GL' LPG 5 drs 83 ƒ 8 950
p m ƒ 165 Mercedes 200 Diesel.5 bak.alle optie's
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
'86 ƒ 30 950
Mitsubishi
BMW 316 nieuw model 84 ƒ 13950
pm/210 Mercedes 200 D, alpine wit, st bekr etc ,
GEOPEND MA T/M ZAT 0900-1900 UUR
'88 ƒ 38 950
Fiat
Dpel Corsa 1200 TRS 3 rs 84/7950
pm/140 Mercedes 240 Diesel, luxe int, d spieg , schuifd , '82 ƒ 9950
Lancer 4 drs 10 81, apk 10VRIJDAGS TOT 21 00 UUR
/ W Golf GT, 3 rs 83 ƒ 10 250
p m ƒ 180 Mercedes 250 aut, groen metall
Galant 1 6 GL, LPG, 4- 88, Ga- '90 5 versn Org 46000km
'82 ƒ 9 950
Autobedrijf
Lokhorst
vlercedes 200 sport velg spoiler stereo cass rookzilver
lant 2 3 GLX Turbod 5drs sta- Abs schit ƒ 2800 075-355910
FIAT VERMEY B V
Mercedes 300 Diesel autom , saff bl, schuifd , ' 8 1 / 9 950
REGATA 85S eind '86, 1e eig
a's nieuw 86 ƒ 35750
pm/430 Mercedes 300 Diesel, champ met, sch dak ,
Hoofdweg 177b Zegveld
Keuze uit ruim 35 occasions tion, 3-'85, Lancer 1 5 GLX, 2- Mitsubishi Colt, eind 80, goud
'82 ƒ 12 950
aut
ram
centrvergr
LPG,
vlercedes 207 verl dubb schfdeur '83 ƒ 14 750
p m ƒ 220 Mercedes 300 SD, 6 cyl Turbo Diesel, leder, etc
'86 BEREBEIT, Amsteldijk 25, met i g s t , APK 11/90, km,
ƒ 49 950
trekh rad/cas groen met A Philipsweg 13, Uithoorn
(Gemeente Woerden)
2x Ford Sierra 2 O stat met/zond LPG '87 v a ƒ17 950p m ƒ 240 Mercedes 300 TDT,station,petrolblue,autom
020 6627777
Tel 0297562020
83 ƒ 15950
ƒ9500 Tel 02972-3464
ƒ1650, tel 029633945
Tel.: 03489 - 868/853
Mercedes 380 SE , alle ace , Ipg, airco aut,
l '83/23950
'Wij geven minimaal ƒ 2500 tot ƒ 3 000 terug voor uw oude auto Mitsubishi Spacew 2000 GLX, VAN, spierwit,
'89 ƒ 22 950
Dngeacht de staat *Hoge inruil prijs voor uw auto, motor of Opel Rekord 2 O S, zilv grijs met, nw mod ,
' 8 4 / 7 950
;aravan 'zonder inruil extra korting *Wij geven 3,6 of 12 maan- Opel Rekord 20 LS station, stuurbekr
'84 ƒ 8950
Jen garantie "Al onze occasions worden getest en gekeurd en Opel Rekord 2 O S, LPG, zilver met,
' 8 5 / 9 950
afgeleverd inclusief keuringsrapport * Alle occasions worden Opel Rekord 2300 Diesel, bijz goede auto,
'85 ƒ 7 950
net radio/cassette en automatten of een volle tank benzine of 3 Opel Omega 20i stationwagon, LPG, 5 bak,
'88/24950
naanden wegenbelasting afgeleverd *Uw financiering ter plek Opel Omega 2 3 Diesel, alp wit, 5 bak, siervelgen, 88 ƒ 19 950
<e geregeld met extra lange looptijd extra lage rente vanaf Opel Senator 3 Oi autom , diam zwart, nw mod
'89 ƒ 62 950
10 3% nu reeds vanaf 18 jaar.en ook financiering voor 65+'ers * Opel Senator 30i, 5 bak, licht metvlgn alpmewit '85
ƒ 13950
BIJ aankoop van een occasion worden uw reis kosten vergoed Opel Senator 2 5E aut, zilv blauw, st bekr, 4x hfdst, '84 ƒ 12 950
Opel Kadett 1 6 Diesel, zilvergrijs
'85 ƒ 6 950
Garage Peters,Nieuweweg 190
Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5 drs stat, rood, 5 bak,'88 ƒ 16950
Opel Kadett 1 3 LS, LPG, zilv grijs met, stoff int, '87 ƒ 14 950
Veenendaal.Telef.0838542411
Opel Kadett GSi Digital, diam zwart
'86 ƒ 19 950
Opel Kadett 1 6 GT.ferr rood.alle optie s
'88 ƒ 18 950
Geopend maandag t/m donderdag 900 1900 uur
Opel Kadett GT Pap wit,5 bak.alle optie's
86 ƒ 12 950
vrijdag 9 00 21 00 uur en zaterdag 9 00 17 00 uur
Opel Ascona 1 6 LS Travell, diam zw met, 5 bak,'87 ƒ 13 950
Porsche 928 S alpine wit led int BBS velg
82 ƒ 49 950
AUTOBEDRIJF van BATUM bv.
Renault 21 TS Nevada, stat wagon, antraciet, LPG '88 ƒ 19950
Rijksstraatweg 25 1969 LB Heemskerk
Renault 21 GTD Nevada Diesel.rookzilv met
'88 ƒ20950
Tel 0251032956 autotel 0652801117
Renault 21 TD Nevada Diesel Station
'88 ƒ 19950
udi 100 CC 5 cyl mj
m 85 ƒ 12950 Renault 25 Monaco.alle optie's
'88 ƒ 19950
m 83 ƒ 5 950
MW 316
'88/20950
m 86/17950 Renault 25 GTS, automaat, zilverbl met
MW 316 1 8 m style
'85 ƒ 13 950
m'83 ƒ 6950 Renault 25 V6 Inj.antr gnjs.alle optie's
MW 320 6 cyl
m 85 ƒ 5 950 Renault Fuego GTL.rood 5-bak,lichtmet velg.ect '83 ƒ 4950
i'roen Visa 11 RE
' 8 6 / 7 950
m 86 ƒ 9 950 Seat Ronda LS, 5 drs uitv , wit, alle access ,
uroen B< 16 TRS ferran rood
'89 ƒ 7950
1 89/22950 Skoda 105 L, 13000 km
aihatu Cnarade Turbo,
'84 ƒ 6950
m 88/17950 Suzuki Alto GL, 1e eig ,
ord Sierra 16 CL 5 drs
m 8 9 / 2 7 950 VW Golf Diesel ,ambas blauw.dubb spieg ,1e eig '88 ƒ 17 950
ord Sierra 18 CL sedan automaat
'87 ƒ22950
m 89/21 950 VW Golf GTi, USA uitv , alpmewit, spoilerset,
c rd Sierra 20 CL 5 bak
VW Passat Diesel stationwag , zilv gr met, luxe int ,'84 ƒ 7 950
m
83/12950
crd Escort RS 16 Injektie
'86 ƒ 13950
m'86/11950 VW Passat Variant CLD, saffier bl 5 bak,
ord Escort } 3 Laser
Volvo 240 DL pap wit 5 bak nieuw staat
'86/15 950
Adverteren In SHOWROOM is de slimste
m
88
ƒ
24
950
'c nda Accord 2 O EX
Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr, LPG,
'87 ƒ 17 950
m
86
ƒ
8
950
Ivundai Stellar 16 SL
manter
om uw auto t$ verkopen en er
Volvo
245
GLi
antr
gr
met
Jicht
met
velg
,5
bak
'85
ƒ
18
950
m 87/12950
i undai Stellar 16 GSL
Volvo 340 DL blauw 5 deurs
'87/10950
één
cadeau
te krijgen. SHÖWRQOIVlde autom
88
ƒ
14
950
Ivundai Stellar 16 SL
m 88/15950 Volvo 745 GL stat, autom , antr gr met, sch /k dak, 87 ƒ 32 950
\undai Stella- 20 GSL
rubriek
voor
Amsterdam en omgeving,
85/19 950
• _ ik wil mijn auto verkopen en ik wil er ook best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
m 84 ƒ 4 950 Volvo 760 GLE automaat, leder, 4 hfd st etc ,
h undai Pony II
J Cl» onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
m
89/13950
verschijnt
niet
alleen
in
Het
Parool,
maar
Uundai Pony 15 L 3 drs zwart
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
m 89 ƒ 15 950 Garantie inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk
Ivundai Pony 15 GL 3 drs
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
ANWB keuren geen enkel probleem
m 87 ƒ 11 950
l/undai Pony 13 GL Sedan
Stuur mij als cadeau het model nr.:
zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs
m 88 ƒ 12 950 AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
Ivundai Pony 15 L
Markt
tel
02510
12651,
dagelijks
geopend
van
9
tot
18
uur,
ex. 6%
in. 6%
m 86/12950
lazaa 626 GLX Hatchback Diesel
Schrijf
hier
in
blokletters
uw
tekst,
1
letter
per
hokje.
Cijfers,
leestekens
en
donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 123
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
BTW
BTW
m 84 ƒ 23 950
tercedes
190 LPG
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
1l
m 8 9 / 4 4 950
rcedes 190 Diesel div ace
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving, "03 1
m 87 ƒ 33 950
1"rcedes 200 TD VAN
LET OP' Autobedrijf
en
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
m 83 ƒ 15 950
Citroen AX 10 E
1988
iercedes 200 D
JOHAN
BOOM
m 86 ƒ 37 950
Citroen BX Leader
1986
brcedes 230 E div ace
autoliefhebbers!
25,00
26,50
m 84 ƒ 27 950 Zuiderakerweg 83, (oranje hek) Citroen GSA X1
1983
'urcedes 280 SE autom div ace
|4
Hoort u de telefoon ai rinkelen?
A
dam
Osdorp,
38,16
36,00
Origineel 89 op aanvraag
Citroen Visa 11 RE
1985
V rcedes 300 E automaat
Tel 020 105478 /101021
litbiibishi Lancer GLX diesel
m 87 ƒ 11 950
Citroen Visa 14 TRS
1986
47,00
49,82
•'oei Rekord 2 OS
m 86/12950 Alle auto's APK Hoge inruil Daihatsu Cuore 850 TS 1988
61,48
6
58,00
Financiering mogelijk
)no' Rekord 2 OS
m 87 ƒ 15 950
Fiat Tipo 1400 DGT
1989
73,14
7
69,00
,loda 130 L
m 87 ƒ 5950 v a ƒ 5 000 1 jaar volledige ga- Honda Civic 5D Wagon 1983
Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
,loda 130 L
m 85 / 3950 rantie Geop 900 tot 1900 u Honda Civic
1988
80,00
84,80
8
1983
iibot Horizon automaat
m 84 / 4 950 Mazda 323 GLX 1 7 d eind '87 Mitsubishi Colt
samen
met uw betaal- of eurocheque naar
91,00
96,46
9
ƒ13950
Ford
Escort
13
CL
Autobedrijf G J Oldenhage,
oyota Corolla 12 klepper
m 86 ƒ 10 950
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
108,12
102,00
10
oyota Corolla 12 klepper
m 88 ƒ 16950 eind 88, 1e eig / 15 950 Ford üsserdijk 347, tel 02521 14918
m Lisserbroek
ienault 25 Turbo Diesel
m 86 ƒ 15 950 Escort 14 cl, bijna '87,
mtniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
Naam:
ïpnault 25 GTS
m 87 ƒ 16 950 ƒ 12 950 Opel Kadett 1 3 S GT Citroen AX
1988
uitv
LPGdec
86/12950
VW
(u
kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
ïrdnjfswagens
Adres:
Citroen
BX
Leader
1986
at Fionno diesel
m 87 / 7 500 Jetta 1 6 gl 4 drs , nov 85 LPG Citroen GSA X1
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
1983
Postcode/Woonplaats:.
Jissan King Cab 4x4
88 ƒ 26 950 '10950 Nissan Bluebird 20 Citroen Visa 11 RE
1985
/ W Passat diesel variant
m 88 ƒ 13 750 Diesel combi sept 85 ƒ 9950 Citroen Visa 14 TRS
' U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
Startdatum*:
1986
Nissan Micra M '89 ƒ 11 950
Off Hyundai dealer A P K Keunngs station
Damatsu
Cuore
850
TS
1988
Telefoonnummer:
.
Handtekening:.
Honda Civic 1 2 spec m 87
Inruil'Bovag garantie/Financiering mog
1989
"10950 VW bus Caravelle Fiat Tipo 1400 DGT
SHOWROOM
di' lutorubnek voor Amsterda "
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
orig '84 ƒ 9950 Citroen BX '85 Honda Civic 5D Wagon 1983
1988
omcjcvini) OpMijo 730000 o\ Te' 0206658686
afgeven bij het Parool, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam.
ƒ 7950 Opel Kadett 1 3 S dec Honda Civic
1983
85 ƒ10950 Ford Escort 1 1 Mitsubishi Colt
Afgeven kan ookbijdevolgendeWeekmediakantoren: Amstelveen,Dorpsstraat 54-56;Purmerend,
.aser 5 drs 1e eig bj '86 Autobedrijf G J Oldenhage,
_ Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
~_•
üsserdijk
347,
tel
02521-14918
ƒ9950 VW Golf LX diesel eind
m
Lisserbroek
83/6950 Honda Accord 3 drs
KEURINGEN
83 ƒ 4950 Chevrolet piek up Gevr Datsun of Toyota Canna
ƒ63,50
b j 80 LPG ƒ 7950 Chevrolet met APK of schade auto T k
mpala b j '80 ƒ 2950 en nog Citroen Visa, bj 80, 2 cil,
Auto de Rijp Grafterbaan 2,
div auto's va ƒ600 tot ƒ450 Techn goed Tel
Graft De Rijp tel 02997 3709
ƒ20000
KLAAR TERWIJL U WACHT
020332274 (bel na 16 uur)

'"WEISS"bv

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

AUTOVARIA BEVERWIJK
150 jong gebruikte auto's

17x Scorpio

KIES VOOR KLASSE
' AUTOBEDRIJF

Evert Kroon biedt aan:

Lada

Meer Garage

Lancia A'dam
Auto Halan

020-665 0050

JT-T "l

GOED VOOR EEN AUTO

Een auto cadeau!

APK

De autorubriek voor Amsterdamen omgeving
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Het is jammer, maar helaas. Veel kunstbeoefenaars leggen
ieel hun hart en zaligheid in creatieve scheppingen, maar ze
vunnen dat alleen doen in hun vrije tijd. Als je niet behoort tot de
.roep bekende kunstenaars die het gemaakt heeft, zal je niet van
,childeren kunnen leven. In de Utrechtse jaarbeurs wordt dit
eekeinde de vierde Tekenen & Schilderen expositie gehouden.
ehalve een beurs waar materialen zijn uitgestald, zijn er tckenngen, schilderijen, etsen en aquarellen te zien van kunstenaars
üe op de rand verkeren tussen doorbreken of gewoon weer
>listisch doorgaan in het zolderkamertje. Michel Matil uit Am,Lerdam is een kunstenaar die niets liever doet dan schilderen.
i ij exposeert veel, wordt zeer gewaardeerd, maar kan (nog) niet
•ven van alleen zijn kunstwerken.
„Een kunstenaar is iemand die de
•reidheid heeft om te veranderen,
- processen stapt terwijl hij niet
eet waar hij uitkomt. Maar hij beint al vast", zegt de 45-jarige schil.•r Michel Matil. Drie dagen per
.•ek werkt hij als beleidsmedewercr op de afdeling welzijn van de
i meente Amsterdam. „Ik zie dat
'•rk als een noodzakelijk kwaad.
is ik kon leven van schilderen al>n, was het al gebeurd. De baan
mt ook, want het is juist het tegenvcrgestelde van schilderen. Ik
oet de energie van het schilderen
rlaten om dingen te doen die niet
randeren, die altijd vast staan. Als
a professioneel schilder kijk je
tar de grenzen liggen en is het de
'daging die te doorbreken."
In de jaren zestig, toen hij penseel
palet ter hand nam, zei Matil dat
hilderen zijn hobby was.
„Ik dacht 'ik mag mezelf geen
instenaar noemen', maar dat was
>k uit bescheidenheid. In het begin

ben je heel blij als je dat portret voor
mekaar gekregen hebt. Voor de hobbyist is het onderwerp belangrijk en
dat het werk te presenteren is. Later
zegje 'dat moet anders' en ga je het
verbeteren. Het beheersen van technieken geeft je daarbij meer zekerheid. Nog weer later vraagje als kunstenaar af wat bedoel ik ermee?"
„Een professioneel kunstenaar
voelt dat hij iets te zeggen heeft en
zoekt mogelijkheden om dat te vertellen. Het onderwerp wordt dan ondergeschikt. Ik vind dat ik nu een
zeker professioneel niveau heb bereikt. Ik heb steeds geprobeerd technieken te verbeteren en ik krijg
steeds meer greep op mijn eigen thema's."
Zijn kleurrijke schilderijen tonen
vaak mensen met daarbij allerlei
door elkaar lopende beelden. Hoe
langer je naar een doek kijkt, des te
meer gedachten je erop ziet verschijnen. Matil verduidelijkt zelf enkele
fasen in zijn werk. Fasen die bij hem

s Alfa Romeo Spider 2.0

Sportwagen in nieuw jasje
De nieuwste uitvoering van de legendarische Alfa Spider sportwagen zal
• harten van de ware liefhebbers sneller doen kloppen. De stijlvol gelijnde
*to maakte dit jaar zijn debuut op de tentoonstellingen van Los Angeles,
ftroit en Genève. Nu komt de Spider op de Nederlandse markt. Het
1
vallendste aspect aan deze nieuwste generatie van de Alfa Spider is de
'anier waarop de voor- en achterkant opnieuw werden gestileerd. Afgezien
in de harmonische aanpassingen aan de buitenkant met de bumpers in de
'rrosseriekleur, werd in het interieur meer ruimte geschapen voor de
,1-btuurder en passagier. Geheel nieuw bij deze laatste uitvoering is de
aurbekrachtiging die als standaard-uitvoering beschikbaar is. De prijs
•n deze bijzondere sportwagen is ƒ 54.390,- inclusief BTW.

Nieuwe Seat vooruitstrevend
Fabrikant Seat
toonde op de internationale autotentoonstelling in Genève
een verdere ontwikkeling van
het
prototype
mr
de nieuwe Seat middenklasser:
1
Proto TL. Het interieur geeft een
mruitstrevend beeld en vormt een
i u monieuze eenheid met de zachte
'geronde proporties van deze Seat.
Ubhboard, deurpanelen en achter..nk vormen één aaneengesloten
'n. De Proto TL heeft een brede
•orruit, grote zijramen zonder cen'ale deurstijl en een achterruit die
-ch in het dak voortzet. De ruit is
.maakt van lichtgevoelig glas dat
:hankelijk van intensiteit van de
m donkerder of lichter kleurt.
De zetels hebben een radicaal
wuwe vormgeving, waarbij de zijanten van de zitting langer zijn het
'iiddendeel. De bediening van onder
ndere de airconditioning, stereo-inUllatie, knipperlichten en koplami'n is op de stuurkolom gegroeerd. Er is geen contactslot maar
i n numerieke code om de auto te
'arten. Armleuningen en stuurwiel
innen telefoon, telefax of zelfs een
hootcomputer huisvesten.

'Mens verandert van nature, daarom zijn wij de baas en niet de leeuwen'

Angst om te mislukken slaat nergens op
duidelijk te herkennen zijn.
„Tijdens de eerste fase schilderde ik het universum. Er
is meer dan hier en nu en ik
dacht 'dat moet erbij'." In de
tweede fase bracht Matil de
vier natuurelementen (aarde, lucht, water en vuur) met
veel verve op zijn doeken.
Het werd abstracter en er
kwam beweging in.
Daarna brak de periode
aan dat hij meer mensen
schilderde waarbij hij bewustzijn en materie verweef de. „Ik ben altijd met twee
dingen tegelijk bezig. Ik wil
de mens deel laten zijn van
de aarde, maar hem aan de
andere kant daar los van laten komen. Op de scheidslijn tussen tastbaar en niet
tastbaar. Waar ik nu mee zit
is 'hoe pak ik dat'. Ik ben op
zoek gegaan naar technieken die een beweging aangeven. Met de stijl van Van
Gogh en Monet kan je die
energie, die beweging te pakken krijgen." In het atelier
boven zijn woning staat op
de ezel een doek waar hij
zich slechts bedient van
deze schildertechniek. De
korte penseelstreekjes krijgen hier het meest de nadruk.

II, noemt Michel Matil het
zolang. Zijn vriendin Olga
stelt opeens New Afnca voor.
Matil denkt even na en zegt
dan vastberaden „Ja, vanaf
nu heet het New Afnca."
„Op een gegeven moment
is net een keuze geweest om
meer zwarte mensen te
schilderen", zegt Matil die
op 19-jarige leeftijd uit Suriname
naar
Nederland
kwam. „Ik kan door te schilderen zwarte mensen een
ander gezicht geven dan het
beeld wat vaak gepresenteerd wordt: armoedige,
niets doende mensen. Daar
om ook dat Chinese en
Creoolse meisje, lachend
met een zak patat. Dat is
Amsterdam."
Het deelnemen aan enkele
cursussen heeft Michel Matil als nuttig ervaren. „Je
kunt jezelf veel technieken
leren, als je er graag mee bezig blijft. Maar bij enkele lessen wordt j e blik verbreed en
leer je sneller." Als docent
heeft hij ook middelbare
scholieren lesgegeven met
op de achtergrond het doel
ze uitdrukkingsmogelijkheden aan te leren die alleen
via expressie zijn te ontdek • Om meer beweging op het doek te krijgen experimenteert kunstenaar Michel Matilmet de ken. „Het vooroordeel van
'Van Gogh en Monet techniek'. Op de achtergrond hangt New Africa foto Bram de Hollander 'ik kan niet tekenen' gaat
Met het schilderij Draagniet op. Als je ze enkele techster van het licht zijn beide technie- schappij juist conservatief. Je moet ontdekken van figuren. Omdat het nieken aangeeft, krijgen ze zekerken gebruikt: een naakte vrouw veranderen, dat wil de mens van na- vaag is, is het juist mooi.
heid. Ik heb ook wel getwijfeld, als
staat in een vage droomsfeer, maar ture, daarom zijn wij de baas en niet
Spirit of Afnca is de titel van een kunstenaar, omdat ik afweek. Maar
het energieke is ook goed terug te de leeuwen."
kleurrijk schilderij waarop een Afri- dat is juist dat kunstenaarsschap."
vinden. „Dat'schilderij vind ik ook
kaanse vrouw met gesloten ogen is
Vriendin Olga, die overigens de meen geslaagde combinatie. Ik ben er
afgebeeld. Aan de andere wand in de druk heeft dat Michel echt tot leven
Verwachtingsvol
eenjaar mee bezig geweest." Michel
kamer hangt een schilderij met de- komt wanneer hij schildert, vertelt
laat foto's zien van een eerdere verBij andere doeken is hetzelfde ge- zelfde opzet, maar de ogen kijken nu dat hij in het begin zijn werk hélesie van hetzelfde doek. Daarop staat beurd. Soms hebben er een hele rij verwachtingsvol de wereld in en er maal met wilde verkopen. Nu doet
de vrouw geheel links afgebeeld. In- mensen gestaan en is er slechts één zijn kinderen verschenen. Dit werk Matil dat wel, al gaat het soms met
middels is ze iets naar het midden van overgebleven. Op de achter- bestaat al een tijdje, maar een titel is pijn gepaard. „Origineel werk wordt
opgeschoven, dus geheel overnieuw grond zijn nog vage contouren te nog niet verzonnen. Spint of Ajrica niet gauw gekocht. Daarvoor moetje
geschilderd.
Matil: „Ja, ik heb er overheen geschilderd. Als het moet, begin ik
overnieuw, dan haal ik een streep
door elementen die niet goed zijn.
Als ik niet meer weet hóe ik verder
moet, hang ik het doek soms op en
kijk er veel naar. De oplossing komt
dan vanzelf naar boven. Bij sommige weet je 'daar moet iets gebeuren'
en dat zijn dan potentiële kandidaten om te veranderen. Dat is inherent aan het schilderen. In het begin
deed ik het minder, maar als je meer
zelfvertrouwen hebt, weet je dat het
toch wel goed komt." „Ik ga er vanuit dat je nooit iets kan verpesten.
Falen bestaat voor mij niet, want je
kunt altijd weer verder met een
schilderij. Angst voor mislukking is
ook een idee van de samenleving dat
nergens op slaat. Dat houdt de maat-
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"Steeds vaker kopen mensen hun
inveDprodukten direct bij de boer.
Ifkazende boeren hebben geen ge't'k aan klandizie en de eieren en
>'-er vinden gretig aftrek. Ook rauL>
melk wordt regelmatig verkocht.
I u tegenstelling tot de andere proukten van de boer, is het raadzaam
'Uwe melk niet meteen te nuttigen.
'>-'t Voorlichtingsbureau voor de
'eding adviseert deze melk voor
L
'bruik altijd te koken. Melk is een
"blekende voeding voor de mens,
'4ar ook voor (ziekteverwekkende)
cl
rteriën. De klassieke ziekteverukkers in rauwe melk, de tuberba'!11 en de brucellabacterie, komen in
i land niet meer voor. Besmetting
'(-'t de Q-koorts kan echter nog wel
''"rkomen. Q-koorts is een algeme'' infectieziekte met als sympto'«i hoge koorts en longaandoenin'U. De Q-koorts wordt veroorzaakt
"or de Coxiella burnettii. De belll
utting kan overgebracht worden
"or rauwe melk of door daaruit be''de produkten zoals koud bereide
^ en pudding.
Du melk m flessen of pakken in de
1

B

MiolK'l Matil is met drie schilderijen \erlr£riiuoor(lii;d op de expositie/beurs Tekenen
cV Schilderen die 7 en S april in de K\po/,ial
v .111 liet I5eatri\sel)(iu« in de Ltrrclitsr.la.irbenrs uordt tjchouden. Openingstijden zijn
van 10 en 17 uur. Torcpini; Kost / (i.51) en / .">
voor kinderen en li.Vplussers. Te yien /ijn
ruim vierhonderd \\erken. er uorden schil(lertechnieken ifedernonstreerd en materiulen getoond. Overigens exposeert Michel IM.itil met meer werk in het Casino \an het
Ililton Hotel aan de Apollolaan in \mslcrdam, van 3 juni tot 20 augustus.

'Een club is het walhalla
van de computerhobbyist J

aan met het Girotel-systeem;
men zal elektronisch kunnen
winkelen; m het
huis zijn allerlei
zaken met de
computer te besturen en veremgingen kunnen
hun blad omtoveren tot een
zeer professioneel ogend magazine. „Ik zie
ook dat er veel
werk naar de
huiskamer overToch zijn er al teleurgestelde mengeplaatst
gaat
sen die hun aangeschafte MS-DOS
worden. Dat promachine op zolder hebben gestald.
ces is nu al aan
De pc, die dan meestal als bedrijfsde gang, want
voordeeltje is gekocht, voldoet niet
met de compuaan de verwachtingen. Verkopen
ter kun je met alheeft ook geen zin, want het model is
les en iedereen
al bijna verouderd als het de winkel
in
contact
verlaat. „Iedereen kan met een comstaan."
puter werken, maar ondersteuning
„Je bent nooit
is daarbij heel belangrijk", zegt Rote oud om te lenald Gumbs, een fervent computerren", dat geldt
hobbyist en begeleider van een 'gevolgens Gumbs
bruikersgroep' - ook iets datje eigenlijk alleen in het computertijdperk • Door de bijeenkomsten van mensen die dezelfde computer gebruiken, verrijkt de hobbyist ook voor compuFoto Bram de Hollander ters. „Een kenzijn kennis sneller. In het midden begeleider Ronald Gumbs
tegenkomt.
nis van m de zeDe computer kan frusterend werventig is een kei
ken. Een tikfoutje kan fataal zijn.
van een programmeur op de MSAls je weet dat het toetsenbord met meenschappelijk doel. Iedereen is len bij te kopen."
Het grijze apparaat is volgens DOS machine! Een computer doet
daarbij de enorme hoeveelheid tech- welkom met zijn probleem, er heernisch vernuft bijna alles kan, en er sen geen rangen of standen. In het Gumbs de buitenkant van een groter het kind in ons weer opleven. Je bent
verschijnen vreemde woorden op begin hebben nieuwelingen wel proces: de digitale wereld. In de toe- weer aan het ontdekken en de moge
het scherm waarvan alleen het schroom en verontschuldigen zich komst wordt de huiscomputer niet lijkheden zijn onbeperkt. Slechts de
woord error is te vertalen, is de lol er er voor dat ze nog zo weinig weten. alleen voor tekstverwerking en ad- fantasie belemmert die ontdekministratie gebruikt. Het thuisban- kmgsreis."
gauw vanaf. Dat is inmiddels verle- Maar het ijs is snel gebroken."
F.R
„Ondersteuning is vaak belang- kieren doet zijn naam pas echt eer
den tijd, zegt Ronald Gumbs. „De
computer komt dichter bij de men- rijk, zeker bij IBM- achtige machisen te staan, zodat hij minder af- nes is dat nodig. Die vereisen meer
(ADVERTENTIE)
schrikt. Het wordt doorzichtiger en vaardigheden. Vaak wordt er na een
intuïtiever. In het begin moest je al- pc-project van een bedrijf geen club
lerlei commando's intikken voordat opgericht, met het desastreuze geer iets gebeurde. Nu zijn er veel sys- volg dat juist die MS-DOS machines
in de kelder verdwijtemen met aanvraagschermen, waarbij je alnen."
Volgens Gumbs is het
leen met de muis hoeft
belangrijkste moment
te klikken. Op die maIn de zomervakantie van 2 juli t/m 17 augustus organiseert Zeilschool
de aankoop van het apnier heb je het compuparaat. „Je moet beurde Duikelaar aan de schitterende Sloterpias in Amsterdam een uniek
teren snel te pakken."
zen aflopen en overal
De computer fasciwatersportkamp voor de jeugd van ca. 8-12 jaar.
This brush paints kijken om een compuneert Gumbs. Het is een
In een periode van 5 dagen (maandag t/m vrijdag) leren de kinderen
gebruiksvoorwerp,
streak vith shado\ ter te kopen die bij je
onder deskundige leiding de grondbeginselen van het windsurfen,
past. Er zou voor de
maar hij wil de computer ook doorgronden. Het is als consument een betere vergelijking
kanoen, sloeproeien en zeilen (div. boottypen w.o. de catamaran) De
klooien met oude radio's, „maar er moeten zijn van systemen. Compukinderen overnachten in het goed geoutilleerde internaat van de
is een dimensie aan toegevoegd", ters zijn nog duur m Nederland,
binnenvaartschool aan de Sloterpias.
zegt hij. „Ik had geen ervaring met maar gebruikersgroepen kunnen er
De kosten bedragen voor deelname van één week (maandag t/m
computers, toen ik bij iemand zag vaak meer tegelijk en dus goedkoper
wat er allemaal kon. Alleen al die inkopen."
vrijdag) ƒ 400,- p.p.
tekstverwerker; je kunt fouten maTegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvan- i
ken zonder typex te gebruiken! Bogen onze lezers een KORTING VAN / 100,- en BETALEN ZIJ SLECHTS !
vendien was ik zo onder de indruk
ƒ 300,- p.p.
l
Software
van de schoonheid van de machine,
Tijdens bijeenkomsten worden
dat ik er de volgende dag meteen één
Voor meer informatie of voor het opgeven van uw kind(eren) kunt u '
kocht. Met de computer kun je gege- problemen behandeld en nieuwe
kontakt opnemen met Zeilschool De Duikelaar, tel. 020-138855 en ,
vens vergaren en ordenen. Je kunt (public domam) software onder de
vragen naar Jim Dienaar.
>
hem allerlei opdrachten uit laten loep genomen. Praktisch ingestelde
voeren. Als je wil, kan je je televisie mensen vergeten het nooit meer als
aansturen of je visjes op tijd eten ze een keer hebben gezien hoe een
programma werkt, zo is de ervaring
geven."
Gumbs koos voor een Apple Ma- van Gumbs. Hoewel het volgens
cintosh die, net zoals Atari ST en de hem nog steeds nodig is de handleiTegen inlevering van deze bon bij Zeilschool De Duikelaar, NoordAmiga, zeer gebruiksvriendelijk is. dingen door te nemen. „Je moet er
zijde 41 in Amsterdam heeft (zolang niet volgeboekt):
Sinds de aanschaf van een modem, wel het een en ander voor doen,
waarmee een computer via de tele- voordat je een tekst keurig op papier
Naam:
foonlijn met anderen kan communi- krijgt. Men zegt dat het aan de comAdres:
ceren, is Gumbs geen onbekende op puter ligt, maar het is haast altijd de
tal van biilletmboards, de elektroni- gebruiker die de fouten maakt."
Plaats:
Postcode:
De ervaring van elke pc-bezitter is
sche prikborden.
Tel.nr.:
Leeftijd:
„Een gebruikersclub is het wal- dat hij of zij steeds meer eisen stelt
halla van de hobbyist, je interesse aan het apparaat. In het begin is het
recht op l week watersportkamp van maandag
t/m
wordt aangewakkerd", zegt Gumbs, een wonder dat binnen twintig scvrijdag
(s.v.p.
voorkeur
data
invullen)
a
ƒ
300,m
die bijeenkomsten bij de Perscombi- conden een A-viertje vol staat met
natie in Amsterdam leidt. „Je hebt eerder ingetikte letters. Maar al
plaats van ƒ 400,-.
het gevoel dat je niet alleen op een gauw vindt men dat het binnen zes
U kunt met deze bon ook meerdere kinderen opgeven.
eilandje zit. Je leert zoveel mogelij k- seconden moet kunnen. „Dat komt
heden meer als je deel uit maakt van omdat hij het gevoel heeft dat het
een groep. De samenwerking is ding dat ook kan. Zo is de computer
groot; de sterken trekken de zwak- ook opgezet, je kunt steeds verder,,
keren omhoog want je- hebt een ge- door bijvoorbeeld nieuwe onderde-

Iemand zei laatst gekscherend: Wat gaat het snel, wat
gaat het snel. Het lijken de ontwikkelingen in Oost-Europa
wel! De computer mag gerekend worden tot één van de
grootste veranderingen van
deze eeuw. De personal computer doet zijn intrede op vrijwel
ieder werkterrein en is ook
geen onbekende meer in de
huis- of hobbykamer.

geeft u meenl

VOEDING
\aar aanleiding van de vori-t' aflevering in onze rubriek
)e'diiig' kwamen er bij het
oorlichtingsbureau voor de
oeding tientallen telefoontjes
'H't
vragen over rauwe melk.
;
<uiwe melk is de melk die dii't't van de koe afkomt en dus
'iet,
zoals velen dachten, melk
l 1 1 ' in een pak of fles zit. Vanmr dat we dit keer wat uitge"'eider op het verschil tussen
ui we melk en fabrieksmelk
" gaan.

1

een bekende naam hebben", /.egt
Matil. De kunstenaar had dat al eerder in de gaten en heeft op eigen
kosten reprodukties laten maken.
„Hoe raak je bekender? Door hut
werk onder meer mensen te vei spreiden. Ik heb vijf reproduküo.s
laten maken en ze zien er goed uit
Maar bij de winkels werden 1001 re
den aangevoerd om ze niet in te ko
pen." Het argument dat Michel Ma
til geen bekende naam was, werd
wederom gehanteerd. Olgu vertelt
„Ook werd gezegd dat het werk te
goed was, of dat het met bi) dt- ande
re sortering paste. Sommige bedii)
ven zeiden geen reprodukties van
anderen te distribueren."
„Het is een lange weg", vat Matil
het kunstenaarschap samen. „Maai
het doel is werk te maken waarover
ik tevreden ben. En als ik een mie
ger kunstenaar ben, denk ik dat anderen er ook iets in zullen zien "
FERDINAND RUSCH

Voedingswaarde van rauween fabrieksmelk even groot
koel worden bewaard. Op de
verpakking staat een uiterste verkoopdatum (u.v.d.).
Na deze datum is het produkt nog ongeveer drie dagen in de koelkast goed te
houden. Om de melk langer
houdbaar te maken, wordt
ze gesteriliseerd. Dat gebeurt bij een hogere temperatuur dan bij pasteurisatie.
Doordat de melk hoger en
ook vaak langer wordt verhit, veranderen smaak en
kleur. Gesteriliseerde melk
is niet beperkt houdbaar; let
op de datum op de verpakking.
Wat betreft voedingswaarde verschilt rauwe melk niet
van verpakte melk, met uitzondering van het vetgehalDe rauwe melk producenten
te. Rauwe melk is vetter dan
Foto Wilfned Overwater verpakte melk, alleen de
Boerenlandmelk is ongeveer
winkels kan zonder meer worden ge- even vet. Rauwe melk kan het best
dronken. Deze melk is in de zuivelfa- worden gekookt in een pan met een
briek gapasteuriseerd of gesterili- dikke bodem. Spoel de pan eerst om
seerd. Zo worden eventueel aanwezi- met koud water. Breng de melk al
ge ziektekiemen vernietigd en het roerend aan de kook op een hoog
aantal bacteriën dat bederf veroor- vuur. Kook de melk daarna snel af,
zaakt, verminderd. Bij pasteurisatie onder af en toe roeren. De pan kan
wordt de melk verhit in een zoge- ook in koud water worden gezet. Benaamde pasteur. De vloeistof wordt waar de melk afgedekt in de koelhierin ongeveer vijftien seconden op kast.
Voor vraten: Voorlichtingsbureau voor de
een temperatuur van zeventig gra- Voeding,
85700,2508 CK 's G nu «Minaden gehouden. Gepasteuriseerde ge: infolijnpostbus
Oli-82l.22.72 (op werkdagpn tussen
melk is niet steriel. Daarom moet ze 13.31) en 17 uur. ƒ 0.40 per minuut).

WATERSPORTKAMP VOOR DE JEUGD

Bon voor onze lezers
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Mazda

Rijscholen

AUTOBEDRIJF

1e 10 lessen a ƒ25
Autorijschool "My Way"
AUTORIJSCHOOL MICHEL
De juiste weg naar uw rijbewijs,
Kwaliteit staat voorop!
geheel A'dam. Lespr. ƒ39.50
020-853683
p.u.Voor meer info 020-941133. overdag
's avonds
020-181775
• De autorubriek
Purmerend
02990- 34768
„SHOWROOM" heeft
Zaandam
075-174996
een oplage van 730.000 ex.

't Amsterdammertje
voor Mazda-occasions

1275;
«•
i,S
*•3,

Amstel 340-t/o Carré
Telefoon 020-236491.
MAZDA 626, 1079, blauw,
APK 10''90, nwe band , rijdt
onma,/850 Tel 02993-67124

Adverteren in
..SHOWROOM1
FAX 020 6656321

Nissan
Cherry 1200 cou pe, mod. 81, Sunny l.3L,"3-drs., '86 en '87,
APK 3/91, 5 bak, rad cas , pr. Sunny 1.3 SLX, 4-drs„ 2-'87,
Sunny 1.3 SLX 3-drs., 3-'87,
auto, / 1675,-. 020-163260.
Sunny 1.7 D Flonda 5 drs
5UNNY SLX 4-drs. Sedan, 1 jr. 2-'87 BEREBEIT, Amsteldiik
jud, incl ace Nwpr. ƒ26600 25. 020-6627777
nu ƒ 21 000 Tel 02993-72637
Adverteren m ..Showroom"
F k NISSAN MICRA TREND,
Tel 020 6658686
Dkiober '87, km-stand 28 250.
FAX 020 - 6656321
Fel. 075-211862.
Postbus 156. 1000 AD A'dam

Opel

ORBL.
INRUILWAGENS
Met volle BOVAG-Garantie
Vele merken in alle prijsklassen
BAARSJESWEG 199, Amsterdam-W. Info 020-182525

Opel Service
Westerstraat 146-174
Tel. 020 - 249074
Voor uw nieuwe Opel
+ occasions
3orsa, 3-drs
'87 15.800
üorsa, 2-drs
'87 15.500
<adett 1.2LS, 3drs.'86 14.000
<adett1.6S,4d.GLS.'8616500
<adett 1.6S, 3d aut .'86 16.400
Ascona 1.6S, 5-drs .'85 10000
<\scona 1.6D, 4-drs, '84 7.000
Ascona 1.6D, 4-drs,.'86 11 500
Gekord 2.0Scom.jpg. '81 5000
Dmega 2.3 Diesel, veel
accessoires
'87 23.950
Met BOVAG garantie'!

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

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.
T.k. wegens sterfgeval OPEL
KADETT 16S, 5-deurs, GL
uitv., zilvergr., open dak, radio,
78000 km, b.j. dec. '86, in zeer
góéde staat, ƒ14.950,-. Tel.
02526-86697 (ma. t/m za.).

T.k. Opel Kadett Caravan 12 S,
b.j. '80, APK tot 2-'91, ƒ2500.
Dpelcentrum Geldrop heeft 70 Tel. 02982-6327.
ANWB gekeurde occasions,
ïmopad 43, Geldrop. Zien is Keurige goede Kadett Station
5 drs. b.j. 1982. APK 7/'90.
rapen, info 040-862483.
ƒ3100, 075-158811/701974.

aufolak
ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 96 04

Opel D Kadett, Hatchback 13
S, 5 drs, '81, bl. met.
Opel Ascona 2.0 N, bj. '79,
APK, 2-drs. ƒ 1950.
Opel Ascona 1.6 S, '81, LPG,
groen met., radio/cass/stereo
trekh. Autobedrijf J.Wals.
Tel.: 02902-1697.

T.k.a. OPEL KADETT station
Opel kadett 1.2 LS, i.z.g.st.,
1.3 S, 1983, trekhaak + Sun^
16-07-85, 42000 km., radio- roof, 150.000 km. ƒ5.500.:ass. ƒ 12000. 023-327802.
Tel. s'avonds 03240-10036.

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
oor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
•howroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
20-799100. Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Alto GL, 3deurs '87
7.000 km
ƒ10.750
AUTOSERVICE WETTER
Tel. 02907-6572.

Diverse Alto's
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
'.uzuki ALTO GLX, b.j. '89, aut., Bozenhoven 119, Mijdrecht.
>lauw, 9000 km., ƒ 12.250. Tel.: Tel. 02979-84866.
12979-86236

Peugeot
COBUSSEN Amsterdam
Sinds 1930.
LEEUWEKEUR, gebr. auto's
=eugeot 205 XE accent'86-'88
D
eugeot 205 La Coste .. '85
D
eugeot 205 XLD
'87
D
eugeot 309 1.3 profil . . . '86
D
eugeot 505 GL Break ... '87

Lorist Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
104 ZL
'82 ƒ 2.750
104 GL
: ...'80 ƒ 1.750
205 Junior
'87/12.750
205 Accent
'86/11.500
205 Lacoste
'85 ƒ 12.500
604 STi Autom, . .'82 ƒ 5.400
Talbo Samba . . . .'85 ƒ 5.950

Ook andere merken o.a.
iat Uno 45S
'87
Alle auto's met
iat Uno 60 diesel
'87 3 Maanden Bovag-Garantie
yolvo 360, LPG
'88 2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47
/W Golf CL
'84
Tel. 020-237669.
enz. enz.
Peugeot 305 SR, bj. '81, luxe
3 Mnd 100% garantie
uitv., APK 4/91, vr.pr. ƒ2650.
aanvullende gar mogelijk.
02997-4445.
r
r

Baarsjesweg 249-253
Amsterdam: 020-121824.

Peugeot 505 GR, bj. 8/84, st
bekr.,
schuifd.,
trekhaak,
120.000 km. Vr.pr ƒ5600. Tel
020-982755.

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT

ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Verkoop nw en gebr. Peugeots
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.

Ui Macjéweg 1. 020-66833? 1
Maast Metrostat. D'drecht

Autorubn-4 SHOWROOM \ets L hi|nt ello \ri|dcig in Het
Parool
Dnurnao'-! elke wi4 in alle editieb van Weekmedia, t.w .
Amsierdan's Stadsblad, Builemt'ldorlse Courant, Dioiner
Courant, D • NieLiv.o Biiln^'r Miemvbhlad Gaabperdam,
Nieuwïblaci D" Punner, Di> Zuuiibe Gezinsbode,
De Nieuv.e Wt-espi-r. Ni"mvsblcicl Haurlenitnermeer,
AniïtoK'eeiib We^Hilad Unlioornsc Courant. De Ronde
Vt'in'r Aalsnietvd' r Courant en ZamkoorK Nieu'.vsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Teleionisi h van nuianda'.] 1/in yrijdaa 'us-.en 8 30 en
20 00 uur lel 020-oü5bóS6 Fm 020-6656321.
S< linlteli|L Vul de bnn m en rend de .'e aun
SHOWROOM. Postbus l 56, l 000 AD Amsterdam
Alcjoven kin ooi Het Parool Wibuutstiaat l 3 l ol RoUi
] 10, Amsterdam

«•o,

ƒ25.ƒ11.ƒ 5,68
ƒ 6,10

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Auto's te koop gevraagd

Accessoires en onderdelen

Subaru

1988
1987
1987
1987
1986
1987
1986
1988
1988
1986
1986
1985
1988
1987
1987
1986
1987
1989
1988
1988
1987
1982
1986
1987
1986
1985

13.000
36.000
29.000
56.000
78.000
23.000
39.000
23.000
27.000
31.000
60.000
72.000
37.000
28.000
40.000
51.000
80.000
21.000
48.000
34.000
34.000
'106.000
68.000
27.000
58.000
60.000
38.000
1986 40.000
1981 127.000
1986 52.000
1987 36.000
1984 98.000
1985 126.000
1985 71.000
1984 70.000
1987 54.000
1987 56.000

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

Leeuwekeur: de garantie voor
optimale zekerheid.
• 3 maanden Leeuwekeur garantie
op arbeidsloon en onderdelen
• geen eigenrisico»geen uitsluitingen • geen km-beperking en
andere beperkende bepalingen •
het recht van ornruil» mogelijkheid tothet afsluiten van
de Leeuwezeker Mechanische Schadeverzekering, een
aanvulling van 9 maanden op de Lceuwekeur garantie.

Uw Peugeot Talbot dealer:

Totale opheffing alles moet weg

MOOY EN ZOON \

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk info-865511

Volkswagen
T.k. VW Golf C, '82, dies., rood,
APK gek., trekh., div. extra's.
Nwe banden, i.pr.st. Vr.pr.
ƒ6000. Tel. 02908-4463.

Opel Service

Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402
APK „NOORD"
continu autokeuring, geen afspraken, geen reparaties, ƒ 75,all in. Let op het juiste adres:
Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
A'dam-Noord. Tel. 020-362690.

Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam. Tel.
020- 234986. Accu's, imperials,
ladder- & fietsdragers. Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's. Grote sorting onderdeAUTO-ELEKTRA HECHRI BV. len, gereedschappen & autolak
Klaar terwijl u wacht. RuilstarGrote sortering ONDERDELEN
ters en dynamo's. Erkend
van schade-auto's, alle
inbouwbedrijf van TBBS/TNC merken, alle bouwjaren.
goedgekeurde
autobeveili
RAVENSTIJN, 02502-5435.
gingssystemen.
Valkenbur
Lid Nevar.
gerstr. 134. Tel. 020-240748.

Westerstraat 146-174
Tel. 020 - 249074
Golf Diesel
'86 ƒ 15.800
VW Golf Avance ckat rood 1e Golf Sportief, veel
Service en reparatie
eig. 5-87, 51.000 km. Vr.pr., accessoires
'86 ƒ 18.500
ƒ 15.000.-. Inl. 075-313978.
APK LASWERK en reparatie.
Golf, LPG
'87 ƒ 17.500
AANBIEDING
Keuring klaarmaken, leder
Met BOVAG garantie!!
VW Passat. Jan. '81, APK, 4+E
Grote Onderhoudsbeurt incl.
merk auto. Vooraf prijsopgave.
bak. ƒ 1950. Tel. 02503-39057. T.K. VW GOLF 1.6 GTS, 4'85, APK en leen auto ƒ299,Autobedrijf BEEN, AalsmeerGeldig
voor
90%
alle
merken
VW Polo GT '80. APK 12-'90 kleur rood, z.g.a.n., 76.000 km,
derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
Auto
Centrum
Duivendrecht
incl.
radio/cass.-spoilers-striVr.pr. ƒ2.950.
Tel. 02977-27262.
ping. Vr.pr./ 14.500. Tel. 02979- Industrieweg 27 020-995176.
Tel. 075-163437.
BLOKSMA
RADIATEUREN88922.
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook repa- warmtewisselaars, Kapoeasraties en onderhoud. Gar. weg 17, A'dam, 020-148385.
Volvo
Garage LAME gespecialiseerd
West-Center 122476.
in remmen en frictie, APK. KarA.P.K. KEURINGSSTATION
perweg '10. Tel. 020-6643523.
VOLVO-DEALER BIEDT AAN
Keuren'zonder afspraak
740 Sedan GL Aut, LPG . '84
Feenstra & Jimmink
Garage ROBE, gespec. in rem740 Sedan GL Diesel . . . . '86 745 GL, petrol
'87 Asterweg 24A A'dam 364702 men en fricties. Comeniusstr.
740 Benzine Turbo
'86 745 GL, blauw, LPG
'86
455, 020-177388. Lid BOVAG.
740 Sedan GLE Aut., ABS '87 245 GL, blauw
'85
740 Sedan GL
'88 245 GL, rood metallic . . . . '83
Bedrijfsauto's
245 VAN (grijs kent.) LPG '83
Park Garage

Stationcars

't Gooi B.V.

VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
740 GL, Diesel
1988
740 GL
10-1987
740 Turbo
10-1987
Aalsmeerderweg 101
740 GL, LPG
1986
245 GL, LPG
1984
Aalsmeer - Tel. 02977-21026/41296
240 GL
1987
240 GL, LPG
1986
KOUDIJS PEUGEOT
Renault
480 ES
'86/'87
3 maanden garantie op ar1989
beidslopn en onderdelen, 5 GT Turbo, bj. '87, km. st. 440 GLT, injectie
360 3x :
1986
geen eigen risico
34.000, wit, grijs kent., l.p.st. 340 Schakel, 6x . . . 1985-1987
geen uitsluitingen
Vr.pr. ƒ 16.500; 02976-288
340 automaat, 8x . 1985-1987
geen kilometerbeperking
Renault 25 GTX 2-'86, Renault
geen bep.bepalingen
5 TL, 1-'83. BEREBEIT, Amstelomruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk dijk 25, 020-6627777.

Bouma/Straakenbroek

Van Vloten
Amsterdam

H. van Poelgeest
Rijksstraatweg 107
Loenen aan de Vecht
02943-3292.

Ford Escort 1.3 bestel (verhoogd) '84 en '85 ƒ5750 en
ƒ6500. BEREBEIT, Amsteldijk
25 020-6627777.

Volvo 340 Van, bj. '83, grijs
kent., zijruiten, trekh., APK '91,
ƒ3000. Tel. 020-239128.

Aanhangwagens/(boot)trailers
Z.g.a.n. geheel verzinkte aanhangwagen. Deksel met bagagerek. Grote wielen. Incl. reserve wiel. Prijs ƒ 550
Tel. 075-158055.

66 - 340 - 440
sloperij, alle gebr. en nw. ond.,
motoren enz. Tev. alle repar.
02523-72129 of 06-52702400.
Jan de Boer heeft gebruikte

Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505.

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

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

PEUGEOT
• „SHOWROOM":
Autosloperij
DE
ZOMBIE
205 GE 67 000 km
De autorubriek voor
8.900
vraagt te koop: schadeauto's.
.
uw
205 GE 80.000 km
Amsterdam en omgeving.
10.450
Tevens verkoop van alle merVolvo-dealer
205 GE 48.000 km
Oplage 730.000 ex.
7.750
ken onderdelen. Gespeciali205 GL 63.000 km
Elke week in Het Parool en
10.750
Meeuwenlaan 128
seerd in verkoop van motoren.
205 GL 44.000 km
alle uitgaven van WEEKMEDIA. Inbouw mogelijk. Osdorperweg
10.900 • Auto te koop'' Plaats een
020-369222.
205 GL 78.000 km
Tel. 020-6658686.
7.250 SHOWROOM advertentie. U
Ook voor leasing.
520 A, Amsterdam-Osdorp.
205 GR 50.000 km
18.250 zult verbaasd staan over het
Tel. 020-107566.
205 GRD 65.000 km87 18.900 resultaat.
205 GT 32.000 km 87 17.500
205 XE 49.000 km 87 12.750
205 XE Jr 44.000 km87 12.950
205 XLD 78.000 km 87 16.750
Roos en Beeklaan 4
205 XR 43.000 km 87 16.900
205 XR 49.000 km 89 19.250
2071
TD Santpoort-N.
205 XR 34.000 km 87 17.500
205 XR 34.000 km 87 19.250
Tel. 023-383134
205 XRD 70.000 km 87 16.000
205 XS 60000 km 87 16.950
205 XS 74.000 km 87 16.750
In samenwerking met het G.A.B. "Umond" te Beverwijk en een groot aantal
305 br GR 1 1 1 .000 km84 7.950
bedrijven
organiseert de Umond-M.T.S. voor iedereen die werk zoekt, nog stu305 GT 98 000 km 84 7.950
deert
of
belangstelling
heeft, een:
305 GTX 111.000km86 11.750
309 GL 1.1 56.000 km86 13.250
309 GL 1 1 56.000 km86 12.950
309 GL pr. 51.000 km87 16.750
309 GL pr. 34.000 km87 17.800
309GR1.6 110.000 km86 12.650
309 XE Score
88 18.500
309 XL 26000 km 87 17.500
309 XL 18000 km 87 17.900
405 GL 1 .4 38.000 km88 21 .900
405 GRD 42 000 km 89 34 .000
405 SR 1.6 82.000 km87 22.500
505 GTI 101.000 km 86 17.250
505 GTI 90000 km 85 16.500
505 sel 110000 km 85 12.250

IJMOND MTS

BEDRIJVENDAG/
BANENMARKT

DIVERSE MERKEN
Panda 750 CL
8911.850
Scorpio 2.0 CL
87 19.900
Scorpio 2.0 GL
87 21.900
9 GTX LPG
86 1 1 .250
Ibiza 1.5 GLX
89 19.450
Jetta GL td
88 24.750
740 GL
86 20.500
WESTELIJK HALFROND
Amstelveen • Tel. 020-455451.

Rover
ROVER, Uw dealer ook 800.
Garage Boom Aalsmeer
Tel.02977-25667.

Seat
Een PERFECTE Seat occasion
<oopt u vertrouwd bij Seat
Auto Centrum APC, 2e Schinkelstr.
18-28.
Tel.
020763333763334/763335.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 0206686146.
• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686.

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

Gevraagd

nette kamermeisjes (fuii-Pamime)
voor een nieuw hotel te Zandvoort.
Wij bieden een leuke werksfeer en
goede verdiensten.
Inl. City Service: 010-4322000, mevr.
Jutten, 023-319053 na. 18.00 uur.

Gasthuisstraat 6:
Vrijst. wopnh. op 250 m van strand, bouwj.
'78, kl. tuin op zuid/oost, ind. entree, hal,
toilet, gr. woonk. met open haard, open
keuken, slaapk., berg., 1e et. 2 slaapk.,
badk., 2e toilet, gr. berging, vliering, c.v.

Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
C. v.d. Lindenstraat 10:
In perfecte staat v. qnderh. verk. vrijst. villa
opp. 566 m2, ind. riante hal, woonk. met
schuifpui, open haard, gr. eetkeuken, toilet,
i.p. garage met zolder, provisiekelder, entresol: studeerk. met balkon, 1e et. 3
slaapk., garderobek., badk. met douche,
veel inbouwkasten, c.v.

Vr.pr. /695.000,-k.k.
Tjerk Hiddesstraat 89:
Goed onderhouden 2 kamerhoekapp. op
6e et., geschikt als 2e woning, ind. entree,
hal, woonk., slaapk., half open keuken,
badk., serv.k. ƒ220,- p.m.
Vr.pr. ƒ 125.000,-k.k.

Passage

3/35:

Goed onderh. 3 kam.app. op 7e et., ind.
ruime hal, toilet, woonkamer, keuken met
inb.app., 2 gr. slaapk., badk. met ligbad,
berging begane grond, garage, serv.k.
ƒ380,- p.m.

Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

Autosloperijen

Volvo-onderdelen

02260-14157

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

oproepkrachten

voor zeer lage prijzen.

dealer A'dam-A'veen e.o. Altijd alle modellen en kleuren
m voorraad. Ook 1ste klas occ.
Voor nieuw en gebruikt.
Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z. Tel.: 020-939656 of 6622204.
Info: 6623167 - 732853

Koop- of VERKOOPPLANDE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478. Occasionlijn. 023-365206

en tevens

AUTOBANDEN

HEERE B.V.

off.

AUTOBEDRIJF

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11.

SUBARU AMSTERDAM

v h Museum autobedrijven

Nijverheidsweg 20
1271 EA Huizen
Telef. 02152-64480.

PEUGEOT B] l
TALBOT ••

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

vj.pt.

OCCASIONS
Peugeot 205 GTi 115 pk, wit
Peugeot 205 XE, wit
Peugeot 205 XE, beige
Peugeot 205 XE, beige
Peugeot 205 XE, blauw
Peugeot 205 XE, blauw
Peugeot 205 XE, rood
Peugeot 205 XE, rood
Peugeot 205 Junior, rood
Peugeot 205 Junior, blauw
Peugeot 205 XL, "beige
Peugeot 205 GR, bordeaux
Peugeot 205 Raily, wit
Peugeot 309 XL Profil, grijs
Peugeot 309 XL Profil, wit
Peugeot 309 SR, wit
Peugeot 405 GL 1.6, grijs
Peugeot 405 GR 1.9, beige met
Peugeot 405 GR aut., grijs met
Peugeot 405 SRi, wit
Peugeot 405 SRi, grijs met
Peugeot 305 Break, blauw
Peugeot 305 GL, grijs
Volvo 360 GL mj., groen met
V.W. Polo coupe, wit
V.W. Golf autom., rood metal
Hyundai Pony 1.5 XPL, rood
Renault 50, wit
Saab 900 GLi, wit
Ford Escort 1.6 L, beige
Renault 21 TS, blauw
Renault 25, grijs
Ford Escort D, grijs
Volvo 340, blauw
Citroen Visa, rood
BMW 316, grijs
Opel Corsa, rood

T.k. Saab 99GL '78, 153.000
km., ƒ2000. Tel. 02990-48573
na 18 u

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

>ftf.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Saab

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

S, bj. '86,
^PQOD Hm

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

9 9

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-129'44* / Fax 02507-18644

DE SUNSHOP"

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Tel. O25O7-14443

VRIJDAG 6 APRIL 1990
van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD SANTPOORT (NOORD)

Ontmoetingsmarkt werkgevers en werkzoekenden.

Informatie over:
Werkgelegenheid.
Bedrijfsopleidingen.
Welke opleiding hoort bij welke functie.
Mogelijkheden voor her-, om- en bijscholing.
Uitzendbureau Start.
Sollicitantenbank/vakaturebank G.A.B. „Umond"
Dag-/Avond-/Deeltijdopleidingen
(K.M.B.O.-M.B.O.-H.T.S.-P.T.H.)

24 Uur per dag kunt u nu
bij ons terecht. Ook als u klant
bent van een andere bank.
Kerkplein 7, Zandvoort.

BUREAU
BEMIDOEIIH6 [N SCHOLING

AmroBankH

627.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Oplage: 4.900

50e jaargang nummer 15

Los nummer ƒ 1,25

Donderdag 12 april 1990

Politiek verdeeld over lokale omroep

DEZEWEEK

Hoorzitting beslissend
voor zendmachtiging

IVIïlïeui
De Stichting Duinbehoud
<j
vindt dat er een Milieu-EffecO
ten-Rapportage moet komen over
de waterwinning in de duinen. Zij
bezwaar tegen de toenemende wateronttrekking uit het duingebied
door Amsterdam.

ZANDVOORT - Over anderhalve maand zal het Commissariaat voor de Media in Zandvoort een hoorzitting beleggen voor
het toewijzen van een zendmachtiging voor een lokale omroep.
Beide gegadigden, de Zandvoortse Omroep Organisatie en de
Branding uit Heemstede voldoen aan de Mediawet en krijgen
van de gemeente een positief advies. De hoorzitting heeft vooral
tot doel het maatschappelijk draagvlak te beoordelen.
. Het college geeft, tegen de zin van
de VDD en D66 in, de voorkeur aan
de Branding. Het CDA en GBZ vplgen deze voorkeur en dé PvdA twij-.
feit nog. De raad neemt op 24 april
een definitief standpunt in. Indien
ook de PvdA de voorkeur van het
college dan deelt, zal in het advies
aan het Commissariaat ook het minderheidsstandpunt van WD en D66
(na l mei de meerderheid in de raad)
opgenomen worden.
Het uitspreken van een voorkeur
heeft overigens geen enkele invloed
op de uiteindelijk beslissing. "Zo'n
voorkeur van de gemeente nemen
wij voor kennisgeving aan, maar beslist niet meer dan dat^. Er komt so
wie so eind mei of begin juni een
hoorzitting, die aangekondigd wordt
in de pers. Iedereen die dat wil kan
zich op de sprekerslijst laten zetten.

rede op het grote maatschappelijke
draagvlak, waarop de ZOO in Zandvoort kan bogen. In de programmaraad van de ZOO zijn maar liefst
vijftien Zandvoortse organisaties
vertegenwoordigd, zoals Cultureel
Centrum, Lokale Raad van Kerken,
Ondernemersvereniging,
Vereniging van Strandpachters, Nieuw
Op die manier krijgen we een beeld Unicum en verschillende Zandvan het maatschappelijk draag- voortse sportverenigingen.
vlak", aldus een woordvoerder van
het Commissariaat voor de Media.
"De ZOO wil graag dat bij het verkrijgen van de zendmachtiging de
vertegenwoordiger van de Raad van
Hoofdrol
Kerken voorzitter van de ZandTijdens een heftige discussie voortse programmaraad wordt. Een
maandagavond in de commissie Fi- goede waarborg voor de behartiging
nanciën eiste Jaap Methorst van de van alle belangen in Zandvoort op
VVD de hoofdrol op. Hij zette zijn maatschappelijk, cultureel, ,godsvolle politieke gewicht in in zijn stre- dienstigen geestelijk terrein", aldus
ven om de ZOO aan een.zendmachti- Methorst. In tegenstelling tot. de
ging te helpen. In een gloedvol be- ZOO, waarin veel jongeren actief
toog brak hij een lans voor de ZOO, zijn, kan de Branding slechts een
die volgens hem een "faire" kans programmaraad presenteren met
moet krijgen om met een Zandvoort- vijf vertegenwoordigers.
se lokale omroep te starten. Het arKritiek uitte Methorst op de Brangument van het college dat de Branding de voorkeur geniet op grond ding, die een proefbandje van de
van ervaring bestreed hij. "We heb- ZOO zou uitzenden om reacties van
ben allemaal moeten leren lopen". luisteraars te peilen, hetgeen alleen
Nadruk legde Methorst in zijn mogelijk is als de uitzending wordt
aangekondigd. "De ZOO werd echter veel te laat op de hoogte gesteld
door de Branding", zei hij.

D66 verzacht standpunt circuit

Zuiver Zandvoorts

WD, D66 en CDA
in nieuw college

ZANDVOORT - Doordat D66
haar standpunt ten aanzien
van het circuit aanzienlijk
heeft verzacht is deze partij
het met VVD en CDA dinsdagavond eens geworden over de
samenstelling van het nieuwe
college. Tijdens de onderhandelingen trok de PvdA zich teleurgesteld terug op publieke
tribune om zich voor te bereiden op de opppositie.
Over het enige struikelblok, het
circuit, zijn VVD, D66 en CDA overeengekomen dat "het huidige vigerende beleid van de gemeente, gericht op behoud en modernisering,
met kracht wordt voortgezet." Met
deze formulering heeft D66 flink wat
water bij de wijn gedaan, omdat deze
partij aanvankelijk slechts voor het
circuit was als het Rijk daar de A-status aan verbindt.
"Mocht onverhoopt de A-status
van het circuit niet door het Rijk
worden verleend, dan zal de exploitatie van het circuit, voor zover afhankelijk van de gemeente Zandvoort, worden gecontinueerd met zo
maximaal mogelijke inachtneming
van de door de Staatssecretaris voor
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gestelde voorwaarde", luidt nu
de tekst.
De tegemoetkoming van D66 aan
vooral de VVD met betrekking tot
dit hete hangijzer viel slecht bij de
PvdA. "Hiermee verloochend D66
het eigen verkiezingsprogramma.
Het is een bittere pil te moeten ver-

Inzamelen klein
chemisch afval
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag zamelt de gemeentereiniging
klein chemisch afval, glas en oud
papier in in de straten waar normaal
op donderdag en vrijdag huisvuil
wordt opgehaald. Vanaf half negen
's morgens wordt er ingezameld. Het
is de bedoeling dat het publiek het
klein chemisch afval, glas of oud papier persoonlijk bij de ophaalwagens afgeeft.
De producten die ingeleverd kunnen worden zijn alle soorten klein
chomisch afval, zoals batterijen, accu's, fotochemicaliën, verf, oplosmiddelen, lijm, medicijnen, thermometers, cosmetica, bestrijdingsmiddelen en afgewerkte olie. Verder afvalglas, behalve vlak glas, en oud
papier. Oude koelkasten kunnen
niet tijdens deze speciale inzamelingsactie worden meegegeven.
Daarvoor kan een afspraak gemaakt
worden met de gemeentereiniging,
tel. 61510.

Waterstanden
Datum

HW

LW

12apr

05.36
06.05
06.38
07.05
07.38
08.16
08.59
10.45
12.20

01.04
01.45
02.14
02.44
03.35
04.11
04.55
05.56
07.10

13
14
15
16

apr
apr
apr
apr

17 apr
18 apr

19 apr
20 apr

HW

Teleurgesteld trok de PvdA zich
terug uit de onderhandelingen en
vertrok naar de publieke tribune.
Hiermee nemen de socialisten de
plaats in van het CDA, die vier jaar
geleden buiten het college werd gehouden. Waarschijnlijk neemt Peter
Ingwersen van het CDA in het college de plaats in van Ide Aukema van
de PvdA als wethouder van Financiën. Jan Termes van D66 en Frits
van Caspel van de WD zullen naar
het zich laat aanzien dezelfde portefeuilles behouden. Zaterdagmorgen
en dinsdagavond zullen de onderhandelingen worden afgerond. Op l
mei wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

In het traditionele schoolf"
voetbaltoernooi behaalde de
O
Oranje Nassauschool de 'over all'
zege. Het was een leuk en sportief
toernooi.

• Wethouder Jan Termes overhandigt de meterhoge sleutel aan voorzitter Schaap van The Buffalo's Foto Bram stii

Buffalo's hebben weer troephuis
ZANDVOORT - Na een lange
periode van wachten en onzekerheid kreeg de Zandvoortse
scoutinggroep The Buffalo's
vorige week zaterdag een
nieuw troephuis. Wethouder
Jan Termes verrichtte de opening met het overhandigen van
een meters hoge sleutel aan
voorzitter W. Schaap.

lingen rond het circuit hebben The
Buffalo's nu eindelijk een goed onderkomen. Als gebaar naar de gemeente is het pad voor het nieuwe
pand omgedoopt tot Jan Termespad.
De ondersteunende sympathisanten zijn vereeuwigd in het Vrindenpad, dat aan de achterzijde loopt.
Het terreintje voor het troephuis
heet Zeedistelveld (naar een padvindstergroep die een deel van de
erfenis aan The Buffalo's naliet).
Ook is er het Akela Bodenhausenbos waar wethouder Termes tien bomen plantte. De feestelijkheden werden muzikaal begeleid door de Minerva Scoutingband uit Den Helder.

Met het nieuwe troephuis komt er
een eind aan een lange tijd van onzekerheid, waarin The Buffalo's in een
noodgebouwtje gehuisvest waren.
Het nieuwe onderkomen van de
scoutinggroep naast het Duintjesveld (bij de voormalige Panoramabocht van het circuit) is groot genoeg om de verwachte stroom nieuwe leden te kunnen herbergen.
De ellende begon vijfjaar geleden
met het door vandalisme verwoeste
oude troephuis. Na vele jaren van
onduidelijkheid door de ontwikke-

Hoogtepunt
Met veel vrijwilligers wordt, vooral op zaterdag, momenteel hard gewerkt om het gebouw in een perfecte
staat te brengen. Het bestuur verwacht dat deze zelfwerkzaamheid in

Huisvuil met Pasen

ZANDVOORT - De gemeentereiniging haalt maandag, Tweede Paasdag, geen huisvuil op. De normale
route wordt een dag later, dinsdag,
september afgerond is.
ingehaald. Op vrijdag 13 april, GoeEen van de belangrijkste daden de Vrijdag, wordt er volgens de gedie The Buffalo's onlangs verricht bruikelijke route huisvuil opgehebben, is met een collega scouting- haald.
groep op Texel het strand daar
schoonmaken. Voor dit soort klussen, dat in de loop der jaren in de
plaats van 'Heitje voor een Karweitje' is gekomen, heeft de gemeente
op het eiland een aardige vergoeding
gegeven.

Uw krant niet
ontvangen?

The Buffalo's bereiden zich de komende tijd voor op het meedoen aan
de internationale Jamborette in 1991
in Spaarnwoude. Een ander hoogtepunt is de viering van het 45-jarig
bestaan van The Buffalo's in oktotaer. De momenteel uit 85 leden bestaande scoutinggroep verwacht in
de komende tijd een toestroom van
nieuwe leden. Belangstellenden zijn
iedere zaterdag van 13 tot 17 uur
welkom in het troephuis. Voor inlichtingen kan men terecht bij J.N.
Beekhuis, tel. 19590.

Belvrijdagvoor12u.

17166
Campers krijgen
snel standplaats

ZANDVOORT - Binnenkort
krijgen campers een standplaats in Zandvoort. In de
raadscommissies
Publieke
Werken en Financiën bleek
dat de gemeente op korte termijn een deel van de parkeerstrook bij de Boulevard BarZANDVOORT - Met het oog In de nieuwe bewonersorganisatie mijn hart vast voor het soort plan- verzetten tegen grootschalige be- naart wil reserveren voor camop de toekomstige ontwikke- zullen ongeveer 350 bewoners van nen die nu gemaakt worden," vertelt bouwing, waar we ongetwijfeld hin- pers.
der van zullen krijgen", aldus meDe vaste plaats tussen de Branlingen op en rond het Burge- het Burgemeester Fenemaplein, mevrouw Van Elteren.
ding en supermarkt de Toko gaat
vrouw van Elteren.
meester van Fenemaplein Schuitengat, Passageflat en Maarvan Heemskerkstraat vertegen- Bewonersorganisatie
plaats bieden aan ongeveer vijftig
gaan de omwonenden zich ver- ten
Een aantal bewoners, die met par- campers. Met deze voorziening zal
zijn. "Het is nog volstrekt
enigen in een bewonersorgani- woordigd
keergarages aan het Burgemeester er een eind komen aan de overlast
welke ontwikkelingen
satie. Volgens één van de initia- onduidelijk
Met de op te richten bewonersor- van Fenemaplein, kampt overigens die her en der geparkeerde campers
er zullen plaatsvinden. Nadat het
tiefnemers, mevrouw Van El- Dolfirama verkocht was kwamen er ganisatie willen we de bewoners de momenteeï met een ander gemeen- al jaren in het dorp veroorzaken. Op
teren, kan zo voorkomen wor- plannen voor een complex met drie ontwikkelingen nauwlettend volgen. schappelijk probleem. Ten gevolge de standplaats worden een watervan de nieuwe betegeling, bovenop kraan en een stortplaats voor chemiden dat er voor de omwonen- of vier woonlagen op tafel. Later
den
ongunstige bleek dat weer niet door te gaan. „Er mogen van ons best plannen ge- de oude bestrating, is er sprake van sche toiletten aangelegd. De kosten
maakt worden, zoals het plaatsen flinke wateroverlast, omdat er on- hiervan bedragen 65.000 gulden. Het
ontwikkelingen zullen plaats- Maar inmiddels is het in handen van van
kiosken, maar we zullen ons fel voldoende drainage is. Na overleg overnachten op de standplaats zal
een projectontwikkelaar. Ik houd
vinden.
heeft de gemeente toegezegd het eu-

Bewoners rond Fenemaplein bundelen krachten

vel te zullen verhelpen. Waarschijnlijk zal dit in het najaar gebeuren.

Disseldorp
laatste
keer door
Zandvoort

twintig gulden per nacht gaan kosten, waarvan de helft in de gemeentekas zal vloeien.

(ADVERTENTIE)

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED ...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

ZANDVOORT
SRV-man
Clemens Disseldorp rijdt
aanstaande
zaterdag voor
de
laatste
keer
door
Zandvoort.
De 35-jarige
Disseldorp
zal het afscheid
van
zijn trouwe
klantenkring
zwaar vallen.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer

Zandvoortselaan 57'. 2106 CJ Heemstede
Postbus 160. 2110 AD Aerdcnhout
Tel. 023 - 292763, Fax 023 - 293668

"Ik zal het
werk, waarbij je
elke met veel
mensen in aanraking komt wel
missen. Na ruim
twintig jaar heb
ik het besluit
moeten nemen
dat mij niet gemakkelijk is gevallen. Ik was
aan een nieuwe
wagen toe, waar
ik weer zeven
SRV-man Clemens Disseldorp voor zijn wagen, waar hij
jaar aanvast zat.
Uiteindelijk heb
ik de knoop doorgehakt en beslo- de laatste tijd behoorlijk veranten te stoppen als SRV-man. Ik ben derd. Dat heeft mede een rol genu 35 jaar en kreeg de kans met een speeld heeft bij het besluit van Disnieuwe baan als postbesteller bij de seldorp.
"De koopgewoonten van de menPTT te beginnen."
Het werk van de SRV-man is er sen zijn veranderd. Vroeger was

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat xieli in mijn

omgeving afspeelt. 'Jer kennismaking ontvang ik liet Xuiulvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 10,50.

vrijwel altijd de vrouw thuis, maar
nu moeten vaak beide partners
werken, zodat het kopen aan de
deur steeds minder werd. De komst
van de supermarkt van Gran Dorado is niet echt van invloed geweest.

Nu krijg ik een baan van 38 uur in
de week. Dat betekent dat ik ook
meer tijd krijg voor andere zaken,
want als kleine zelfstandige was ik
toch elke week wel zestig uur in
touw."

(ADVERTENTIE)

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
JM COIFFEURS

DAYUU
TEL l 3056

<AEKAD

DAGGI

TEL 18855

Nieuwe kollektie is
binnen
TEL. 20136

vrijdagavond
geopend
TEL. 14040

Nieuwsblad

zaterdag voor de laatste keer mee door Zandvoort rijdt.

LW

17.55 13.25
18.2513.55
18.56 14.34
19.21 14.50
19.56 15.44
20.40 16.46
21.44 17.46
23.25 18.44
-.- 20.05

Vaanstanden: 18 apr. LK 08.42 u.
Doodtij: 19 apr. 5.16 u. NAP -82cm

Een eerdere mogelijke gegadigde
voor de Zandvoortse ether, de
ALOO, heeft vorige week een samenwerkingsverband aangegaan met de
ZOO, waardoor het aantal medewerkers en de technische 'know how'
aanzienlijk vergroot worden. "Daar
komt iets moois uit voort", vond
nemen hoe de keuze van D66 luidt", Methorst. Krachtig pleitte hij bij
liet Pim Kuyken weten. Jeanette van wethouder Aukema voor het vervalWesterloo trachtte zich, via het len van de voorkeur voor de BranD66-standpunt over de voorkeursbe- ding in het gemeentelijk advies.
handeling van vrouwen (emancipaZie verder pagina 3
tiebeleid), tevergeefs alsnog in het
college te werken.

Afscheid
August van der Mije heeft
o
afscheid genomen van de
O
Zandvoortse Reddingsbrigade. Hij
hield meer van de praktische dan
de bestuurlijke kant van het reddingswezen.

MODE

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE
TEL 14267

i
1
! 1
Naam: (m/v ) i i i i i i i i i i i
i i
Adres: 1 i i i i i i i i i i i - i
1
1
I I I
i
1
I'ostcode/1'l; :lis- 1 1 1 1 1 1 1
1
1
Ili v m
..,, iroli- iH'/oriiini:) | \\ K
Telefoon: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
(!iro/Hankiu .: 1 i 1 . 1 1 1 1 1
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f -4.40* D kwartaal f 14D halfjaar f 25,50 D jaar f 46* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
L' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-b68.13.00.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
\Veekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 l'A
Amsterdam, l' hoeft geen postzegel te plakken.
g "71Q371 "01 7003"

L
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FAMILIEBERICHTEN
Geboren:
6 april 1990

YOURI-ELMER
broertje van Jesse Ingmar
en zoon van
Pauline van der Veen
Elco Zwart
Oosterparkstraat 41
2042 AR Zandvoort

VIDEOTHEEK»!

BOETIEK- IN TIJDELIJK ERUIT
VP. KAMERHULP

WIJ GAAN GEWOON DOOR IN ONZE NOOD WINKEL
VOOR DE DEUR

HOTEL
F A B ER

10-60% KORTING

Gevr.
zelfstandige

Kostverlorenstraat 15
tel. 12825

V l P f
Zeestraat 34 :
Zandvoort 'i
tel. 02507-195801

NIEUWE
PRIJZEN
NIEUWE
FILMS l

MEUBELEN - VERLICHTING - SERVIEZEN - BESTEKKEN -KADOOS
SLOTERWEG 139
BADHOEVEDORP.
TEL: 02968-94631-94823

Ma 60 jaar
op vrijdag de 13e,
als dat maar goed gaat.
Van harte gefeliciteerd
Monique en Martin

Op 9 april '90 is in zijn woonplaats Martinez, Californie overleden onze broer, zwager, oom en
neef

Siem Zwemmer
(geb. ll-8-'23)
U

echtgenoot van Eef Bohne
Zandvoort, 10-4-'90

ADVERTENTIES

Car en Erik

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN.

1/SIOF6MU

FILMS

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Met ingang van dinsdag 17 april 1990 heeft de gemeente Zandvoort een nieuwe organisatiestructuur.

Fa. Gansner & Co.

- de sector Middelen (financiën, interne zaken, personeelszaken)
- de sector Bewonerszaken (burgerzaken, sociale zaken, woonruimteverdeling, weizijn, onderwijs, cultuur)
- de sector Grondgebied (bestemmingsplannen, bouwzaken, bouwtoezicht, milieu, algemeen bestuur)
- de sector Eigendommen (verkeer, straten, wegen, reiniging, plantsoenen)

De dienst Publieke Werken en de secretarie worden opgeheven en samengevoegd tot
één dienst met vier sectoren. Dat zijn:

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

023-315 855
^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

enz.

Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

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

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

Desectoren Middelenen Bewonerszaken kunt u vinden in het raadhuis, Swaluëstraat 2.
De sectoren Grondgebied en Eigendommenbeheer zijn gehuisvest in het gebouw van de
voormalige dienst Publieke Werken aan het Raadhuisplein 4. Een deel van de sector Eigendommenbeheer -de afdelingen Reiniging en Plantsoenen- blijft in de remise aan de
Kamerlingh Onnesstraat20.
Het gemeentelijk gasbedrijf verhuist naar de Schoolstraat 6, naar het pand van de
voormalige afdeling Burgerzaken.
Deze week wordt huis aan huis in de gehele gemeente een folder over de reorganisatie
verspreid. In die folder kunt u lezen waar u voortaan voor een bepaald onderwerp terecht
kunt. Als u defolder niet hebt ontvangen, kunt u bellen met de afdeling Voorlichting van de
gemeente via telefoonnummer 61492. U krijgt dan alsnog een folder toegestuurd.

Vrolijk Paarsfeest
en succes in de slop

Wijziging huisvuilophaaldienst rond de Pasen
De huisvuilroute op maandag 16 april 1990 -Tweede Paasdag- wordt ingehaald op
dinsdag 17 april.
De huisvuilroute op vrijdag 13 april 1990 -Goede Vrijdag- wordt niet gewijzigd.

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bij\ oorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huvvelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt tiaarvoor slechts f23,- (Excl. 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Gevraagd:

Super
handige
jongeman
voor in de keuken.

VEILING

* FITNESS
* AEROBICS
* KONDITIETRAINING

* WOENSDAGAVOND - SAUNA AVOND VOOR DAMES
van 19.00-22.00 uur
Verder beschikken wij over een gezellige bar met relaxruimte en zonneterras.
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00-22.00 uur
za. 10.00-14.00 uur
zo. gesloten
Paradijsweg 1
2042 GC Zandvoort
Tel. 02507-17742

op

Nette goederen
kunnen worden
ingebracht of
afgehaald.

Inl.: Tel. 12164
Gasthuisplein

* (SPORT)MASSAGE
* SAUNA/TURKS BAD
*ZONNEBANKEN

Onder deskundige en persoonlijke begeleiding kunt u naar eigen wensen en
mogelijkheden trainen op onze uiterst moderne apparatuur.
Ook speciale krachttraining ter verbetering/ondersteuning
van andere sporten mogelijk.

Tel. 12537

WEGGELOPEN
Wie heeft onze lieve kat
gezien/gevonden?
Het is 'n grijze pers
(langharig, gecast.
kater)
Roepnaam Smokey
Tel. 18489 + beloning.
Matthijs
Molenaarstraat 2
Zandvoort

Tel. 02507-13278

jSBègrafenissen
'crematies!

S

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening,

ftpaarn^ast kunt u bij ons
terecht voor:
pf^irïschrijvingen
? • Uitvaartverzekering
IpNIVO-POLIS
pi-.ee'n Natura| uitvaartovereenkomst
IpIVraag rustig vrijblijvend
| alle inlichtingen bij:

É. J; d'HONT

IUJTVAARTVERZORGER

l Secretaris Bosmanstraat 40
|2041 KT Zandvoort.
liTél. 02507-17244

Welke producten kunt u meegeven?
- Batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oud papier.

. V l Pj

SUPER!
VOORDEEL
FILMS
voor

VIDEOTHEEK!

V l El

Denkt u aan de volgende punten?
- De gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit vantevoren aan de straat, maar
geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens de normale grof vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer61400.

Aangevraagde bouwvergunningen
046B-90 Haltestraat 34
048 B-90 Heimansstraat 6

- interne verbouwing
- interne verbouwing

Te koop
aangeboden

9 9

DE SUNSHOP"

Tel.

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

17619/16500

Tel. O25O7-14443

Unimog 411

VERKOOPSTER
gevraagd
voor boetiek
in dameskleding
Tel. 13253

Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening
Zandvoort
BENT U ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?
PoHbullOO
20WACZ»ndvoOft
T«l«focn 02507-17373
Giro 3993395

Het Centrum voor vrijwilige Hulpverlening is een
organisatie, die op vrijwillige basis hulp aanbiedt
aan alle inwoners van de gemeente Zandvoort.

per dag

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

. Indiana . -:|É
Jones and
the last -H
crusade%ïïj
Batman . J
Karate ; ' ,'1|
Tiger III |
fheFlyllii
* • • •" iV®?

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

170 B-89 Zandvoortselaan 21 - uitbreiden woning aan voorzijde
013 B-90 Haltestraat 61 - verbouw winkel-woonpand
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
12 april 1990

een stalen
wenteltrap
met hardhouten
treden.

Tel. 16500

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen",
zoeken wij uitbreiding van ons team vrijwilligers.
Wij zoeken mensen:
- met een auto voor vervoer naar arts of ziekenhuis (km. vergoeding);
- voor hulp bij het wandelen (ook voor rolstoelgebruikers);
- voor het doen vqn boodschappen;
- voor het verrichten van klusjes in huis of tuin;

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

DIJKMAN BV
MUZIEKINSTRUMENTEN
KOOPT KONTANT
(op vertoon legitimatie)

tegen de hoogste prijs

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

GOEDE GEBRUIKTE
MUZIEKINSTRUMENTEN
VERSTERKERS
KEYBOARDS
SYNTHESIZERS enz.

Karate ,-->ï
Kid III '||
Three '1|
Fugitjves ":H
Fjetch ' :1|
Lives . iij
Deep
Star
J
-v. - r
•'•*-<-m

l VIDEOTHEEK!

V l P|
MOVIEBOXEN

(geen electr. orgels - harmoniums - oude piano's)

ƒ10,- p. dag l
ƒ 40,- p. weetij
ƒ80,- p. maand'

OP VRIJDAG 20 APRIL

VIDEOTHEEK!

- voor het bezoeken van zieken en/of alleenstaanden;
Mocht dit u aanspreken, belt u dan met onze telefonische hulpdienst, S 1 73 73 (Op werkdagen tussen 10.30 en 12.30 uur bereikbaar).
Buiten deze tijden: S 1 82 37 of E: 1 87 80.
Wij zullen u, indien nodig, graag nadere informatie
verstrekken.

'-•il

Skin Deep
Cookie :3lj

In de twaalf jaar dat het Centrum bestaat, is de vraag
naar deze vorm van hulp enorm toegenomen.
Te koop
aangeboden

ff

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 8.30-12.30 uurgedurende een week na verschijnen van dit blad.

Verleende bouwvergunningen

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

VlDEOTHEElf

De gemeentereinigihg haalt zaterdag 14 april 1990 klein chemisch afval, glas en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.

vastgesteld

woensdag
25 april

1

Folder niet ontvangen: bel bureau Voorlichting!

De bouw- en
houtbond

Vergadering

slechts «

Dinsdag 17 april 1990:
nieuwe organisatie gemeente Zandvoort

a.s.-van 19.00-22.00 uur
in Het Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort

• :•<•***

v i p!
Zeestraa} 34 :i|
Zandvoort 'M
tel. 02507-195801
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Duinbehoud pleit voor
milieurapport duinwater
ZANDVOORT - Er moet een
Milieu Effecten Rapportage
komen over de toekomstige
drinkwaterontrekking uit de
Amsterdamse
Waterleidingduinen. Dat schrijft de Stichting Duinbehoud in de zojuist
gepubliceerde knelpuntennota
'Amsterdamse duinen in de
verdrukking'.
In de nota wordt aangegeven welke grote negatieve effecten momenteel optreden door de waterwinning
m de Amsterdamse Waterleidingdumen. En welke alternatieven
daarvoor voorhanden zijn. Het Gemeentewaterleidmgbedryf van Amsterdam heeft onlangs in de nota
'Drinkwater voor nu en later' plannen bekend gemaakt om de waterwinning m de duinen te intensiveren. Zij is van plan om de infiltratie
van Rijnwater in het Amsterdamse
duingebied op te voeren van 50 naar
70 miljoen kubieke nieter per jaar

aan de natuur en de vervuiling van
bodem en grondwater in het duingebied. "Voor de kwaliteit an de natuurwaarden van de duinen is dit
beleid desastreus. Het voortzetten
van de huidige grondwaterwinnmg
betekent een voortzetting van de
verdroging van het dumgebied", aldus de stichting
In de nota 'Amsterdamse duinen in
de verdrukking' geeft de Stichting
Duinbehoud aan hoe het ook anders
kan. Een belangrijk alternatief daarbij is het verbeteren van de voorzuivering en het toepassen van diepmfiltratie Hierbij wordt goed voorgezuiverd oppervlaktewater diep onder de grond gebracht en na enige
tijd weer omhoog gepompt. Door het
verblijf m de ondergrond worden
bacteriën en virussen m het water
gedood Met deze techniek kan zeer
gezond drinkwater worden geproduceerd en kan de waardevolle natuur
in het duingebied meer worden ontzien

Waterbesparing

Natuurwaarden

Naast dit alternatief wijst de
De Stichting Duinbehoud heeft Stichting Duinbehoud ook op de
grote bezwaren tegen deze wijze van mogelijkheid voor de aanleg van een
waterwinmng, vanwege de schade spaarbekken in de Flevopolder als

Weekenddiensten
Weekend: 14/15 april 1990

02507-13888,
023-244443

Asiel

Haarlem

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
Centrum Voor Vrijwillige HulpverBRANDWEER: tel. 61584, alarm- lening. Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
nummer 12000.
1030-12.30 uur. Schriftelijk'
AMBULANCE: tel 023-319191 (On- van
100, 2040 AC Zandvoort.
ge valllen), Centrale Post Ambulan- Postbus
Dienstencentrum Zandvoort: Komncevervoer (CPA) Kennemerland
ginneweg l, tel (02507) 19393
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Spreekuur op dinsdag en donderdag
scherming): 023-246899.
van 13 30 tot 15 00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
HUISARTSEN: De volgende huisart- Belbus. Om van de belbus (voor besen hebben een gezamenlijke waar- woners van 55 jaar en ouder) geneming, inlichtingen daarover via bruik te kunnen maken, dient men
het telefoonnummer van de eigen zich 24 uur van tevoren op te geven
huisarts J. Anderson, 12058; B. van bij Huis m de Duinen, tel. 13141, tusBergen, 19507; C. Jagtenberg, 13355; sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
G Mol, 15600;, P. Paardekoper, persoon bedragen: ƒ!,- enkele rit,
16737; H. Scipio-Blume, 19507; F. ƒ1,50 retour.
Weenmk, 12499. Avonddiensten van Alg. Maatschappelijk Werk Zand17.00 tot 08 00 uur, weekenddiensten voort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
van vrijdag 16.30 tot maandag 08.00 023-320899 of 320464. Spreekuur op
uur Spreekuurtijden in het week- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanend (voor dringende gevallen): za- dagavond van 19.00-20.00 uur. Verterdag en zondag 11.30 en 17.00 uur. der volgens afspraak. Deze hulpverAanvraag huisbezoek voor 10.00 uur lening, beschikbaar voor iedere m's morgens. Inlichtingen omtrent de woner van Zandvoort, is gratis.
diensten van dokter Phermga wor- Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
den verstrekt via nummer 12181.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Tandarts Hiervoor de eigen tand- uur en ma avond 19.00-21.00 uur.
arts bellen.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Davidsstraat Eerste woensdag van
Neutel, tel. 13073.
de maand van 17.30 tot 18 30 uur.
Wijkverpleging: Voor informatie Huurdersspreekuur NVH: Gratis
over de dienstdoende wijkverpleeg- voor leden. Eerste en derde dinsdag
kundige: 023-313233.
v d. maand, 20 00 - 21.00 uur, of vierVerloskundige: Mevrouw Tine de dinsdag v d. maand 13.30 - 14.30
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9
voort, tel. 02507-14437, bgg: (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
023-341734
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Taxi: tel 12600.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel Woningbouwvereniging EMM:
15847.
Klachtentelefoonnummer techmDierenbescherming: Vereniging v.h. sche dienst: 17577. Bestuurlijk
welzijn der dieren (02507) 14561, spreekuur: iedere eerste dinsdag
Vermissmgsdienst 023-383361, Asiel van de maand van 19 30 tot 20 uur.
Zandvoort
(tevens
pension)

Kerkdiensten
Zondag 10.30 uur: Paasdienst, Ds. C.
Holleman
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 12.00 uur: Faasjubel, Grote
Witte Donderdag, 12 april, 19.30 uur, Markt
ds J.A. van Leeuwen, Viering Heilig Zondag 19.00 uur: Avonddienst, F.
Avondmaal.
Lodder.
Goede Vrijdag 10.00 uur. ds J.A. van Crèche en kindernevendienst
Leeuwen, Viering Heilig AvondJehova's Getuigen- Gem. Elswoud,
maal.
Zondag 10 uur. ds. J.A. van Leeuwen, Smedestraat 37 te Haarlem
Medewerking Hervormd Kerkkoor Zat. 17.00 - 16.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.' R. van Rongen,
Kindernevendienst i.h. Jeugdhuis
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Gereformeerde Kerk:
023-244553.
Vrijdag 19.30 uur: ds. N. Korenhof f,
Haarlem
Zondag 10.00 uur: ds. N. Korenhoff,
Haarlem
Weekend: 14 - 15 april 1990

'Geef de ZOO
een kans'
Vervol? van voorpaipna
"Als u de ZOO een leele kans wil
geven, laat dan die voorkeur vallen
Het Commissariaat voor de Media
zal dan tussen twee aanvragen be
slissen voor de ZOO, dat weet u
Geeft u de Zandvoortse jeugd een
kans Zij verdient hem "

aanvullende maatregel Voor de lan
ge termijn acht zij het van groot belang om meer aandacht te besteden
aan waterbesparing en aan het terugdringen van de vervuiling van de
Rijn en de oppervlaktewateren in
Nederland Volgens de stichting getuigen de mogelijkheden voor waterbesparing in de Amsterdamse nota,
hoofdzakelijk voorlichting, te weinig van creativiteit. Er zijn volgens
haar meer en reëlere mogelijkheden
denkbaar voor waterbesparing, zoals het wijzen op het verschil in waterverbruik tussen douche (45-50 liter) en ligbad (100-125 liter), een waterbesparende knop op de wc-spoeling, het wassen van de auto met een
paar emmers in plaats van met de
tumslag en op de verschillen m watergebruik door huishoudelijke apparaten. Ook zou het opnemen van
de watermeter voor een groot deel
kunnen worden overgelaten aan de
consument (met bijvoorbeeld een
controle om de drie jaar) Dit zou de
motivatie voor besparing verhogen
en goedkoper zijn.
De problematiek rond de water- • August van der M ij e bij de post van de Zandvoortse Reddingsbrigade „Piet Oud"
winning in de Amsterdamse Waterleidingdumen wordt volgende week
woensdag in de Amsterdamse gemeenteraad besproken

Inbraak

ZANDVOORT - Inbrekers hebben
zaterdagnacht uit de stationsrestauratie een hchtreclamebak weggenomen. Ze waren de restauratie binnengekomen na het vernielen van
een ruit naast de toegangsdeur. Er
wordt verder mets vermist

Auto in brand

Toch hoefde tte brandweer niet in
aktie te komen.
De brand was ontstaan doordat de
motorohe oververhit was geraakt
Doordat de brand vanzelf weer was
gedoofd hoefde de uitgerukte brandweer niet m actie te komen.

August van der Mye („Guus" voor
de brigadeleden) had besloten na
vijfentwintig jaar bestuurslid te zijn
geweest, waarvan elf als voorzitter,
een punt te zetten achter zijn activiteiten voor de brigade Voor de bestuurlijke althans Dat de ZRB de
jarenlange inzet van haar voorzitter
hopelijk wist te waarderen bleek uit
zijn benoeming tot erelid. Het bijbe-

Hulpdienst heeft
vrijwilligers nodig

ZANDVOORT - de Stichting
Hulpdienst Centrum voor Vrijwilige Hulpverlening Zandvoort heeft dringend behoefte
aan vrijwilligers. Bij deze organisatie, die al twaalf jaar hulp
aanbiedt aanmwoners van
Zandvoort, is de vraag naar
hulp enorm toegenomen. Om
deze hulp zo goed mogelijk te
blijven doen zoekt de stichting
uitbreiding Van het team vrijwilligers.
Het Centrum zoekt vrijwilligers
voor verschillende werkzaamheden.
Voor vervoer van mensen naar een
arts of ziekenhuis, die met van het
openbaar vervoer gebruik kunnen
maken (de vergoeding is op basis
van een kilometervergoeding). Voor
het wandelen met ouderen of mvaliden (soms met rolstoel). Het doen
van boodschappen voor hen, die dit
tijdelijk of vanwege hun leeftijd of
handicap zelf niet kunnen Het doen
van kleine klusjes m huis of tuin
voor mensen, die hier zelf niet toe in

Ondanks de waai dering voor de
presentatie van de ZOO volgde het
CDA, bij monde van Peter ïngwei
sen, het collegestandpunt om de
voorkeur aan de Branding te geven
Pim Kuyken van de PvdA liet weten
dat deze partij nog geen standpunt
heeft ingenomen
Wel vond hij dat de ZOO veel beter
inspeelt op "hoe Zandvoort is' dan
de Branding, die hij m dat opzicht
negatief noemde
Foto Bram Stijnen

August van der Mije neemt
afscheid van Reddingbrigade

Voor de Algemene Ledenvergadering van • de Zandvoortse
Reddingsbrigade, die vorige
week vrijdag in het Gemeenschapshuis werd gehouden,
bestond meer belangstelling
Van de daders ontbreekt ieder dan andere jaren. De reden
spoor.
daarvan was ongetwijfeld punt
6 van de agenda, behelzende
het periodiek aftreden van drie
bestuursleden, van wie voorZANDVOORT - Vorige week vrij- zitter Van der Mij e zich niet
dag raakte een auto op de Dum- herkiesbaar stelde.

doornlaan m Bentveld in brand Het
voertuig liep flinke brandschade op

Het krachtige pleidooi van Met
horst voor de ZOO werd volledig on
dersteund door Ruud Sandbergen
van D66 "Ik ben geimponeeid door
het enthousiasme van de ZOO D66
hecht aan een zuiver Zandvooitse
omroep Geef de ZOO een kans,
want de jeugd heeft de toekomst "

staat zijn. Het bezoeken van ouderen, zieken of alleenstaanden Het
verrichten van kleine hand- en spandiensten, zoals handwasjes en knopen aannaaien "Het is niet altijd
even gemakkelijk werk, maar wel
werk dat voldoening geeft", aldus
het centrum Binnenkort gaat het
centrum actief vrijwilligers werven,
onder andere door middel van het
verspreiden van een folder. Hierin
worden belangstellenden opgeroepen zich als vrijwilligers aan te meiden
Degenen die zich als vrijwilliger
willen melden kunnen op werkdagen tussen 10 30 en 12 30 uur contact
opnemen met de telefonische hulpdienst nr. 17373. Buiten kantooruren
kan men naam en telefoonnummer
inspreken op het antwoordapparaat
Bij het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening, waar met een goed
gemotiveerde groep vrijwilligers
(zowel mannen en vrouwen) wordt
gewerkt, zijn mogelijkheden tot het
volgen van trainingen, cursussen en
werkbegeleiding door beroepskrachten

horende insigne werd hem onder ap inderdaad aantrekkelijker dan het
plaus opgespeld door z'n opvolgster bekleden van een bestuursfunctie",
Ankie Joustra-Brokmeier
bekende August van der Mij e „Maar
toen Joop Bisenberger indertijd
Na afloop van de vergadering was vroeg of ik hem als voorzitter wilde
er gelegenheid om de scheidende opvolgen kon ik moeilijk weigeren
voorzitter en zijn echtgenote de Dat werk moet toch ook gebeuren en
hand te drukken. Onder hen die daarom ben ik zo blij dat Ankie Jou
daarvan gebruik maakten waren stra, die als dochter van Ernst Brok
commissieleden van het station meier met de brigade is opgegi oeid,
Zandvoort van de KNZHRM en be het nu gaat doen"
manningsleden van de reddingboot
Niet verwonderlijk overigens, want
Bij een afscheid wordt onwille
behalve dat de twee reddingsorgani keurig teruggeblikt, zoals m dit gesaties nauw samenwerken, is Au- val naar de jaarlijkse bondsstrandgust van der Mije ook commissielid dagen, de goede samenwerking met
van het plaatselijke kuststation Met gemeente en andere brigades, de
een aardige toespraak („hoewel je bondsroeiwedstnjden op de Bosmeer van de praktische dan van de baan m Amsterdam en met te vergebestuurlijke kant hield was je er ten de inzet van de Z R B bij de
voor iedereen en liet je als bestuurs overstroming van Tumdorp-Oostlid het geluid van de brigade altijd zaan m 1960 Maar Augustis van der
heel duidelijk doorklinken") over- Mij e is er de man niet naar om alleen
handigde Ankie Joustra het af- maar terug te blikken Daarvoor
scheidscadeau, een fraai haardstel, heeft hij m de komende jaren nog
en een paar flessen wijn „om het teveel te doen Om te beginnen als
toeven bij de open haard nóg sfeer- commissielid van de K N Z R M stavoller te maken" Voor mevrouw üon Zandvoort, maar ook bij de
Van der Mije waren er mooie bloe- Rampenoefeningen van de Kon.
men
Ned. Bond tot het Redden van Drenkelmgen en bij de bouw van de meu• „Ik vond het varen, eerst met vlet- we post „Ernst Brokmeier"
ten waarmee alleen geroeid kon worIn haar toespraak zei Ankie Jouden, later met de bondsvletten met stra „We laten je niet los" Het is
buitenboordmotor, het werken op duidelijk dat ook het omgekeerde
de reddmgsposten en de gezamenhj- het geval is
ke oefeningen met andere brigades
C E Kraan-Meeth

Dronken en geen rijbewijs
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag raakte een 21-jarige
man uit Zwanenburg tijdens
een aanrijding gewond. Hij
moest met een gekneusde
schouder in het ziekenhuis
worden behandeld. De man
bleek te diep in het glaasje gekeken te hebben.

was aangereden
Hij verloor hierbij de macht over
het stuur en belandde vervolgens tegen enkele andere auto's en ramde
twee lichtrnasten De politie consta
teerde dat de man onder invloed van
alcoholhoudende drank verkeerde
en geen rijbewijs had Tegen hem is
proces-verbaal opgemaakt
Met een gekneusde schouder werd
Het ongeluk gebeurde op de Sem- hij voor behandeling naar het Ehsapostweg, nadat de man met zijn beth Gasthuis in Haarlem afge
voertuig tegen een geparkeerde auto voerd

Piet Fliermga van GBZ behaarde
zich zonder veel woorden achter de
voorkeur voor de Branding Wethoudei Aukema bleef bij de voor
keur voor de Branding en stelde, m
tegenstelling tot het Commissanaat
voor de Media, dat er dan geen hoorzitting gehouden hoefde te worden

Illegaal

ZANDVOORT - De aankondiging
van een ophanden zijnde VUT regehng was vorige week vrijdag voor
een bewoner aan de Burgemeester
Engelbertstraat kennelijk een reden
om de politie 'm te schakelen Hi]
verzocht de agenten eens een kijkje
te komen nemen naar enkele personen die illegaal bezig waren spandoeken op te hangen
Ter plaatse bleek dat het hier
slechts ging om een aankondiging
dat een werknemer van een plaatsehjke supermarkt met de VUT ging
De spandoeken mochten blijven
haneen

Kind door
hond gebeten
ZANDVOORT Vorige week zater
dag werd een 6 jarig jongetje uit
Heemstede door een herdershond
op het strand aangevallen Hij moest
zich met enkele verwondingen on
der doktersbehandeling laten stel
len Het jongetje was samen met een
aantal andere kinderen op het
strand aan het voetballen Toen hij
kwam te vallen sprong de hond van
een Amsterdammer bovenop hem
en beet hem enkele malen in het
bovenbeen en in de nek De eigenaar
zal aansprakelijk worden gesteld

Dronken in perk

ZANDVOORT Een 42-jange man
uit Vught reed afgelopen zondag
door het plantsoen op de Noord
Boulevard De man had teveel ge
dronken De man reed op de rotonde
rechtdoor het plantsoen m en kwam
daarbij vast te zitten op de aldaar
staande paaltjes De politie consta
teerde dat hij teveel had gedronken
Tegen hem is proces verbaal opge
maakt De auto werd naar het bureau afgevoerd

Inbraak in
rijwielzaak

ZANDVOORT - In een rijwielzaak
in de Haltestraat werd vorige week
vrijdag andermaal ingebroken De
waarde van de buit bedroeg ƒ 2.300,De helpende hand van een vrijwilligster is vaak een grote steun voor De ruit naast de toegangsdeur werd
hulpbehoevende mensen.
Archief
rond 3 15 uur met een stalen pijp
ingeslagen waarna de dieven een frame van een mountam bike en een
Periode 27 maart - 9 april
wielrennershelm stalen Reeds vaker werd de winkel door ongewenste
Ondertrouwd
bezoekers bezocht
Kleijberg, Alexander Johannes HenVan de dieven ontbreekt elk
drikus en Van Deursen, Bernarda
spoor De politie heeft de zaak in
Van den Broek, Marco en Vosse
onderzoek.
Yvonne.
Koper, Peter en Montanus, Josephina Antoma Maria.
Van Staveren, Gijsbertus Jacobus
Maria en Koper, Ellen, Krijntje HerZANDVOORT - Een snelheidsta.
overtreder op de Zeeweg kwam door
een stom toeval af van een bekeuGehuwd
ring
Van den Bos, Ruud en Corsten, MaEen spookrijder op de andere wegnjke Margaretha.
heift trok meer belangstelling TijBrandse, Peter Gerard en Schreudens het aanspreken van de autobeder, Grietje.
stuurder zagen de agenten dat een
De Wit, Adrianus en Heemskerk,
automobilist op de verkeerde rijNelly.
baan van de Zeeweg reed

Burgerlijke stand

Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

Zondag 17.00 uur: Dienst verzorgd
door eigen leden
Roomskatholieke Kerk:

Zaterdag 22.00 uur: Euchanstieviering H.J. Kaandorp
Zondag 10.30 uur: Euchanstievienng J. v.d. Zalm
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:

Vrijdag 19.30 uur: Ds. C. Holleman
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Spookrijder

Geboren

Nathahe, dochter van: Plantinga, Richard Frank en Trouw, Brenda.
Maria Melissa, dochter van. Daane,
Johannes Chnstiaan en Siepman,
Maria Corneha.
Rianne Henriette Johanna, dochter
van Rijnders, Johannes Franciscus
en Koper, Sonja.
Meike, dochter van: Stiekel, Peter en
Eembergen, Mieke
Iteke, dochter van. Polle, Ene en
Van Keulen, Nienke Janna
Youri Elmer, zoon van: Zwart, Elco
Frederik en Van der Veen, Pauline
Jentina Maria.

De bestuurder werd met lichtsignalen tot stoppen gedwongen Hierdoor werd ternauwernood voorkomen dat een wel m de juiste richting
rijdende weggebruiker werd gecon
fronteerd met de spookrijder Tegen
de 50-jarige man uit Zandvoort is
proces-verbaal opgemaakt

ZANDVOORT - BIJ zijn afscheid als directeur van de Dienst Publieke Werken
ontving Han Wertheim uit handen van burgemeester Van der Heijden en Koninklijke onderscheiding. HIJ werd benoemd tot ridder m de Orde van Oranje-Nassau.
BIJ het afscheid van Wertheim, die gebruik heeft gemaakt van de VUT-regelmg,
werd 'het gezicht' van Publieke Werken door zijn baas wethouder Van Caspel
geprezen om zijn creativiteit, inventiviteit en behendigheid om tot de realisatie
van verschillende projecten in Zandvoort te komen.
Foto Bram stijnen

Dommel
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Overleden

Meijer, Pieter Jacobus, oud 79 jaar
Kaldewaaij, Antonie Jacob Johan,
oud 67 jaar.
Roetemeyer, Francois Henri Antom, oud 85 jaar.
Rurjer, Jan Frederik, oud 66 jaar.
De Wal geb. Clason, Enny, oud 65
jaar
Brave geb Maks, Marie Hetty, oud
75 jaar.

Han Wertheiin bij afscheid
Koninklijk onderscheiden

p lIBTLombno

DONDERDAG 12 APRIL 1990

WEEKMEDIA 22

wij wensen u gezellige Paasdagen
Er even helemaal tussen uit?
voordelig in april en mei
8 dg. Malta vanaf

Plotseling bekijkt u de weg
met andere ogen.

ƒ

FOTO BOOMGAARD - GROTE KROCHT -ZANDVOORT 02507-13520

599,HANIMEX 35 XL

Eenmaal achter het stuur met de Ray-Ban for
dnving merkt u het verschil meteen Uw ogen glijden ontspannen over de weg en kunnen zich gemakkehjker concentreren op het verkeer De B15 top gradiënt glazen houden ultra-violette- en
infrarode stralen tegen, terwijl de speciale spiegelcoatmg hinderlijke schittering voorkomt
Resultaat een verscherpt contrast en een beter
zicht Zelfs onder extreme omstandigheden,
zoals laagstaande zon en mist Wie veel op de
weg zit zal het comfort van de Ray-Ban for dnving zeker weten te waarderen
RIJ daarom vandaag nog even bij ons langs Dan
kunt u het verschil met uw eigen ogen zien

15 dg. Kos vanaf

ƒ

595,-

12 dg. Portugal vanaf

ƒ

14 dg. Kenia (2=1)

ƒ 1595,-

14 dg. Florida
incl. hotel + huurauto

695,-

ƒ 1369,-

Voor inlichtingen
THE WORLDB FINEST SUNGLASSES FOR DRIVING

^ERKOOP | Reisburo Zonvaart

SLINGER OPTIEK

Grote Krocht 20
Tel. 02507-12560

Gediplomeerd opticien, optometnst o v kontaktlensspeciahst A N V C
Grote Krocht 20A - Zandvoort. tel.
02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

HANIMEX 35K-AF
stelt zelf scherp,
draait zelf door,
ingebouwde flitser

OLYMPUS
AF1-TWIN
volautomatisch. Stelt

zelf scherp, stelt zelf
't licht in, zet zelf de
flits aan/uit.
U drukt op de knop,
de kamera doet de
rest.

199,-

I

7 VERSJE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

Dit weekend:
PAASTAARTJE

Voor de Paasdagen
speciaal
aangeboden
vers lamsvlees

HAZELNOOT
EITAARTJE
PAASSLOF

Gevulde
varkensfilet
7,95

10,75
8,95
9,75

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel.: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

Ardenner ham

Volautomatisch,
ingebouwde telelens, 7x35
m tas
stelt zelf scherp,
draait zelf door, flitst
uit zich zelf,
spatwater dicht
TENTO

249,-

549,-

HANDYCAM
79,-

Video
camera
volautomatisch

199,-

1995,-

(Bij ontwikkelen en afdrukken van een kleurenfilm
ƒ5,50 korting op nieuwe film)
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AART VEER op z'n paasbest
Hollandse bloemkool
Hollandse snijbonen
Hollandse sperziebonen
Hollandse tomaten
Hollandse aardappelen
Jonge bos worteltjes
Jonge bos peultjes

r

°omsi

AART VEER groente en fruit
Grote Krocht 25, Zandvoort, tel. 14404
STEENGRILL RESTAURANT

„erica"

„De Vuurboet"

grote krocht 24,
zandvoort-02507-12301
Wij staan voor u present
met een groot assortiment.

Vrolijk Pasen!

3,25

SONï 250

KIJKER
TASCO

20x60
m tas

^^

BALK
BAKT
BETER
BROOD

MSER

100 gr. f

75,-

KONICA MT100

Zandvoort icTlVI 4§|*

REISGELDEN

500 gr. ƒ

./..

Kleinbeeldkamera
met ingebouwde flits

G. Zwinkels
Haltestraat 30

Onbeperkt
steengnllen 29,50
Japans fondue
vlees
32,50
Japans fondue
vis
37,50
mkl
6 salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt111
Zeestraat 36
tel 12092
bgg 17616
Gaarne reserveren
Dagelijks geopend
vanaf 17 00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten

Speel mee
met onze lente bingo

Nieuw bij Hotel Keur

KIJK DIT BEDOELEN WE NU
MET EXTRA VOORDELIG!
BIJ DE SPAR

Eetcafé
r

2914 Elegance
muskaatcall/nubuck
l 139 90

0609 Master s
bordeaux
l 129 90

Paasbest
begint goed
met
Helioform
Want de hele voor|aarscollectie dames en heren
schoenen van Hehotorm is binnen Vicci Varese het
merk voor de jonge modieuze vrouw
n keur van
nieuwe modellen En voor de vrouw die echt luistert
naar haat voeten is er het merk Elegance De man is
goed af mei Master s het merk dat hem het beste staat
en hem het beste past Daarnaast nog vele andere
nieuwtjes dit voorjaar Nu is de collectie nog compleet en
hebt u n ruime keus Kom dus snel langs'

HERMAN HARMS .

(SliDE-hiszJ
Grote Krocht 22 - Zandvoort

quality & rashion shoes by Helioform

GEOPEND
van 12.00-tot 23.00 uur

Zeestraat 51
Zandvoort
Tel. 02507-12023

A.s. zaterdag
14 april v.a. 20.30
levende muziek in

De Tap
m.m.v. duo
Johan en Erik
Kom gezellig even
langs.
' Stationsstraat 20

Spar Parijse
aardappeltjes
Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig
ledere maandagochtend open

CELSIUSSTRAAT 192

WEEKMEDIA 22

Verrassend optreden van
schaakclub in bekerstrijd
ZANDVOOET - De Zandvoortse Schaakclub is er
voor het eerst in zijn bestaan
in geslaagd, de laatste acht
van de strijd om de NoordHollandse schaakbeker voor
clubteams te bereiken. In de
tweede ronde werd Bakkum
verslagen.

Na reeds in de eerste ronde verrassend het sterke Nieuw Vennep
te hebben verslagen, werd ook in
de tweede ronde verrassend uitgehaald. De Zandvoortse „cupfighters" pakten Bakkum in met de
fraaie cijfers van 1-3. Olaf Cliteur
liet aan het eerste bord niets aan
het toeval over en zette zijn tegenstander in slechts 25 zetten van
het bord. Daar ook John Ayress
aan het vierde bord een snelle
overwinning boekte, was de strijd
eigenlijk snel gestreden. Remises
aan het tweede bord van Hans van
Brakel en aan het derde bord van
Ton van Kempen, maakten het
Zandvoortse schaaksucces compleet.
Over het verdere verloop van
het bekertoernooi is team-captain
Olaf Cliteur absoluut onbezorgd.
„Wij lopen altijd tegen een tegenstander aan die twee a drie klassen hoger speelt in de competitie.
Onze prestatie hebben we al geleverd door de beste acht te bereiken en wat er nu nog komt is al-

leen maar meegenomen," aldus de
clubkampioen. Het toernooi zal
eind april worden voortgezet.

Interne competitie
In de strijd om de topposities in
de interne competitie viel vorige
week donderdagavond in het Gemeenschapshuis een belangrijke
verschuiving te melden. De op de
zevende plaats staande Ton van
Kempen versloeg de met de „witte
stukken" spelende nummer twee,
Jack van Eijk. Aangezien nummer
l Cliteur geen fout maakte tegen
John Ayress is het gat tussen de
nummer l en 2 gegroeid. Hans van
Brakel staat ondanks een remise
tegen Edward Geerts met een minimale achterstand op Van Eijk,
op de derde plaats. Ton van Kempen klom op naar de vierde plaats.
Uitslagen uit de 26e ronde: S.
Bosma-P. Termes 1-0, H. Drost-T.
Marquenie 1-0, C. Molenaar-D.'v.d.
Meyden 0,5-0,5, H. Gorter-T. Wiggemansen 1-0, W. de Oude-Van
Elk 0-1, N. Handgraaf-J. Berkhout
0-1, W. Gude-A. Heitkonig 1-0. De
top tien zit er nu als volgt uit: 1.
Cliteur 886,5, 2. Van Eijk 799,0, 3.
Van Brakel 788,5, 4. Van Kempen
738,5, 5. Ayress 725,5, 6. Lindeman
725,5, 7. Ter Bruggen 706,5, 8.
Geerts 669,5, 9. Bosma 634,0, 10.
Twint 610,0.

Leuke clubwedstrijden bij
gymnastiekvereniging OSS
ZANDVOORT - De gymnastiekvereniging OSS organiseerde afgelopen zaterdag in
de Pageehal de jaarlijkse clubwedstrijden. Elk jaar strijden
ongeveer 60 jeugdleden, in de
leeftijd vanaf 6 tot en met 16
jaar, om de wisselbekers van
de vereniging, die alweer 86
jaar bestaat.

Romkes en Mevrouw Luijk, die
niets vermoedend achter de teltafel
zaten, werden door de KNGB gehuldigd. Zij ontvingen van deze bond de
erebroche voor trouw lidmaatschap
en bewezen diensten. De dames waren respectievelijk 41 en 52 jaar lid
van OSS waarvan 35 jaar in het bestuur.
Drie meisjes van de keurturngroep verzorgden daarna een vrije
oefening op muziek, dit is een nieuw
Merle van der Storm mag de beker onderdeel en aan het applaus van
houden, zij behaalde ook dit jaar het publiek te horen viel dat bijzonweer de eerste plaats. De wisselbe- der in de smaak. De kleuters lieten
ker-jongens gaat voor de tweede zien wat zij zoal leren op de kleuterkeer naar Tim Wallig. In de keur- gymnastiek.
Heel
enthousiast
turnploeg behaalden Francisca Ru- maakten zij een koprol over de dikbeling en Arda Paap de eerste plaats ke mat. Dat was de leuke afsluiting
en kregen ook de fraaie wisselbeker. van een gezellige en sportieve dag bij
Tussen de wedstrijden door was er de gymnastiekvereniging OSS.
een kleine onderbreking. Mevrouw

Uitslagen:

Gratis kennismaken
met hockeysport
ZANDVOORT - Bij de 55-jaar
oude Zandvoortsche Hockeyclub
kan iedereen vanaf vijf jaar kennis
maken met de hockeysport.
ledere zaterdag is er op het complex 'Duintjesveld' een gratis training van half elf tot half twaalf 's
morgens.
Hockeysticks zijn aanwezig. Meer
informatie is verkrijgbaar vai tel.
16414.

Selectiegroep: 1. Francisca Rubeling, 2. Femke Paap en Tamara Hanning, 3. Loesje v.d. Kruijf. 1. Merle
v.d. Storm, 2. Jill Toonen, 3. Joyce
Koopman. !. Arda Paap, 2. Brenda
Sandbergen, 3. Lisa Minden. Jongensgroep: 1. Tim Wallig, 2. Bas Teunissen, 3. Robert Schmidt. Groep A:
1. Jordi Bluijs, 2. Feijkje Bol, 3. Linda Daas. Groep B: 1. Chantal v.d.
Mije, 2. Joyce van Egmond, 3. Irina
Nijenhuis. Groep C: 1. Kim d'Hont,
2. Linda Nieland, 3. Fatiha 'Krim.
Groep D: 1. Elisa Overspelt, 2. Jolande Meijer, 3. Mira v.d. Mije.

Dames in veiligheid

ZHC en Haarlem van gelijk niveau

ZANDVOORT - Op het zonovergoten Duintjesveld, maar
wel erg kil door de straffe
noord-oosten wind, taleven de
toeschouwers toch op temperatuur door twee aantrekkelijke hockeywedstrijden. De
ZHC heren vochten een yertaeten maar sportief duel uit met
Haarlem en deze strijd bleef
netjes in evenwicht, 2-2. Toch
een belangrijk puntverlies
voor beide teams daar Eechtrop nu door een overwinning
één punt los is. De ZHC dames
stelden zich geheel veilig door
een zeer knappe overwinning
op Terriërs, 3-0.

De Zandvoortse hockyers hebben
de strijd om het kampioenschap nog
steeds in eigen hand. Er moet dan
wel over drie weken gewonnen worden van en bij koploper Eechtrop.
ZHC trok direct fel ten aanval geruggesteund door de felle wind. Dat Ieverde in de beginminuten al een
paar fraaie kansen op en de openingstreffer kon dan ook niet lang
uitblijven dacht een ieder. Het bleef
echter bij hachelijke situaties in de
Haarlemse cirkel.
Haarlem kreeg allengs meer vat
op de strijd en schiep zich eveneens
een fraaie kans doch die werd naast
geslagen. Na twintig minuten spelen
opende ZHC toch de score. Een
strafcorner werd door Mare Meijer,
via een Haarlemse stick, in een doelpunt omgezet, 1-0.
Toen had ZHC door moeten drukken -naar een ruimere voorsprong.
Haarlem liet zich echter niet wégspelen en nam het initiatief. De laatste drie minuten voor de rust zouden fataal worden voor ZHC. De defensie greep onvoldoende in en
Haarlem scoorde tweemaal, waarvan éénmaal uit een strafcorner, 1-2.
Haarlem probeerde in het begin
van de tweede helft de strijd te beslissen maar de ZHC defensie gaf nu
niet thuis. Ook bij strafcorners werd
alert gereageerd. ZHC kwam er beter in en forceerde na vijf minuten
een strafcorner, die keihard door
Mare Meijer tegen de plank werd
geslagen, 2-2. De wedstrijd was weer
geheel open en beide teams streden
met veel inzet voor de overwinning.
Mogelijkheden waren er voor beide
teams en vaak moesten verdedigers
de doelman te hulp snellen ter voor-

Vierde klasse KNVB
Velsen
19-29 O. Gezellen
19-22 Hoofddorp
Geel Wit
DSOV
19-21 N. Vennep
De Brug
19-21 TYBB
19-21 VSV
Renova
Van Nispen
19-18 Zandvoortm.
Vierde klasse KNVB
zaterdag
NAS
19-30
OSDO
19-26
SMS
19-26
19-22
Zandv.'75
Aalsmeer
19-18
DOSCH
19-18
Tweede klasse HVB
Sp.stad
21-37
EHS
21-35
Vog.zang
21-27
Heemstede
21-24
BSM
20-23
SVIJ
21-22

Hoofddorp
Bloemendaal

19-18
19-17
19-17
19-16
19-16
19-12

EHS
SCZ'58
DSC'74

19-18
19-18
19-16
19-15
19-12
19- 9

THB
Schalkwijk
Overbos
KIC
TZB
Spaarnev.

21-19
21-18
21-16
20-15
21-11
21- 3

SIZO

• ZHC en Haarlem speelden gelijk

koming van een doelpunt. De spanning was te snijden maar wat de
voorwaardsen ook probeerden de
stand bleef in evenwicht.
, „Op zich ben ik achteraf tevreden
met het gelijke spel. We hebben
goed gespeeld. Hadden we na de 1-0
voorsprong een tweede doelpunt
kunnen maken, dan had het gekund,
maar nu keken we bij rust tegen een
achterstand aan. En als je dan terug
weet te komen, dan mag je nog blij
zijn met het gelijke spel. Over drie
weken moet het dan maar gebeuren
bij Eechtrop," aldus coach Gijs Sterrenburg.

Dames
De wedstrijd tussen de dames van
ZHC en Terriërs verdiende geen

ZANDVOORT - Het begin
van de tweede helft van de
veldhandbalcompetitie is nog
niet erg hoopgevend. Het Casino-ZVM herenteam verloor na
een zeer matige wedstrijd, met
11-14 van LSVV en de dames
kwamen in de tweede helft te
laat op gang om de reserves
van ADO nog te kunnen achterhalen, 9-10.
Door werk en blessures trad Casino-ZVM onvolledig aan en met
slechts één wissel. Dat is niet genoeg
om een goede wedstrijd te spelen.
LSVV was feller en bouwde in de
eerste helft een lichte voorsprong
op, 5-7. Casino-ZVM kon in die eerste helft nog aardig bijblijven en had
best kans op een goed resultaat. In
de tweede helft vlotte het totaal niet;
LSVV was ook niet bijster op dreef

Volleybalteams
Sporting OSS
in veiligheid
ZANDVOORT - Voor de volleybalvereniging Sporting OSS
was het een zeer geslaagd
weekend. Zowel de dames als
de heren stelden zich zo goed
als veilig door een paar knappe
overwinningen. Zelfs het spelen van promotie/degradatie
wedstrijden is bijna niet meer
aan de orde

Een fel duel tussen de meisjes van de Plesman- en de Beatrixschool

De gigantische bokaal werd beschikbaar gesteld door Ruud Weide, die helaas zijn werkzaamheden
als gymnastiekonderwijzer heeft
iioeten neerleggen. Het jongenstoernooi werd gedomineerd door
het ijzersterke team van de Van
Heuven Goedhart. Als altijd onder
de bezielende leiding van Jaap van
Oord denderde het team naar een

ongeslagen kampioenschap. Op de
tweede plaats eindigde de Oranje
Nassauschool, zij speelden gelijk tegen de Hannie Schaftschool en hielden lang stand tegen de Van Heuven
Goedhartschool om uiteindelijk
nipt te verliezen. De Hannie Schaft
werd derde met even veel punten al
de Oranje Nassau maar met een
minder doelsaldo. Complimenten
verdienen eveneens de teams van de
Beatrix-, Nicolaas- en de Plesmanschool, die elke wedstrijd knokten
voor wat zij waard waren. De Marischool deed jammergenoeg niet
mee, daar zij niet in staat waren een
elftal op de been te brengen.
Bij de meisjes eveneens een zeer
sterk team. De Oranje Nassauschool
werd ongeslagen kampioen met het
alleszeggende doelsaldo van 28 voor
en 2 tegen. De Oranje Nassau werd
gevolgd door de Plesmanschool en
de Van Heuven Goedhartschool beide met 9 punten. Ook hier vochten
de overige deelnemende scholen tot
de laatste minuut voor een eervol
resultaat.
Ook dit jaar .waren het voetbal-

Foto: Bram Stijnen

schoonheidsprijs, maar de inzet vergoedde alles. Toen ZHC toonde zich
bijzonder actief en gaf Terriërs geen
enkele kans in het spelritme te komen. Terriërs kwam dan ook in het
geheel niet in de Zandvoortse cirkel.
Een paar goede combinaties van
ZHC waren voldoende om in de eerste helft afstand te nemen. In de 30e
minuut een gave combinatie tussen
Monique van de Staak en Manon
Kist en laatstgenoemde scoorde
fraai. Nog voor de rust voerde ZHC
de score op naar 2-0. Opnieuw stond
Monique van de Staak aan de basis
van dit doelpunt. Sandra van de
Brom maakte de goed opgezette
aanval knap af.
In de tweede helft bleef ZHC geconcentreerd spelen en was er

slechts een korte fase waarin Terriers onder de druk vandaan kwam.
De ZHC achterhoede had echter
geen moeite de doorzichtige aanvallen af te slaan. Na twintig minuten
spelen besliste ZHC de strijd definitief door een doelpunt van Tanja van
der Brink, 3-0. De Zandvoortse dames hielden het beste van het spel
en speelden de wedstrijd beheerst
uit.
„De gehele wedstrijd zijn we beter
geweest, alhoewel er soms wel wat
slordigheidjes te zien waren," meende coach Ed van Beurten. „De punten zijn echter binnen en nu zijn we
wel veilig. Na de winterstop wordt er
meer voor geknokt en er zit meer pit
in het team. Ook vandaag hadden we
een goede inzet en was de overwinning dik verdiend."

Goede oefenpartij
TZB/Floris Vis
ZANDVOOET - Het TZB/Floris
Vis meisjes adspiranten B-team
speelde jongstleden zaterdag de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe
softbalseizoen.
Naar deze oefenwedstrijd werd
met veel belangstelling uitgekeken
omdat het team nogal veel wijzigingen heeft ondergaan.
Door de grote toeloop van meisjes
is dit seizoen zowel een adspiranten
A- als B-team ingeschreven. Ondanks het feit dat het Floris Visteam
van TZB veel nieuwelingen kende,
gaf het zeer goed partij. De Pino's
(altijd een zeer sterk team) nam al
snel een 0-4 voorsprong. Die achterstand werd na de slagbeurt van het
TZB-team direct weer weggewerkt,
4-4. In de tweede slagbeurt liep Pino's uit naar een 4-10 stand. Di:
kwam door een paar slordigheden
tussen de honk-dametjes. In de
tweede slagbeurt scoorde TZB niet.
De Pino's nam in de derde slagbeurt een grote voorsprong van 4-20.
In deze slagbeurt was goed te zien
dat in het Pino's-team vier jongens
meespeelden. TZB kwam in de derde beurt toch aan scoren toe en
kwam terug tot 7-20. Dit bleef de
eindstand. De eerste oefenwedstrijd
zat er op. De beide coaches, de dames Callista en Ria, waren dik tevreden. „Het gaat om het spel en vandaag niet om de uitslag. De meisjes
speelden goed. Alleen het echte veldhonk-spel kwam er nog niet goed
uit. Daar gaan we nu aan v/erken."

Sport agenda
Handbal
Uitslagen: HS Blinkert 4-ZVM 3
31-2, JA GVO-ZVM l 7-7, DS KIC 4ZVM 3 12-2, MA Overbos-AVM 2-10,
HS IJmond 2-ZVM 2 24-15, DS ZVM
2-ADO 3 12-8, DJK ZVM-ADO 2 15-14,
HJ ZVM-Excelsior 11-34, HS ZVMLSVV 11-14, DS ZVM-SDO 9-10, MA
ZVM 2-Blinkert 2 9-4.
Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur ZVM 2-Goal d-jun., 18.30
uur Z'75-ZVM d-jun., 19.00 uur Z'75OG dames, 19.45 uur ZVM-Ripperda, 20.40 uur ZVM 5-NAS 3, 21.25 uur
Trefpunt-v.d. Post M., 22.20 uur
Zandvoort N. 5-Kalmthout 3.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
19.00 uur ZVM-Meerwijk A-jun.,
19.45 uur Z'75 dames 2-Schotel 4 dames, 20.30 uur TZB-DSK dames,
22.25 uur Z'75 3-HBC 3 dames, 22.00
uur TZB-Hillegom vet.

Matig handbal Casino-ZVM

Standen voetbal

Zege voor Oranje Nassauschool

ZANDVOORT - Ondanks
twee van de drie dagen ijzige
kou werd het traditionele
schoolvoetbaltoernooi ook dit
jaar een groot succes. Over het
geheel genomen vaak leuk en
sportief voetbal met uiteindelijk als „over-aU" kampioen
(totaal meisjes en jongens) de
Oranje Nassauschool. Deze
school komt voor één jaar in
het bezit van de fraaie „gymineester Weidema beker". Bij
de jongens werd de Van Heuven Goedhartschool winnaar
en bij de meisjes was de Oranje
Nassauschool de sterkste.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Het dames team van Sporting
OSS moest de punten in Zandvoort
houden om niet in gevaar te komen.
Delta Lloyd 3 heeft het vooral in de
eerste set geprobeerd en gaf Sporting toen geen kans. Voor Sporting
OSS bleek dit slechts een opwarm
set te zijn en daarna vlotte het pas
echt goed. Na die eerste setnederlaag (5-15) kwam het uiterst gemotiveerde Sporting OSS in het ritme.
Met goed aanvalsspel en een sluitende defensie werd Delta Lloyd naar
een 15-9 setnederlaag gespeeld. De
Zandvoortse dames lieten zich niet
meer uit het spel halen en wat Delta
Folo: Bram Stijnen Lloyd ook probeerde de trein was
niet meer af te stoppen. Met prachtitoernooi waar hard werd gewerkt, ge aanvallen en harde smashes stelmaar op een sportieve manier en dat de Sporting OSS de overwinning veiis mede te danken aan het voortref- lig (15-7 en 15-5) en ook het
felijke scheidsrechterskorps. Nico degradatiespook werd afgewend.
Luykx, Willem Schilpzand, Henk
Sol, Peter Schrader, Gerrit Halderman en Cees Stokman waren de Heren
Ook de Sporting OSS herenteam
leidsmannen die de regels op soepele wijze hanteerden. Ook de EHBO had de punten hard nodig. Sporting
dames waren weer present maar draaide toch niet perfect en vooral
hoefden gelukkig niet vaak in actie de concentratie was nog al eens
te komen. Ook in de kantine van zoek. Toch een moeizame setwinst
Zandvoortmeeuwen liep alles per- met 15-12. In de tweede set profiteerfect onder leiding van Bets Vermaat. de Heemstede van het stroeve spel
De huidige schoolvoetbalcommis- van Sporting OSS en pakte verrassie heeft te kennen gegeven om na send de set met 6-15. Sporting bevele jaren de fakkel eens over te dra- wust van het belang van de wedgen. Of en hoe dat zal gebeuren is strijd zette de schouders er onder.
nog niet bekend. Eén ding staat ech- Alhoewel er niet constant geweldig
ter vast: het schoolvoetbal mag niet werd gespeeld waren er vlagen van
verloren gaan. Dit is voor de jeugdi- degelijk volleybal bij een daartegen
ge voettaalliefhebbers een niet meer was Heemstede niet opgewassen. In
weg te denken evenement waar reik- de tweede set liet Sporting OSS zien
halzend, elk jaar, naar wordt uitge- hoe het moet en met 15-3 werd die in
zien.
winst omgezet. De vierde set wat
Totaal uitslag: 1. Oranje Nassau, 2. meer tegenspel van Heemstede
Van Heuven Goedhart, 3. Hankie maar Sporting liet zich de punten
Schaft, 4. Beatrix, 5. Plesman, 6. Ni- niet meer ontnemen en won de set
met 15-9 en de wedstrijd met 3-1.
colas, 7. Maria.

en Casino-ZVM kreeg bij zonder veel
kansen, maar vrij voor de doelman
faalde men in de afwerking. Het niet
benutte van de kansen en veel balverlies werd door LSVV dankbaar
aangegrepen om de eindstand op 1114 te bepalen.
„We spelen te wisselvallig, het zat
er vandaag dan ook niet in," stelde
coach Jan Drayer.
Doelpunten Casino-ZVM: Jan van
Limbeek 5, Guido Weidema 4, Peter
Pennings l, Richard Vos 1.

Dames
De eerste helft is de dames van
Casino-ZVM noodlottig geworden.
Toen was de strijd erg slecht en Casinö-ZVM leed veel balverlies. Aanvallend werd te langzaam gespeeld om
het ADO lastig te maken en de verdediging zat ook niet goed dicht. ADO
liep uit naar een 3-8 ruststand. In de
tweede helft een ander beeld. Casino-ZVM speelde nu met veel inzet en
een klasse beter. ADO werd door het
agressieve spel verrast en met nog
één minuut te gaan was het 9-10 geworden. In die laatste minuut slaagde Casino-ZVM er niet in de tand
geheel gelijk te trekken, maar wel
werd duidelijk dat het best kan. „In
de eerste helft hebben we het laten
liggen," meende coach Geert Dijkstra. „In het tweede gedeelte ging
het veel beter, maar het lukte net
niet."
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
Blom 5, Marja Brugman 2, Margreet
Sterrenburg 2.

Z'75 toont vorm
ZANDVOORT - Het in degradatiegevaar
verkerende
SCZ'58 heeft Zandvoort'75 in
de eerste helft knap tegenspel
geboden, maar daarna viel er
weinig eer meer te behalen.
Zandvoort'75 was duidelijk de
betere en won met 4-1.
In de gelijkopgaande beginfase
kregen beide ploegen een goede scoringsmogelijkheïd. De SCZ-spits kogelde de bal keihard tegen de paal.
Aan de andere kant schoot spits
Hans Hartkamp, na een voorzet van
Dennis Keuning, al even hard tegen
de SCZ-doelman aan. Voor het overige was Zandvoort'75 overwegend in
de aanval en zette SCZ onder druk.
Geheel onverwachts viel het eerste doelpunt in het voordeel van
SCZ. Een foutieve pass in de Zandvoort'75-defensie werd direct afgestraft, 1-0. De slotminuten van de
eerste helft zouden echter de ommekeer brengen. Philip van de Heuvel
kopte onhoudbaar in, na een hoekschop, en Renë Paap zorgde er voor
dat Zandvoort'75 met een 1-2 voorsprong ging rusten.
In de tweede helft kwamen de Amsterdammers in het stuk niet meer
voor. Na een kwartier knalde Hans
Hartkamp 1-3 in het net, na een goede aanval via Dennis Keuning en
Bert van Meelen. Even later had
Rob Koning bijna succes, maar de
SCZ-doelman redde uitstekend.
Toch zorgde Koning voor de 1-4
stand. Op het middenveld onderschepte hij de bal waarna hij geheel
vrij de doelman rustig omspeelde en
raak schoot. Zandvoort'75 bleef de
veel betere ploeg en kreeg kansen te
over om de score op te voeren, maar
de uitstekende SCZ-doelman wist
van geen wijken.

• Tijdens de Paasraces op het Circuit Park Zandvoort is de internationale
Opel Lotus Challenge, op tweede Paasdag, één van de vele spektaculaire

programma-onderdelen.

Zandvoortse Paasraces
beloven veel spektakel
ZANDVOORT - De Paasraces op het Circuit Park Zandvoort beloven uiterst spektaculair te worden. Op paasmaandag komen onder andere
de veel besproken NK Koni
Produktiewagens groep N aan
de start. Als klap op de vuurpijl
nemen ook de razendsnelle bolides in de internationale Opel
Lotus Challenge het tegen elkaar op.

De organisatie heeft voor het paasweekend een overvol programma gezorgd, waarin alle aspecten van de
autoracerij aan de beurt komen. Om
12.00 uur gaat het startlicht voor het
eerst op groen voor de Opel Ascona's. Een half uur later is de eerste
merkenrace aan de beurt: de Citroen
AX Cup. De Franse auto's lieten tijdens de openingsrace al zien voor
veel strijd te kunnen zorgen. En dat
geldt zeker voor de NK Koni Produktiewagens tot twee liter, die om
13.15 uur aan de start komen. De
Kadett's en de Alfa's zullen er in die
race keihard tegen aan gaan.
In de internationale Opel Lotus
Challenge, die om 14.00 uur start,
worden er zeer snelle rondetijden

verwacht. Kenners vergelijken de
Opel formule auto's weieens met
een formule 3 wagen. Het unieke
van deze klasse is bovendien dat de
formule-auto's alle zijn voorzien van
een catalysatorsysteem, terwijl de
prestaties daar zeker niet onder lijden. Een thriller belooft te worden
de KN Koni Produktiewagens race
welke van start gaat om 15.00 uur.
Zowel Mercedes als Ford hebben
nog een appeltje met BMW te schillen. Cor Euser won tijdens de openingsrace, in een oud type M3, immers verrassend makkelijk.
Na deze strijd wordt om 15.40 uur
de Samdon Benelux Cup Renault 5
Elf Turbo verreden. Vervolgens komen om 16.30 uur de Dunlop Formule Ford 1600 aan de start. De vraag is
of Ruud Spoolder na zijn goede debuut van een paar weken geleden
opnieuw kan winnen. Na de Squadra
Bianca en de Opel Ascona finaleraces valt rond 18.00 uur voor het
laatst de finishvlag.
De entreeprijs voor de Paasraces
bedraagt ƒ 15,- voor een duin- en tribuneplaats en ƒ 30,- voor een rennerskwartierskaart. Kinderen tot 12
jaar kunnen voor half geld terecht.
De zaterdagtraining wordt gehouden van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Degradatie dreigt voor Z'meeuwen
ZANDVOORT - Voor Zandvoortmeeuweii is de degradatie naar de
HVB vrijwel een feit. Na de 2-1 nederlaag tegen VSV bedraagt de achterstand vier punten en er zijn nog
maar drie wedstrijden te gaan. Het
betekent een ongekend dieptepunt
in de historie van de bijna 50-jarige
voetbalvereniging.
Er zou een wonder moeten gebeuren in de laatste wedstrijden wil
Zandvoortmeeuwen de dans ontspringen. Vrijwel niemand gelooft
daar nog in. Van VSV had in ieder
geval niet verloren mogen worden
en de start van die wedstrijd was
toch wel hoopvol. Zandvoortmeeuwen zette VSV behoorlijk onder
druk en na tien minuten was daar de
fel begeerde voorsprong. Sander
Schuurman gaf een voorzet op maat
en die werd door Misscha Tibboel

fraai ingekopt, 0-1. VSV antwoordde
snel en zag eerst nog een doelpunt
worden afgekeurd, maar even lateiwas het toch raak. De prima op dreef
zijnde Zandvoortse doelman Wim
van der Kuyl was kansloos.
Hierna volgde een gelijkopgaand
duel. Twee nerveus opererende
teams en daardoor geen grootse
wedstrijd. Zandvoort had pech dat
vlak voor de rust een doelpunt van
Chris Page werd afgekeurd wegens
vermeend hands. In de tweede helft
een sterker VSV dat goede kansen
kreeg. Wim van der Kuyl was in
grandioze vorm en ranselde vele ballen uit zijn doel. Vlak voor tijd was
hij echter kansloos. Een VSV-spits
haalde de bal achterover en die verdween onhoudbaar met het nodige
geluk in de kruising, 2-1. Zandvoortmeeuwen was een geslagen ploeg.

WEEKMEDIA 22

6 A/

DONDERDAG 12 APRIL 1990

wij wensen u gezellige Paasdagen
Gratis bij Mobil:

Vrolijk
snoepen
wenst u byzonder lekkere Paasdagen
en brengt u alvast in de stemming Elke bezoeker van ons
Mobil Station ontvangt een zakje verrukkelijke
chocolade-eitjes Dit aanbod geldt tot en met 16 april of
zolang de voor raad strekt

AN D V O O R T

Kwekeru P. van KLEEFF

BOULEVARD
RESTAURANT

van Stolbergenweg 1 Tel. 17093
Struiken en heesters

Tijdens de Paasdagen zijn er diverse culinaire aktiviteiten.
Ie PAASDAG: om 11.00 uur. Gezellige Paasbrunch.
De prijs per persoon bedraagt f 25,v.a. 17.30 of v.a. 19.30 uur een grandioos Buffet voor maar f 35,-p.p.

groenblijvend en bloeiend.
Assortiment speciaal voor Zandvoortse tuinen

2e PAASDAG: Evenals Ie Paasdag een Paasbrunch om 11.00 uur
voor f 25,- p.p.

Bloeiende violen en
bemesting vaste planten

Tussen 18.00 en 19.00 uur vangt een groots Buffet-Dansant aan
met een swingend trio als muzikale omlijsting.
Prijs: f 45,-p.p.

Vanaf 10 april zijn wij weer
IEDERE DAG GEOPEND.

.X

Reserveren gewenst. Voor meer info kunt u bellen:
02507-20000 tst 2035.

GRAN PLACE
ZATERDAG 14 april om I9.30 uur:
Gran Dorado brengt u al vroeg in de zomerstemming.
Een knallende badcollectie-show. Toonaangevende merken als
Rocco Barocco, Diana, Tweka en Nickey Nobel laten
de nieuwste kreaties zien. Ook vrijetijdskleding
komt aan de beurt.
Meer dan één reden om op Zaterdag aanwezig te zijn.

Tank bij het beste Mobilstation van Nederland

Joh. Lehman BV

Tijdens de paasdagen tal van aktiviteiten:
Ie PAASDAG: Van 13.00 - 17.00 uur, een gezellig feest met o.a.
het trio "Music Unlimited". Toegang gratis.
2e PAASDAG: wederom prima live music.

Van Lennepweg 4
2041 LG Zandvoort Tel. 15466

DE B U N G A L O W P A R K E N OP DE MOOISTE PLEKJES

*
*
*
*
*
*

Zonnige paasaanbieding

DE TROMP
WINKEL
Ie en 2e Paasdag
GEOPEND
van 09.00-17.00 uur

Kist gele violen
Grote sortering
paasmandjes

10,-

Wilt u als spaarder een hoog rendement?
Dan is misschien de stap naar een beleggingsfonds
zo gek nog niet. Laat u eens uitvoerig informeren op
ons kantoor. Dat maakt u in
ieder geval 'n ervaring rijker.

Beide paasdagen geopend
MARCEL

Brie de Maxim
200 gr.
Nu
MET GRATIS BRIE-VLOOT

BLOEMENKIOSK
Hogeweg
Telefoon 02507-14320

7,95
2,98

Grote Krocht 3
Zandvoort

Kiekado uw adres
voor luxe kado-artikelen
o.a kandelaars
druiventros

ƒ 49,95
ƒ 9,75

Groot assortintent antiek
kasten, leren clubs en kristal

Galerij Kerkstraat
Zandvoort. Tel. 18855

Hierbij willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de leuke reacties en
kado's die wij bij het openen van
onze sportschool gekregen hebben.

Werkplaats Prinsesseweg 52
Wij wensen U een zonnig jaar.

Op z'n paosbest
met bloemstukken
van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemioerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL 12865

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Voltastraat 32. Tel. 14623

Al meer dan 50 jaar in Zandvoort
leverancier van markiezen,
knikarmschermen etc.
Org. Lux. Dealer
Verticale lamellen rolgordijnen etc.
Vrijblijvende prijsopgave

Dit weekend: paaSSIlit 11 ,Wij wensen u prettige paasdagen

E mm

Fitness Paradise
Paradijsweg 1
Zandvoort

ZONWERING BESTELLEN?
H. FRANSSEN BELLEN

Voor smakelijke paasdagen met de heerlijke
producten van uw warme bakker

paasslof pasteitjes
paasbrood luxe broodjes
paastaarten kadetten
tulband paashaantje
zoutjes duivekaters
voorgebakken stokbroden

SCHOORL's

500 gr. van 9,95
nu voor

Kerkstraat 6, Zandvoort
Tel. 02507-13539

paasboeketten
enz.

Echte oude Goudse
(goed snijbaar)

exclusieve mode-accessoires en badmode
o.a.
Gucci
* D'Orlan '
Guy la Roche
* Guillaime horloges
Cacharel
* Pierre Cardin
Monet
* Louis Féraud
Napier
* Majorica parels
Beach life badkleding

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Alle afdelingen van ons kantoor
zijn op vrijdag 13 en 20 april
gesloten.
Alleen voor dringende technische
problemen kunt u bellen naar: tel.
, 02507-17577.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485 •

.
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Junioren A elftal Zandvoort 1930-1931

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt uw brief ook afgeven
bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
De redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648. Anonieme
brieven worden niet geplaatst

»g
$-~" en
' />~'^' joor
de badplaats idoor
//>

"'"•^,^&f^f,

M.

'~ '

Naar aanleiding van de perikelen
rond de toewijzing van zendtijd voor
lokale omroepen wil ik hierbij reageren op de strijd tussen De Zandvoortse Omroep Organisatie en de
Branding uit Heemstede.
Als luisteraar stem ik regelmatig
op Sky Radio af, uitzending op de
frequentie van de Branding, wanneer de Branding weer eens niet uitzendt. Tijdens die uitzendingen
hoorde ik tot voor kort reclame.

Op de oude foto van deze week staat het junioren A elftal Zandvoort uit
1930-1931. De foto is ingestuurd door J. Keur.
Achterste rij van links naar rechts: Hugo Luitink, Leen Hollenberg, Arie Koper,

Jan Zwemmer, Johan Otten, Fred Keur.
Middelste rij: Jan Keur, Anton Vis.
Voorste rij: Wim Bos, Jaap Slagtveld, Dragon Petrovitz, Joop v.d. Wolaf.

(ADVERTENTIE)

Met Pasen zorgen
niet alleen de
Jackpotautomatenvoor
een wolijk geluid,
Tijdens de paasdagen zorgen in de Holland Casino's
niet alleen de Jackpotautomaten voor een vrolijk geluid
ledere bezoeker ontvangt ook, zolang de voorraad strekt, een
paas-attentie, die er lustig op los piept Bovendien staan er
in het restaurant verrassende
Maar uiteraard valt er met
Pasen net alleen aan de tafels van
Ook bij de roulettetafels m
de speelzaal kunt u vanaf 14 oo uur
uw ogen uitkijken

ylOLLAND

QVSINO'S

IndeHolland Casino's kom jeogentekort.
GRONINGEN NIJMEGEN

ROTTERDAM

SCHEVENINGEN VALKENBURG ZANDVOORT

LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR CORRECTE KLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT

door Bertus Voets
In het midden van de vorige
eeuw heerste er in de meeste gezinnen van Zandvoort hittere armoede. Omdat men geen kapitaal
had voor zijn bedrijf, kon men niet
aan de nieuwe eisen die aan de
vissers werden gesteld, voldoen en
men raakte in de visserij achter.
Ook de concurrentie had de kop
opgestoken nu, door betere verbindingen, ook vissersvrouwen
uit andereplaatsen vis gingen verkopen in de stad Haarlem.

Een socialistisch plan
' Nu was er in 1849 een pastoor
naar Zandvoort gekomen die wel
wat tegen de armoede wilde doen.
Hij had wel eens gehoord dat men
het geld wat er nog was, bij elkaar
moest brengen en daarmee moest
werken. Het was het ideaal van de
coöperatie, wat door het opkomende socialisme als oplossing
voor de maatschappelijke ellende
werd aanbevolen. Pastoor L'Ami
echter had nog nooit van socialisme gehoord: voor hem was het
idee van coöperatie een ideaal
waar je een hoop geld mee kon
verdienen.

Oprichting coöperatie
L'Amie meende het ei van Columbus te hebben ontdekt door
met behulp van een aantal bekenden in Zandvoort een rederij voor
katholieke vissers op te zetten.
Daar zat brood in, vond hij en hij
wist er zo over te praten dat hij
een aantal mensen bereid vond
om de rederij te financieren. Vanuit Zandvoort deden mee de zuster van L'Ami, Adriana. dip het
volste vertrouwen op de onderneming van haar broer, haar hele
spaarpot had omgekeerd, Kees
Schelvis, Piet van der Berg en de
smid Willem Versteeg de enige katholiek met kapitaal, die voor zijn

Future Shock

Paasdienst

het restaurant van alles te beleven

BREDA

BLOEMENDAAL - Beeldhouwer dag tot en met zondag geopend van
Jan Meefout en schilder Jaap Ploos twee tot vijf uur 's middags.
van Amstel exposeren van 12 april
tot en met 6 mei hun werk in de
expositieruimte 'Achter de Zuilen'
in het gemeentehuis in Bloemendaal.
HAARLEM - De groep Future
Meefout woont en werkt in Am- Shock speelt vrijdag 13 april modersterdam en is erelid van de Neder- ne jazz in de haarlemse Jazzclub aan
Groot Heiligland 37 in Haarlem. De
landse Kring van Beeldhouwers.
groep bestaat uit Maarten van NorHij werkt in opdracht van veel ge- den, Rutger van Otterloo (saxomeenten. Ploos van Amstel woont foon), Wouter van Bemmel (trompet), Willem van Manen (tromboen werkt in Haarlem.
ne), Jan Kuiper (gitaar), Eric CalHij exposeert schilderijen, aqua- mes (bas) en Lucas van Merwijk
(drums). De toegangsprijs bedraagt
rellen en tekeningen.
tien gulden. Leden en houders van
De expositieruimte is van woens- CJP betalen vijf gulden.
Zaterdag 14 april vindt in de Haarlemse Jazz Club een uurconcert met
'Two giants on Bass' plaat met aansluitend een jamsoos. Zondagmiddag is er vanaf drie uur een 'Blues
session'. De toegang is eveneens gratis.
IJMUIDEN - De Rotterdamse
popgroep I've got the bullets en de
IJmuidense band Knaggrocka treHAARLEM - 'De Heer is waarlijk
den zaterdagavond 14 april op in Het opgestaan'
is het thema waarover
Witte Theater aan de Kanaalstaat radiopredikant
Van Gent rept op
257 in IJmuiden.
zondag 15 april. De dienst vindt
zaal van het ConHet concert begint om half negen. plaats in de grote
in Haarlem. Muzikale
Kaartjes zijn in de voorverkoop ver- certgebouw
medewerking wordt verleend door
krijgbaar bij Twin Records aan de het
kerkkoor 'Credo' uit Landsmeer
Velserduinweg in IJmuiden en bij onder
leiding van Dick Vermeulen.
Aad Molenaar aan de Begijnenstraat Organist
is Dub de Vries, trompet25 m Beverwijk.
tist Dolf Hulsbergen. De dienst begint om half elf. Er is samenzang
Kaarten kosten tien gulden en vanaf
kwart over tien.
voor houders van CJP ƒ7,50.
Toegang vrij.

I've got the bullets
in Witte Theater

eiergerechten op het menu

HOLLAND CASINO S AMSTERDAM

Beeldhouwer en schilder exposeren

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Veertigduizend gulden per jaar,
inclusief de stroomkosten moeten
de ondernemers op tafel leggen
om de lampjes brandend te houden. Half november worden deze
armaturen verwijderd om plaats
te maken voor andere ornamenten. De thema's, zon, golven en de
Z van Zandvoort zullen dan worden vervangen door een verlichting die is afgestemd op de feestdagen in december.

van het voormalige 'Dolfirama'
aan het Favaugeplem. De banken
op deze lokatie zijn m verband
met de renovatie-werkzaamheden
verwijderd en tot op heden nog
niet teruggeplaatst. "Nu ik het na
de nederlaag van mijn partij tijdens de verkiezingen eindelijk
eens wat rustiger aan kan doen,
mis ik deze banken ten zeerste",
laat hij weten.
P.W. ambtenaar van Lierop
heeft wel een verklaring voor het
ontbreken van de zitmeubels. "De
poten van de oude banken deugden niet meer. De helft er van is in
de loop van de jaren doorgerot. Er
zijn nu nieuwe banken besteld. De
volgende maand is alle leed weer
geleden, dan wordt het plein weer
in zijn oude glorie hersteld". Landman is tijdens zijn raadsperiode
een maal door zijn stoel gezakt.
Het gemeentebestuur neemt nu
geen enkel risico meer. "Het ex-raadslid heeft recht op een veilige
zit, vandaar dat de poten van de
nieuwe banken extra zullen worden versterkt", zo laat men van
gemeentewege weten.

Zomervlinders

27 Mc

De start
Het was een bont gezelschap dat
in november 1864 met de rederij van
start ging. Zakelijke afspraken waren er niet veel gemaakt; alleen was
het doel omschreven: „Het kapitaal
is door alleen (bijeen)gebracht om
een reederij aan te leggen om de
arme catholijke van Zandvoort in
hun tijdelijken noot met Gods hulp
iets te hulp te koomen." (ABHBrief
aan bisdom 16 Nov 1864). Wel had
men een deftige naam voor deze onderneming uitgedacht namelijk
,Justitia manet, providentia divina
regit omnia Rectvaardigheid", voor
allen en de goddeijke voorzieningsheid leidt alles ten goede.
Voor het runnen van het bedrijf
had men op het Gasthuisplein een
pandje gehuurd. Als uitvoerders van
de coöperatie waren aangesteld Piet
van der Berg en Evert van der Valk.
Nu hadden beide heren ook een eigen zaak: ze wilden zich wel voor een
gedeelte vrij maken voor de Roomse
rederij maar vroegen aan de pastoor
of de touwslagersknecht Bart Verlaat, die wel uit zijn bedrijf kon worden gemist, de lopende zaken wilde
afhandelen.

Blijf bij je leest
Maar al heel sauw na de start

bleek het plannetje van de roomse
rederij niet te kloppen. Men had in
de onderneming niet ingecalculeerd
het slechte weer en minder goede
vangsten. En juist de jaren 1865/1866
waren niet gunstig. Er gingen dan
ook geruchten dat men de pastoor
als eerst verantwoordelijke voor de
rederij financieel wilde gaan aanpakken en dat gerucht kwam de bisschop ter ore. Hij vroeg aan desecretaris om een onderzoek in te stellen
en in een wat jammerende brief van
6 april 1867 antwoordde L'Ami aan
de secretaris „Bij mijn beste weten
hebben de aangestelde personen
Piet van den Berg en Evert van der
Valk voor het dagelijks beheer voor
de belangens der rederij te zorgen... dat de vischvangst onvoordeelig is geweest dan kan geen
mensch helpen. Wat redelijk regt
geeft dit aan eenige heeren deelhouders om de arme catholijken van
Zandvoort, die van goede wil zijn
niet zooveel oneer en zooveel verlies
te bezorgen en om ze nog armer te
maken" (ABH8-4-67).
De reactie vanuit het bisdom was;
stom van die pastoor om zich in
deze zaken te mengen. Hij weet niet
wat er te koop is: schoenmaker blijf
bij je leest.

De hulp van Tenseling
L'Ami begreep heel goed dat het
bisdom helemaal niet tevreden was
met zijn explicatie. Er was in de loop
der jaren al zoveel gebeurd dat men
hem op het bisdom niet meer vertrouwde. Toen L'Ami in de gaten
kreeg uit welke hoek de wind waaide, vroeghij aan een kennis van hem
in Haarlem een zekere heer Tenseling om deze zaak met het bisdom
op te nemen. Verontwaardigd toonde hij zich over de geruchten vanuit
Zandvoortdat V.d. Bergen V.d. Valk
„van ontvreemding en diefstal w'erden beschuldigd". Ook werd er verteld dat het personeel zich niet goed

Twee jaar geleden kreeg de Branding van de Heemsteedse gemeente
raad de voorkeur boven de ALOH, de
andere gegadigde. Een verkeerde beslissing, zegt men nu daar in Heemstede. Daarom moeten hun collega's
uit de Zandvoortse raad nog maar
eend goed nadenken wie van de twee
de meest representatieve is. Die keuze lijkt mij niet moeilijk!
W. Lemmers
Oud programmaleider
Haarlem

Zacht voor elkaar
Laten wij zacht zijn voor elkaar!
Bij Hillen en Roosen vergeet het
maar! Al bijna een jaar lang zijn wij
als omwonenden van het bouwwerk
Hillen en Roosen verplicht naar de
zogenaamde populaire muziek te
luisteren reeds vanaf zeven uur 's
morgens.
Ondanks verzoeken op de bouwplaats en zelfs een aangetekend
schrijven naar het hoofdkantoor om
rekening te houden met de omwonenden zijn wij veroordeeld tot het
aanhoren van deze herrie!
Men vergeet blijkbaar dat vele slaapkamers direct grenzen aan het
bouwwerk en dat er veel ouderen en
zieken wonen. Namens zeer vele omwonenden wensen wij bij het uitvoeren van een nieuw project die omwonenden veel sterkte toe. Het enige
wat de omwonenden van deze nieuwbouw overhouden is een bezoek aan
de oor- en of zenuwarts! Voor het
laatst verzoeken wij Hillen en Roosen zacht voor ons te worden.

Het belooft druk te worden, dit
weekend. Met de Paasdagen voor
de deur worden er weer flink wat
toeristen en dagjesmensen verwacht. De Zandvoortse Ondernemers Vereniging (OVZ) heeft er al
rekening mee gehouden. Dinsdagavond heeft de feestverlichting in
het centrum al 'proefgedraaid'.
Ondanks de regen een fleurig gezicht vonden verschillende voorbijgangers de duizenden lampjes,
die in het nieuwe seizoen de badplaats een wat vrolijker aanzien
moeten geven.

De Mossel, de Rolmops, de Garnaal, Punkie, Windhoos, Walrus
en Zwiebertje zijn slechts enkele
namen die dagelijks in Zandvoort
via de ether te beluisteren zijn. We
praten nu niet over de perikelen
tussen de Zandvoortse Omroep
Organisatie (ZOO) en radio De
Branding zoals u in een bericht op
de voorpagina kunt lezen, maar
over een groepje Zandvoorters die
via de 27 meterband met elkaar
communiceren. De haringboer, de
bakker, de WAO-er en de journalist samen op 'een lijn', ook dat
kan in Zandvoort.
Geen commercieel gedoe, verdachtmakmgen en onvriendelijke
bejegeningen, maar gewoon een
gezellige babbel onder elkaar.
Vooral m de avonduren staat kanaaltje veertien bol van gekeuvel
waarbij de dagelijkse nieuwtjes
via de ether worden uitgewisseld.
De werkelijke namen achter de
roepnamen zijn voor een buitenstaander anoniem. Voor de echte
Vriend
radio-amateur hebben deze pseuHij blijft mijn vriend. Ondanks doniemen echter geen geheimen.
het feit dat hij als raadslid heeft Tussen 6.00- en 6.30 uur wenst
afgedaan blijkt Herman Landman men elkaar tenminste een smakevan Gemeente Belangen Zand- lijk eten en voor het naar bed gaan
voort (GBZ) nog steeds bereid het is "een welterusten" heel gewoon.
Dit was het weer voor deze
voor de Zandvoortse inwoners op
te nemen. Al jaren kijkt hij met week. Blijf gezond, tot de volgende
enige afgunst naar de horde zo- week.
BRAM STIJNEN.
naanbidders tegen de zuidmuur
Secretaris Henk Oonk betreurt
het dat sommige ondernemers ondanks de verwoede pogingen van
ex-penningmeester Bob Nanninga
om de neringdoende op een lijn te
krijgen nog steeds niet bereid blijken aan de feestverlichting mee te
betalen. "Vooral de zogenaamde
'zomervlinders' maken zich hier
schuldig aan", meent hij. Onder
'zomervlinders' verstaat de secretaris die ondernemers die gedurende een seizoen op een zo goedkoop mogenlijke wijze hun zakken proberen te vullen. Gelukkig
zijn dat er nog maar weinig. In het
verleden is dat wel eens anders
geweest. Maar al te goed herinner
ik mij Piet Drommel, Loutje Balledux en al die andere ondernemers,
die in het verleden hun collega's
min of meer met een pistool op de
borst tot betalen moesten dwingen

Gaat u pas stilstaan
bij een

Donor Codicil als u
?elf een
nieuu

hart nodig heeft 9

Veel mensen vinden t maar een eng idee om na hun dood weefsels
en organen af te staan Totdat K /elf met de noodzaak van een
transplantatie worden geconfronteerd

R. van den Berg
Zandvoort

Jan Kroeze toont
gemengde techniek

De roomse rederij
fatsoen wel mee moest gaan doen,
van buiten het dorp kwamen uit
Haarlem C. Schuurmans, ontvanger
van de directe belastingen, meester
H. van Meeuwen, de notaris en de
enige niet-katholiek uit het gezelschap, Jonkheer Bamart de heer
van Zandvoort. De pastoor van Hazerswoude J. Straathof, was er echt
ingetuind. L'Ami had de coöperatie
zo geprezen dat hij met tweeduizend
naar huis ging. Verder waren er nog
enkele oud-Zandvoorters, H. v.d.
Berg uit Amsterdam, W. v.d. Veld uit
Beverwijk en V. Leusden uit
Utrecht.

Nu schijnt de Branding 25 jaar ervaring te hebben. Waarin eigenlijk?
Maar een ding weet men toch wel: je
mag geen reclame uitzenden. Wanneer je trouwens een willekeurig ie
mand in Heemstede over hun lokale
omroep vraagt dan is de algemene
indruk dat vele inwoners uit die gemeente klagen over het programma-aanbod van de Branding. Dat is
volgens hen ver beneden peil. Terecht natuurlijk, een lokale omroep
zorgt voor nieuws etc. etc. Oud
nieuws uit kranten boeit toch niemand? Ik denk dat de heer Paagman
van de Branding alleen in de gemeente Heemstede moet blijven uitzenden en laten de dames en heren
van de ZOO daar in Zandvoort maar
hun best doen.

* ' * ! , , *

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

Feestverlichling

Heemstede nam
foute beslissing
over de Branding

,

had gedragen maar het wasjaloezie en „de vereeniging mogte niet
in paapsche handen blijven". Tenseling moest maar aan de bisschop vertellen dat het zuiver een
komplot was dat de schuldigen
moest worden gezocht onder de
vrijmetselaars die met allerschandelijkste naam ofnaamlooze brieven die onder hun invloed geschreeven zijn de priester bezwadderen" (ABH 24-4-67 l Amiaan
Tenseling)

Het tragische einde
Maar al dat geschrijf heeft niet
geholpen. De Roomse rederij was
een mislukking geworden en men
moest maar zo gauw mogelijk de
coöperatie ontbinden, wilde men
niet alles verliezen.
Enkele aandeelhouders dreigden met faillissement aan te vragen om de schade niet al te groot
te maken, adviseerden de heren
Barnaart en v. Lennip om de zaak
in zijn geheel te verkopen. Misschien bleef er dan net genoeg
over om alle schuldvorderingen te
voldoen.
Dit zakelijke advies, door Barnaart en V. Lennip in goed vertrouwen gegeven; werd door de
pastoor zelf uitgelegd als een aanslag op zijn onderneming. Aan
Tenseling schrijft hij „die zich
hebben beijverd om de geheele
zaak te verkoopen misschien wel
zelf te koopen want het geheele
protestansche en tot de vrijmetselarij behoorende personeel wordt
reeds al hier genoemd.
Tenseling zal zich van zijn taak
hebben gekweten maar de onredeljike opmerkingen van L'Ami
niet hebben doorgegeven. Zijn
idee zal geweest zijn: Och die man
is niet wijzer. Laat hij gelukkig
zijn dat hij op deze manier van de
affaire is afgekomen."

HAARLEM - Gemengde technieken van Jan Kroeze zijn van 7 april
tot en met 9 mei te zien in Galerie
Liam Martin aan Groot Heiligland
in Haarlem.
Het werk van Kroeze is informeel
en komt voort uit de confrontatie
met de materie. De kunstenaar
werkt met quasi toevallige elementen.
Titels vindt hij voor zijn werk
overbodig. Ze kunnen teveel sturend
werken, waardoor de aandacht teveel van het pure beeld wordt afgeleid, meent hij.

Een Codicil heeft immers Uvee kanten u draagt t voor iemand anders
en iemand anders draagt t \oor u
Denk erover Praat erover I.n haal een Donor Codicil bij uw huisarts
of apotheek

Tentoonstelling
werk Van Velzen
HAARLEM - Het werk van de
Haarlemse kunstenaar Leo van Vel;en is vanaf Tweede Paasdag tot l
juni te zien bij Roche Bobois naast
de Bavo (Oude Groenmarkt). Eerder was het werk van Van Velzen al
te zien in het Concertgebouw en m
de Ark in Haarlem. Zijn werk is
kleurrijk en abstract en kan gezien
worden als een emotionele uitbarsting als reactie op de omgeving.

Collecte
ZANDVOORT - In de week van 23
tot en met 29 april vindt de jaarlijkse
collecte plaats voor het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten.
Van de opbrengst worden voorzieningen voor aangepaste sport betaald, zoals bijvoorbeeld een sportrolstoel, een zwembadlift, een opstapperron voor ruiters en aanpassingen van accommodaties.
Het centrale thema van de inzamenlingsactie is 'Sport brengt mensen naderbij'. De Stichting Gehandicaptensport Haarlem zoekt nog col.ectanten voor diverse wijken, tel.
023-275188.

Het Donor Codicil

Van levensbelang

SIRE

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
adverteer in de krant

IIÏIFT UW NACHT
PCT
«JfJ.ïft JJtfJtf
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Staat uw postcode er ook
tussen?

TREKKING HAART 1990

De gemakkelijkste en
Elke maand kans op de
leukste loterij van Nederland. 100.000,-. Elke maand kans
Meedoen met de Postcode Loterij is
op duizenden andere prijzen.
heel simpel. Als u onderstaande bon

Dan heelt u geluk, als u meedoet aan
Je Postcode Loten) U heelt dan namei n v u l t en opsiuuit, doet u volgende
l i ) k ook een pii|s gewonnen. Zo gaat dat maand ook al mee. Prijzen krijgt u autohi| de Postcode Loten), iedereen die in
matisch op uw tekening bijgeboekt.
Je/ellde postcode speelt als een winnaai
heeft ook een piijs. Tot dm/end gulden
/ o l l s de/elfde p i i ) s '

Als uw buren winnen,
wint u ook!

Wint iemand in uw postcode een prijs
tot duizend gulden, dan wint u diezelfde
Elke maand gaat de 100.000,- eruit.
prijs ook! Dat kan alleen bij de Postcode
Elke maand ook zijn er duizenden andere Loterij. Het geeft u dus extra kans op een
prijzen. Van tien tot duizenden guldens. prijs.

fllleen als u meedoet- j&At u cvinn&i ƒ

VOLGENDE NEDERLANDSE POSTCODES:
I lieiondei staan alle lotnummcis waarop een prijs is gevallen. Hebt u lotnummers die beginnen met dezelfde postcode, dan hebt u ook dezelfde prijs. Tot ƒ1000,/ e l t s de/eüde pn|s! Voor de Hooldpnjs en Eerste Prijs geldt een troostprijs van ƒ100,-. De mountain bikes (ter waarde van ƒ1000,-), Gran Dorado vakantiereizen
en A K A I CD-speleis /ijn individuele pnj/en. Bij de prijzen van /10,- heeft u al gewonnen als de eerste 4 cijfers gelijk zijn.
Dus aN u in de/ellde wijk ot het/elklc dorp woont.
1009 BJ 02 10
1U76 BN 01 25
1103 AP 14
Gran Dorado reis

1562 VX 02
1621 CA 01
1624 EE 01

25,50 10 -

1713 JS 01

50,-

1782
1783
1811
1814
1825
1851
1951
1966
1972
2102
2103
2105
2141
2165
2223
2263
2289
2401
2411
2411
2411
2515
2515
2517
2521

CK
HL
BP
RH
KH
CC
JH
FC
MJ
BH
TZ

01
01
01
01
01
01
03
01
02
01
01

5025101000
10 2525
25
100
100
25

SG02 100

VG
XH
AP
EC
EK

01
01
01
01
01

MX04
EM03

HH
HX
TB
TN
GA
VS

03
01
01
01
01
01

25
50,25,5010,25,50,100
25
100
50,50,25-

2522 GX 01 25 - 3025 PK 04 50,3035 W 01 10,2544 JH 01
mountain bike 3043 HG 02 50,3052 TK 031000,2547 JJ 01 25,- 3054 RH 01 500,2547 KA 01 50 - 3066 AP 01 50,2553 HD 02 50 - 3068 JL 04
AKAI CD-speler
2555 KK 02
AKAI CD-speler
3068 GN 02
2574 JC 01 25,mountain bike
2595 RA 02
Gran Dorado reis 3068 WL01 50,3069 AM 05 25,2613 GD02 500,- 3071 AP 03 50,3078 GP 01 25,3085 MR 01 25,3116 EE 07 100,3123 CH 02 50,3131 RR 04 25,3142 JG 01 25,3145 RN 02 25,3155 XE 06 25,3201 TA 01 25,3208 BB 02 500,3223 SJ 01 1000,3231 CA 04 25,3257 ZH 01
AKAI CD-speler

2802 KE 03
mountain bike
2804 JC 02 100,-

2871

GL 01 100.-

2954 ND 01
2985 BA 01

2991
3011

50,50,-

DJ 03 100,KS 01 25,-

LP 01
AD 01
TK 01
ST 04
BT 01
DE 04
BK 05
CMOS
3361 VG 01
3454 XK 01
3723 DW02
3731 CA 01

3286
3293
3295
3328
3333
3335
3354
3355

3732 ES
3816 WJ
3831 XK
EERSTE

02 25,01 25,04
PRIJS

ƒ15.000
voor iedereen in dezetföe postcode 3831 XK

3900 AS 01 25,3911 WH01 25,3962 HC 02 50,3981 BS 02 10,4131 GD01 500,4133 TJ 02 25,4205 AL 01 25,4206 XN 02 25,4231 AV 01 50,4336 XX 01 50,4337 JW 01
mountain bike
4388 FF 01 100,4543 RP 03 10,4625 EJ 01
mountain bike

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

5301
5311
5328
5348
5402
5402
5403
5482
5531
5628
5671

5682 EW01 50,5701 VX 01 50,5706 RB 01 50,5708 DE 01 100,5735 GM 01 50,6004 LA 01 10,6041 XS 01 100,6043 CM 01
AKAI CD-speler

6071 CB 01 50,6075 DK 01 25,6091 NZ 02 1000,-

4631 BZ 01 50,4724 EB 05 25,4797 BL 01 500,4824 PD 01 10,4835 PP 01 25,4854 BP 01 25,4876 EJ 01 25,5011 DB 01 25,5021 AE 02
AKAI CD-speler
5041 CJ 01
5283 GD09
5283 ZP 08

ZS 01 25,GA 01 100,ER 01 100,PN 02 25,CL 01 25,GH 01 500,PH 03 10,LK 01 25,EZ 01 25,ED 02 25,XE 01
mountain bike

50,10,25,-

VS 01 25,ZA 01 25,HJ 02 100,TV 01 25,BS 01 25,NN 03 500,6300 AC 01 25,6367 KG 01 50,6414 TH 01 50,6433 BA 02 50,6465 BD 01
AKAI CD-speler

6102
6121
6136
6163
6216
6241

6535 NJ 02 50,
6535 WL02 100,6537 DM02 100,6541 TZ 02 10,6651 HC03 50,6661 DC02 50,6711 VE 01 50V
6831 BM01 10,6843 SK 01 25,7203 AP 01 50,7314 JS 02 500,7391 WX01 25,
7415 RT 01 25,-

7418 KX 01
Gran Dorado reis
7495 R W 02
7531 G X 0 3
7544 XJ 01
7551 AW01
7552 GM08
7721 XW01
7811 GN01
7846 AB 01
7884 PD 01
7905 AV 02
7933 PS 01
8012 AR 03
8042 GW04
8061 BE 01
8147 RJ 01
8166 AM 02
8232 EH 01
8341 RA 01
8446 KT 01
8531 AL 01
8734 G Z 0 3
8754 ER 01

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

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

Kent u uw postcode ? Dan weet u uw lotnummer.

VK
TM
EG
LK
AR
SX
VE
KJ
TB

02
01
01
01
01
02
02
01
01

w,1100,-

50,50,25,50,25,10,1100,-

1081
1092
1102
1102
1104
1106
1135
1185
1391

AS
EP
BH
NK
LH
LT
CT
JM
TX

02
01
03
01
02
11
01
01
01

25,700,25,25,25,50,25,50,50,-

1398
1398
1431
1441
1441
1443
1445
1474
1502

Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus twee door de computer toegekcnde cijlcrs Die weet u alleen Hoe meer mensen in uw postcode meespelen,
hoc groter de kans op prij/en voor allemaal. Want hoe meer mensen meedoen,
des te vaker 7it ook uw postcode in de grote trommel waaruit de notaris de
pnj/en trekt Per postcode kunnen maximaal 50 loten meespelen

NATIONALE

L O T E R IJ
8935 BW 01
mountain bike

9061
9163
9202
9216
9301
9301
9402
9406
9467

BB 04 25,GG04 50,BG02 100,WL02 50,NR01 10,WL01 25,CL 01 50,RE 01 10,PN 01 10,-

9561
9561
9621

AK 02
CH 01
HW01
JD 01
PM 01
LN 02
KC 02
RB 02
RB 01

25,25,50,25,50,100,10,700,50,-

Op prijzen boven de 1000 gulden zit 25% kansspelbelasting Trekking is iedere maand De trekking wordt verricht dcor Notaris
L Jongmans te Driebergen Rijsenburg Trekkmgsli|sten zijn verkrijgbaar bi| het secretatiaat Willemsparkweg176 1071 HT
Amsterdam De ui'slag zal worden gepubliceerd m deze krant De loten) is goedgekeurd door de minister van Justitie onder
nummer LO 890/098/177 89 d d 20/10/1989 Als u het niet met een afschrijving eens bent dan kunt u binnen een maand de
bank ol giro opdracht geven het bedrag terug te boeken De verstrekte machtiging kunt u altijd weer intrekken Hiervoor kunt u
zich wenden tot de Stichting Nationale Postcode Lotenj De pnjzen worden automatisch op uw bank giro rekening gestort

ED 01
TC 01
BA 01

50,50,25,9693 CT 02 50,9722 ET 02 10,9753 KW 01
AKAI CD-speler

Is deze bon ƒ 100.000,- waard?

POSKODE-LOT-BON

9931 TD 02
AKAI CD-speler
9934 PM 01

1503
1566'
2042
2141
2151
2151
3641

BB
DJ
VM
VR
BE
ZL
JZ

05
01
05
04
01
05
01

ik doe mee en maak kans op duizenden prijzen
Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzeggmg het
aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven

50,-

P(
EXTRA PRIJZEN
VOOR DE LEZERS VAN ONS BLAD:
1012
1031
1032
1051
1059
1065
1071
1073
1076

Zo kunt ook u winnen
met uw postcode!

postbank

25,25,50,25,25,10,25,-

i
i
i
i

bank

1 lot (10 gulden) Q] 2 loten (20 gulden)

loten (

gulden)

Naam

Dhr/Mevr

Adres
Postcode
datum

Woonplaats

l l

handtekening

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ! i§SS%=«^=
SNOWWHITE

Financien en handelszaken

schoonmaak/glazenwasser!)

Ambtenarenleningen

Tel. 02507-17935
•*• Kees van harte gefelic
teerd met je viskar op het
strand Veel succes Marcel
en Laura

Bob Schmidt

met verlaagd tarief
Weggelopen of
gevonden dieren

Receptie'?
Feestje?

Lessen en clubs
CATAMARAN (Goed)koop Ie
ren ZEILEN Z V De Roerko
nmg Tel 0206655074
Mag je niet met het Neder
landse elftal naar Rome kan
jo altijd nog bij TZB komen
De velden liggen al klaar voor
het nieuwe VOETBAL en
SOFTBAL JAAR Bel voor ml
02507 14066
ROCK EN ROLL Lollipop start
binnenr ort nieuwe cursussen
24 lessen ƒ 95 Kinderen ƒ 50
Tel 020239336946088

Muziekinstrumenten

Foto Boomgaard
ook joor
portretfoto s
pasfoto s
reccptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529
T k elektronisch orgel ritme
boxen voetpedaal muziek
bankje ƒ550 Tel 14264

Te koop
aangeboden
diversen
* Te koop markies breedte
4 m vraagprijs / 200 Tel
02507 17833 na 17 uur
* Te koop opklaobare hou
ten tuinbank f50 2 ijzeren
ledikanten met spiraal ƒ 21
per stuk ij/eren opklapbec
(80x180) ƒ25 Tel 15830

Te koop
gevraagd
diversen
* Gevraagd
bergmeubel
met t v ruimte palissander
Tol 02507 16017
TE KOOP GEVR inboedel
goederen (klemgoed) boe
ken antiek gr moederst sp
enz Tel 02507 12370

BIJ de Landelijke Bemidd voor Ambtenaren in een halve dag,
ook v semi ambt , pers PTT/Postb en geprivatiseerde bedr

* Weggel Wie heeft onze
lieve kat gezien/gev grijze
pers, langh , gecastr kater,
Kom eens vrijblijvend
roepn Smokey Beloning Te!
ons fotoboek bekijken
18489, Matth Molenaarstr 2
Broodje Burger
* Weggel wie heeft onze
Schoolstraat 4
lieve kat gezien/gev Grijze
Huwelijk en
Zandvoort
pers langh , gecastr kater,
kennismaking
Tel 02507 18789
roepn Smokey Beloning Tel
* Ruud Minden wordt 40 18489 Matth Molenaars!
ALLEEN ZIJN MOE'? Bel dan jaar Wie belt hem'' Tel
Parasol Reis en Contacten 02507-17343
Huishoudelijk
club 023 356840 (infoband) * Tanja als ik op vrijdag de
personeel
Hr 45 jr zoekt vriendin' Doel 13e 13 jaar zou worden dan
gevraagd
bleef
ik
de
hele
dag
m
bed
serieuze relatie Reacties tel
Alvast gefeliciteerd van Caro
020914493
la + de rest
HUISHOUDELIJKE
HULP
* Tja de gezellige mode gevr voor 2 a 3 uur p w
Winkelpersoneel
show heeft u net gemist Info ma t/m do tussen
gevraagd
maar de Ver Vrouwen van Nu 15 00 18 00 uur bij Prospect
heeft nog vele andere activi medisch prev advcentr
teiten Bel eens 02507 14462 Tel 02507 15770
Wij zoeken voor onze winke1
TREINENRUILBEURS
Welk jong meisje wil ons elke
een oudere VERKOOPSTER
13 00 uur
voor 1 dag in de week en evt 16 april 2e Paasdag 11-16 u morgen van 10 00
Vinkenstraat 44 Zaandam i d huish helpen7
inval uren Tel 02507 18940
Tel 17385

Ook voor doorlopend krediet Lopende leningen geen bezw

L.B.A. - 020-997633
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht Ook 's avonds van 19 21 u

Autoverzekering
V A 775 - 'DORSMAN1
blijft toch goedkoper
Bel nu 02507-14534

Oppas gevraagd/
aangeboden
Jasper (1 j ) en Martijn (3 j )
zoeken oppas voor donder
dagmiddag Tel 15389, na
19 00 uur
OPPAS of gastgezin gezocht
per 1 mei a s voor 2 kinderen,
10 en 2 jr Maandagmorgen,
dinsd midd en vrijdag, 8 301745 uur Tel 02507 13128,
omg Kostverlorenstraat

Vakantie
binnenland

Doorlopende
aanbieding

Betamax
videofilms bij

Videotheek Dombo
Huren = houden
ƒ 5,- per film

Videotheek Dombo
C. Slegersstraat 2 B
tel. 02507-12070

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Woninginrichting

Schoonheid en
verzorging

Aangeb gasfornuis, Atag en
een koelkast, tafelmodel,
HAARVERLENGING
Bauknecht, plus 4 eetkamerlanger, voller haar ƒ 350, echt
stoelen Tel 02507-15517
haar, ook hairweave lessen
Inl tel 020436316
Lijsten op maat

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Te koop 4 eetkamerstoelen (eiken) a ƒ 65 per stuk Tel
02507-15830
* Te koop aangeb gasfornuis ƒ75 Tel na 18 uur
02507-14741
Te koop bl eiken Oisterwijk
EETHOEK, uitschuiftafel + 4
stoelen met biezen zitting, 1 jr
oud, van ƒ2200 voor ƒ950
vaste prijs
Tel 02507-14264
* Te koop grenen keukenla
fel ƒ 75 en vier grenen krukjes
f 20 p st Tel 02507 13858
Wij STOFFEREN 10 bankstel<ussens inclusief stof voor
f295 Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr
Vitrage en alle soorten model
gordijnen v a ƒ 5,95 per meter, gratis gemaakt' 1000 verschill meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
stoff incl stof of leather-look
ƒ10 Prachtige 1-pers matras
ƒ 55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020 220981, Amperestr
10, Zandvoort, 02507 19347
Wij stofferen
10 bankstelkussens incl stof
vanaf ƒ 295
DE VRIES
Julianapark 40 - Haarlem
(Winkelcentrum Cronje)
Tel 023260359
Wij stofferen
ook heel voordelig
uw boot/caravankussens
en meubels
DE VRIES
Julianapark 40 - Haarlem
(Winkelcentrum Cronje)
Tel 023260359

KAMER TE HUUR
Welk echtpaar + baby wil m
De Witte Zwaan
Voor trouwfoto's
de periode 16/0704/08 '90
Tel 12164
Oproepen
enige weken met, woning rui
Horecapersoneel
Foto
Boomgaard
len' ' Wij bieden hoekwonmg
Mededelingen
Onroerend goed
gevraagd
m tuin in nette buurt te Balk
Grote Krocht 26
(Zd W -Frl) op loop en fiets
en woonruimte
afstand v Friese meren,
•*• Anneke Keur is 16 april de
Tel 13529
te
huur gevraagd
HOTEL COCARDE vraagt jachthaven, Gaasterlandse
klos dan feesten we er op
VROUWELIJKE
HULP
voor
2
*
Wie
hielp
vrijdag
30/3
bossen
en
golfbaan
los
± 15 30 uur gevallen dame in ocht p w Inl 02507-16855 of Tel 051404008
Echtpaar, 65+, vraagt te huur
* Ballesteros van harte gefe de Brederodestr f Bel a u b Hogeweg 39 Zandvoort
etage/woonkamer/slaapk /
liciteerd met het winnen van 02507 15200/13705
Hobby's en
keuken Periode 26 sept 23
de Rabbit Bokaal Anneke
* Wij eten met Paas graag
okt
Omg
station
Tel
verzamelingen
Personeel
* Help de Polen Stuur eens vis als die maar wel van Kees
023 318625, na 18 uur
een voedselpakket' Geen is Kusjes llona en Manon
aangeboden
WOONRUIMTE,
adres7 Dat hebben wij voor u Chantal
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Inl tel 029075235
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Kees staat op het strand met voort Noord merk Ray Ban
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vis waar je van watertand Tel 02507 16820
Haarlem, tot ƒ 700 p mnd
Onroerende
Kusje Niels Sanne
Br o nr 763 76940 bur v d
Divers personeel
* Ik hoop dat er nog eerlijke
blad
goederen te koop
* Hoera Wil Winkel 40 jr Ko mensen zijn Wie heeft mijn
gevraagd
Johnny Patricia Angela
gouden armbandje gevon
gevraagd
* Wij hebben wel zin in een den een railzetting met Mass sal zkt meisjes, Ift/erv
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Woningruil
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VEEN Frans Halslaan 33,
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665 7658 Inruil en fin mog
T k ant noten linnenkast met
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spiegeldeuren
en
pokastje
Dier-Plezier
* 16 april is Anneke Keur ja tuin aangrenz schuur
ƒ750, ant eiken secrétaire,
voor het huisdier dat
ng Tel 14837 belt u gerust Gevr m Zandv 3 k flat liefst
klein met klep, ƒ 600, Henry II
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ze is thuis en de koffie is gra aan Zee Tel tussen 1500
kast ƒ 1200 Tel 02507-17511
Grote Krocht 28
1600 uur 02280 13981
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Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW
Grote Krocht 41 , Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Vaar/surfsport
MARINA MONNICKENDAM
de gezell jachthaven met alle
faciliteiten Enkele ligplaatsen
beschikbaar Tel 02995-2595
* Te koop gevraagd 2 pers
kano Tel na 20 uur 075'
701588

bromfietsen
Te koop BROMMER, Yamaha
DT Pnis n o t k Remco v d
Werff, tel 02507-16017
Zaterdag verkoop gebruikte
fietsen Ook div kind fietsen
B v Waverenstr 35, A'veen

Auto's en
auto-accessoires
Partij Turbo motorolie voor
bedrijf en luxe auto s, vanaf
ƒ 2,95 p l Tevens garage uit
rusting t k Tel 0255022171
* T k aangeb 2 achterhoofdsteunen en een sportstuur voor Saab Prijs ƒ 175
Tel 02507-19382
T k RENAULT 11 TL, rood,
'84, APK gek , in perf st , van
part , incl radio/cass deck,
ƒ5500
Tel
02981-1493/
020 368691
* T k a 2 Rat Panda stoelen,
donker, zonder hoofdsteu
nen, ƒ25 Tel 02507-18829

Let op!

Gewijzigde
openingstijden
Videotheek

VIP

OER/ E makelaars o.g.

L|J

Zeestraat 34 Zandvoort
tel. 19580
Vanaf heden elke dag
geopend van
12.00 - 21.00 uur

Tel. 02507-12614

EÜIM

ook zaterdag
en zondag

Woninggids van Zandvoort

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

ƒ 295,-

inclusief stof

Velours
overSordi,nen van
/39.95,oc,/».S5P mlr.
Vitrage en alle soorten model
amaa'k{'

5

Alle soorten schuimrubber op
, eesn(.d<!n.

f 55

f

^

matras

Echt 'n'atuurruhbe, matras met

P

1000 v

WAARBORGGARANTIE
~ GordijnenTroothandel
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showroom atelier fabrikate.
Ampèrestraat 10

Haarlemmerdijk 169 - A'dam
tel. 020-2209*1.

Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

Diverse clubs

Radio/tv/video

Charm jonge vrouw (niet uit
de buurt) komt aan huis
Discr , hyg gevr en gew Br
o nr 795 76935 bur v d blad

Turkge seks hatti
06-320.327.44

24 uurs service
TV- EN VIDEOREPARATIE
Snel en betrouwbaar
Meestal thuis gerepareerd
Vrijblijvende prijsopgaaf
Geen voornjkosten
Tel 020 - 91 24 27

dakikasi 50 cent

Foto Boomgaard

Wendy-foon

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Bel nu de heetste lijn

06-320.332.77
ƒ 0 50 p m

Diversen
WAAIJENBERG B V , Nederlands grootste fabrikant van over
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland
Voor inlichtingen 0209105618 Waaijenberg Amsterdam
08385 11251 Waaijenberg Veenendaal
Mooi schilderij uit de dertiger
jaren of litho Chagall te ruilen
voor auto, eventueel moto
nsch defect geen bezwaar
Ben daardoor zeer geholpen
Tel 02507 19382

X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020 424800
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

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

Op vakantie gaan met als doel 's
avonds gezond moe te zijn, Is sterk
Ia opkomst. Een trektocht te voet
door de bergen betekent de hele dag
genieten van de rustieke natuur. Je
ziet mooie bergen, onbedwingbare
bergen en uitdagende pergen. Een
prachtig uitzicht, maar het is ook
afzien. Tijdens een wandel- of klimtocht In de Alpen sde Je behalve natuurlljk schoon slechts 's ochtends
en/s avonds een hut. Daar overnachten In de immer vele lotgenoten
bij elkaar en bereiden de
route voor de volgende dag voor.
Om half tien is het er stil, ledereen
is moe en voldaan.

Doolhofspel zeer populair
?|V'>M..V '
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Vakantie in
Zeker de helft van de deelnemers aan een
trektocht door de Alpen doen dit 'om het 's
oen keer te doen'. Er melden zich veel groepen aan die het ene jaar gaan kanoën of
iietsen en ook eens in de vakantie bergen
'willen bedwingen'. „Veertig procent van
onze deelnemers zijn nieuwe leden. De actieve vakantie is vooral bij jongeren in trek. De
stijging is de afgelopen vier jaar goed te
merken. Juist de tochten voor de lagere niveaus zitten nu al bijna vol", vertelt Annemarieke Voortmah van de Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging (KNAV). De
vereniging organiseert actieve bergvakan'.ies voor wandelaars, klimmers en sportklimmers van alle leeftijden. Het zomerprojramma van de KNAV biedt meer dan 200
avontuurlijke vakanties, zowel recreatieve

'Je ziet alleen
lucht en ijs,
dat is indrukwekkend'
projecten als cursussen, die alle onder deskundige begeleiding staan.
Annemarieke Voortman, manager van het
iomerprogramma en waarnemend direcleur, wordt in het seizoen gek van opbellencle mensen met te veel zelfoverschatting.
..We krijgen zoveel telefoontjes van mensen
die vragen of ze ook eens de Mont Blanc
kunnen oplopen. Je moet natuurlijk wel welen waaraan je begint." De bekende berg
.4aat in de gids pas vermeld onder het kopje
vergevorderden'. Per groep kunnen slechts
vijf ervaren klimmers mee waarbij één gids
aanwezig is.
De beschikking over een paar bergschoeaen is niet voldoende; de woeste rotsen, de
sneeuw en het ijs eisen goed materiaal. De
bergbeklimmers zijn met elkaar verbonden
>.!oor een touw dat weer bevestigd is aan een
heup- en borstgordel. Wie op dat niveau wil
.verken, moet de Alpen vaker hebben gezien
en handig kunnen omgaan met karbiners,
oickel en stijgijzers.
Geïnteresseerde beginners kunnen echter
terecht bij de KNAV. De meesten be-

ginnen als bergwandeZaar met een trektocht waar men de beginselen van het alpinisme
van hut naar hut. Bij het aanmelden wordt leert. Tijdens de pittige dagtochten worden
de enthousiaste vakantieganger wel eerst verschillende soorten terreinen betreden
met de neus op de feiten gedrukt. Je hoeft (sneeuw, ijs en rots), waarbij vaak het gejezelf niet beter voor te doen dan je bent, bruik van pickel, stijgijzers, gordels en touw
want daar is in de bergtoppen geen plaats aan de orde komt. De cursisten wordt gevoor. Het niveau van de groep (die meestal leerd een rots te beklimmen en zich vast te
hooguit uit negen mensen bestaat) is afhan- zekeren aan het steen. Behalve omhoog
gaan, leert men ook het abseilen, het afdalen
kelijk van de zwakste.
langs een touw. Na de oefendagen wordt een
Annemarieke Voortman: „Het schrikt top beklommen, natuurlijk een hoogtepunt
misschien wat af, maar als je het tempo niet van de vakantie.
aan kan, is dat niet leuk voor de groep maar
Voorbereiding is van groot belang, volook niet voor je zelf. Daarom besteden we gens Voortman. „Je moet een kaart en een
vrij veel aandacht aan de groepssamenstel- gidsje van het gebied hebben en die kun je
ling en krijgen we daardoor homogene groe- van te voren al bestuderen. Dat is belangrijk,
pen. Iemand die slechts wandelervaring in of je nu een lichte of zware tocht onderNederland heeft, raden we aan niet met een neemt. Verder is het inlopen van de bergB- maar met een Agroep mee te gaan.
Voor de lichtste categorie moet je toch
wel wandelervaring
hebben. Je bent een
hele dag aan het lopen en dat een week
achter elkaar. Dat
moet je leuk vinden
anders hoefje er niet
aan te beginnen. Een
berg bestijgen is best
heel pittig, je komt jezelf wel tegen."

Hoogtepunt
Vier jaar geleden
was de 25-jarige Annemarieke
Voortman uit Vinkeveen
voor het eerst alpinist. „Het is zeer
overweldigend
om
met een kleine clubje
mensen in zo'n grote
omgeving te staan.
Het is zo groots, wat
ik ook niet had voorgesteld. Je ziet alleen
lucht en ijs, dat is indrukwekkend." Voor
beginners biedt de
KNAV cursussen aan

Rover lanceert sportieve
middenklassen serie 200

Rover 214S1 / Rover 216 GSi

Rover komt met een nieuwe serie
^uiddenklasse-auto's: de 200-serie.
i )e Rover-200 is leverbaar met twee
'• 'irschillende motoren, waaronder
'•ia nieuwe 1,4 liter tellende K-serie
'langere levensduur, minimale on"erhoudsbehoefte) krachtbron. De
pieuwe 200 behoort qua styling ze'• 'Sr thuis in de traditie van het be• lemde Britse merk. Een lage mo'"rkaplijn,
forse schildbumpers en
;:
i-rak aansluitende ruiten. Banden
'net een laag profiel om de 14 inch

velgen onderstrepen de sportieve inslag.
De inrichting van het interieur is
efficiënt, mede dankzij de riante
hoofd- en beenruimte en het ruime
bagagecompartiment. De kofferruimte meet 325 liter en met neergeklapte achterbank is er zelfs 1.209
liter beschikbaar. De prijzen van de
goedkoopste uit de serie is ƒ 27.995
(inclusief BTW), de duurste (zonder
extra's) komt op een bedrag van f
36.795 (inclusief BTW).

Jongste editie 'Onderdelengids'
speelt vast in op Europa 1992
De nieuwe, inmiddels
;il
weer vijfde editie van
l!
e 'Onderdelengids' is
'•Ut. Deze jubileum-uit-ave is een handig na-lagwerk
voor iedereen
:
üe met auto's te maken
jieeft. Op overzichtelijku wijze worden de
adressen van talloze
specialisten gepresenteerd. Verder
'•'indt
men in het gidsje de leveran1
iers van nieuwe, gebruikte en gerev
iseerde onderdelen van auto- en be'Uijfswagensloperijen tot en met
^chadehandelaren.
Daarnaast geeft de gids een com'Jleet overzicht van revisiebedrij ven,

oldtimerrestaurateurs
en oldtimerclubs. Merkenspecialisten en de
rubriek 'Tuning en Styling' completeren deze
wegwijzer.
Omdat ook voor de
autoliefhebber
1992
steeds dichterbij komt,
is het aantal Duitse en
Belgische adressen drastisch uitgebreid. Speciaal voor deze uitgave
schreven enkele bekende auto-j ournalisten een aantal interessante artikelen.
De gids is o.a. verkrijgbaar bij de AW\ B
kantoren of rechtstreeks bij de uitgeven \ isiedata. postbus 1U22, '>'ZX(ï CA te "Rijswijk,
tel. 070-3989845. De prijs bedraagt f 28,50.

schoenen absoluut noodzakelijk. Er is niets
vervelender dan blaren tijdens de wandeling. Bij de voorbereiding hoort ook werken
aan je conditie. Als dat is gebeurd, kun je
rugzak inpakken en afreizen naar de bergen." Voordat er dagelijks vele kilometers
en hoogtemeters worden afgelegd, kan het
geen kwaad even te wennen aan het hoogteverschil en het gebied.
De vereniging die sinds 1902 bestaat,
werkt met erkende buitenlandse gidsen en
Nederlandse begeleiders die hiervoor een
opleiding gevolgd hebben. „Je kunt ook zonder begeleiding in de bergen wandelen, maar
dan moet je voor die gletsjer blijven staan.
In een groepsvakantie heb je de garantie dat
je veilig door sneeuwvelden en gletsjers geleid wordt. Je doet net die dingen die het nog
leuker maken. Er
gaat helaas nog
steeds veel mis in de
Alpen, maar bij ons
hebben zich gelukkig nog nooit ernstige ongelukken voorgedaan", zegt Voort-

Commercieel
Nu de gestresste
samenleving de behoefte krijgt aan inspannende ontspanning tijdens de vakantie, schieten er
steeds meer reisbureautjes
uit
de
grond die actieve
reizen
aanbieden.
„Je ziet wel eens
groepen die ineens
twee weken gaan
fietsen, kanoën en
bergbeklimmen.
Dat allemaal met dezelfde Nederlandse
begeleider. Ik vraag
me wel eens af, of
het niet wat veel is
om vijftien mensen
aan één touw te zetten. Wij hebben be-

wust kleinere groepjes en meer kundige begeleiding, maar we hebben ook minder commercieel belang." Hoewel de naam van de
KNAV dezelfde is gebleven, opereren de leden steeds vaker in andere streken dan het
Alpengetaied. Engeland, Turkije, Kreta en
Polen worden ontdekt. Voor volgend jaar
staan er misschien ook reizen naar OostEuropa en Rusland op het programma. Gebergte genoeg. „Oostenrijk is het land met
het best gestructureerde padennet en de
meest verzorgende hutten waar je alleen een
lakenzak bij je hoeft te hebben. Dat is dus
het ideale land voor gezinnen."
Vrij nieuw is het sportklimmen, een atletische tak van de bergsport die sterk groeiende is. Sneeuw en gletsjers komen hier niet
echt meer aan de orde. Het gaat erom zo

'Een berg bestijgen is
best heel pittig, je komt
jezelf wel tegen'
snel mogelijk een zo steil mogelijke wand te
. beklimmen, liefst nog zonder hulpmiddelen. De animo is al groot onder jongeren die
op cursussen in Engeland als vliegen tegen
de muur willen leren lopen. Een ander afwijkend project voltrekt zich in de Pyreneeën,
waar tijdens de trektocht geschilderd en getekend wordt. Muilezels dragen hierbij zorg
voor het vervoer van de bagage.
Als het allemaal niet hoog genoeg is daar
in de zon bij de eeuwige sneeuw, kun je ook
van de helling 'afspringen'. Bij gunstige
winden met een parachute boven je hooft, is
het mogelijk te zweven. 'Parapente' heet
deze sensationele bergsport, waarbij springen uit een vliegtuig overbodig is. Tijdens
cursussen aan gewone Zwitsere berghellingen leer je met een rechthoekige en goed
bestuurbare parachute te vliegen.
FERDINAND RUSCH

• Meer dan één miljoen exemplaren
over de hele wereld zijn er inmiddels verkocht van het beroemde
'Doolhofspel' van Ravensburger.
Er bestaan nu tien uitgaven in verschillende talen. De snelle opmars
van het spel lijkt nu ook in ons
land te beginnen. 'De betoverde
doolhof', zoals het spel officieel
heet, brengt zowel kinderen als
volwassenen in een aardige fantasiewereld. ledere speler krijgt de
opdracht zo snel mogelijk zijn verborgen schatten in de nissen en
hoeken van de doolhof te bereiken. Creatief denken en slim reageren is hierbij noodzakelijk. Het
gezelschapsspel heeft daarentegen zeer eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke spelregels. De
winkelprijs van het spel ligt rond
de dertig gulden.

Duitse tent in Nederland
Het van oudsher om zijn kwaliteit
bekende (voor-)tentenmerk Mehler is vanaf nu in Nederland aanzienlijk gemakkelijker verkrijgbaar. De reden daarvan is dat het
Houtense bedrijf CMC voortaan
de distributie van het Duitse merk
gaat verzorgen. Bij de kenner
heeft het merk al jaren een onverwoestbare reputatie. Met name
het speciale Airtex-doek is zeer
licht van gewicht maar desondanks niet kapot te krijgen. Mehler is op het gebied van het vervaardigen van dergelijke synthetische doeken zelfs marktleider van
Europa. Wie nadere informatie
wil hebben over verkooppunten
van deze tenten kan zich wenden
CMC Houten, afdeling inkoop, tel.
03403-71884.

Het adres van de KNAV is: Postbus 19118. 3501 DC
Utrecht. Telefonisch is de Alpen-vereniging op werkdagen bereikbaar tussen 13 en 17 uur op nummer: (130
- 3340KO. Dan is ook de brochure met het zomerprograrhma aan te vragen. De KNAV heeft ook een seniorenclub. voor bergiieflicbbers boven de vijftig jaar.

Bloemen nooit naast rijp fruit neerzetten
'De verzorging van snijbloemen begint in principe veel eerder dan in de vaas thuis. Willen we lang van bloemen genieten
dan is het verstandig om, al direct bij aankoop van de bloemen, aandacht te besteden aan de verzorging.
Vraag altijd een zakje snijbloemenvoedsel voor het maken
van een voedingsoplossing. Koop ook een fles of pot snijbloemenvoedsel zodat de vaas ook steeds met een voedingsoplossing kan worden bijgevuld. De voedingsstoffen zijn nodig om
de knoppen beter te doen uitkomen, de bloemen mooier en
langer te laten bloeien en kleur en geur beter tot uiting doen
komen. Naast voedingsstoffen bevat snijbloemenvoedsel een
ontsmettingsmiddel. Dit zorgt ervoor dat ongerechtigheden
en kalk in het water de stelen niet kunnen verstoppen. Gebruik altijd een goed schoongemaakte vaas. Alvorens de
bloemen in de oplossing te plaatsen moet met een scherp mes
ongeveer 5 cm van de stelen schuin worden afgesneden. De
onderste bladeren moeten tot aan de vaasrand worden verwijderd. Het water niet roeren of verversen. Op tijd bijvullen
met snijbloemenvoedsel is alles wat nodig is om de bloemen
in een goede conditie te houden. Bloemen moeten nooit met
water worden besproeid.
Bovendien is het niet- verstandig om bloemen in de nabijheid van een schaal met rijpend fruit te zetten. Vruchten
scheiden een gas af dat de houdbaarheid van bloemen in
sterke mate negatief beïnvloedt.

Renault 25 komt
met 'PhaseIII'
Renault heeft het gamma van de Renault
25 drastisch gewijzigd. De wijziging betreft vooral een uitbreiding met een 2,0 liter twaalfkleps-motor en een automatische 4-versnellingsbak voor de 2,2-liter
benzinemotor. Daarnaast is een vernieuwde 2,5-liter V6 Turbo-motor in het
gamma opgenomen, die nu 151 kw (205
pk) levert.
De nieuwe Renault 25, die - voor het
onderscheid met de huidige nieuwe Renault 25 - 'Phase III' wordt genoemd, is
vanaf heden bij de dealers te bestellen.

Promotie nationale artiest

Pasen is in aantocht. De eieren worden geverfd en de bakkers bereiden zich voor op de
drukke aanloop. Paasbroden en mooie gevulde eieren met strikken er op, worden binnenkort met duizenden tegelijk gemaakt. Echte
eieren lenen zich voor talloze doeleinden. Uiteraard kent iedereen het gekookte, gebakken
en geklutste ei, maar wist u bijvoorbeeld dat
men leren tassen heel goed kan schoonmaken
met eiwit? Deze tip - en tal van andere hebben we, speciaal met het oog op Pasen, op
een rijtje gezet.
Eierschalen kunnen dienst doen als paasvaasjes. U plakt ze op een plat oppervlak
en daarna worden ze gevuld met bloemetjes of takjes.
Eiwit kloppen mag nooit in een aluminium pannetje.
Eigeel scheiden van het wit kan men het beste doen door het ei een korte harde tik
te geven op de rand van de schaal en vervolgens de inhoud over en weer te gieten van
de ene halve eierschaal in de ander.
Tassen van zacht boxcalfleer kan men heel goed reinigen met stijfgeklopt eiwit.
Nawrijven met een zachte, liefst flaiwllen doek.

Van 12 april tot en met 12 mei zal
Nederland in het teken staan van
de Nederlandse muziek. Kranten,
tijdschriften, radio en televisie en
vooral ook de platenzaken zullen
bol staan van puur Nederlandse
artiesten en hun plaatprodukties.
Dit alles als gevolg van een in de
internationale muziekwereld nog
nooit vertoonde bundeling van
krachten: de platenmaatschappijen, Stichting Conamus, detaillisten en de top van de Nederlandse
artiesten. Zij spannen zich deze
maand, onder het motto, 'Nederland, daar zit muziek in', extra in
voor de promotie van het Nederlandse produkt. De grote trekker
in de campagne is de 'Nationale
Premie-CD 90', een compact disc
met 16 songs van Nederlandse toptalenten die voor slechts vijf gulden verkrijgbaar is bij aankoop
voor minimaal./' 29,90 aan Nederlandse cd's, musicassettes oC elpees.

Eicrdooiers kunt u bewaren in een kommetje met water.
Geef uw poes af en toe een geklopt ei vermengd met een
sneetje brood en hij of zij zal een mooie glanzende vacht
krijgen.
Eieren die u moet koken moet u minstens een uur van
tevoren uit de koelkast halen, anders barsten ze in kokend
water. Indien u het vergeten bent, de eieren met koud water
opzetten.
Eiwit en dooier zijn ook gemakkelijk te scheiden wanneer u het ei boven een trechter openbreekt. De dooier zal,
als hij niet breekt, achterblijven.
Eieren die vers zij» hebben een ruw oppervlak, zinken in zout water en zijn
doorzichtig, wanneer u ze tegen het licht houdt.
Eieren zullen niet zo vlug uitlopen als u wat zout in het water doet tijdens het
koken.
Bewaar liet water waarin de eieren gekookt zijn en leg er de aangeslagen zilveren
lepels en vorken in. De aanslag zal spoedig verdwijnen, de lepels en vorken worden
opgewreven met een zachte doek.
Eivlekken kunt u het beste met lauw water verwijderen. Lukt dit niet, gebruik dan
water en zeep en om het laatste weg te krijgen nog wat tetra.
Geslagen eiwit blijft veel langer stijf als u er een
beetje bakpoeder doorheen slaat.
Spoel de kom met koud water om voor u de eieren
gaat kloppen, het geklopte ei zal nu niet voor de helft
aan de zijkanten blijven kleven.

Zeer fijn gestampte civrdoppcn zijn goed te gebrulken als mest op uw potplanten en als kalkgift door
het voedsel van een grote hond.

Engelse zomercursussen
De Stichting Teleac organiseert al
deitien jaar zomercursussen in
Engeland. Vele honderden Nederlandse volwassenen hebben tijdons een vakantiecursus van twee
weken aan het Bell Collep;e in Saffron Walden (bij Cambridge» hun
Engels opgepoetst. Deze Teleactraditie wordt nu voortgezet door
de Maatschap Van Holsteyn &
Laarhoven in samenwerking met
de cruise ferry maatschappij Stena Line. De zomercursussen van
twee weken worden in juni en augustus gehouden. Tijdens de cursus zijn er 's morgens lessen van
Engelse docenten, 's middags zijn
er uitstapjes of kan men begeleid
werken in een zelfstudiecentrum
en 's avonds is er altijd een activiteit. Alle onderdelen zijn gericht
op het actief gebruiken van de Engelse taal met Engelsen in een Engelse omgeving. Uitgebreide brochure en inschrijfformulier aan te
vragen bij: Maatschap V tui Holsteyn & Laarhoven, Nieuwe Rijn
34 A, 2312 JE Leiden.
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GARAGE PETERS biedt keuze uit meer
dan 150 APK-gekeurde occasions

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Algemeen

"VROEG OP SHOW"
ZATERDAG 14 APRIL
ƒ 2 000, = KORTING van 07 00 tot 08 00 uur
ƒ 1 500,= KORTING van 08 00 tot 09 00 uur
ƒ 1 000,= KORTING van O 900 tot 10 00 uur

Nu al PAASSHOW bij CSH Hoofddorp
Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 00 uur
2e PAASDAG DE GEHELE DAG GEOPEND m
BIJ aankoop van een auto ontvangt u een leuk kadoi"
Uiteraard staan de hapjes en drankjes klaar m

SPECIALE PAASAANBIEDING
Ford Sierra 20 CL bouwjaar 1989 5 drs uitv
metallic centr lock etc NU SLECHTS ƒ 24 950

KORTING GELDT OP AL ONZE TOCH AL SCHERP GEPRIJSDE Een greep uit onze voorraad
BOVAG NOr RISK AUTO S (na 1000 uur normale prijzen)
Audi 80CC rookzilv met Pullman 5 bak etc bj 87/16950
BMW 524 Turbo Diesel autom zilv gnj met
m 86/14 950
Inruil en financiering kunnen wij direct regelen
BMW 318i Cabriolet zwart verlaagd, sportvlgn m 82/19950
Garantie tot 1 jaar mogelijk
BMW 316 goede auto
m 81 ƒ 2950
BMW316 1 8grijs met luxe int LPG sportvlgn m 85/12950
KOM VROEG, DE KOFFIE STAAT KLAAR Chevrolet Blazer K 5 LPG 2 kleuren gespoten m 81 ƒ 11 950
Datsun 280 ZX 22 inj rood met alle ace
m 82 ƒ 12950
Datsun 280 ZX T bar blauwmet autom etc etc m 81/14950
Datsun 280 ZX Turbo d blauw met alle ace m 84/22 950
Datsun 260 sportcoupe fer rood goede staat m 79 ƒ 5 950
INDUSTRIEPARK AMSTERDAMSEWEG 9 UITHOORN
Ford Scorpio 2 81 Ghia autom LPG airco elektr m 86/16950
TEL 0297563418
Off VAG DEALER
Ford Scorpio 2 O CL donkerblauw LPG siervlgn m 88/18950
Ford Sierra 1 8 laser bordeauxrood m nw staat b j 87/16950
SUPER PAAS-SHOW BIJ
Ford Sierra 1 8 laser LPG alpine wit 5 drs
m 87/12950
Ford Sierra 2 O GL LPG blauw met 5 drs
m 85 ƒ 9 950
Ford Escort 1600 Bravo uPG d blauw met
m 83 ƒ 7 950
Ford Taunus 1600 Bravo 4 drs zilv grijs met m 82 ƒ 2450
Mazda E2000 6 pers bus
m 87 ƒ 11 950
Mazda 929 sportcoupe duurste uitv alle opt m'84 ƒ 12 950
1e PAASDAG GEOPEND VAN 1200 tot 1500 uur
Mercedes 280 S autom saffierbl met
m 85/27 950
2e PAASDAG GEOPEND VAN 1000 tot 1600 uur
Mercedes 200 autom wit sportvlgn etc etc m 88 ƒ 44 500
Nissan Patrol 3 3 Hardtop Diesel alle opties
m 89/36 950
PAASAANBIEDING
m '83 ƒ 3 950
VW Golf Diesel lich met vel dubb sp w w glas eet
82 Opel Ascona
Peugeot 505 GR Diesel bordeaux rood sch dak m 84 ƒ 5 990
VAN ƒ 8 950 VOOR ƒ 5 950
Peugeot 205 GR 1 3 5 drs zilv grijs 5 bak,
m 86 ƒ 9 950
<\udi 80 CL saffier blauw als nieuw
8 5 / 8 950 Peugeot 205 GL 5 drs , alpine wit org 50 OOOkm m 85 ƒ 7 950
m 88 ƒ 13950
Audi 100 CC diam zwartmet Pullman int
86/14950 Peugeot 205 Accent een plaatje
m 85 ƒ 9 950
Audi 100 CC alpinewit LPG 5 bak
85/12950 Renault 25 GTS elek ramen st bekr
m 88 ƒ 18950
Audi 100 CS elektr ramen rookzilver etc
84/12950 Renault 25 GTS zilv groen met alle ace
m 86/12950
Audi 100 CC diesel schuifd eet
84/13950 Renault 25 GTS d blauw met, alle opties,
m 88/16950
Audi 100 CC saff bl 5 bak
84 ƒ 10 950 VW Golf Diesel spierwit 5 bak etc, etc
m 88/16950
Audi 100 CC Avant diam zw 4x hdst ww glas 88 ƒ30950 VW Glof 1600 alpinewit div extra s
m 88 ƒ 15 950
Audi 100 CC Avant stat patrolblue zeer compleet 86/24950 VW Golf 1 3 bordeaux rood sportpakket,
m 86/15 950
Audi 100 CD Avant Pullman airco eet
86/22950 VW Golf GTS alpine wit 5 bak sportvlgn
m 86 ƒ 11 950
Audi 100 CC LPG saf bl met 5 bak eet
84 ƒ 10 950 VW Golf 1600 alpine wit spec GTI mter
m 87/14 950
Audi 200 Quattro turbo petrolgroen
88 ƒ49950 VW Jetta 1600 4 drs antr grijs met
m 86/10950
BMW 316 5 bak verl spvelg rookzilv
84/11950 VW Passat 5 drs Diesel stat car alpine wit
m 84 ƒ 7 950
BMW 316 18 chammrood alarm sportvlgn
85/14950 Volvo 244 GL Diesel schuifdak
BMW 320i autom rookzil met
85/18950 Volvo 740 GL Diesel autom schitterend alle opt m 87/18950
BMW 520i inj 5 bak sportwielen
84 ƒ 9 950
Inruil/fmanc /garantie tot 2 jaar mogelijk
BMW 520i inj saffierblauwmet
85/12950
BMW 520i saff blauw met div ace
86/15950
Autobedrijf C S H , Kruisweg 1531
BMW 525i 4x hoofdsteun stuurbekr nieuwstaat 8 2 / 8 950
Hoofddorp. Tel 023 - 294 072
BMW 524 Turbo Diesel autom zeer comp
87 ƒ 19950
BMW 524 Turbo Diesel alpinewit get gl stbekr 84/12950
AANGEBODEN
BMW 635 CSi M6 uitv veel optie s
88 ƒ49950
BMW 635csi saff bl leerbekl schfdk zr compl 82 ƒ 24 950 ± 150 jonge, gebruikte inruilwagens m de bouwjaren 1986 1989
BMW 735i autom Pullman 4x hoofdst
85/18950
GEZOCHT
Chevrolet Blazer 6 cil autom nw model
85/19950 Auto s van het bouwjaar 83 84 en 85
Southwind 6 pers camper vzv alle aec ,
ƒ 69 500
BELONING
Citroen CX 2 O goudmet bijzonder mooi
84 ƒ 7 950
Citroen BX Diesel 5 bak ferranrood nw st,
8 5 / 9 950 ƒ 2 000 00 meer inruil dan ANWB/BOVAG koerslijst aangeeft
Citroen BX 19 TRS ferr rood
8 5 / 8 950 Ook 2e Paasdag geopend van 10-17 uur.
Citroen BX 16 TRS station als nieuw
86/14950
AUTOCENTRUM
Citroen CX Pallas diesel
84 ƒ 8950 Garage Zwart BV, Provmcialeweg 188 Zaandam 075 123177
Chrysler Voyager 7 pers zilv rret
87 ƒ 32 950
Fiat Regata Diesel lichtmet velg nw staat
86 ƒ 6950
Fiat 127 1050HP
87 ƒ 6950
Ford Fiesta Festival 1 6D zilv grijs 5 bak
85/10950
Ford Fiesta 1 6 Diesel Saff blauw 5 bak
88 ƒ 13950
Sierra 2 3 Diesel laser zilvergrijs met 1e eig
84 ƒ 9950
Sierra 23 Diesel laser antr gr met 5 bak stbekr 85/10950
Sierra 2 3 CLD Diesel saff bl 5 bak cv strbekr 88/18950
Ford Sierra 2300 diesel rookzilver
87 ƒ 12950
Ford Sierra 2300 diesel stationw
88 ƒ 19950
Ford Sierra 2300 diesel stationw
87 ƒ 13950
Sierra station 1 6 LPG pap wit
84 ƒ 9950
Sierra 1 6 CL Laser LPG CV nieuw staat
86 ƒ 11 950
Sierra 1 6 CL zilvergrijs met getgl nwste mod 88/18950
Sierra 1 6 Laser LPG papyruswit
87/13950
Sierra 2 O CL Ipg koperbrons nw mod met koffer 88 / 19950
Sierra 2 O CL autom diam zwart nwmod m koffer 88 ƒ 22 950
Ford Scorpio 2500 diesel rookzilv met
87 / 18950
Ford Scorpio 2 4i CL LPG
88/23 950
Scorpio 20 CL automaat zilvergrijs met
86 ƒ 17950
Ford Granada 2 O GL stationwagon beslist als nieuw 84 ƒ 8 950
Ford Granada 2 8 GL automaat stationwagon
8 3 / 7 950
Ford Bronco 2 9i inj pickup Am uitv Pullman airco 88/24950
Ford Taunus cobaltbl Ipg
81 ƒ 1 500
Honda Civic 1 5 Shuttle luxe spacewagon
86 ƒ 14950
Honda Prelude EX stuurbekr etc
84/14950
Lada 1200 S LPG nieuw staat
85 / 2950
Mazda RX7 allernw model USA uitv
87 ƒ34950
Mazda E 2200 diesel bestelbus
88 ƒ 14 500
Mazda 626GLX coupe LPG donkersafr blauw
88/16950
Mercedes 190E autom zilvmet schuifd
84/25950
Mercedes 190 E airco autom alle optie s
84/27950
Mercedes 190 Diesel stbekr 5 bak sportwln
85/26950
Mercedes 200 diesel 5 bak eet nw model
86 ƒ 29 950
Mercedes 200 diesel mktbl schuifd
83 ƒ 8950
Mercedes 200 D alpine wit st bekr etc ,
88/38 950
Mercedes 240 Diesel luxe int d spieg schuifd 82 ƒ 9950
Mercedes 250 aut aroen metall
82 ƒ 9950
Mercedes 280S autöm ambassadeblauw
83/19950
Mercedes 280S autom LPG canb blauw
84/22950
Mercedes 300 Diesel autom saff bl schuifd
81 ƒ 9950
Mercede; 300 Diesel champ met sch dak
82/12950
Mercede; 300 SD 6 cil Turbo Diesel leder etc
ƒ49950
Of het nu een waterpomp is of een
Mercedes 380 SE alle ace Ipg airco aut
l 8 3 / 2 3 950
Mitsubishi Spacew 2000 GLX VAN spierwit
89 ƒ 22 950
carburateur. Een krukas of een startmotor.
Nissan Laurel 2 4E SCL meest comp uitv
87/13950
Nissan Silvia 1 8 turbo saff blauw
86 ƒ 17 950
Een cilmderkop of een dynamo: één keer
Nissan Bluebird 2 OSLX diesel saff bl stuurbek 87/12950
Opel Rekord 2 O S zilv grijs met nw mod
84 ƒ 7 950
gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Opel Rekoro 2 O LS station stuurbekr
8 4 / 8 950
Opel Rekord 2 O S LPG zilver met
8 5 / 9 950
Tenminste, als het een Ford is. Want de
Opel Rekord 2300 Diesel bijz goede auto
8 5 / 7 950
Opel Omega 13 Diesel alp wit 5 bak siervelgen 88/19 950
Ford dealer (en hi] alleen) geeft levenslange
Opel Senator 3Oi autom diam zwart nwmod
89/62950
Opel Senator 3 Oi b bak licht met vlgn alpinewit 85 ƒ 13 950
garantie op bijna alle reparaties en bijOpel Senator25Eaut zilv blauw stbekr 4xhfdst 84/12950
Dpel Kadett 1 6 Diesel zilvergrijs
85 ƒ 6950
Opel Kadett 1 3 LS LPG zilv grijs met stoff int 87/14950
behorende onderdelen.
Opel Kadeit 1 6 GT ferr rood alle optie s
8 8 / 1 8 950
Opel Ascona 1 6 LS Travell diam zw met 5 bak 87 ƒ 13950
Deze unieke garantie geldt o\engcns
Opel Monza 30GSi automaat spierwit
87/29950
Porsche 928 S alpine wit led int BBS velg
82 ƒ 49 950
voor elke personen- en bestelwagen van
Renault 21 nevada TD diesel saff blauw
88/19950
Renault 21 levada GTD diesel alle opties
88/20950
Ford. Of hi) nu zo goed als nieuw is of
Renault 21 TS Nevada stat wagon antraciet LPG 88/19950
Renault 25 GTS automaat zilverbl met
88 ƒ 20 950
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
Renault 25 V6 Inj antr grijs alle optie s
8 5 / 1 3 950
Renault Fuego GTL rood 5 bak lichtmet velg eet 8 3 / 4 950
zolang u de auto heeft.
Seat Ronda LS 5 drs uitv wit alle access
8 6 / 7 950
Skoda 105 L 13 000 km
89 ƒ 7 950
Misschien toch iets om rekening mee
buzuki Alto GL 1e eig
84 ƒ 6950
\/W Gol'GTi 16v antr grijs stuurbek schuifd
88/28950
te houden als u een auto wilt kopen. Bi|
m Golf GTi spierwit spoilerset spec uitv
86/14950
VW Golf GTi USA uitv alpinewit spoilerset
87/22950
VW Golf Diesel ambas blauw dubb spieg 1e eig 88 / 17 950
de Ford dealer ligt een uitgebreide folder
yw Jetta turbo diesel 5 bak eet zeer mooi
87 / 16950
VW Passat Diesel stationwag zilv gr met luxe int 84 ƒ 7 950
voor u klaar, waarin alles uit de doeken
VW Passat Variant CLD saffier bl 5 bak
86 ƒ 13950
Volvo 240 GL VAN station.v LPG (onderb )
88/22950
wordt gedaan.
Volvo 240 GL 5 bak stuurbekr LPG
8 7 / 1 7 950
Vol, o 340 DL blauw odeurs
87/10950
Volvo 740 GLD diesel stationwagen
87 ƒ 29 950
Volvo 740 GL ambassadeblauw veel opties
88 / 25 950
Volvo 745 GL stat autom antr gr met sch k dak 87 ƒ 32 950
Vok o 760 GLE automaat leder 4 hfd st etc
85/19950

AUTO BECKERING BV

AUTOVARIA

BEVERWIJK

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

Garantie Inruil en Financiering zonder aanbetaling mogelijk
ANWB keuren geen enkel probleem
AUTOVARIA Wijkermeerweg 46 Beverwijk nabij de Zwarte
Markt Tel 02510 12651 dagelijks geopend van 9 tot 18 uur
donderdag koopavond tot 21 uur zondag 12 15 uur

Service

REPARATIES
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

1-20™

KIES VOOR KLASSE
éfL AUTOBEDRIJF

GIGANTISCHE
PAASWEEKSHOW!!

Citroen BX 1400E.LPG 86 ƒ 11 950
p m ƒ 190
Opel Ascona 1 6, 4 drs LPG 87 1e eig ƒ 15 950
p m ƒ 230
Ford Granada 2300 GLLPG 81/4900
p m ƒ 99
Paasweek met spectaculaire aanbiedingen
Renault 21 GTS LPG, 4 drs '87 / 13 950
p m ƒ 210
Mitsubishi Tredia 1400 GL, 4 drs '86 ƒ 10 950
p m ƒ 180
Citroen Visa TR Diesel 1700, 5 drs m 87 ƒ 10 950 p m ƒ 180
± 150 AUTOMOBIELEN IN VOORRAAD
Donderdag en vrijdag koopavond tot 21 00 uur
2x Mazda 626 2 O Diesel LX, hatchb '87 v a ƒ 14 950p m ƒ 220 Audi 80 1 9 inj, special interieur
'88 ƒ 29 950
2e PAASDAG DE GEHELE DAG GEOPEND
Mazda 626, Hatchback 5 drs met/zonder LPG
'85 Audi 80 LS, LPG, 5 bak, 1e eigenaar
87 ƒ23950
U wordt door ons ontvangen met hapjes en drankjes en bij
2x Opel Kadett 5 drs Diesel 1 6 station 85 v a ƒ9 950p m ƒ 170 BMW 316, 2 drs , ww glas, 1e eig
'86 ƒ 16 950 aankoop van een auto ontvangt u van ons een leuke verrassing
2x Fiat Ritmo 60CL, 5 drs 85 met/zonder LPG ƒ 7 950p m ƒ 160 BMW 316, 2 drs , 5 bak 1e eig
88/21950
Mazda 626, 4 drs Sedan 2 O Diesel '87 ƒ 19 500
p m ƒ 215 BMW 323i, verlaagd, sportvelgen, zwart
'84 ƒ 16950
Alfa 75 1 8 Savalli uitv , Fer rood, 16 i vlgn , verl, 88/19 950
3x Peug 505 G L, 4 drs met/zonder LPG 86 v a ƒ 10 950p m ƒ 180 BMW 324, Diesel , 5 bak, 6 Cyl, super mooi
'88/26750
Alfa 33 1 7 Quadrafoglio, Fer rood alle opties
89/19 9502x VW Passat 1600 Diesel 5 drs 87 v a ƒ 14 750 p m ƒ 220 BMW 518i, zw met, 5 bak, supermooi
'86 ƒ 18 750
88 ƒ 18 9501
Nissan Bluebird 2 O Diesel stationcar 5 drs '83 ƒ 7 950p m ƒ 160 BMW 520i, autom , alle opties
'86 ƒ 19 250 Alfa 33 1 7 Quadrafoglio Verde, Fer rood
V W Jetta 1600 Sedan 4 drs 83 ƒ 8 950
p m ƒ 160 BMW 520i, LPG, diam zwart, ww glas
'86 ƒ 19 950 Audi 80 1 8S aut, Serret uitv , petrolbl, alle opties 88 ƒ 26 950x
88 ƒ 22 950rr
Opel Manta 2 O Hatchback 3 drs 82 ƒ 8 950
p m ƒ 160 BMW 524 Diesel, diam zwart, cent lock
nov '87 ƒ 24 500 Audi 80 1 8 S LPG (onderb ), spierwit,
Audi 100 CS 23E 138pk, petrolbl met alle opties 87 ƒ 1995Q
3x Opel Kadett 1200 3 drs of 5 drs '82 v a ƒ6950 p m ƒ 140 BMW 535i diam zwart, 5 bak, alle opties
86 ƒ 24 950
Audi 100 CC Avant 23E 138pk autom , zeer compl 87 ƒ 24 950-=
Nissan Cherry 1300 GL '83 ƒ 6 950
p m ƒ 140 BMW 728i autom , diam , zwart, alle opties
'83 ƒ 10 950
'84 ƒ 8 95Q
2x Volvo 340 GLT injectie 2 O 5 drs '84 v a ƒ 8 250 p m ƒ 155 Citroen CX 2000, metallic, elektr ramen
86 ƒ 11 950 Audi 100 CC, 5cyl, lichtbl met, ww glas
Audi 80 E 1800 LPG 4 drs Sedan n m '88 ƒ 29 950 p m ƒ 400 Ford Sierra 20 CL, metallic, kanskoop
'87 ƒ14950 BMW 7351 aut, org 48000km alle opt, nwmod 87 ƒ49950"'
BMW 728i aut, 16 i Rial vlgn , ABS, alles elektr
86 ƒ 19 950^
3x Honda Accord 1 8EX met/zonder LPG '85 ƒ 19 950p m ƒ 170 Ford Sierra 2300 Diesel, metal 5 drs, 5 bak
'88 ƒ 19 950
2x Mazda 626 LX Sedan met/zonder Ipg 84 v a ƒ 8 950p m ƒ 160 Ford Scorpio 2 OGL, 5 bak, metallic
'86 ƒ 15 950 BMW 520i aut, 1e eig , uniek mooi spierw , get gl 85 ƒ 12 950"i
BMW 524 TD Turbo Diesel autom zeer compleet, 88 ƒ 24 950i'
Citroen BX 1600 TRI, LPG 87 ƒ 16 950
p m ƒ 240 Ford Scorpio 2 OGL, metallic, schuifdak
'89 ƒ 26 500 BMW 524 Diesel, diam zwart met, get glas, 5 bak, 88 ƒ 22 950"'
Talbot Horizon 1500 GL 5 drs '83 ƒ 4 950
p m ƒ 99 Ford Mustang 5 O luxe automaat, airco
m '89 ƒ 32 950
88 ƒ 24 95Q~
Rat Ritmo 60 Diesel 5 drs 86 ƒ 6 950
p m ƒ 140 Jaguar XJ6, 4 2 automaat, alle opties
'86 ƒ 24 500 BMW 324 Diesel, diam zwart met, get glas etc
'88 ƒ 2295(1
2x Nissan Cherry 1700 Diesel 3 drs '86 v a ƒ 8 950 p m ƒ 165 Lancia Prisma Turbo Diesel, 5 bak
88 ƒ 16950 BMW 324 Diesel, spierwit, get glas, alle opties,
BMW 325 inj, Snitzer uitv , 17i 5 spaaks vlgn , verl '85 ƒ 26 950-,
Fiat Ritmo 60 CL LPG 86 ƒ 9 750
p m ƒ 170 Mercedes 190 benzine, metallic, schuifdak
84/23 950 BMW 323 inj alpma uitv , 17i alpma vlgn verl,
'86 ƒ 22 9503x Honda Civic 1200 3 drs 83 v a ƒ 7 950
p m ƒ 145 Mercedes 190 D, metal, 5 bak, sch dak
86 ƒ 25 950
BMW 316 inj kat, 4 drs , sch dak, 5 bak, nwst mod 89 ƒ 26 9501
3x Ford Escort 1600 GL 3 drs '83 v a ƒ 7 950
p m ƒ 145 Mercedes 190 D aut, uniek mooi, sportvlg
'86 ƒ 29 950 BMW 316 zeer compl, magn vlgn spec grill LPG, 85/13950'
3x VW Jetta 1600 Diesel Sedan 4 drs 86 v a ƒ14 950p m 220 Mercedes 190 D, wit, sportv 5 bak uniek
87 ƒ 31 750
Citroen CX 2500 GTi Turbo, zilv met nw model, 86 ƒ 15 950J
4x Ford Sierra 5 drs 1800 -t- 2000 laeser met en zonder LPG of Mercedes 190 D, 5 bak mooi, zwart
88 ƒ 36 500
Citroen CX 2000 RE, spierwit get gl, schuifd
8 8 / 1 5 950~
Diesel 2300 '85 v a ƒ 10 950
p m ƒ 180 Mercedes 190 D 2 5 automaat, 5 cylmder
87 ƒ 41 500 Citroen BX 19GTi inj, zilvmet, alle denkb opties 88/22950
BMW 316, LPG 82 ƒ 8 250
p m ƒ 150 Mercedes 190 D, alpmeweiB, 5 bak, supermooi
89/44 750
Citroen BXTRD Turbo Dies petrolbl met, compleet 89/24950
VW GolfSdrs 1600 nieuw model 87/14950
pm/220 Mercedes 190 E, zeer mooi, alle opties
'89 ƒ47 950 Citroen TRD Diesel, kobaltbl elek ramen doorlock, 88/14950
Ford Escort XR3 i st v n met veel ace 83 ƒ 12 950 p m ƒ 200 Mercedes 200 D, ww glas 5 bak nw staat
87 ƒ 36 950
Citroen BX 19RD stat car Diesel antr c grijs met 87 ƒ 13 950Nissan Cherry 1300 GL 3 drs 84 ƒ 7 950
p m ƒ 150 Mercedes 200 TD VAN, 1e eig , schuifdak
87 ƒ38950
88 ƒ 15 950
Toyota Starlet 1300 5 drs '86 ƒ 9 950
p m ƒ 195 Mercedes 200 benzine, airco uniek mooi
87 ƒ 37 500 Fiat Croma 2000ES mj, sportvlgn , st bekr,
Fiat Regatta Carrara 1e eig org 22000km apart, 88/11 950
BMW 520, 6 cil met en zonder LPG 83 v a ƒ 8 950p m ƒ 165 Mercedes 200 benzine, sch dak, LPG, sportv
88 ƒ41 500
Rat Ritmo Diesel, ziet er goed uit
84 ƒ 2 9501
Opel Rekord 2 OS LPG sedan 86 ƒ 14 250
p m ƒ 210 Mercedes 200 TD, stationcar, schuifdak
'88 ƒ 53 750
2x Mitsub Galant 1800 Turbo Diesel 8 7 v a /12950pm/210 Mercedes 230 E, rookzilver met, 5 bak, doorlock 86 ƒ 36 500 Ford Scorpio 2000GL uitv , LPG, aub rood, get gl 88 ƒ 17 95Q>
Ford Scorpio 2000GLi inj automaat petrolbl met, 86/1595U
Mazda 323 autom 3 drs 82/6950
p m ƒ 140 Mercedes 250 D aut, schuifdak, mooi
'86 ƒ 38 950
Ford Sierra 2000CL, 3 drs coupe rood LPG, 5 bak 89/18950
Renault 21 Nevada GTS stat LPG onderb '87 ƒ 16 950p m ƒ 250 Mercedes 250 D, sportvlgn , 5 bak
'87 ƒ 39 950
V W Golf Diesel 3 drs 83 ƒ 7 950
p m ƒ 150 Mercedes 280 TE Van combi, 5 bak, met
'86 ƒ 22 500 Ford Sierra 2000iS inj spierwit, sportvlgn Ree int, 86/14 950
Sierra 2300 Diesel laser, 5 bak, st bekr rood, 8 6 / 9 950
Subaru 1600 SXL coupe in st v n 88/16750
pm/250 Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat
84/74 500 Ford
Ford Escort 1600CL 5 drs HB, blauw met LPG,etc 88/14950
Citroen Axel TRS 3 drs '88 ƒ 9 750
p m ƒ 170 Mercedes 300 D aut, sportv , alle opties
87 ƒ49 500
Skoda 120 LS Sedan 88/7950
pm/150 Mercedes 300 TD station, 1e eig alle opties
85 ƒ23950 Ford Escort 1600XR3i inj, zwart get gl, sportvlgn 86 ƒ 13 950
2x Honda Civic 12 klep 3 drs nw mod 86 v a ƒ 11 950p m ƒ 190 Mercedes 300 E aut, schuifdak, sportv
87 ƒ47 500 Ford Granada 2300GL st bekr, blauw met, 1e eig 84 ƒ 6 950
Honda Prelude 2000mj, 16 klep , 4wheel besturing 89 ƒ 34950Ford Escort 1300 5 drs '84 ƒ 8 950
p m ƒ 165 Mercedes 380 SE, metallic sportv , 1e eig
84 ƒ26500
Alfa 33 1300 Milano 5 drs LPG n m '88 ƒ 15 950
p m ƒ 220 Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties
85 ƒ 39 500 Jaguar XJ6 4 2 sovereign, br met, 1 e eig , 79000km 86 ƒ 28 950
87 ƒ 179502x BMW 316 nieuw model '86 v a ƒ 17 950
p m ƒ 240 Mercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties
'87 ƒ 39 950 Lancia Thema ie Turbo Alcantra leer, sportuitv
Mazda 626 coupe 2 OGLX 12 valve aut, TWR uitv , 89/28 950
Renault 11 GTL 5 drs 85 ƒ 8 750
p m ƒ 160 Mercedes 500 SE, aut, Pullman alle opties
'86 ƒ 54 750
89/24950
2x Mazda 626 2 O coupe i st v n 85 v a ƒ 12 250
p m ƒ 205 Mercedes 500 SEL aut, sportv , Pullman
'86 ƒ49 500 Mazda 626 HB 2 OGL 12 valve LPG, antr grijs,
Mazda 626 HB 2 O GLX 12 valve, bro met, alle opt '89 ƒ 24 950
Toyota Corolla 1800 SX diesel 5 drs 86 ƒ 9 950
p m ƒ 175 Mitsubishi Lancer 1800 GL Diesel, stat wagon
'88 ƒ 16950
Suzuki Alto 3 drs i st v n 84 ƒ 6 950
pm/140 Opel Kadett Club antr met, 5 drs, nieuw staat
90 ƒ 22 500 Mazda 626 HB 2 OGLX, Fer rood, zeer compleet '89 ƒ 24950~
87 ƒ 13950
V W Golf Diesel CL 5 drs 86 ƒ 13 950
p m ƒ 210 Opel Senator 2 5 E aut, comfort pakket
86/19 950 Mazda 626 2000mj GT HB alle optiers
'85 ƒ 6950—
3x VW Golf 1600 3 drs nieuw model 84 v a ƒ 10 950p m ƒ 180 Peugeot 205 XE 1100cc, 1e eigenaar, rood
90 ƒ 15950 Mazda 626 HB GLX, 1e eig uniek mooi,
Volvo 340 diesel 5 drs i st v n 87 ƒ 11 950
p m ƒ 190 Pontiac Rero aut, sportcoupe, UNIEK
85 ƒ 26 950 Mercedes 500 SEC Cabriolet AMG zwart leer int 87/225000
Opel Ascona 1600 LS hatchb 5 drs LPG '86 ƒ 12 950p m ƒ 205 Porsche 924, 5 bak met, uniek mooi
82 ƒ 21 750 Mercedes 500 SEC coupe, antr grijs kalfsleer int 85 ƒ 74 500
3x Opel Kadett 1300 LS 5 drs 85, v a ƒ 10 950
p m ƒ 180 Saab 9000i, turbo 16 klepper 5 bak, 1e eig
86/24950 Mercedes 280 SE AMG autom , LPG Rialvlgn , verl, 85/29 950 <
3x Opel Kadett 1600 D 4-drs Sedan '87 v a ƒ 14 SOOp m ƒ 220 Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
85 ƒ 10 950 Mercedes 300 Dies zilvmet, sch d spvlgn 5 bak 87/42950
3x Ford Sierra 2 O met/zonder LPG n m '87 v a ƒ 16 950p m ƒ 235 VW Golf Diesel, 3 drs , ww glas
88/16 950 Mercedes 200 Diesel d d blauw get gl, doorlock, 88/38 950
3x Opel Ascona 1600 D 4 drs Sedan 85 va ƒ 7 950 p m ƒ 140 VW Golf GTi 2 drs , diamantzwart, 5 bak
88 ƒ 23 500 Mercedes 200 Diesel 16i AMG vlgn get glas etc 86/2995QNissan Sunny 1600 SLX 5 drs LPG n m '86 ƒ 13 950p m ƒ 210 Volvo 240 VAN station super mooi
86 ƒ 13750 Mercedes 230E inj .diamzw met, sch dak, sp vlgn 88/44950!
Rat Panda 45S 3 drs 86 ƒ 7 950
p m ƒ140 Volvo 240 GL automaat, leder int, met
87 ƒ 19 950 Mercedes 230E autom , saff bl met airco spvlgn 86/32950
Mitsubishi Colt 3 drs autom 84 ƒ 7 950
p m ƒ 140 Volvo 340 DL Diesel, 4 drs, ww glas, 5 bak
88 ƒ 15 750 Mercedes 190E 2 6, 6cyl,AMG 16ivlgn verlaagd, 88/54950_
Merceoes 190E 2 3 autom AMG als 16 klep verl ,87/39 950
Renault 9 TC Sedan 4 drs 84/6950
pm/130 DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD
Mercedes 190E inj AMG, 16i AMG vlgn , verlaagd, 87/32950
Ford Taunus 1600 Bravo i st v n 82 4 drs ƒ 6 950 p m ƒ 130
Mercedes 190, schift kleur Grafiet met getgl
88/34950Honda Prelude coupe 83 ƒ 8 950
p m ƒ 165
INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
Mercedes 190 Diesel AMG, 16ivlgn , verl 1e eig , 88 ƒ349502x Ford Fiesta 1100 Bravo 3 drs 83 v a ƒ 7 950
p m ƒ 130
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MAANDEN
Mercedes 190 Dies AMG, 16i AMG vlg 5 bak, verl 86 ƒ 29 950 '
Toyota Corolla 4 drs Sedan 1312 klep 85 ƒ 9 750 p m ƒ 170
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
Mercedes 190Diesel, 1eeig beige,getgl spvlgn, 85/19950
Ford Escort 3 drs 1400 CL 86 ƒ 11 950
p m ƒ 205
GEOPEND MA T/M ZAT 0900 1900 UUR
Mitsubishi Spacew 1800GLX T Dies 7 p stbekr 88/24950
Mitsubishi Galant 5 drs station LPG onderb 85 ƒ 9950p m ƒ 175
VRIJDAGS TOT 21 00 UUR
Mitsubishi Lancerwagon 1500GL, LPG (onderb), 88/14950
Talbot Horizon 1700 Diesel 5 drs '85 ƒ 8 950
p m ƒ 165
Autobedrijf Lokhorst
Mitsubishi Galant 1 8GL, LPG, allernieuwste model, '89/17 950C
Nissan Micra 3 drs GL 1 3 88 ƒ 13 950
p m ƒ 210
Opel Senator 2500inj aut, LPG, nw mod , extra s, '88 ƒ 32 950
Hoofdweg 177b Zegveld
Peugeot 104 GL 5 drs 83/4950
pm/ 99
Opel Senator 3 OE autom , bruin met, comf pakket ' 8 3 / 7 950
2x Rat Uno 55S, 5 drs '86 v a ƒ 8 950
p m ƒ 165
(Gemeente Woerden)
Opel Omega 2000i LSmj, LPG, 5 bak, etc,
89 ƒ 19950
2x Lada 2105 1500 Sedan 4 drs '88 v a ƒ 7 950
p m ƒ 130
Opel Omega 1800S, rood met, 1e eig , 67 OOOkm 88 ƒ 17 95Q
Opel Senator 2 5i autom overdnve i nst v n schuifdak metallic,
Opel Kadett 1 2S, 5 drs HB, 1e eig , org 32 OOOkm '88 ƒ 14 950
radio trekhaak '87 ƒ 20 950
p m ƒ 330
88 ƒ 17950
Honda Accord 1800 EX autom 4 drs 85 ƒ 11 950 p m ƒ 205 BMK Tussenmeer biedt aar BMW 728i, 5 bak cv 83 13 750 Peugeot 405GR LPG rood, get gl, 5 bak
Honda Civic 1200 GL sport 3 drs 83 ƒ 7 950
p m ƒ 140 met APK voor unieke prijzen Ie Escort 1 3L 5 drs '84 7 950 Peugeot 505GX 2000 LPG, ant gr met zeer compl 88 ƒ 15 950
Ford Escort 1300 3 drs '85 ƒ 9 950
p m ƒ 175 op Audi 100 CC , LPG, 5 bak Escort 13C, 5 drs '86 12950 Peugeot 505 GTD Turbo Dies , d blauwmet, alle opt 87 ƒ 17 950
2x Mitsubishi Cordia 1600 SR coupe '84 va /9950pm/175 4xhoofdst, 5 cyl ,'84 /895C Escort 1 6 sportuitv '86 13 950 Renault 25 GTX 2 2inj, allernwste mod , groen met 89 ƒ 29 95Q
3 900 Renault 25 GTX 2 2mj, roodmet ABS sch d , sp v 88/22 950
Ford Sierra 2 O GL LPG 5 drs 83 ƒ 8 950
p m ƒ 165 Audi 100 G L 5E mj, stuurbekr Honda Qumtet '82
BMW 316 nieuw model 84 ƒ 13 950
p m ƒ 210 turbo mter, enz '82 ƒ 3 950 Mitsub Gal 1 8 T D '85 11950 Renault 25 V6mj, roodmet, airco, ABS Ace sp v '88 ƒ 24 950
Opel Corsa 1200 TRS 3 rs '84 ƒ 7 950
p m ƒ 140 BMW 732i, alpma uitv, ver Nissan Blue Van Ipg 86 8 950 Renault 25 GTX 2 2inj petr groen met, zeer compl, 89/24 950
86 ƒ 18950
V W Golf GTi 3 rs '83 ƒ 10 250
p m ƒ 180 laagd, 16 inch ABS velg enz Kadett station 1 6D 87 15 750 Renault 25 V6mj autom LPG, airco, kalfsl int
'86 ƒ 18 950, BMW 732i airco Kadett 1 6i station '89 24 950 Renault V6mj sportvlgn alle opties,
87/22950
Mercedes 200 sport velg spoiler stereo cass rookzilver
als nieuw 86 ƒ 35 750
p m ƒ 430 magn velg , 4x hoofdst, 8C Kadett 13 station LPG Renault 25 GTS autom rose met, get gl st bekr, 87/13 950~
88/19950
'82
3 950 Renault 25 GTD Diesel Delphinblue met, st b
Mercedes 207 verl dubb schfdeur '83 ƒ 14 750
p m ƒ 220 ƒ8950, Ford Sierra 2 OL
2x Ford Sierra 2 O stat met/zond LPG '87 v a ƒ 17 950p m ƒ 240 Cosworth uitv, LPG, magr Rekord 2 3 D stat'85 14500 Rover Sterling 825 inj, 24 klep aut (Necam) LPG, 88/27950
velg , super apart, 85/12 950 Senator 2 5E aut'82
9750 Rover 2600 vandanPlas autom , LPG zeer compl , 8 6 / 9 950
*Wij geven minimaal ƒ 2 500 tot ƒ 3 000 terug voor uw oude auto Ford Sierra 1 8GL, laser coupe Peugeot 309gr dies '8718950 Saab 9000i inj 16 klepper, airco ace , alles elektr, 87 f 24 950
88/19950
ongeacht de staat *Hoge inruil prijs voor uw auto, motor of 87, alle optie's nieuw ƒ 12 950 Volvo 244 GL LPG 79 3 950 Saab 900 3 drs combi coupe, zilv met 5 bak
5 950 Toyota Celica 1600 ST, 3 drs liftback magn vlgn 87/19950
caravan *zonder inruil extra korting *Wij geven 3,6 of 12 maan Ford Granada 2 3 de Lux, LPG VW Golf Diesel '82
Toyota Carma 2000DX Diesel 5drs liftback, bl met 89/19 950
Alle auto's APK gekeurd
den garantie *Al onze occasions worden getest en gekeurd en schuifd , enz , '82, ƒ 2 950
VW Golf Diesel, rookzilv , get glas doorlock
87 ƒ 12950
afgeleverd inclusief keuringsrapport * Alle occasions worden Ford Taunus Station, LPG, '82 en 3 mnd Bovag garantie
Volvo 765 GLE stat car aut, led int, airco
87 ƒ 36 950
AUTO
DE
RIJP
BV
met radio/cassette en automatten of een volle tank benzine of 3 ƒ2450, Rat Argenta 20 twin
maanden wegenbelasting afgeleverd *Uw financiering ter plek cam motor, LPG, enz , duurste
Tel. 02997-3709.
ke geregeld met extra lange looptijd extra lage rente vanaf uitv, 84 ƒ 3950, Lada2107 15
10,3% nu reeds vanaf 18 jaar.en ook financiering voor 65+'ers * liter, LPG, hoofdst toerentel, Citroen AX 10 E
1988
BIJ aankoop van een occasion worden uw reis kosten vergoed enz, '85, ƒ3950, Lada Niva Citroen BX Leader
1986
Jeep 4 Wheel drive, zeer brede Citroen BX 16 TRi
1986
Kruisweg 1493 - Hoofddorp
velgen, '85, grijs kent ,/4950, Citroen GSA X1
1983
Garage Peters, Nieuweweg 190
Lancia Bèta, 3 drs coupe 2 O Citroen Visa 11 RE
Tel. 023 - 292 400
1985
liter,
abs ,nw staat
alles Citroen Visa 14 TRS
Veenendaal Telef 08385-42411
1986
elektr 78, ƒ4950, Mercedes Daihatsu Cuore 850 TS 1988
Alfa Romeo
AUDI
300 Diesel autom doorlock, Fiat Tipo 1400 DGT
Geopend maandag t/m donderdag 900 1900 uur
1989
enz,
'83,
ƒ9950,
Mini
1300
vrijdag 90021 00 uur en zaterdag 900 1700 uur
Honda Civic 5D Wagon 1983 Audi 100 autom 23 E 9 88
Alfa Romeo
Spec verlaagd, magn , velg , Honda Civic
1988 (mod 89), briljant zwart met
enz, 82, ƒ2950, Mazda 323, Mitsubishi Colt
onderdelen
1983 36000 km v d Akker BV,
autom , '81 nieuw ƒ2450
Nissan Bluebird 1600
1987 specialist m VW/Audi,
Vezendmg door het hele land
GROTE PAAS-SHOW BIJ'
Mitsub Colt Eterna, Jubil uitv , VW Polo Van diesel
1988
FA TUINDER C V
'85 ƒ5950, Mitsubishi Galant Autobedrijf G J Oldenhage 040 541488
HYUNDAI
LEIDSCHENDAM
23GLX Turbo Diesel, '83, alle Lisserdijk 347, tel 02521 14918 Audi 100 Avant Diesel, 8 85,
TELEF 0703874403
optie s,
oa,
stuurbekr,
saffierblauw
met,
dakrailmg
in Lisserbroek
ƒ4950, Nissan Stanza 1 6GL,
v d Akker B V , specialist in
Chevrolet
4 drs, Sedan, LPG,, 5 bak, DUTCH Off Road Association, VW/Audi, 040541488
Postbus
enz , 83, ƒ3950, Nissan Blue Terreinauto Club
Audi
100
Turbo
Diesel
8
87,
Citation 6 cil, hatchback 1980
bird 1 8GL '82, ƒ 1 950 Opel 9042, 1006 AA Amsterdam
2e PAASDAG GEOPEND VAN 1000 tot 1700 uur
lago met, schuifd 126000 APK mrt 91, Ipg beige metal
Senator 2 5E, CD uitv , autom ,
LET OP1 Autobedrijf
km
v
d
Akker
B
V
specialist
lic, ƒ5000 Tel 0296892321
BMW 316 1 8 ,veel ace
'85/17 950 magn velg, enz, 85/13950,
m VW/Audi, 040 541488
JOHAN BOOM
BMW 320 6 Cil, LPG
'81 ƒ 6950 Opel Senator 303 LPG CD
Citroen
BMW 316 LPG
82 ƒ 6950 uitv , alle optie s, 81, ƒ 4 950, Zuiderakerweg 83 (oranje hek) Audi 80 1 9 E, 87,(3x), torna
A dam Osdorp,
dorood,
steengnjs
met
Citroen BX 16 TRS
'84 ƒ 9950 Opel Rekord 23 diesel, 80,
Tel 020 105478 /101021
d blauw met v d Akker B V , 2CV 6 CHARLESTON 1982
Citroen Visa 11 RE
8 4 / 5 9 5 0 ƒ1 450, Opel Ascona 20 SR,
specialist
m
VW/Audi, (bordx
Daihatsu Charade GT Tl Turbo
'89 ƒ 21 950 zeer snel, 82, verlaagd magn Alle auto s APK Hoge inruil
rood/zwart) ƒ 2100
Financiering mogelijk
040541488
Ford Sierra 1 8 CL automaat
88 ƒ 28 950 velg , enz , ƒ 3 450, Opel
APKfeb 91,0250338798
Ford Sierra 2 O CL 3 drs, LPG
'88 ƒ 22 950 Kadett.LPG, 87, nieuw staat, va ƒ 5 000,1 jaar volledige ga Audi 80, Diesel 1 88 zwart
2CV 6 CHARLESTON 1982
rantie evt m eigen woonplaats
Ford Sierra 1 6 CL 5 drs, LPG
87/17 950 ƒ11 950, Opel Kadett 19
met, schuifd c v , alarm
(bordx
rood/zwart) ƒ2100
Ford Escort 1 3 Laser
'85 ƒ 10 950 Ralley Coupe verlaagd spec Geop 900 tot 1900 u
v
d
Akker
B
V
,
specialist
m
APK
feb
91 02503 39798
Mazda
323
GLX
1
7
D
eind
87
velg
,
enz
,
79,
ƒ
2
950
Ford Escort RS 1600
'82 ƒ 11 950
VW/Audi, 040541488
Citr BX Chamonix 5/89, rood
Honda Accord 2 O EX Sedan
87 ƒ 23 950 Peugeot 505GR diesel, 5 drs, ƒ13950 Ford Escort 14 CL
'84,
blauwmet, bijna '87 ƒ 13950 Opel Manta Audi 90 2 3 E, 87, lago met 10000 km 5 d, radio/cassrec
Hyundai Stellar 2 O GSL LPG
'87/15 950 station,
Schadevr ƒ18500 020365121
Hyundai Stellar 1 6 SL LPG
87 ƒ 14 950 nw staat ƒ 6 950, Peugeot GSi m 86 ƒ 14 950 Opel Kadett v d Akker B V 040 541488
Hyundai Stellar 1 6 GSL
'86 ƒ 11 950 305GR, zilvermet, 81, ƒ 1450 1 3S GT uitv eind '86/12 950 Audi Coupe, 89 (nieuwste
Citroen BX 16 TRI 7 88 75000 ,
Hyundai Stellar 1 6 SL
' 8 5 / 8 950 Peugeot 305 Break, '82 ƒ 1 950, Ford Escort 1100 Laser b j '86 model), 2 3 E, tornadorood div km , d bl elek schuifd extra s
1e
eig
ƒ9950
VW
Jetta
1
6
Hyundai Pony XP 1 5i Olymp
'88 ƒ 13950 Porsche 924 nw model, 5 bak,
opties
ƒ 20 000
beneden Uitst st ƒ15200 020245708
Hyundai Pony XP 1 5 GL Olymp , LPG
'88 ƒ 14 950 stereo, alle optie s, '82 GLbijna'86 LPG ƒ 10950 Nis nieuwpnjs v d Akker B V ,
san
Bluebird
2
OSLD
nw
mod
Citroen VISA 14S wit 3 85
Hyundai Pony XP 1 5 L
'87 ƒ 12 950 / 17 950, Renault 5GTL, 82
specialist m VW/Audi,
5 bak 120000 km APK 91
Hyundai Pony XP 1 3 GL Sedan
86 ƒ 12950 zilvermet, ƒ 1 950, Renault 87 ƒ9950 Nissan Micra 040541488
orig '881e eig ƒ11 950 Honda
Vrpr ƒ4500 020969618
Mazda 626 HB, Diesel
85 ƒ 12 950 18TS, station '83, ƒ2450
Mercedes 190E 2 3 / 1 6
'85/51 950 Toyota Corolla DX coupe, '84, Civic 1 2 spec b j 86 1e eig Audi Quattro 200 pk, 1 88
CX 25 RD break 1e eig bj 4
Mercedes 260 SE, autom div ace
'87 ƒ 62 000 ƒ4950, Talbot 1510GLS, '82, ƒ 10 950 Nissan Bluebird Com tornadorood zwart leer airco, 87 120000 km Autobedrijf
A
B
S
schuifd
,
Audi
stereo
bi
Diesel
m
86
ƒ
9
950
VW
Golf
Mercedes 280 SE autom div ace
'83 ƒ 27 950 nw staat, ƒ 1 950, Talbot Hori
Wim van Aalst Bozenhoven
Mercedes 300 E, autom div ace
'89 ƒ 92 500 zon 1 5GL, super mooi, 82, Diesel LX b j 83 ƒ6950 d enz 119000 km Nw prijs ± 119 Mijdrecht 0297984866
ƒ175000
Vrprijs/85000
troen
BX
RE
eind
85/7950
Mercedes 230 E, Airco, div ace
85 ƒ 37 950 ƒ 1 950 VW Golf GL diesel, '79
Honda Civic Sport b j '84 LPG v d Akker BV specialist m T k Ciroen GSA nette goede •
Mercedes 190 D, div ace
88/44 950 ƒ 1 950 VW Passat station
auto.bj 81, APK 1 91, ƒ 1650 j
Mercedes 190 D autom , div ace
'86 ƒ 34 950 diesel,'81, ƒ 2 450, VW Pickup ƒ5950 Renault 5TL 86 VW/Audi, 040541488
Tel 075 164029
Mercedes 190 LPG div ace
'83/23950 bus met dubb cabine LPG, ƒ 7 950 Mitsubishi Galant Tur Audi Quattro 200 pk, 6 '86
Mercedes 200 D, als nieuw
"83 ƒ 15950 enz nw model, 81, ƒ3950 bo D bijna 83 ƒ3950 Austm briljantzwart met airco, A B S ,
Mitsubishi Lancer Diesel
'86 ƒ 12950 Volvo 264GLE, 6 cyl LPG,'81, Maestro bj'85 LPG ƒ4950 65000 km Nw prijs ±
Nissan Kmgcab Diesel 4x4
87 ƒ 27 950 ƒ4950 Volvo 244GLE 4 cyl, Div auto s v a ƒ600 tot / 165 000 Vr prijs/65 000
Opel Rekord 2 O S LPG
'86 ƒ 15 950 mj, leder int, schuifd , enz / 20 000
v d Akker B V specialist in
Opel Rekord 20 S LPG
85 ƒ 12950 81, ƒ 3 950, Volvo 343DLS, 20 Volvo 340 DL LPG nov 87, VW/Audi, 040541488
Opel Rekord 2 O S
83 ƒ 8 950 liter, LPG, rood, '82, ƒ3450, Volvo 66 DL 81 Citroen 2 CV6 Te koop van 1e eig (Oort)
Opel Kadett 1 2 LS 5 drs
'85 ƒ 12500
84 Ford Capri 20 S '79
AUDI 100 CC, 2300 mj LPG
Renault 25 Turbo Diesel
'85 ƒ 16 950 Inruil/garantie mog , Emmikho Binnenkort Ford Transit 2 5 D
an '87, d blauw metallic veel
o a 2 CV s AX BX
Renault 25 GTS
86 ƒ 17 950 venstr 6, Amsterdam Osdorp, 86, Escort 1 3 L '84, Opel Ka
access, klokgaaf Inlicht tel
vanaf ƒ2750 excl BTW
Skoda 130 L 5 bak
86 ƒ 4950 (parallel aan Tussenmeer),
dett 1 3 LS 4 drs 86 Autobe- 075351780
Tel 020932750
Skoda 130 L
8 4 / 2 950 020 106943/02507 13789
drijf Ko Peek Wilnisse Zijweg
S Stevinstraat 12a Adam
Toyota Corolla 1 3 SLX
'87/15 959
28 A. Mndrecht 02979 81458
Toyota Corolla 12 klepper
85/11950
Daihatsu
VW Passat Diesel Variant VAN
'87 ex ƒ 12800
n
BMW

Fred Hehl autobedrijven BV

Tel.: 03489 - 868/853

Fred Hehl Autobedrijven BV.

VAN BATUM

ingdijk
autoverhuur

APK

AUTOBEDRIJF VAN BATUM BV
RIJKSSTRAATWEG 25
1969 LB HEEMSKERK
OFF DEALER HYUNDAI, APK EN VVN KEURINGSSTATION
LID BOVAG INRUIL/GARANTIE/FINANCIERING MOGELIJK
3 TOT 12 MAANDEN GARANTIE

TEL 02510-32956 FAX. 02510-47714

KEURINGEN

ƒ63,50
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
3raft De Rijp tel 02997 3709
KLAAR TERWIJL U WACHT
Vouwwagen Andre Jamet, C
pers ± 10jr oud met Berm
euken ' 1275 020 132857

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN

otto nwuwenhuizeri bv
Overtoom 515. Amsterdam
(020) 12 96 04

T k a BMW 525 aut, 7 88
63000km diamantzwart Veel
opties Vrpr ƒ75000 Tel
03200 33257 na 1800 uur
Wegens aank oldtimer BMW
316 78 i z g st APK dec 90
metallic groen 2e eigenaar, pr
ƒ4250 Tel 0296892819

Daihatsu Curore DL taj 1983
APK gek nw accu radio, m
terval ƒ3500 0324023952

Honda
Honda Prelude m elektrisch i
schuifdak bj 82 Vr pr ƒ 5000
Tel 020969884
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Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel
020-799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020-713581.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
Fiat

Isuzu

lAT REGATA 85 S, 37000 km,
ouwj. '86, i z.g.st. d.gnjs
-etal. APK tot 9/90, ƒ 10.000.
'ol 02972-4909 na 1800 uur.

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

lat Ritmo diesel, '83, APK
ek., puntgaaf, ƒ2950. Inr.
g. Tel.-02990-37825.

Lada

Autobedrijf Ridderbos
Uno 45, m. '87, puntgaaf.
LADA - DEALER
v
gar.
ƒ6950.
Tel. Vanwege het enorme verkoop
12990-37825.
succes van ons SAN REMO
lat Uno 60 S, m. '88, i.z.g.st. aktie-model,hebben wij nu
een ruime keus m goede
9950. Inr. gar. fmanc.
betrouwbare occasions me
'el 02990-37825.
eventueel 1 jaar BOVAG
,at Uno 60S Silver '86. Gelev.
garantie en tot 6 jaar
37 65.000 km. 1eeig./ 10.500
carrosserie garantie.
'el 02995-4840
Nu zeer aantrekkelijke 100%
FIAT VERMEY B.V.
financienngs
mogelijkheden
euze uit ruim 35 occasions. TEGEN LAGE PRIJZEN.
., Philipsweg 13, Uithoorn.
Zuideinde 28-30 Landsmeer.
el 02975-62020
Tel. 02908-1297

OCCASIONSHOW
•IJ AANKOOP BOVEN ƒ 7000,-

<LEURENTELEVISE
KADO

Lada
Meer Garage
ünnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

SPECIALIST

020-929548

"WEISS"bv

Goede LADA STATIONCAR
2104 1.5, bj. '87, radio, trek
haak, km-stand 40.000, ƒ 7750
Tel. 020-450108.

•urg. de Vlugtlaan 119, A'dam

tel. 020-133579
,10 60 S, wit 5-'87. R/cass,
•2000km. APK '91 ƒ 11500 +
•ekh. Tel 02987-1623.

Ford
ord Escort '78. APK. Prijs
1500. Ford Sierra Combi 2.3
'87, trekhaak, 90.000 km,
•\t opties. Autobedrijf Jan
Vals. Tel.: 02902 - 1697.
ord Escort, nw., m.
11 950. Inr.gar. fmanc.
ei 02990-37825.

'87,

ord Resta 1 8 diesel, m 89,
eg. verandering van baan,
ele extra's, ƒ20.950. Tel.
20-6656460 of 5514630 werk.
KEUZE UIT

14x Scorpio
ALLE IN A1 CONDITIE
°t van ƒ 16 350 t/m ƒ39.650.
Officieel Ford-dealer
KALMTHOUT & v. NIEL BV
Marktplein 11-29, Hoofddorp.
InL tel. 02503-13441.
Scorpio 25 CL D 1986-Sierra
20 L 1984, Sierra 2.0 L. 5 drs,
'983- Escort 1.6 XR 3 vele ex-a's nov. '86-Escort 1.3 GL
1981, Resta 1.1 Rnesse 1987:
'esta 1.1 CL '86. Autobedrijf
\o Peek Wilnisse Zijweg 28 A
Mijdrecht. 02979-81458.

Hyundai
HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
idustneweg 27 020-995176.

LADA WETTER
Samara 1.3
'86/8.25C
Lada 1200 S
'85 ƒ3.750
Lada 2105 1.5 GL .'88 ƒ8.750
Lada 2105 1.5 GL .'87 ƒ 7.250
Lada 2105 1.3 ....'86 ƒ 6 000
Lada-2105 1.2 .. .'86 ƒ 5.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
T.k. Lada 2107 1.6, 5 versn.
rood, nw banden, radio en APK
0491 VVN bj. 1986 70.000km
02503-14097/02526-87613.

Met volle BOVAG-Garantie
Vele merken m alle prijsklassen

Alto GL, Sdeurs '87
17 000 km
. . . . ƒ 10.750
AUTOSERVICE WETTER
Tel 02907-6572

Opel Ascona 1.9, bj. '78, nwe
APK, ƒ 1300. Tel. 075-705575.

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15 Tel. 020-360401

ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdam

(020) 12 98 04

Service en
reparatie

Lonst Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
104 ZL
'82 ƒ 2.750
104 GL
'80 ƒ 1.750
205 Junior
'87 ƒ 12.750
205 Accent
'86 ƒ 11 500
604 STi Autom, . .'82 ƒ 5.400
Talbot Horizon automaat .
'82 ƒ 2.950

Volvo
VOLVO-DEALER BIEDT AAN
740 GL, Diesel
.. 1987/1988
740 GL
10-1987
740 Turbo
10-1986
740 GL, LPG
1986
240 GL
1987
240 GL, LPG
1986
480 ES
'86/'87
360 3x
1986/"87
340 Schakel, 6x . 1985-1988
340 automaat, 8x . 1985-1988

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt mcl
VOLVO-DEALER BIED l AAN APK en leen auto ƒ 299,740 Sedan GL Aut., LPG '84
eldig voor 90% alle merken
740 Sedan GL Diesel ... '86 Auto Centrum Duivendrecht
740 Benzine Turbo . .. '86 Industneweg 27 020995176
740 Sedan GLE Aut, ABS '87
APK keuring geen afspraak,
740 Sedan GL
'
klaar terwijl u wacht Ook reparaties en onderhoud Gar.
Park Garage
West-Center 122476

't Gooi B.V.

Nijverheidsweg 20
1271 EA Huizen
Telef. 02152-64480.

Van Vloten
Amsterdam 66 - 340 - 440
uw
Volvo-dealer

sloperij, alle gebr en nw ond ,
motoren enz Tev alle repar.
02523-72129 of 06-52702400.

Meeuwenlaan 128
020-369222.
Ook voor leasing

Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505.

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

Volvo 66, bj. '79, APK, ƒ 1400. Volvo 240, wit, '85, LPG, APK
Tel. 075-705575.
2/91, i.g.st, open d , div. ace.
VOLVO 740 GL, 6-'85, d.blauw ƒ6950. 020-453343, na 18 u.
met., LPG, m nieuwstaat, Volvo 440 GL, 5-'89, zwart, get.
/ 17.500 v d Akker B.V.
glas spoiler ƒ 27.000
040-541488.
Tel. 02990-46105

Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

"ir randstad uitzendbureau
Gonst. Huygensstraat 22:
Tussenwonmg met tuin zuid, achterom Ind entree,
hal, toilet, woonk. met open haard, luxe keuken met inb.app 1eet..2slaapk., badk. met douche en wastafel
2e et • slaapk., mog tot 2e, vlienng, c.v
Vr.pr. ƒ179.000,- k.k. Vrije vestiging.

Burg. Engelbertsstraat 78:

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Tel 020-754193

Vrijst. woning, 2 schuren, veel glas m lood ramen Ind
entree, hal, toilet, doorzonk. (30 m2), open haard, keuken 1e e t : 3 slaapk met wastafel, douche, c v
Vr.pr. /219.000,-k.k.

Auto's te koop
gevraagd

Gasthuisstraat 6:
Vnjst. woonh. op ca. 250 m van strand, bouwj 1978,
kl. tuin op zuid/oost Ind : entree, hal, toilet, gr. woonk
met open haard, open keuken, slaapk., berging 1e et
2 slaapk., badk., 2e toilet, gr berging, vlienng, c v .
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw bewijs. Tel 020-105478

Patrijzenstraat 44:

HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs, geen
sloopauto's Tel 02990-37825

4-kamermaisonnette, balkon z/w, terras zuid. Ind.
beg gr ruime slaapk., wastafel, bergk 1e et. entree,
hal, woonk , keuken, 2 slaapk. met vaste kast, toilet,
badk met douche, c.v. Serv.k. ƒ410,- p m.
Vr.pr. ƒ155.000,- k.k.

Trompstraat 21/7:
luxe 3/4-kamerapp op 4e etage. Ind. entree, hal,
woonk. met open haard, toilet, keuken met mbouwapp„ 2 slaapk., balkon. Serv.k. ƒ250,- p m Het app
wordt mcl. vloerbedekking en luxaflex opgeleverd en
geheel voorzien van thermopane begl.
Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.
Winkelpand m centrum, opp ca. 60 m?, voor vele doelemden geschikt, c.v.
Vr.pr. ƒ 89.000,- k.k.

CHRIS HARDENDOOD

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

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

Bedrijfsauto's

telefoon 023-385478

VAN

Zandvoorts Nieuwsblad

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

AUTOBANDEN

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Fa. Veldwijk
AKO

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Porsche

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossen s

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

adverteer in de krant

Renault

Mazda323, nw mod., '82, puntPEUGEOT
gaaf, ƒ2950. Inr. mog.
RENAULT 11 TL '84, APK gek., 205 GE 67.000 km 84 8.900
Tel. 02990-37825.
rood, mcl radio/cass deck, van 205 GE 80.000 km 86 10450
MAZDA 626 '84, wit, LPG, APK part., m perfecte staat, ƒ 5500. 205 GL 63.000 km 85 10.750
205 GL 44.000 km 85 10900
4/'91, trekh., prijs n.o.t.k., Tel. 02981-1593/020-368691.
i.z.g.st. 075-350893.
Renault 25 GTX 2-'86, Renault 205 GL 78.000 km 83 7 250
205 GR 50.000 km 88 18250
Mazda Regato stationcar m, 5 TL, 1-'83. BEREBEIT, Amstel- 205 GRD 65.000 km 87 18.900
dijk 25, 020-6627777.
'82, ƒ 2950. Inr. mog.
205 GT 32.000 km 87 17.500
Tel. 02990-37825.
Renault 5, 1982, 42.000 km, 205 XE 49.000 km 87 12750
•\eus uit 20 Lancia occasions
APK 2/91, gave auto, vr.pr. 205 XE Jr 44.000 km87 12.950
ƒ2950,-. Tel.:075-311473.
205 XLD 78 000 km 87 16750
Delta HF Turbo
'88
205 XR 43.000 km 87 16.900
ƒ29.50
RENAULT AMSTERDAM
Een
PERFECTE
Seat
occasion
p
205 XR 34.000 km 8717500
nsma 1600
'86 roopt u vertrouwd bij Seat
Top occasions met 1 jaar
205 XR 34.000 km 87 19250
ƒ 12.950
garantie
Auto Centrum APC, 2e Schin
205 XRD 70.000 km 87 16000
Uno Rre '88 Demo, 4000 km kelstr.
Wibautstraat 224
18-28.
Tel.
020205 XS 60.000 km 87 16950
ƒ 15.750
020 - 561 96 11.
763333/763334/763335.
205 XS 74.000 km 87 16.75
Thema 2000 Turbo '87, airco,
biza 1.2 c!., 40.000 km, m. '88, T.k.a. Renault 5 autom., luxe 305brGR111.000km84 7.95
ABS, ƒ31.950
uitv., b.j. 7/'89, vr.pr. ƒ 19.500. 305 GT 98.000 km 84 795i
ƒ8950. Inr.gar. fmanc.
Tel. na 18 uur, 020-6649959.
305 GTX 111.000km86 11.751
Leasing v.a. ƒ550,- p.mnd. Tel. 02990-37825
309 GL 1.1 56.000 km86 13 25C
Seat Marbella, grijs kent., b.j.
309 GL 1.1 56.000 km86 12.951
eind '87, 38.000 km. Vr.pr.
309 GL pr 51.000 km87 16751
ƒ8000. 020-960421.
Off. ROVER DEALER:
309 GL pr. 34.000 km87 17.80C
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg 309GR1.6110.000 km8612 65
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
De Rinesstraat 22,
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
v.d. Madeweg 23 bij Makro
309 XE Score
88 1850C
Amsterdam, t.o. Makro
A'dam - 020-6686146.
Rover 213S LPG, m. '88, 309 XL 26.000 km 87 1750C
309 XL 18.000 km 87 1790C
ƒ 12.950. Inr.gar. fmanc.
I
405 GL 1.4 38.000 km88 21.90C
405 GRD 42.000 km 89 34 OOC
405 SR 1.6 82 000 km87 22.50C
505 GTI 101.000 km 86 1725
DATSUNCherry 1.3, '82, APK 505 GTI 90.000 km 85 1650C
gekeurd, met. grijs, 86000 km 505 sel. 110.000 krn85 1225
'r. ƒ 1650. Tel. 02977-20292.
DIVERSE MERKEN
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vri|dag m Het
vlicra SDX m. bl. 11-'86 apk
Parool
91. 48.000km. rad /cass + al- Rat'Panda 750 CL 89 1185
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w..
Ford Scorpio 2.0 CL 87 1990C
es dr. ƒ 10.500. 02987-1623.
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Ford Scorpio 2.0 GL87 21.90C
r. F. Sierra Combi '86+
Courant, De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Renault 9 GTX LPG 86 1125C
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
Nissan Micra GL, m. '89, als Seat Ibiza 1.5 GLX 89 1945C
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
nw, ƒ 12.950. Inr.gar. mog.
Volvo 740 GL
862050C
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
*el. 02990-37825.
WESTELIJK HALFROND
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
iunny 1.3L, 3-drs., 9-'87, Sunny Amstelveen - Tel. 020-455451
.3SLX,4-drs.,2-'87,Sunny1.3
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
!LX 3-drs., 3-'87, Sunny 1.7 D
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
RondaS drs., 2-'87. BEREBEIT,
1200 m2 SHOWROOM
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
NIEUW EN GEBRUIKT
Schnfteli|k: Vul de bon in e'n zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
lUNNY 1.4 SLX, 4-drs sedan, Ivd Madeweg 1.020-6683311
Algeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokin
3/'89, mcl. aoc. Nw.pr. ƒ 26.600, f Naasl Metrostat D drechl
l l O, Amsterdam.
nu ƒ21.000. Tel. 02993-72637.
ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren.
bij het Olympisch stadion VerAmstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend, Weerwul 19;
koop nw. en gebr. Peugeots.
Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33;
Ook inkoop Tel. 020-6629517.
Zandvoort, Gasthuisplem 12.
ubaru Mini-Jumbo 5-drs. radio
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die
e eig., '85. Vr.pr. ƒ4750.
vóór dinsdag ló.00"uur of donderdag 20.00 uur in ons
el. 075-160057.
bezit zi|n, worden de volgende dag reeds geplaatst.
Saab 900I, schuifd. enz APK
Totale oplage 730.000 exemplaren.
MOOY EN ZOON met. bl., LPG, 123000 km, 4
v
h
Museum
autobedrijven
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
'81. Vrpr. ƒ6200 020-902648.
3 regels
ƒ25,off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Advorlüren in
Voor elke extra regel ƒ11,Voor nieuw en gebruikt.
..SHOWROOM
mm-prijs
'
ƒ 5,68
Ruysdaelkade 75 A'dam-0 Z
FAX 020 6656321
Info. 6623167 - 732853
mm-prijs met vignet ƒ 6,10

Lancia

Bijna klaar met je opleiding en wil je voor je de zon opzoekt
nog wat bijverdienen? Wij hebben verschillende full-time en
part-time mogelijkheden Voor de ochtenduren zoeken wij
medewerkers op een bloemenveiling, maar werk je liever 's
middags of 's avonds, dan hebben wij verschillende
mogelijkheden m de horeca

Corn. Slegersstraat 2:

Accessoires en onderdelen

Mazda

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

Koop- of VERKOOPPLANGarage LAME gespecialiseerd NEN? Bel dan snel Nationale
m remmen en frictie, APK. Kar- Occasionlijn 023-365206
perweg 10 Tel. 020-6643523.
• De autorubriek
Garage ROBE, gespec m rem„SHOWROOM" heeft
men en fricties Comeniusstr.
een oplage van 730000 ex.
455, «20-177388 Lid BOVAG.

Te koop Opel Rekord 205, b
Alle auto's met
1982, in goede staat, APK 4-91
3 Maanden Bovag-Garantie
ƒ2.850. Tel. 020-317453.
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47
T.k. Opel Ascona Diesel, bj
Tel. 020-237669.
RADIATEURENFord Escort 1.3 bestel (ver- BLOKSMA
9/'86, grijs metallic, 5 bak, ge Peugeot 505 GL Cnstal, 5 vers., hoogd) '84 en '85 ƒ5750 en warmtewisselaars, Kapoeastint glas, radio, vr.pnjs ƒ 12.000 bj. '83, APK 9-'90 ƒ3150. ƒ6500. BEREBEIT, Amsteldijk weg 17, A'dam, 020-148385.
WESTDORP
25, 020-6627777.
vertrouwd en bekend adres Tel. 020-948545 of 208843.
075-701974
voor uw nieuwe of jonge LADA T.k. Opel Kadett club, 1.3 N
T.k. 104GL, bj.'81,hchtbl.,z.g
Natuurlijk met echte BOVAG wit, 28000 km, okt. 87, mcl
onderh., APK 1-'91, pr. ƒ2950.
garantie en APK keuring. 100% trekh. ƒ 17.850. 02152-50472.
Inl. S. Kluiving: 020-936187.
financiering, v.a. ƒ250 p.m.
Totale opheffing alles moet weg
gloednwe Peugeot 205 XL,
NIEUWE LADA 2105 1.2 ƒ 9995
-Noord T.k.
bj.
'89,
weinig
km,
5-bak,
zwart,
NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ 13.995
Schaafstraat 24, A'dam-N.
•f radio-cass.rec. dig pr.
uit voorraad leverbaar.
Tel. 020-361153
n.o.t.k. Tel. 020-109785.
AUTO VAN DEZE WEEK;
voor zeer lage prijzen.
Lada 2104 1.5 jan.'86 ƒ 6000. Voor de liefhebber t.k. Opel Ka T.k. Peugeot '84 304 Break,
dett
b.j.
1972.
Prijs
n.o.t.k.
Tel
adres verkoop'
38.000 km, uitst. st., nwe gas020-148137.
Adm. de Ruyterweg 398,
nst, ƒ6500. Tel. 020-158829.
A'dam, tel.: 020-825983.
KOUDIJS PEUGEOT
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
• 3 maanden garantie op arLADA-DEALER
beidsloon en onderdelen.
Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402
biedt aanPorsche 911 SC coupé 3.0, '82,
• geen eigen risico
2105 1.3
'86 ƒ 5 250 zinn. met., d. blauw leer,
• geen uitsluitingen
APK „NOORD"
1200 S
'87 ƒ5.250 16 inch. fuchs, elektr. ramen,• geen kilometerbeper- continu autokeuring, geen af- Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
1200 S
'88 ƒ 8.750 spiegels.-schuifd. enz. 139000
king
spraken, geen reparaties, ƒ 75,Verrijn Stuartweg 6, Diemen km., onderh. rek. ter inzage.
• geen bep.bepalmgen all m. Let op het juiste adres merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
TEL. 020-992865.
ƒ58.500. v.d. Akker B.V.
• omruilgarantie
Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
Lid Nevar.
040-541488.
• aanvullende gar. mo- A'dam-Noord Tel. 020-362690
gelijk
T.k.a. Lada Niva, bj. 87, kl. wit
extra brede velgen, radiocass.
50.000 km. nooit terr. mee ge
reden. Vaste pr. ƒ 11 000.
Tel. 020-853530.

Randstad
heeft volop
werk
Scholieren/studenten m/v

(s)loopauto's

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto's
Tevens verkoop van alle merken onderdelen Gespeciali1e 10 lessen a ƒ25
seerd in verkoop van motoren
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Inbouw mogelijk Osdorperweg
1
Kwaliteit staat voorop
520 A, Amsterdam-Osdorp
overdag
.. .. 020853683 Tel 020-107566
's avonds
. . 020-181775
Purmerend . .. 02990- 34768 AUTOWRAKKEN tegen de
Zaandam
. 075-174996 hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Tel 020-361178/02907-6248
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Grote sortering ONDERDELEN
Gratis halen en brengen
van alle schade-auto's, alle
Tel A'dam 020-942145
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435

Peugeot

COBUSSEN Amsterdam
Sinds 1930.
LEEUWEKEUR, gebr auto's
Peugeot 205 XE accent'86-'88
Opel Kadett 1.3 S hb, LPG, nw Peugeot 205 La Coste ... '85
mod. '87, ƒ11.950. Inr.gar.
Peugeot 205 XLD
'87
fmanc. Tel. 02990-37825.
Peugeot 309 1.3 profil ... '86
Opel Kadett 1.6 diesel, m. '87, Peugeot 505 GL Break... '87
sedan, 90.000 km., ƒ 13.650.
Tel. 02907-4764.
Ook andere merken o.a :
'87
Opel Kadett station 5-drs., bj Rat Uno 45S
Rat Uno 60 diesel
'87
'82 ƒ 2900. APK 075-158811.
Volvo 360, LPG
'
Opel Kadett station LPG, '82, VW Golf CL
'84
nwe APK, ƒ3950. Inr. gar.
enz. enz.
Tel. 02990-37825.
3 Mnd 100 % garantie
Opelcentrum Geldrop heeft 70 aanvullende gar. mogelijk.
ANWB gekeurde occasions.
Baarsjesweg 249-253
Emopad 43, Geldrop. Zien is
Amsterdam 020-121824.
kopen, info 040-862483.

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwarmg RDW

Rijscholen

T.k. probleemloze TOYOTA
TOYOTA DE GRAAF
CARINA de luxe 4 deurs, kleur
nieuw + gebruikt
beige Bouwjaar 1982, m goeCondensatorweg 44
Zeilemaker-Opel
de st Prijs ƒ3.250,-. Tel
A'dam-SIdijk mfo-865511
INRUILWAGENS
020-310016 na 19.00 uur.
Weg. aankoop motor Corolla
Constant keuze uit 100 auto's
Celica 1 6 ST grijs metallic
HB1.6XL, bj. 3-'89, 20.000 km
Burg. D. Kooimanweg 7,
model '84 glaz.schuifdak
wit, radio/cass, gar. gestald.
Purmerend 02990-22551.
trekh.,stereo,LPG, ƒ10500
Nw.pr. ƒ 24.395 vr.pr. ƒ21.500.
tel.02507-14784 na kant.uur
Tel. 020-276588.

OPELCORSA 1.2de Luxe, 3deurs, 3-'84, l.groen met., APK
'91, ƒ7500 mcl. radio/cass. op
slede. Tel. 02963-5099.

autolak

Autosloperijen

Goedkope autoverz met termijnbet 100% autolening Bel
of bezoek onze mfowmkel De
Rijpgracht 2, A'dam
Tel 020-869356 PWO Ass

Diverse Alto's
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv
Off Sub dealer Wim v. Aalst
Bozenhoven 119, Mijdrecht
Tel. 02979-84866.

BAARSJESWEG 199, Amsterdam-W. Info 020-182525
Opel Ascona 1 6 S, '81, LPG,
groen met., radio/cass/stereo
+ trekh. Opel Ascona 2-drs.,
'79, 2LS APK gek. Autobedrijf
J. Wals. Tel.: 02902-1697.

Autofinanciering
en verzekering

voor A'dam Noord e o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343

Toyota

INRUILWAGENS

Autoshop J Schievmk, Rozen'
gracht 69-71-73, A'dam Tel,
020- 234986 Accu's, impenals,
ladder- & fietsdragers Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's. Grote sortmg onderdelen, gereedschappen & autolak

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

T.k weg huwelijk nwste model
Suzuki swift 13 GL, 12.000 km,
apr.'89 ƒ 16.200 02975-60478

Opel

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
mbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili
gmgssystemen.
Valkenbur
gerstr. 134 Tel 020-240748

ZET NU UW AUTO IN

Lancia A'dam
Auto Halan

Seat

020-665 0050

Subaru

Saab

Gtjwuiie advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
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Rover

Nissan

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
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SUBARU AMSTERDAM

HEERE B.V
Tijdens onze voorjaarsshow
van 6-/t.m. 16 april
Gratis pakket t.w. ƒ 1000
2e paasdag geopend van
10.00-17.00 uur
Blasiusstr 13-19. 020-939656
Occasionafdeling
Cemtuurb.225 020-6622204

J 1 Chrysler Wmdior

Volkswagen Derby-LS zilver
grijs met., bj. '81, APK 3-'91.
Prijs ƒ 1500 Tel. 020-935769

6 FordTBird

1950

1961

7 Ferrari 250
GTO1963

S Cadillac
EldoradoSeville

• v^ ^^m ^^m m^m ^*m ^^m m^m ••• ••• ^^m ^^m ^^m wmmm mvm mmm ^mm ^^B OHM tosa

\ Adverteren h *SHOWROOM is cfe sKmste
manier om uw auto te ^rkopen en er
één cadeau tekrygen.SHÖWRQO!VI,cle autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

GOED
VOOR
EEN
AUT
Ja

ik wil mijn auto verkopen en ik wil er ook best één cadeau krijgen1 Plaats daarom de
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Stuur mij als cadeau het model nr.:.
_ zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs
ex.
6%
in.
6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter Minstens 3 regels beschrijven.

-1
ë,1
ï2
3

Een auto cadeau!

6
7
8
9
10

Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
Startdatum*:
Telefoonnummer:

Volkswagen
VW Kevers ikUO, 1300, 1303,
1303 S. Alle in nieuwstaat.
Ruska Automobielen BV, Launergracht 115-127, A'dam.

S Buick Super

_

25,00
36,00 |
47,00 l
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

i

26,50
38,16 i

. * U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
. Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
afgeven bij het Parool, Wibautstraat131 / Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kanookbijde volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54 -56; Purmerend,.
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

De autorubriek voor Amsterdam en omgevirv
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Inspirerende winkels
vol drankjes
Als u van een bijzonder biertje
houdt, dan treft u het wel bij
Impodra. Want bij Leeuw, Gulpener
Dort, Brugse Tripel, Dry 100 en
Dommclsch Dominator hebben wij
een flitsend dartspel. Kortom, laat
de gezellige avondjes nu maar pijlsnel beginnen.
Normaal kost het dartspel ƒ 12,50,
bij aankoop van één van de
afgebeelde bieren nu slechts

12

Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK

SCHILDERWERK

gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)
Goulashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacmka

16,75

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

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte,

Vrijblijvend prijsopgaaf.

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

ƒ9,50.

Bokma
jonge jenever 1 Ilr
Keizerbitter

ƒ 20,45

1 Hr

ƒ 18,95

Olifant
vieux l Itr
Teachers
whisky 0,7 Itr
J. Walker Red label
whisky 0,7 Itr
Warninks Scharrelaartje
.idvucant 0,5 Itr
Harveys Sherry

ƒ 18,45
ƒ21,95
ƒ26,95

ƒ 5,95

medium/dry/man/nnilln ƒ 8,45
Cockburn's Port

ƒ13,95

ruby/tawny/white
1986 Lirac A.C.
Cellier P. Guillaume
1988 Faugères A.C.
les Contemporains
1987Chateau Larrivaux
haut medoc A.C.
cru bourgeois

ƒ 7,98

Ridder Pils
krat a 24 x 30 cl
met gratis glas

ƒ 18,48

ƒ 8,95
ƒ 5,98

Paasadvokaat-slagroomtaart. Een verfijnde compositie van advokaat, slagroom en chocolade, feestelijk gedecoreerd.

Paasstol, gevuld met krenten, rozijnen en banketspijs.
800 gram.

Geldig \;m 12 npnl tot en met 25 april 199U

Zandvoort Kerkstraat l 2a

't Familierestaurant

U

t F

heeft nog plaats voor ervaren

kelner/
serveerster
voor het seizoen.
Leeftijd tot ± 20 jaar.

Tel. 12537

Vraagt:

Hulp in de keuken
gedurende lunchtijd. Inzet is zeer belangrijk.
Leeftijd en ervaring niet.
Werkdagen: ± 4 dgn. per week geen weekenddagen. werktijden: v.a. 11.00 u. tot 16.00 u.
Bellen voor afspraak 13722 tussen 20.00 u en
22.00 u. vragen naar Jan of Andries.

Zak met 10 zachte puntjes of bolletjes.

Roombne 60+, een zachte zuivel met een milde
romige smaak. 100 gram.

170
4Li

Dat worden twee hele
lekkere Paasdagen.

5 REGELS • jv GRATIS

Ml C R O

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
e aan balie kantoor zijn opgegeven
o verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
» het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft.

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

k 0 0 P
m a a t
b r u i d s l a P 0 n
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a t e l
e n
3 8
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2
3 4 3

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

T e

Gekookte ardennerworst. 100 gram

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04
ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ10,88
ƒ 12,08

3.-

Runderrookvlees. 100 gram. -3r5fJ
Alle prijzen mcl. 6% BTW

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

Postcode.
.

Telefoon

. ..

S v.p. in rubriek-

Roomboter kaaskantjes, -vlinders, -krakelmgen of -stengels. Doosje a 100 gr. 2A51.85

Zalm of garnalensalade. Bakje a 300 gram.

Papieren paaskleed. 180 x 120 cm.

.2^5-2.35

Plaats.

Cashewnoten, gezouten of ongezouten.
150 gram.

.

Cahors Appellation Contrôlée 1986. Een
donkerrode, krachtige kwaliteitswijn uit de
Bordeaux.
5.95 4 voor 18.75
Servetten. 25 stuks. 2-laags.

.HE M A De normaalste zaak van de wereld,.

22% 1.90

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 19 april 1990

Nieuwsblad
50e jaargang nummer 16

Los nummer ƒ 1,25

College Oostburg
brengt bezoekje
aan Zandvoort

Duitsers
verrast
door
wielklem

Dit jaar worden zowel op (de
45 ste) Bevrijdingsdag, 5 mei, als op
Koninginnedag, 30 april, de nodige
festiviteiten gehouden Het pro
gramma voor Koninginnedag vermeldt onder andere een rommeimarkt (09 00 15 00 uur), kmderspe
len en 's avonds een Oranjebal met
dansorkest Feeway en entertainer
Lion O' Neill op de Grand Place van
Gran Dorado, waarvan de toegang
gratis is
Voor Bevrijdingsdag staan op het

Foto s Bram Stijnen

vard en m de rest van het dorp", dressen buiten Zandvoort sturen"
aldus Bruntink "Vrijdag hebben we
Op de strandpaviljoens bleef het
er al meer dan 150 op de boulevard dit weekend rustig "Gezien het koe
geteld"
Ie weer waren er zaterdag en zondag
nog behoorlijk wat buitenlanders op
het strand", aldus Jaap Paap (Tref
Vol
punt), voorzitter van de strandpach
Pasen 1990 leek aanvankelijk veel tersveremging Over het algemeen
belovend voor de ondernemers, de bleef het echter vrij rustig, verklaart
badgasten stroomden binnen "Op hij "Ik heb trouwens van de PaasdaGoede Vrijdag was alles al vol", al gen nooit een hoge pet op Het moet
dus Jeanette Harder van het Zand dan voor de tijd van het jaar wel
voortse WV kantoor "Tenminste uitzonderlijk mooi weer zijn, wil je
voorzover het de adressen betreft een topdag hebben Maar we treuren
nog een
die bij ons zijn aangesloten We er niet om, hoor We hebben
moesten de mensen naar logeera heel seizoen voor ons1"

ZANDVOORT - Voor
filmopnames op zondag 29
april op en rond het Raadhuis worden ongeveer vijfenveertig figuranten gezocht, m allerlei leeftijdsgroepen
Bob Kommer Produkties uit
Den Haag maakt een aantal opnames in Zandvoort, op zondag
29 april van een 'bruiloft' op het
Raadhuis Men is dan ook op
zoek naar mensen, jong en oud,
die dan in feestelijke kleding
willen figureren De opnames,
waarmee een flink deel van de
dag gemoeid is, zullen zowel
binnen als buiten plaatsvinden
Belangstellenden kunnen zich
tijdens kantooruren aanmelden
bij Sonja van Eyken, tel
070 3560995
Bob Kommer Produkties
werkt in opdracht van het Mi
msterie van Verkeer en Water
staat plus de ANWB aan een
voorlichtingsfilm over verkeersonveiligheid Daarmee wil
men aantonen dat de meeste
verkeersslachtoffers vallen in
de leeftijdsgroep van 18 tot 24
jaar De film wordt verspreid
onder gemeentebesturen, om
hen aan te sporen tot preventieve acties over te gaan

Waterstanden
19 apr

HW

LW

programma een rommelmarkt voor
volwassenen (09 00-17 00 uur), een
muzikale rondgang door drumband
Damiate, opening met toespraak
van burgemeester Van der Heijden,
straattekenen, rodeonjden en 's
avonds op de Prinsesseweg een tap
toe

draagt uw steentje bi) om de viering
elk jaar weei mogelijk te maken', zo
luidt het verzoek van voorzitter Van
der Eist De leden zullen daarvoor
huis aan huis acceptgirokaarten ver
spreiden

Subsidie

Voor de twee rommelmarkten,
beide op de Prinsesseweg, kan men
in het Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein inschrijven, en wel op
25, 26 en 27 april van 13 30 tot 16 00
uur Men dient tegelijkertijd de
kraamhuur te voldoen, voor Konin
ginnedag ƒ35,-, voor Bevrijdingsdag
ƒ40, Voor beide markten zijn zeventig kramen beschikbaar Handelaren zijn van deelname uitgesloten

Het Comité Viering Nationale
Feestdagen krijgt voor de orgamsatie subsidie van de gemeente, maar
liet enige tijd geleden al merken
hiermee niet rond te komen Daar
om doet men weer een beroep op de
Zandvoortse bevolking plus de ondernemers om een financiële bijdrage 'Stelt het comité met teleur en

Rommelmarkt

Boeken
Alles over boeken en aanver
«j
wante zaken als leesbevor
O
dering komen zaterdag weer volop
in de aandacht op de Landelijke
Bibliotheekdag Burgemeester Van
der Heijden verzorgt de opening in
Zandvoort

Diploma
Een twintigtal jeugdleden
jvan de Zandvoortse Hockey
O
club heeft een feestje achter de
rug De kinderen kregen van voorzit
ter Berendsen hun hockey diploma
uitgereikt

Druk
Een beetje ouderwets druk
c
en gezellig was het maan
O
dag op het circuit Zo n 12 000 toe
schouwers bezochten de Paasra
ces

KNZHRM oefent
ZANDVOORT De Koninklijke
Noord en Zuid Hollandsche Red
ding Maatschappij houdt zaterdag
ochtend 21 april een oefening

Oorlog
De Klink het blad van het
-9
Genootschap
Oud Zand
f
voort besteed deze keer veel aan
dacht aan de eerste oorlogsdagen
in Zandvoort

Men vertrekt hiervoor om 10 00
uur vanaf het botenhuis aan de
Thorbeckestraat

Feest in
Gran Dorado
ruw verstoord
ZANDVOORT - T<jdens
een schoolfeest dat vorige
week woensdag m het Gran
Dorado complex aan de
Vondellaan werd gehouden, is voor 2300 gulden
schade aangericht
De schade ontstond nadat er
een vechtpartii was uitgebroken
onder de feestvierders De gea
larmeerde politie wist de vech
tenden te scheiden, twee amok
makers werden naar het bureau
afgevoerd Een van de bezoe
kers raakte lichtgewond De
schade bestond uit enkele ge
broken ruiten, uitgebroken pla
fonttegels en een losgerukt
schaamschot van het toilet

Verhuizing afdelingen in ijltempo verricht

Flieringa (GBZ) volhardt in kritiek

'Tekst collegeprogramma op punt
van Volksgezondheid veel te vaag'
ZANDVOORT - Op het punt
Volksgezondheid is de tekst
voor het nieuwe collegeprogramma veel te vaag Dat stelde GBZ-raadslid Flieringa
dinsdagavond tijdens de be
spreking van het voorstel van
de redactiecommissie. Hij verlangde concrete maatregelen
De tekst blijft echter ongewijzigd

van zorg in deze sector' Vooral over dacht toont op het gebied van de
deze zin (punt l van hoofdfunctie gezondheidszorg Op voorstel van
Volksgezondheid), viel Flieringa Van Caspel (VVD) werd de tekst on
"Dat is een cryptische zin", aldus het danks de bezwaren van GBZ vastge
GBZ raadslid
"Want wat is aan steld
dacht9"
Het was een van de wemisie pun
Volgens hem dienen er concrete ten waar VVD D66 en CDA enerzijds
maatregelen genoemd te worden en GBZ anderzijds het met over eens
Het kwam er echter met van VVD, werden Voor het overige beperken
D66 en CDA bleven het eens over de
de onderhandelingen zich tot me
door hen zelf opgestelde tekst 'Er rendeels kleine wijzigingen of aan
wordt niet gesproken over 'verbete vullingen Het kenmerkt de huidige
ring'", verklaarde Ingwersen (CDA), rustige sfeer waarin zij terecht zijn
'Grote aandacht zal moeten wor lid van de redactiecommissie "Het gekomen De PvdA ontbreekt uiter
den besteed aan de gevolgen van her beoogt het waarborgen van de kwah aard bij deze besprekingen In de
structurering m de gezondheidszorg teit"
beginfase heeft men zich, boos over
voor de bereikbaarheid en kwaliteit
de aanpassing van het D66 stand
punt ten aanzien van het circuit, te
Noodzaak
ruggetrokken op de publieke tnbu
Ook de thema's 'versterking van ne
de zelfzorg' en 'pieventieve gezond
heidszorg ter hand nemen' zijn vol
De volgende bespreking gaat over
gens Flieringa te vaag omschreven Ruimtelijke Ordening en Volkshuis
Zo ook de bereikbaarheid van zie vesting en is voorlopig vastgesteld
kenhuizen tijdens de zomer, een op woensdagmiddag 17 april, aan
'noodzaak', 'waarbij stationering vang 17 00 uur
van een ambulance in Zandvoort
verbouw te maken hebben, moet blijvend aandacht behoeft Volgens
men op het Raadhuisplem nummer Flieringa gaat alles geld kosten, hoe
4 zijn, het pand van de voormalige veel is echter niet duidelijk omdat
een en ander niet duidelijker om
dienst Publieke Werken
schreven staat Daarover moeten
ZANDVOORT In de nacht van 8
'Voormalig', omdat PW is verdwe nu afspraken gemaakt worden' zo op 9 april werd in een woning aan de
nen met het herverdelen van het stelt hij
Brederodestraat ingebroken De die
ambtelijk apparaat in vier nieuwe
Volgens Ingwersen, gesteund door ven kwamen binnen door het verbre
sectoren Genoemd is al 'Bewoners Termes (D66) is het echter expres ken van een ruit Uit de woning wer
zaken', de andere drie zijn 'Midde zo opgesteld 'dat het nog geen geld den video apparatuur, een telefoon
len' (waarin financiën, interne za kost' Omdat er nog geen afspraken toestel en verschillende schilderijen
ken en personeelszaken zijn onder over gemaakt zijn Beide verwach ontvreemd Van de daders ontbreekt
gebracht), 'Eigendommenbeheer' ten veel van het Gewest Zuid Kenne tot op dit moment ieder spoor De
(verkeer, straten, wegen, reiniging, merland dat een toenemende aan politie heeft de zaak m onderzoek
plantsoenen etc ) en 'Grondgebied'
(bestemmingsplannen, bouwzaken,
bouwtoezicht milieu en algemeen
bestuur) Daarnaast is er nog een
stafbureau Voorlichting

Gemeente overleeft gigantische operatie

Figuranten
gezocht

Datum

Zandvoort en de kleine buur
n
gemeenten streven naar een
O
nauwe politiesamenwerking men
wil een subregio vormen met een
zo groot mogelijke onafhankelijk
heid

Die ontmoeting vond vorig jaar
maart plaats tijdens het NCRV ra
diospel Heer en Meester, waarin bei
de gemeenten het tegen elkaar
moesten opnemen Zandvoort, ver
tegenwoordigd dooi burgemeester
Van der Heijden, wethouder Auke
ma en econoom Dick Bais en op het
thuisfront bijgestaan door bitaliothe
karesse Len van Twisk en gemeente
secretaris Gevers, streek toen met
de eer Met 37 punten, tegen Oost
burg met 26, behaalde men een rui
me overwinning, al kwam men daar
mee niet voor de eindoverwinning in
aanmerking
Eind vorig jaar bracht het Zand
voortse college een bezoek aan Oost
burg volgende week komen burge
meester en wethouders van de
Zeeuwse gemeente naar Zandvoort
voor een tegenbezoek Zij worden s
ochtends rond elf uur op het Raad
huis ontvangen en na een uiteenzet
ting over de ontwikkelingen in Zand
voort kunnen zij vanaf de achttiende
verdieping van Palace Hotel een blik
over de gemeente werpen Na een
lunch m strandpaviljoen Freddy en
Paul volgen bedrijfsbezoeken aan
het casino en het circuit

• De wielklem (foto boven) dwong tientallen 'zwart-parkeerders' om op het
politiebureau hun boete te betalen. Kamperen op de noord-boulevard
(rechts); honderden mensen brachten hier hun paasweekend door m en
rond caravan of camper.

Comité yraagt bewoners bijdrage
voor viering nationale feestdagen
ZANDVOORT - Het Comité
Viering Nationale Feestdagen
vraagt de inwoners van Zandvoort een financiële bijdrage
om de kosten van Komnginnedag en Bevrijdingsdag te kunnen dragen. Een Oranjebal
maakt deel uit van de festiviteiten.

DEZE WEEK

ZANDVOORT Een afvaardiging van de gemeente Oostburg brengt vrijdag 20 april een
bezoekje aan Zandvoort Beide
gemeenten hebben elkaar voor
de radiomiciofoon ontmoet

ZANDVOORT - Veel Duitsers moeten afgelopen Paasweekend danig op hun neus gekeken hebben, toen zij een
wielklem aan hun auto aantroffen Op het politiebureau
was dat te merken. Tientallen
buitenlandse gasten kwamen
hun bekeuring betalen.

Het is voor het eerst m Zandvoort
dat de wielklemmen ingezet zijn
Daarbij gaat het met name om de
auto's van buitenlandse gasten die
hun voertuig zonder te betalen bij
een parkeermeter hebben neergezet
Bekeuren zonder meer is normali
ter vrij zinloos, de ervaring is dat er
niet of nauwelijks betaald wordt De
Duitse justitie onderneemt geen ac
tie, als een inwoner van dat land
weigert zijn Nederlandse boete te bq
talen Met de wielklem worden de
'zwart parkeerders' wel gedwongen
om op het politiebureau hun schuld
te voldoen
"Het is ons bijzonder goed beval
len", vertelt politiewoordvoerder
Rein Bruntink "Iedereen die een
klem om het wiel had, heeft betaald
Het alternatief was, dat men een
dagvaarding mee naar huis kreeg,
om voor te komen Maar daar heeft
niemand voor gekozen"
Het Paasweekend is 'politioneel'
rustig verlopen Toch werden er zes
auto's gestolen, vier daarvan zijn al
weer terecht "We hebben ons wel
verbaasd over het ontzettend grote
aantal campers op de noord boule

Oplage: 4 900
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ZANDVOORT - Tal van gemeentelijke afdelingen zijn het
afgelopen weekend verhuisd
Met deze gigantische operatie
is de reorganisatie van het
ambtelijk apparaat vrijwel afgesloten. Voor de burgers
moet de nieuwe indeling een
stuk overzichtelijker zijn.

Een groot verhuisbedrijf en de no
dige inzet van eigen personeel moes
ten er afgelopen weekend aan te pas
komen om de verhuizingen van de
diverse afdelingen te realiseren
Dinsdagochtend konden de burgers
er al weer terecht, zij het dus op een
nieuwe locatie
Zo is bijvoorbeeld Burgerzaken
niet meer in de Schoolstraat te vin
den, maar in het Raadhuis, ingang
Swaluestraat 2 Hoewel , niet meer
als Burgerzaken maar onder de
naam 'Bewonerszaken', die ook so
ciale zaken en woonruimteverdeling
(huisvesting), onderwijs en cultuur
omvat Men kan hiervoor tussen
0900 en 1230 uur terecht aan de
nieuwe balie op de eerste verdieping
van het raadhuis Dus ook voor het
inschrijven als woningzoekende of
het aanvragen van een paspoort of
een uitkering

Klantvriendelijk
De drie medewerkers van deze ba
hè, Bianca van Heems, Mansol de
Jong en Jan Hollander, zijn op alle
gebieden thuis en kunnen daardoor
voor een efficiënte, 'klantvriendelij
ke' afwikkeling zorgen Indien no
dig, zoals brj het aanvragen van een

LW
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22 apr
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23 apr
0136104614552315
24 apr
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25 apr
0401 11 54 1623 -26 apr
0446 0014 1703 1244
27 apr
0526 0054 17491335
Maanstanden 25 apr NM 06 27 u
Spnngtij 27 apr 05 26 u NAP+118cm

Inbraak

Remise
Middelen vindt men evenals Be
wonerszaken op het Raadhuis, 'Ei
gendommenbeheer' en 'Grondge
bied' op het Raadhuisplem 4 De af
• Boven m de hal is een nieuwe balie gebouwd, waar de burger voor tal van delingen Reiniging en Plantsoenen
zaken terecht kan.
Foto Beiiott blijven gehuisvest m de remise aan
de Kamerlmgh Onnesstraat Politie
uitkering, kunnen zij een afspraak kreeg Fred Schilpzand de eei ste da en brandweer vallen buiten de reoi
maken voor een gesprek tussen de gen met de nodige problemen te gamsatie en blijven op hun huidige
cliënt en de desbetreffende ambte kampen, omdat de nieuwe telefoon plek gehuisvest
naar Deze heeft zich daar dan aan te verbindingen nog lang niet optimaal
waren
houden
Gemeentesecretaris Gevers, die
"Het is nu nog wat impi oviseren,
samen met wethouder Aukema een
want we moeten alles nog een plaats
flink aandeel in de reorganisatie
je geven", aldus Jan Hollander dins Raadhuisplein
heeft gehad, \ oorspelt dat de dienst
dagochtend, een moment waarop
Een andere verplaatsing waar verlening naai de burgei m het ver
verspieid m het hele Raadhuis nog men direct mee te maken kan knj volg veel beter zal verlopen Enei
tientallen dozen werden uitgepakt gen, is die van het Gasbedrijf Dit is zijds door de snelle afwikkeling aan
"Maar aan het eind van de week ho voortaan te vinden in de School de balie, andeizijds doordat de za
pen we alles op orde te hebben' Op straat 2 Voor bouwvergunningen en ken vooitaan binnen een sector be
de receptie van het gemeentehuis aanverwante zaken die met bouw en handeld kunnen woi den ' De men
sen zullen daardoor met meei we
ken of maanden op antwoord hoe
(ADVERTENTIE)
ven te wachten" aldus Gevers

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
DAGGI

JM COIFFEURS

MODE

vrijdagavond
geopend
IEL 14040

TEL. 18855

Nieuwe kollektie is
binnen
TEL. 20136

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE
TEL. 14267

Ruimtelijk gezien zit een aantal
ambtenaien wat krapper dan voor
heen Vermoedelijk zal dat de ko
mende tijd wel zo blijven Voor ver
dere uitbreiding van het raadhuis
lijkt ei voorlopig nog geen geld be
schikbaar te komen en andeie op
lossingen zijn vooi zover bekend
met vooi handen
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FAMILIEBERICHTEN

Tessa Anna
is 17 april geboren.

Alle afdelingen van ons kantoor
zijn op 20 april gesloten.

Zij is een heerlijke dochter.
Tom en Nienke vinden
haar een heel lief zusje.
MARGA EN ARJAN DE BOER
Max Euwestraat 4
2042 RC Zandvoort.

Alleen voor dringende technische
problemen kunt u bellen naar: tel.
02507-17577.
99

Gefeliciteerd!
Het was géén l april grap.
Je bent er gelukkig 2 knijt en 4
goede te rijk.

l

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Tel. O25O7-14443

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Gasthuisplein.
Er zal worden geveild: meubilair uit div.
inboedelgoederen, kantoorgoederen, vloerkleden,
schilderijen, zeer veel kleingoed, porselein, glaswerk
enz. enz.
Kijkdagen:
zondag 22 en maandag 23 april van 10.00-17.00 uur
Deurwaarder H. Terhoeven te Haarlem
Veilingdirectie Fa. Waterdrinker

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ29,- (Excl. &,'<• BTW)

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DEWITVERHUIZINGEN

(RKBIDE
VRHUIZKS

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

10-jarig:
La Bonbonniere
Carla, Poco, Loco
en Mopje

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

telefoon 023-385478

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Kennemer Golf
en Country Club
Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

vraagt per 1 mei

Tel. 02507-13278

Seizoenmedewerker
(voor 6 maanden)

èïates

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
'j

Daarnaast kunt u bij pns ; '

Voor

onderhoudswerkzaamheden
op de Golfbaan.

Reacties gaarne tel., vr. naar
hr. E. P. v. Marken
02507-12836 di t/m za.
09.00-17.00 uur.

Uitvaartverzekering
.

'

een . Natura

Zandvoonts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn
De Spar

..,••••

en een
aardappelgerecht

Aangevraagde bouwvergunningen

Alles zoveel u wilt!!!

49 B-90
50B-90
51 B-90

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.

r

P.
Secretaris Bosmanstraat 40
20*11 KT Z a d ï i ^ ' • &A;' '.

: Vinkenstraat 28
: Favaugeplein 61 hs
: Kerkstraat 18

aanleg zwembad
wijzigen gevels en interne verbouwing
wijzigen gevel en interne verbouwing

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken.

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag' gesloten.

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
18 april 1990

SPECIAAL WEEKMENU
(v. maandag t/m vrijdag)
'Goulashsoep (stokbrood)
div. soorten vlees
gegrild op houtskool
puree, saus, seizoensalade
palacinka

19april1990

'GARAGEDEUREN
Informeer eens bij ons naar de
talloze uitvoeringen van
HORMANN.
En de prijs?
Die valt u mee!
Vanaf
* (Model: Berry-deur in de standaardmaat237.5 x 212.5 cm)

16,75

VAN DER:

Randstad
heeft volop
werk
Secretaresse m/v
Voor een commercieel bedrijf in Heemstede. Secretariële
opleiding en enige werkervaring zijn vereist, kennis van
tekstverwerking strekt tot aanbeveling Tevens zal er
genotuleerd moeten worden. De baan gaat per direct in en is
voor minimaal een maand.

Kassamedewerkers m/v

bestaan van

. . -/,. - . . - . - -

mkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood

GLAS EN ISOLATIE

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

' - '•

Aanwijzing ambtenaren
Burgemeester en wethouders hebben als ambtenaar, belast met het toezicht binnen de
gemeente Zandvoort, op de naleving van de Hinderwet, Wet chemische afvalstoffen, Interimwet Bodemsanering, Wet Bodembescherming, Wet geluidhinder en hoofdstuk 4,
afdeling 3 "Lozing en riolering" van de Algemene Plaatselijke Verordening Zandvoort,
aangewezen de navolgende ambtenaren van de gemeente Zandvoort:
- ing. H.J. Lammers, geboren 10-4-1949 te Gouda;
- ing. P.R.J. Hellema, geboren 1 -3-1964te Deventer;
- J. Hoogendijk, geboren 27-4-1956 te Haarlem.

gevestigd sinds 1971
Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110
Geopend v.a. 5 uur.
Reserveren na 2 uur.

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

• ' •'• *" V ''••'•'•

32,50

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 24 april 1990,20.00 uur
plaats : Raadhuis
agenda: (o.m.)
- Voorjaarsnota 1990
- advies aan Commissariaat voor de media over toewijzing zendtijd aan locale omroep
- krediet voor aanleg verkeersdrempels in Nieuw-Noord
- 24e wijziging bouwverordening
- verkoop strook grond naast Burgemeester Nawijnlaan 22
- voorbereidingsbesluit voor percelen Max Euwestraat 18 en 20
- vaststelling bedrag voor verbetering door eigenaren bewoonde woningen op grond
van subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing
- wijzigng huurovereenkomst parkeerterrein De Zuid
- krediet voor realiseren camperterrein aan Boulevard Barnaart
- afscheid raadsleden die niet in nieuwe raad terugkeren.

Joegoslavisch restaurant
DUBROVNIK

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hinvelijk, geboorte of andere familieberichten.

;

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

37,50

Jubileum

gefeliciteerd

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

Japans fondue

ADVERTENTIES

Josien

1

vlees

Interessante veiling op woensdag
25 april 's morgens 9.30 uur in het

Met uw vragen over de gemeentegids kunt u terecht bij het bureau Voorlichting
van de gemeente in het Raadhuis, Swaluëstraat2, telefoon 61492. Ukuntdaar
op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur terecht.

Zijlwegl83 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

Japans fondue

Jacob Schaap
op de leeftijd van 84 jaar.
C. P. Schaap-Molenaar
Annie
Flora
Hans en Nelleke
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
2042 LX Zandvoort, 17 april 1990
Grote Krocht 34.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van het uitvaartcentrum van „Onderling
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort op donderdag 19 april van 19.30 uur tot 20.00 uur.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 20 april om
11.45 uur in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van huis omstreeks 11.00 uur.

023-315855

*S&'JSïSï-Zf

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst
gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste in vrede.
Bedroefd geven wij kennis dat heden rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader,
grootvader en overgrootvader

Gemeentegids 1990
Het bureau Voorlichting is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe
Gemeentegids van Zandvoort. Alle verenigingen en instellingen die in de huidige gids staan vermeld hebben een brief ontvangen met het verzoek de gegevens in de gids te controleren.
Als u niet in de huidige Gemeentegids staat vermeld en u wilt vermeld worden in de Gemeentegids 1990, kunt u de gegevens vóór 5 mei 1990 sturen
naar: gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Voor gegevens die na die datum binnenkomen kan niet worden ingestaan voor
een juiste vermelding in de nieuwe gemeentegids.

> ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

DE SUNSHOP"

Adrie Schreurs

en

v somma.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort

AKO

GEEN
PROBLEEM
Fax uw
boodschappen door
aan de SPAR
en ze staan klaar als
u naar huis rijdt
SPAR SUPERMARKT
Faxnr. 19694

Kelner/serveerster m/v
Met ervaring. Wij hebben zowel full-time banen als losse
diensten. Zwart/wit kleding is een vereiste.
Informatie bij Tessa Oldewarris, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

vlaggemasten
Bellen na 18.00 uur
18115

Fax uw

Bezorgers of
tijdelijke bezorgers

boodschappen
snel door om
18.00 u staan ze
voor u klaar
SPAR
SUPERMARKT
Faxnr. 19694

't staat in
4e krant
iedere week
weer

gevraagd m/v
verdiensten ± 270.- p.m.
v. kleine wijken, te uur per dag
Aanmelden tussen
0.90-17.00 uur 023-312880.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

"ir randstad uitzendbureau
reeds meer dan 25 jaar
voor

Dit weekend:

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
"Tel. 02507-12972

Fa. Gansner & Co.
TE KOOP
enkele
gebruikte

Telegraaf Zandvoort

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

Slagroomschnitt 7,95
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel.: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

Plotseling
Barbecue
en stokbrood
vergeten?
Fax snel de

SPAR
Faxnr. 19694

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Werkt u en wilt u
toch elke dag
VERSE groente voor
uw gezin.

Voor verschillende grootwinkelbedrijven in de omgeving.
Ervaring is niet direct noodzakelijk. De banen zijn voor hele
dagen en zullen enige weken gaan duren.

Onverwacht
visite?

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

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

Je koopt een vrijstaand huis...
maar wat is vrijheid als die ophoudt bij het hek?

na

NVM

UAKÏIAAA

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

H. W. COSTER B.V.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

teief. 02507-15531
telefax 02507-20025
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Kleine gemeenten
willen 'subregio'
voor politiewerk

Jubileum
Bomschuit
Bouwclub
ZANDVOORT - De Bomschuit Bouwclub Zandvoort
viert volgende week vrijdag, 27
april, haar 12V: jarig jubileum.
Ter gelegenheid daarvan
houdt men in het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein een unieke tentoonstelling.

ZANDVOORT - De gemeenten Zandvoort, Heemstede, Blpemendaal en Bennebroek streven naar één gemeenschappelijke
organisatie voor het politiewerk. Deze moet als 'sutaorganisatie'
een zo groot mogelijke onafhankelijkheid krijgen binnen de
regio.
Deze sub-organisatie is uitgangspunt van het overleg dat momenteel
tussen de burgemeesters (de korpsbeheerders) en de politiechefs van
de betrokken gemeenten plaatsvindt. De betrokken burgemeesters
hebben daarmee de - in maart van
dit jaar gepresenteerde - gezamenlijke visie van hun politiechefs overgenomen. Deze pleiten voor een samenwerkingsvqrm waarin de kleine
korpsen gebundeld worden. De lokale zorg moet wel onder een lokale
chef gestalte krijgen, maar de 'lokale
units worden ingebed' in de subregio. Deze levert ondersteuning op de
gebieden recherche, personeelszaken, administratie, vreemdelingendienst, informatie en technische
dienst. De suborganisatie, met één
(gemeenschappelijk) budget, moet
overigens wel passen in de regio-organisatie.
Burgemeester Van der Heijden
heeft vorige week de uitgangspunten aan de raadsfracties bekend gemaakt. Aanleiding tot het in 1989
gestarte overleg is het - vanuit 'Den
Haag' - veranderend politiebestel;
het doel.is een zo sterk mogelijke
politiezorg in dit gebied. Daarom
wordt h'et overleg ook bijgewoond

door een staffunctionaris van de
Dan namelijk zijn voor het eerst in
Rijkspolitie te Amsterdam en de
lange tijd weer alle modellen van de
hoofdofficier van justitie in het arBomschuit Bouwclub weer in Zandrondissement Haarlem. Men realivoort terug. Wegens plaatsgebrek is
seert zich wel dat er nog een lange
een aantal namelijk elders langs de
weg te gaan is, maar het inbrengen
Nederlandse kust ondergebracht.
van een eigen visie op de ontwikkeHet is volgende week vrijdag dubbel
lingen in het eigen gebied wordt van
op feest bij de club, want ook voorbelang geacht. Met name op dit mozitter Jos Bluijs viert dan zijn 12V:
ment, waarop de landelijke discusjarig jubileum.
sie nog niet is afgerond. Als het aan
Binnen de club wordt nog steeds
de burgemeesters ligt, wordt de 'inhard gewerkt aan nieuwe modellen
bedding ten opzichte van de genaar Zandvoorts historie. Zo is men
meenten' zo democratisch mogelijk,
bezig met een kopie van het Raadmaar ook op dit punt lijkt de discushuis in de oorspronkelijke staat en
sie landelijk nog niet afgesloten. Wel
hoopt men binnenkort het bestuur
ziet het er naar uit dat de burgevan de Hervormde Kerk een bommeesters naar hun gemeenteraden
schuit te overhandigen. Deze komt verantwoordelijkheid blijven dragelijk een oude traditie - in de kerk
gen voor de handhaving van openbate hangen.
re orde en veiligheid. De beheersstructuur zal echter meer vanuit de
centrumgemeenten gestalte krijgen.
Jan Molenaar vond op de vloedlijn voor zijn strandpaviljoen een bot van zo'n vijftig duizend jaar oud.
De beleidsmatige verantwoordelijkFolo: Bram Slijnen
heid zal volgens de betrokken burgemeesters voor een belangrijk deel in
de subregio gestalte moeten krijgen.
ZANDVOORT - Voor Ide AuDe verandering zal met zorgvuldigkema is de raadsvergadering
heid tot stand moeten komen, aldus
van volgende week dinsdag
de burgemeesters, waarbij begeleihoogstwaarschijnlijk de laatste
ding vanuit het Politiestudiecendie hij als PvdA-wethouder zal
ZANDVOORT - Jan Molenaar raapte enige tijd geleden van het strand wel enthousiast gereageerd, Koper zal er speciaal een vitrine voor maken.
trum wenselijk lijkt.
meemaken. Aukema had zich
een heel bijzonder voorwerp op. De strandexploitant van paviljoen 5a kreeg
Het 120 centimeter lange bot is volgens Molenaar afkomstig van de
afgelopen week te horen dat het een bot van een mammoet was, een soort 'Bruine Bank' die, nu gelegen op zo'n honderd kilometer uit de kust,
voor de gemeenteraadsverkiereusachtige langharige olifanten dat enige tienduizenden jaren geleden is vroeger tot het vasteland zou hebben behoord. Door de storm zou het
zingen op een niet verkiesbare
uitgestorven.
plaats laten zetten en hij lijkt
losgeraakt zijn uit de bodem en vervolgens naar de kust gedreven. Het is
niet van zins in een latere gedoor medewerkers van het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden
Het Cultureel Centrum Zandvoort krijgt er binnenkort een bijzondere onderzocht. Daar ontdekte men dat dit een ongeveer vijftigduizend jaar oud
meenteraad terug te keren. In
verband met zijn vertrek is er
aanwinst bij, want Molenaar is van plan zijn bot aan het centrum weg te dijbeen is van een mammoet. Deze dieren
hadden een schofthoogte van
v
vrijdag 27 april een speciale bijgeven. Emmy van Vrijberghe de Coning en Klaas Koper hebben al erg ruim 4,5 meter.
eenkomst voor genodigden.
sen Geerligsprijs.
Daarna, waarschijnlijk vanaf
Ze is lange tijd in het buitenland
ongeveer 16.00 uur, kan men op
geweest en sinds kort is zij weer in
het Raadhuis persoonlijk afNederland en heeft onlangs de bunscheid van hem nemen.
del 'Op Scheveningen' gepubliceerd.
Andere werken van haar zijn: 'WonOok voor Herman Landman
derolie' en 'De ondergang van Maka(GBZ)
en Folkert Bloeme
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
rov'. De schrijfster neemt de lezers
(PvdA) is het dinsdagavond,
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek.
mee in een bizarre wereld, waarvan
voorlopig de laatste gemeenteZANDVOORT - Wie wil we- hebben verkopen, zoals kaarten van U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het
je soms denkt: 'is dit wel mogelijk', ten wat bekende Noordhollan- Dick Bruna, het lezende meisje van Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
raadsvergadering. Voor Landzo stelt de bibliotheek.
man door het verlies van een
schilder Renoir en kaarten van boe- De redactie is telefoniscn bereikbaar via nummer 02507-18648.
ders
zoals
Gerard
Joling,
Wim
De bibliotheek is vrijdagavond Kok of Kees Fens lezen, moe- komslagen. Ze kosten 1,25 gulden Anonieme brieven worden niet geplaatst
zetel van GBZ, voor Bloeme
vanaf half acht geopend. De kaart- ten de tentoonstelling 'Wat per stuk. De verkoop is een experidoordat hij een functie bij de
verkoop is reeds gestart. De biblioment.
gemeente gaat bekleden.
Noordhollanders
lezen'
komen
theek is gevestigd aan de PrinsesseHet idee om kaarten te verkopen
bekijken. De tentoonstelling is is afkomstig van de Provinciale Biweg 34.
één van de extra's die de biblio- bliotheek Centrale. De bibliotheek
theek tijdens de Landelijke Bi- Bloemendaal voerde het enige tijd
bliotheek Dag op 21 april, geleden in en de kaarten bleken gretig aftrek te vinden. Naar aanleiding
biedt.
van dit succes heeft de Zandvoortse
Naar aanleiding van het artikel lijk op. In die tijd was ik namelijk als
(tevens
pension)
Zandvoort
bibliotheek besloten tijdens de bi- '.Ruzie tussen Branding en ZOO programma-leiderbij dejongerenra02507-13888,
Asiel
Haarlem
Burgemeester Van der Heijden bliotheekdag ook kaarten te verko- loopt hoog op' wil ik gaarne even dio Doublé Dutch verbonden. Laat
023-244443.
opent de bibliotheekdag zaterdag- pen. Als het aanslaat zullen ze per- reageren. In dat bewuste artikel ik zeggen dat Doublé Dutch zelf met
morgen om half elf. Het thema van manent verkocht worden.
noemt de heer Paagman ZOO-mede- de uitzendingen is gestopt, en dat
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- de dag is 'lezen'. De bezoekers kunVoor aanstaande vrijdag heeft de werkers 'piraten', piraten die er des- i.v.m. de financiën die aan Station
lening: Voor informatie, advies en nen ook meedoen met het Ketting- bibliotheek de schrijfster Helga tijds in Haarlem ook al zijn uitge- Haarlem afgedragen moesten worhulp tel. 17373, op alle werkdagen gedicht. Iedereen mag een paar re- Ruebsamen uitgenodigd om over schopt. De heer Paagman doelt hier- den. Dus van uitschoppen is zeker
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: gels aan het Landelijke Bibliotheek- haar werk te vertellen en voor te mee op Jongerenradio Doublé geen sprake. Station Haarlem maakPostbus 100, 2040 AC Zandvoort.
daggedicht toevoegen. Wie meedoet lezen. Zowel op 20 als op 21 april is Dutch die enkele jaren geleden le- te overigens van onze studio geDienstencentrum Zandvoort: Konin- krijgt een attentie.
de bibliotheek tussen tien en twee gaal vijf uur radio per week verzorg- bruik. Misschien een beetje verwar• Wethouder Aukema.
ginneweg l, tel. (02507) 19393.
De bibliotheek gaat zaterdag ook uur open. De bibliotheek is geves- de. Die uitlatingen van 'piraat' en rend voor de heer Paagman. MisSpreekuur op dinsdag en donderdag wenskaarten die met lezen te maken tigd aan de Prinsesseweg 34.
'uitschoppen' vatte ik zeer persoon- schien dat hij zich voortaan iets bevan 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
ter kan laten inlichten voordat hij de
mogelijk na telefonische afspraak.
nodige dingen zegt.
Belbus: Om van de belbus (voor beVerder denk ik dat de meeste prowoners van 55 jaar en ouder) gegramma-makers die op de Nederbruik te kunnen maken, dient men
landse radio te beluisteren zijn, allezich .24 uur van tevoren op te geven
maal als 'piraat' zijn begonnen. Oftebij Huis in de Duinen, tel. 13141, tuswel illegaal met een.zendertje hebben uitgezonden. Een algemene
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
kreet dus! Als luisteraar stem ik repersoon bedragen: ƒ l,- enkele rit,
ƒ1,50 retour.
gelmatig op Sky Radio af, uitzenZANDVOORT - Zandvoort
Alg. Maatschappelijk Werk Zandding op de frequentie van de Branding wanneer de Branding weer werkt met de andere gemeenvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
eens niet uitzendt. Tijdens die uit- ten in het gewest Zuid-Kenne023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanzendingen hoorde ik tot voor kort merland mee aan een verkeersdagavond van 19.00-20.00 uur. Verreklame. Nu schijnt de Branding 25 veiligheidsproject. Het project
der volgens afspraak. Deze hulpverjaar ervaring te hebben. Waarin ei- krijgt de vorm van een reizenlening, beschikbaar voor iedere ingenlijk? Maar een ding weet men
toch wel: je mag geen reklame uit- de tentoonstelling die in alle
woner van Zandvoort, is gratis.
middelbare scholen in het geTelef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
zenden.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Wanneer je trouwens een wille- west te zien zal zijn.
Tijdens het project wordt veel aankeurig iemand in Heemstede over
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
hun lokale omroep vraagt, dan is de dacht aan scholieren besteed, omdat
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
algemene indruk dat vele inwoners onder hen veel verkeersslachtoffers
uit die gemeente klagen over het vallen. Ze raken door hun gedrag in
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
t verkeer vaak bij ongevalen beStoringsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
programma-aanbod van de BranWoningbouwvereniging EMM:
ding. Dat is volgens hen ver beneden ;rokken. De tentoonstelling zal dit
Klachtentelefoonnummer
technipeil. Terecht natuurlijk, een lokale aspect nadrukkelijk aan de orde
omroep zorgt voor nieuws etc.etc. Ik stellen.
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
denk dat de heer Paagman alleen in
De tentoonstelling wordt samenspreekuur: iedere eerste dinsdag
esteld met medewerking van veilig
de gemeente Heemstede moet blijvan de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
ven uitzenden (helaas kan ik het verkeer Nederland. Foto's en posTaxi: tel. 12600.
hier in Haarlem ook ontvangen) en ;ers laten onverbloemd de gevolgen
laten die dames en heren van de zien van ongelukken waarbij jonge
ZOO daar in Zandvoort maar hun mensen betrokken zijn. De verwronbest doen. Twee jaar geleden kreeg gen fiets of bromfiets is de stille gede Branding van de Heemsteedse ge- tuige.
meenteraad de voorkeur boven de
Gereform./Hervormde dienst in Gereformeerde Kerk, ds. Kr. Smit uit
A.L.O.H., de andere gegadigde. Een
Remy Draaijer (staand) heeft samen met zijn vrouw het Yvonne het fitness-centrum aan de Paradijsweg verkeerde beslissing, zegt men nu, Ervaringen
Heemstede.
overgenomen.
Foto: Berioti daar in Heemstede. Daarom moeten
De scholieren worden zo gewezen
Gereformeerde Kerk:
hun collega's uit de Zandvoortse op hun vaak roekeloos en ondoorZondag 10 uur: Gemeenschappelijke
raad nog maar eens goed nadenken dacht gedrag in het verkeer. DaarGereform./Hervormde dienst in Gewie van de twee de meest represen- naast zal een aantal mensen die werten in een ziekenhuis, een revalidatatieve is.
reformeerde Kerk, ds. Kr. Smit uit
PS: Laat ik U zeggen zowel niet bij lecentrum of bij de politie vertellen
Heemstede.
ZANDVOORT - Het fitness- moderne apparatuur voor fitnes- aerobics 'en - op afspraak - (sport- de Branding als bij de ZOO betrok- over hun persoonlijke ervaringen
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap -centrum aan de Paradijsweg s-training. Maar de service van Pit- ) massage door een gediplomeerd ken te zijn. Maar dingen die onwaar met ongevallen en slachtoffers.
NPB:
is in andere handen overge- ness Paradise beperkt zich niet al- masseur, en treft men er een sauna zijn en waar we gezamenlijk jaren Voorts bekijkt de politie de mogeZondag 10.30 uur: mevr. drs. L.C. gaan. Ook de naam is daarbij leen tot kracht- en conditietraining aan plus Turks bad, zonnebanken voor gevochten hebben, moeten ijkheid om rondom de deelnemenBlomjous, Aerdenhout
of figuurcorrectie. Zo kan voor beoe- en een bar met relaxruimte en zon- toch even recht gezet worden. An- de scholen de controle op deugdeDinsdag 24 april 20.00 uur: jaarver- veranderd en wel in Fitness Pa- fenaars van diverse takken van neterras. Men kan er terecht van ders krijgt de lezer wederom een ijkheid van fietsen en bromfietsen
radise.
'link op te voeren. Ook let de politie
gadering
sport een speciaal programma wor- maandag tot en met vrijdag van verkeerd beeld van de situatie.
Outt proin'aninKi-leUU'r
ixtra op andere overtredingen, zoals
Het centrum wordt nu geleid door den opgesteld om specifieke spier- 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
Doublé UuU-h Kiidiu
iet rijden door rood licht. Het proRoomskatholicke Kerk:
van 10.00 tot 14.00 uur. Het telefoontiet jonge echtpaar Remy en Yvonne groepen extra te trainen.
\V. Lemmers, Haarlem
eet gaat in september van start.
Zaterdag 19.00 uur: E.v., pastoor Draaijer. Men beschikt over allerlei
Verder kan men er terecht voor nummer is 17742.
Th.W. Duijves
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, Th.W. Duijves

Jan Molenaar raapt mammoetbot op

Laatste vergadering
wethouder Aukema

Schrijfster Helga Ruebsamen
leest voor in bibliotheek
ZANDVOORT - Schrijfster
Helga Ruebsamen vertelt vrijdag in de bibliotheek over haar
werk en leest voor. De bij eenkomst begint om acht uur. De
toegangsprijs bedraagt 2,50
gulden.
De schrijfster is uitgenodigd in het
kader van de Landelijke Bibliotheekdag, die zaterdag 21 april gehouden wordt. Ruebsamen debuteerde in 1964 met de verhalenbundel 'De kameleon', die een eervolle
vermelding kreeg bij de Reina Prin-

Zaterdag Landelijke Bibliotheekdag

Wat leest Gerard Joling?

j Weekenddiensten
Weekend: 21/22 april 1990
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
144.44.
BRANDWEER:' tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarneming. J. Anderson, 12058; B. van
Bergen, 19507; C. Jagtenberg, 13355;
G. Mol, 15600;, P. Paardekoper,
16737; H. Scipio-Blüme, 19507; F.
Weenink, 12499. Avonddiensten van
17.00 tot 08.00 uur, weekenddiensten
van vrijdag 16.30 tot maandag 08.00
uur. Spreekuurtijden in het weekend (voor dringende gevallen): zaterdag en zondag 11.30 en 17.00 uur.
Aanvraag huisbezoek voor 10.00 uur
's morgens. Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Plieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A Mulder, tel. 13185. /
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel

j Kerkdiensten
Weekend: 21 • 22 april 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 uur: Gemeenschappelijke

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. BladmanagenJ.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
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MENINGEN

Veel programma-makers
zijn als 'piraat' begonnen

J

ZAKELIJK BEKEKEN

Zandvoort werkt
mee aan project
verkeersveiligheid

J

Remy en Yvonne leiden 'Fitness Paradise'

Nieuw makelaarsmagazine

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J. van Otterloo
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr.
R. Blom-

ZANDVOORT - Binnenkort
verschijnt er een nieuw magazine onder de naam 'Makelaarsmagazine Wonen Nu'.
Het wordt in Zandvoort uitgegeven door Cense Makelaars
O.G., Quarles van Uffordlaan 2,
waar men het gratis kan afha,en.

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Het blad bestaat uit twee onderdeSmedestraat 37 te Haarlem.
len, een landelijk en een plaatselijk
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag deel. In het landelijke deel wordt
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, nformatie gegeven over de ontwikL. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. telingen op de woningmarkt en de
hypotheekmarkt, en/of over bijvoor023-244553.

beeld woontrends, architectuur en
dergelijke. De informatie in het
plaatselijke gedeelte is toegespitst
op ontwikkelingen in Zandvoort. Te
denken valt bijvoorbeeld aan leveranciers die van belang zijn voor het
wonen, of informatie over onroerend goed dat in de verkoop is.
Het magazine bevat een coupon
waarmee men zich bij de makelaar
vrijblijvend kan aanmelden voor advies over koop, verkoop of financiering van een huis. Komende week
zal het blad bij circa 2000 relaties
van het makelaarskantoor in de bus
glijden.

i Dommel
WDOR IK PE RIVIER
OVERZWEM. KON IK
MI55CHIEN BETER
EEN TALISMAN
VINPEN?

16

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

In getallen uitgedrukt bevestigt Almere het beeld van wijken vol rijtjeshuizen. Een vlakke polder, ingedeeld volgens de
geldende behoefte aan ruime,
maar goedkope doorzonwonin- met alom geaccepteerd, maar nog rmgcar naar Flevoland om met ei- kostbare uitvoering en een origineel

Iets anders dan doorzonwoning

gen met flinke tuinen, verkeersarme straten en veel groen. De

trends van vijftien jaar bouwen
zijn er moeiteloos terug te vinden. De oudste kern, gedomineerd door besloten woonerven, het latere centrum beheerst door een veelheid aan
buurten en de nieuwste wijken
waarin een traditioneel stratenpatroon overheerst.
Toch is het juist Almere, de moderne groeistad met al die monotone
standaard-woningen, dat sinds zo'n
tien jaar ruimte geboden heeft aan
andere dan de geeikte ontwerpen.
Er was al heel vroeg gelegenheid
voor gewaagde - en dus lang niet
altijd geslaagde proeven - met vormen, materiaal, gebruikseisen en
smaak
Almere realiseerde het eerste Focus-project van Nederland, dat gehandicapten soepel laat integreren.
Terwijl de eerste huizen van AlmereStad m massa-produktie uit de
grond gestampt werden, kregen architecten de vrije hand om bekroonde inzendingen voor een ontwerpwedstrijd nu eens echt te verwezenlijken. Zo ontstond De Fantasie,
wonderlijk, bewonderd, uiteraard

steeds in gebruik.
Het idee voor De Fantasie werd
herhaald en verbeterd in De Reahteit. Minder opvallend qua stijl,
maar zeker zo verrassend als het
gaat om gebruik, zijn de kangoeroewoningen in hartje Stad. Jonge gezmnen met opgroeiende kinderen
wonen zelfstandig m hetzelfde pand
waarin opa en oma de benedenverdieping gebruiken.
En nu wordt in Almere-Stad de
laatste hand gelegd aan de buiten-expositie van
de NWR-Bouwrai. Die overtreft
al het voorgaande als een werke- <
lijk buitenissige
speeltuin van bizarre architectomsche uitspattingen en vernieuwende
vormen en normen. In de Amsterdamse Rai tonen een paar honderd
deelnemers de theorie van het bouwen tijdens de Bouw-Rai, een vakbeurs die van 24 tot en met 27 april
duurt. De praktijk heeft Almere in
luttele maanden verwezenlijkt.
Bezoekers van de Bouw-Rai, uiteraard vooral medewerkers van aannemers, woningbouwverenigingen
en van gemeenten, kunnen per tou-

gen ogen te zien wat er zoal mogelijk
is. Voor het grote publiek is er na de
expositie, van 4 tot en met 13 mei
gelegenheid te zien wat er allemaal
kan. De bouw-experimenten waarvoor Almere al eerder ruimte gaf,
noch het feit dat de Nationale Woningraad (NWR) in de stad gevestigd is, hebben iets te maken met de
keuze voor de plaats van de expositie. Andere gemeenten, Haarlemmermeer onder andere, hadden ook

ontwerp. De massa bestaat uit voorspelbare rijtjeswoningen en etageflats. Geen wonder, want tot nu toe
telde m de woningbouw nauwelijks
iets anders dan produktie, hoeveelheid. Pas nu er in grote delen van het
land een beetje evenwichtige situatie komt in vraag en aanbod, zien
opdrachtgevers reden ook aan de
kwaliteit en het visuele aspect aandacht te geven. De zorg voor de gebouwde omgeving zou een culturele
achtergrond
kunnen hebben,
maar de heer
Kempen, directeur van de
Bouw-Rai, vindt
ook een zakelij ke overweging
geldig: de verhuurbaarheid. De consument hoeft voor een woning niet
meer overal in de rij te staan en dan
komfrhet ontwerp als een criterium
naar voren. Kempen: „Tegen deze
achtergrond moet u ook de combinatie van binnen- en buitenexpositie
zien. De organisatoren hebben opdrachtgevers en architecten uitgedaagd hun visie op het wonen in de
toekomst te presenteren door middel van concrete projecten. Daarbij
gold één essentiële beperking: het
moest gaan om woningen die voldoen aan alle gebruikelijke eisen en
voorschriften." De uitvoering van de
tentoonstelling in Almere moest
overal toepasbaar zijn. Zoiets als
'Het Huis van de Toekomst' een project van Chriet Titulaer dat negentig
miljoen moest kosten, dat stond de
opdrachtgevers niet voor ogen: dat

Consument staat niet meer voor een
woning in de rij en kan eisen stellen
belangstelling, maar alleen Almere
bleek in staat een dergelijk project
in anderhalfjaar tijd uit de grond te
stampen.

Verhuurbaar
Organisatoren van de NWR verklaren die flexibele opstelling van
met name gemeente en plaatselijke
woningbouwverenigingen door de
'groeidrang' die de stad kenmerkt.
Het kon eigenlijk niet, maar men
wilde het tóch. En dus werden ten
behoeve van het 'dorp' de toegewezen contingenten woningen opnieuw tussen opdrachtgevers verdeeld.
Negentigduizend woningen zullen
er de komende tijd per jaar in Nederland gebouwd worden. Slechts een
klein aantal zal opvallen wegens de

"V.

Opblaasbare badtas

• Door hoge ramen reikt de lichtinval tot ver in de woonkamer, die op de
(Foto Gert Schutte/NWR)
eerste etage ligt

is geen bijdrage aan de woningbouw,
stelden zij. Iedereen wil een bungalow op de Dam, maar de ontwerpen
moesten voldoen aan alle regelingen
én binnerl financiële kaders blijven.
Wie door de Benny Goodmanstraat
of Billie Holidaystraat in Muziekwijk wandelt, ziet dat er binnen de
strakke kaders die in Nederland gelden, veel mogelijk is.
De architecten - Teun Koolhaas,
Hertzbergers Hartzuyker, Loerakker en Galt de Jong zijn niet de eersten de besten - gingen niet direct
uit van de gemiddelde behoefte.
Huiskamers die nu eens niet op de
benedenverdieping grenzen aan de
keuken, gevels met een buitentrap
die leidt naar werkruimte bovenin,
huurwoningen met een patio, tuinen
zonder de gebruikelijke schuur,
maar wél een mogelijkheid om fiets
en afvalcontainer aan het oog te onttrekken. En dan de ongebruikelijke
materialen, de soms doldwaze vormen en feestelijke kleuren.
In de projecten is slechts één

trend nadrukkelijk aanwezig: het
toekomstig gebruik van de woning
is niet op de tekentafel al vastgelegd.
Bewoners kunnen die zelf invullen
en voor sommige projecten geldt,
dat ze soepel gewijzigd kunnen worden. Natuurlijk staan er kostbare
pareltjes (3,5 ton) tussen, maar veelal gaat het om huurwoningen tussen
400 en 700 gulden en premiekoopwoningen die niet veel duurdef uitvallen dan 800 gulden. Nog lang niet
alles is verkocht of verhuurd, al
staat er een type huis dat aan zo'n
grote behoefte voldoet, dat het „binnen tien minuten uitverkocht was".
Wie straks gaat kijken in dit openluchtmuseum van moderne architectuur, treft dan ook geen verlaten
spookstad aan. De afgelopen weken
reden verhuisauto's af en aan. Sommige bewoners zullen graag laten
zien wat er ook binnen zo apart is
aan hun huis. Daarnaast zijn er in
elk van de achttien projecten modelwoningen ingericht.
FRANK ROOS

TOEREN
Veel vrije dagen lokken aan
de voorjaarshorizon, vandaar
hierbij weer wat tips voor korte
en lange reisjes.

De buitenexpositie 'op ware
grootte' in Almere is een ideale mogelijkheid om visies op
volkshuisvesting in de jaren negentig te concretiseren. Vijftien
teams van geselecteerde opdrachtgevers (waaronder Nijhuis
Apeldoorn Bouwbedrijf, Architectenbureau Klaas van den Berg en
Koninklijke Sphmx) en architecten realiseren hiertoe in totaal 225
woningen. Het motto van dit project is 'Customized Honsing'

BlJ het ont

'
werpen van de
woningen
is
men er van uitgegaan dat voor het wonen in de
jaren negentig een huis op verschillende mameren kan worden
gebruikt. Voorop staat echter de
nodige privacy voor ieder gezinslid. Daar moet de woning op worden gebouwd en de koper kan zelf
mee bepalen hoe zijn huis wordt
ingedeeld. In Amerika noemt men
dit 'Customized Housing'. Te zien
in de Muziekwijk Almere-Stad.

• Maastricht. Ik hou van deze Limburgse stad die me altijd het idee
geeft in het buitenland te zijn. Komt
het omdat de schouwburg Bonbonnière heet, het filmhuis Lumière en
je er restaurants vindt met namen
als Grand Mère, 't Hegske en Old
Hickory? Wat het ook is, er is in
deze stad aan de Maas altijd wel iets
leuks te doen. Wie bijvoorbeeld in de
maand mei op een dinsdag in Maastricht is, doet er goed zich om half
tien 's morgens op wandelschoenen
bij de WV te melden. Dan start namelijk een literaire verkenningstocht
door verleden en heden van deze
stad, aan de hand van teksten en
gedichten van in of over Maastricht
schrijvende auteurs en dichters.
Kosten ƒ 10,- . Informatie hierover
tel. 043-252121.
• Voor het proeven van een echt oosterse sfeer hoef je niet meer in het
vliegtuig te stappen. Oriënt Plaza in
Nijmegen presenteert zich als

Een Turkse Tuin in Leeuwarden en
literair wandelen inMaastricht
'sprookje langs de snelweg'. Daar ik
WV-proza doorgaans wat wantrouw, ben ik eerst gaan kijken. De
gebroeders Chang die hier de (culinaire) scepter zwaaien, overdrijven
echter niet. Onder het als een pagode ogend gebouw kan men zich ogen
en tong laten strelen in vier verschillende afdelingen, de Thaise, Indonesische, Chinese en Japanse keuken.
De afzonderlijke ruimten zijn alle
met veel goede smaak in de stijl van
het betreffende land ingericht. Men
vindt Oriënt Plaza aan de rijksweg
Nijmegen-Den Bosch.
• Kanovrienden worden lyrisch als
ze over de Groningse wateren vertellen. Meer dan 200 kilometer schilderachtig waterland strekt zich daar
uit in het gebied dat oorspronkelijk
de geulen bevatte van het waddenlandschap waaruit Groningen eens
bestond. Peddelend over die maren,

Poppendokter: 'Ze wilde er
vanmorgen weer wat kinderen bij'
eventueel borststukken kunnen
daarna worden gepolijst en geschilderd en gaan dan nogmaals de oven
in. Dan volgt het moment waarop
de glazen of kunsts.tof ogen worden
ingezet die de pop 'opeens een zeer
sprekend gezicht geven.

Sleeping Angel

• Betsie Mens: „Een echte poppenliefhebber kijkt naar het gezicht. Dat
Foto s Herman Homburg

doet je wat Of doet je niks."

Het gaat zo goed in Het Zaans Poppenhuis dat er soms tot 's
avonds laat moet worden doorgewerkt om de winkel van
enkele nieuwe porseleinen poppen te voorzien. Betsie Mens
maakt eigenhandig replica's van antieke poppen en kleedt ze
stijlvol aan. „Van de week heb ik zoveel verkocht! Gisteren
nog twee van die grote poppen. Daarom heb ik er gisteravond
snel weer één moeten afmaken, anders blijft er niks in de
winkel over", zegt Betsie. „Gelukkig verkopen we ook zijde-

bloemen, anders zou het hier soms wat kaal lijken."

De boetiek in het oude Zaandam
maakt een nostalgische indruk. Te
koop zijn allerlei soorten antieke
poppen met karakteristieke hoofdjes van porselein. Het zijn replica's,
maar gemaakt naar authentieke
modellen uit Duitsland en Frankrijk De namaakbloemen decoreren
de zaak fraai. In een klem kamertje
achter de winkel nemen vier dames
deel aan de cursus van Betsie
Mens, waarin geleerd wordt een
porseleinen pop te maken Henk
Mens assisteert met het gieten var
de mallen, het bakken en de afwerkmg.
Omdat het vervaardigen van de
poppen zeer arbeidsintensief en de
vraag groot is, heeft Betsie met veel
vrije tijd Gelukkig is het haar liefhebberij, „anders houd je het niet
vol". „Je leert er met voor, het zit in
je Op een avond zaten we op de
bank en ik zei plotseling 'ik ga iets
doen met die poppen'. Toen heb ik
allerlei dingen bij elkaar gezocht en
ben begonnen met een zuster van
me. Door de week was het heel hard
werken om in het weekend op de
zwarte markt vijf of zes poppen te
kunnen verkopen. Zij stopte op het
moment dat ze een kind kreeg.
Toen ben ik m mijn eentje doorgegaan. Ik waagde de gok."
Betsie en Henk Mens woonden
juist in een 'droomhuis' toen het
idee van een winkel op kwam borrelen. „We hebben er heel lang over
nagedacht, maar we hebben ons

nieuwe huis er voor opgegeven.
Toen ben ik in oktober de winkel
begonnen en heb er nog geen dag
spijt van gehad."
In Het Zaans Poppenhuis worden nieuwe exemplaren gemaakt
met behulp van mallen van gips. De
echte antieke pop uit grootmoederstijd, zijn moeilijk te krijgen.
„Dat begint boven die duizend gulden en dan heb je nog echt geen
mooie", zegt Henk Mens. In het
kleine keukentje liggen schappen
vol geregistreerde mallen. Daarin

Het voordeel van de mallen is dat
ze meestal een goed resultaat geven. „Ik heb bewondering voor
mensen die zelf een hoofd boetseren", zegt Betsie. „Dat is echt heel
moeilijk, daar moet je zowat een
beeldhouwer voor zijn. Maar
meestal is het resultaat toch niet
goed. Voor in de winkel zijn die
replica's van antieke poppen veel
waardevoller." Het leukste is dat
de replica gelijkenis vertoont met
het orgineel, maar er worden soms
wijzigingen aangebracht, vertelt
Henk Mens. „Iemand wilde eens de
Sleepmg Angel, dat is een slapend
model, met open ogen. Ze zei 'ik
word er bang van, het is alsof het
kind dood is'. Nou, die pop maak je
dan 'wakker'. Als je er maar op
wijst dat het eigenlijk niet hoort,
mag het."
De kleding maakt de 44-jarige
Betsie Mens zelf m de stijl van het
oorspronkelijke model. „Nu hebben veel mensen een licht interieur, dus ontwerp ik veel klassieke
kleding die daarbij past. Voor de
• echte originele poppen met oude
stof en materialen is haast geen
markt. Dat maak ik alleen voor mezelf. Ik hoop daar m de vakantie
tijd voor te hebben."
De cursisten zitten onder gezellig
gekeuvel aan hun poppenhoofd te

'Porselein voor blanken,
negertjes en chinezen'
wordt het vloeibare porselein gego
ten. Henk: „Als dat na ongeveer ze
ven minuten is ingetrokken, ontstaat er een filmlaagje. Je giet de
mal dan leeg en laat het een uur
verstevigen. Daarna kan je de ogen
uitsnijden. Vervolgens moet het
drie dagen drogen en kun je de bramen weghalen en schuren. Dat is
een hele secuur werkje, want je
knijpt het brosse materiaal zo kapot. Hierna gaat het een nacht de
oven in en ontstaat de kleur. Dit
wordt een blanke huidskleur, maar
je hebt ook porselein voor negertjes of chinezen."
De hoofden, handen, benen en

werken. „Als je hier komt, wordt je
weer helemaal verliefd op al die
popjes. Je wordt weer kind", zegt
een vrouw. „Ook al gebruik je dezelfde mal, iedere pop is anders. Je
kunt er ook een beetje van jezelf
inleggen." Het schilderen van het
porselein heeft tot nu toe twee lessen/ochtenden in beslag genomen.
Een cursiste: „Dat is, net als het
schuren, een precies werk. Ik heb
alleen over de wimpers al een volle
les gedaan", lacht ze. Ze hadden
niet gedacht dat het zo arbeidsmtensief zou zijn. Betsie grijpt haar
kans om begrip voor haar zaak te
kweken: „Nou, zie je dat ik ze niet
nog goedkoper kan maken. Ik
maak echt niet veel winst."

Gewaarschuwd
„Een echte poppenliefhebber
kijkt niet naar de waarde van de
pop, die kijkt naar het gezicht. Dat
doet je wat of doet je niks. In deze
winkel kan ik ook niemand een pop
aanpraten, dat gaat niet. Het moet
je aanspreken", vertelt de poppendokter. Het tegenovergestelde lijkt
eerder nodig. Betsie: „Ik heb gistererï twee poppen verkocht aan een
mevrouw. Ze was er helemaal weg
van. Ik heb haar gewaarschuwd dat
die poppen haar niet meer met rust
zouden laten. En vanmorgen was
ze er al weer; ze wilde er weer wat
kinderen bij..."
Veel mensen die nu interesse tonen voor het 'karakter-speeZgoed'
zijn ouderen met jeugdsentiment.
Of mensen die die vroeger nooit
een pop konden kopen. „Mijn klanten zijn gevoelige en gezellige mensen. Ze kunnen met hun pop tuttelen alsof het hun eigen kind is. De
mensen hebben ook geduld als we
reparaties van hun pop hebben."
Om te illustreren dat poppenliefhebbers aardig zijn, zegt Betsie: „In
mijn winkel komt geen diefstal
voor. En dankbaar dat de mensen
zijn. Ik moest eens een oude pop
repareren, die nog geen dubbeltje
waard was. Toen de mevrouw haar
ophaalde, zag ze een pop liggen en
zei: 'Dat is ook een prachtige pop
zeg!'. Ik zei dat ze die mocht meenemen, want dat was haar eigen pop."
Terwijl er pruiken op de hoofdjes
van de cursistenpoppen worden gepast, meldt Betsie.dat ook mannen
gek zijn van antieke poppen. „Ze
zijn vaak beter in het schuren en
schilderen. Ze durven meer. Ze weten natuurlijk ook beter hoe een
vrouw in elkaar zit."
FERDINAND EÜSCH

Het Zaans Poppenhuis is te vinden aan de
Sa\ornln Lolimanstraat 5 In Zaandam. Telefoon: 075 - 313803.

• 'Het andere Griekenland'

zoals die wateren op zijn Gronings
heten, zie je eeuwenoude kerken in
sfeervolle dorpjes, oude dijken, statige borgen en dit alles in een met
name voor de Randstedeling ongekende rust. Bij 'De Horizon' in Groningen weet men alles van dit gebied
en voor ƒ 19,75 kan men er een handzaam gidsje kopen. Tel. 059581792/1980.
• Een heel andere gids, maar zo afwijkend van de gebruikelijke dat we
hem met name voor fietsers en wandelaars graag hier noemen. Hij verscheen bij de Schoorlse uitgeverij
Pirola, kost ƒ 24,50 en laat zien watje
wandelend en fietsend door Gnekenland kunt beleven. Gert Keijsers en
Ben Bartels geven een goeie indruk
van 'het andere Griekenland' dat
meer biedt dan zon, zee en eilanden.
• Een stadje, waar net als vroeger in
mijn grootmoeders tuin, tussen
troittoirs en kinderhoofdjes de kiezelstenen nog worden geharkt, waar
de lindeboomtakken rond worden
gesnoeid en waar thuis nog brood en
taarten worden gebakken. Zo'n stadje is Amis, het kleinste stadje van
Duitsland en het ligt in SleeswijkHolstein. Niet meer dan een halve
vierkante kilometer, 125 huizen,
waarvan 59 onder Monumentenzorg
en voor het grootste deel gebouwd in
de 18e en 19e eeuw. Wie er heen wil
kan meer informatie krijgen bij het
Duits Verkeersbureau, Amsterdam,
tel. 020-978066.
• Het heet Turistlaegevagt en wie
naar Kopenhagen reist moet het
nummer van deze dienst met zijn
moeilijke naam toch maar even noteren. Het is namelijk de doktersdienst voor toensten en tussen 8 en
16 uur kan men op nr. 3393600 op
onmiddellijke hulp rekenen.
• Een eeuw terug hadden we er nog
tienduizend van, nu is het aantal teruggebracht tot duizend. Ik heb het
over molens, die ooit van economische betekenis waren, maar nu nog
slechts oerhollands mooi staan te
pronken in ons landschap. De WV
Hart van Brabant (tel. 013-351135)
kan u een aantal molens noemen,
waarvan de molenaar u graag zal
ontvangen en rondleiden. Ze staan
onder meer in Goirle, Moergestel en
andere fraaie plaatsen in Noord-Brabant.
• Het Rijk van Nijmegen past voor
mijn gevoel in het rijtje Bommelerwaard, De Betuwe en de Veluwe.
Toch is er met eerstgenoemd gebied
meer aan de hand. Het biedt namelijk op een relatief kleine oppervlakte een variatie aan mogelijkheden
voor zowel dagjesmensen als voor
hen die hier een paar dagen willen
verblijven. Behalve het Afrikamuseum, de Heilig Land Stichting,
mooie bossen en (nog) rustige wegen, is er Nijmegen zelf dat vooral
aan de Waalkade heftig aan het vertimmeren is. Het wordt een werelds
aandoende boulevard met leuke
kleine restaurants met veel terras,
er zijn boetieks en voor wie van gokken houdt is er het nieuwe casino.
Op naar de Nijmegen dus, alleen al

de bedrijvige Waal! De VW Rijk van
Nijmegen (tel. 080-225440) heeft alle
informatie in huis.
• Wie een Turkse tuin in Friesland
wil zien moet vóór 4 juni eens naar
het Leeuwarder Museum Princessehof. Daar laat men in de tentoonstelling 'Turkomanie' de Turkse invloeden op de Nederlandse cultuur zien.
Onderdeel daarvan is de al genoemde tuin. Het Princessehof, een juweeltje van een gebouw, is op zich
zelf al een bezoek waard. Open van
maandag t/m vrijdag van 10-17 uur.
Op zondag van 14-17 uur.
• Er Op Uit! 1990 heet het fleurige
boekje dat de Nederlandse Spoorwegen deze maand hebben uitgegeven.
Het is een gids van 256 pagina's met
honderden ideeën voor een dagje
uit. Een kniesoor die nu niets vindt
tussen fietstochten, stadswandelingen, sportieve evenementen en gezinsuitjes, zoals de NS die enigszins
kneuterig noemt. Er kwamen in vergelijking met vorig jaar 8 nieuwe
dagtochten bij waaronder paardrijden in Markelo, een luxe winkeldag
in Maastricht, Giethoorn actief en
een verrassingstocht vanaf station
Nijmegen. Wellicht is een en ander
te combineren met de hierboven
door ons genoemde trips. Er-Op-Uit!
1990 kost ƒ 4,25 en is te koop in
boekhandel en station.
LENIPAUL

Een badtas met een dubbele functie. Op het eerste gezicht een praktische opbergplaats voor handdoek, badgoed en kleine spulletjes. Makkelijk te dragen aan een
stevig koord. Maar wie wat dieper
in de tas kijkt, ontdekt dat hij hélemaal dubbelwandig is en een ventiel heeft. Als de binnentas eruit
getrokken wordt, kan de tas worden opgeblazen en ontstaat een
lange rol waarop het hoofd kan
rusten. Na het zwemmen en zonnen wordt de kussenrol weer tot
een zwemtas omgetoverd en kan
het natte zwemgoed worden meegenomen. De zwemtas annex kussen kost ƒ 14,95 en kan worden
besteld bij Verta in Vught, tel. 073579130.

Oersterke tenten
Great Adventure is de naam die de
Alkmaarse firma AGU meegaf aan
haar collectie tenten, rugzakken
en slaapartikelen. De tenten zijn
oersterk en verderlicht. Ze zijn bovendien toegespitst op de individuele buitensporter. Een deel van
deze collectie is geschikt voor de
fietskampeerder. Zo neemt de
fietstent een speciale plaats in.
Alle tenten zijn zogenaamde koepeltenten; elk model heeft ook een
afspan- en ontluchtingsysteem.
AGU werkt bij de ontwikkeling
van Great Adventure-produkten
nauw samen met Neerlands bekendste bergbeklimmer en allround avonturier Ronald Naar.
Hij test in de praktijk de artikelen
onder de meest extreme omstandigheden, waardoor telkens weer
verbeteringen aangebracht worden. Voor meer informatie: AGU,
tel. 072-610404.

Alarmcentrale
Volgende week doet Everhard Hebly op deze ATV-pagina verslag
van een bezoek aan de Alarmcentrale van de ANWB. Hoe bereidt de
centrale zich op zomerse 'rampen'
voor?

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
OUDE STIJL JAZZFESTIVAL ENKHUIZEN
van vrijdag 11 t/m zondag 13 mei 1990
In Enkhuizen wordt dit jaar voor de 17e keer het Oude Stijl Jazzfestival
georganiseerd. Op diverse lokaties kunt u genieten van een groot
aantal bekende jazzbands.
In samenwerking met de organisatie biedt Weekmedia u een korting
van ƒ 2,50 per kaart per persoon aan.
OPENINGSCONCERT 11 mei 20.15 - 2.00 u.
In de New Festival Hall aan de Vette Knol treden o.a. op Kenny Ball
and his Jazzmen, de Poolse band Prowizorka, The Original Victoria
Jazzband, etc.
Kosten: ƒ21,50 p.p. Speciale Weefanedia-prijs: ƒ 19,- p.p.
KROEGENTOCHT 12 mei 20.30 - 2.00 u.
In 18 kroegen van de oude binnenstad van Enkhuizen treden o.a. op
de Jozeph Lam Jazzband, New Orleans Express, Hot Shots, Funny
House Jazzband, etc. Met één toegangskaart kunt u alle deelnemende
kroegen bezoeken.
Kosten: ƒ 18,50 p.p. Speciale Weekmedia-prijs: ƒ 16,- p.p.
AT THE JAZZBAND BALL 12 mei 20.30 - 2.00 u.
In de New Festival Hall aan de Vette Knol treden o.a. op Old Castle
Town Jazzband, Hot Jazz Ambassadors, Rod Mason's Hot Five.
Kosten: ƒ 17,50 p.p. Speciale Weekmedia-prijs: ƒ 15,- p.p.
Kaarten zijn
bon te koop
Amsterdam:
Amstelveen:
Purmerend:
Uithoorn:
Zandvoort:

tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bij de volgende Weekmedia-kantoren:
balie Het Parool, Wibautstraat 131
Dorpsstraat 54 - 56
Weerwal 19
Stationsstraat 70
Gasthuisplein 12

Bon voor onze lezers
Naam: _
Adres:
Postcode
Woonplaats:
ontvangt tegen inlevering van deze bon en tegen kontante betaling:
..kaarten (max. 4 p.p.)
..kaarten (max. 4 p.p.)
..kaarten (max. 4 p.p.)

Openingsconcert
Kroegentocht
At the Jazzband Ball

a ƒ 19,a ƒ 16,a ƒ 15,-

geeff u meenl
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TZB/Tennissen blijft ongeslagen

Nihot/Jaap Bloem gaat
door naar promotiestrijd
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetities werden de laat5te wedstrijden gespeeld. In de interregionale klasse sloten
Nihot/Jaap Bloem Sport en Scandals goed af met oyerwinninjen. De kampioen van de tweede klasse TZB/Teunissen bleef
angeslagen door eerst met 12-2 te winnen van Hoofddorp en een
1-1 gelijkspel tegen Out. In de interregionale klasse vindt vol?end seizoen een herindeling plaats en door de goede resultaten
;an Nihot/Jaap Bloem Sport heeft dit team zich geplaatst voor
iet spelen van promotiewedstrijden naar de landelijke tweede
iivisie.
Nadat Nihot/Jaap Bloem Sport
:erst in Utrecht gelijkspeelde (4-4)
egen Weldam Boys werd de compeitie afgesloten met de wedstrijd te;en Swagerman.
\1 was Nihot/Jaap Bloem Sport al
net de gedachte bij de promotiewedstrijden ook deze klus werd gedaard. De Zandvoorters begonnen
jzersterk in een hoog tempo en na
•ijftien seconden opende Bas Heino
ü de score, 1-0. Nadien liet NihotJaap Bloem Sport enorm veel kan;en liggen en kwam Swagerman teug tot 1-1. De badgasten vielen erg
erug maar door uitstekend keepersverk van Jaap Bloem bleef de stand
n evenwicht. Rob van der Bergh
orgde er voor dat Nihot/Jaap
Bloem Sport toch weer op voorprongkwam, 2-1. Swagerman bleef
oen sterk aandringen maar wist de
Sandvoortse doelman niet te passeen. Eén flitsende counter van de
ïandvoorters was voldoende om de
trijd definitief te beslissen. Edwin
\riesen rondde de snelle aanval beleerst af, 3-1. Door het behalen van
[e derde plaats speelt Nihot/Jaap
Bloem Sport twee promotiewedtrijden tegen Otte Eagles en De
Stal. ,Twee teams plaatsen zich voor
Je tweede divisie.
„Ik denk dat de jongens al met de
gedachten bij de promotiewedstrijlen waren," stelde coach Guus Marelle. „We hebben het afgelopen jaar
uitstekend gedaan en ik mag wel
eggen dat ik trots ben op dit team".
üen voorspelling maakt Marcelle
liet, maar gezien de kwaliteit die in
,e ploeg schuilt zijn er zeker kansen

op plaatsing in het walhalla van het
zaalvoetbal.
Stand: 1. Gooiland 22-39, 2. Weidam 22-33, 3. Nihot/Jaap Bloem
Sport 22-29, 4. Diemen 22-25, 5. Toyshop 22-25, 6. Smit 22-21, 7. Draijer
22-20, 8. Courbet-21-18, 9. Swagherman 22-17, 10. Umond 22-12, 11.
Gamma 22-11, 12. Studio 21-8.

Scandals
Scandals kende een zeer wissel-vallig seizoen en dat kwam mede
door het vaak incompleet verschijnen. De competitie werd toch goed
afgesloten door een overwinning op
het onderaan staande Brandweer.
De gehele wedstrijd heeft Scandals
het beste van het spel gehad maar
het voerde de combinaties te ver
door. De Zandvoorters wilden het te
mooi doen waardoor Brandweer de
gehele wedstrijd uitzicht bleef houden op een succesje. Doch de schijn
bedriegt, daar Scandals totaal niet
•in gevaar is geweest. Het was Richard Kerkman die in de eerste helft
de score opende, 0-1 en in de tweede
helft bleef ondanks het Scandals
overwicht de spanning er toch in.
Brandweer had weggespeeld moeten worden maar vele mogelij kheden werden onbenut gelaten. Nu
kwam de eindstand op een 3-2 overwinning voor Scandals, maar die
zege had beduidend groter kunnen
zijn. Doelpunten van Richard Kerkman en John Weijers stelden de
Zandvoortse zege veilig. Door de
nieuwe competitie-indeling zullen
de Zandvoorters een stapje terug
moeten doen.

„Het was een misstapje van Mihiel," meende trainer-coach Paul
an Geuns. „In de single ging het
iet en dat kwam volgens mij, en dat
ond hij zelf ook, door een gebrek
an concentratie. In de dubbelspe« heeft hij echter de zaak duidelijk
echtgezet. De komst van Schapers
leeft toch wel wat teweeggebracht
Is je ziet hoe groot de belangstelling
n Roermond was."
Ook veel supporters uit Zandoort hadden de reis ondernomen
n zij hebben een ijzersterk Zandoorts team aan het werk gezien. Zo

hadden de dames Esmir Hoogendoor en Karin Moos geen enkel probleem hun partij snel in winst om te
zetten. Het negentienjarige talent
Fernon Wibier zorgde voor het derde Zandvoortse punt door een gemakkelijke overwinning. Zoals gemeld verloor Michiel Schapers zijn
wedstrijd. Kansen op de winst zijn
er zeker geweest gezien een 4-2-voorspfong in de derde set. De Limburger Custër wenste echter niet te capituleren en sleepte toch de partij
binnen, zodoende zorgend voor het
enige Roermondse punt. In het herendubbel herstelde Michiel Schapers zich uitstekend door samen
met Fernon Wibier met 6-4 en 6-0 uit
te halen.

Schaak koplopers
vermijden risico's
bij competitie

ZANDVOORT - Vorige week
donderdagavond hebben de
koplopers in de interne
schaakcompetitie van de
Zandvoortse schaakclub geen
enkel risico genomen. De toppers kwamen vrij snel remise
overeen waardoor er weinig
veranderde in de toptien.

TZB/Teunissen
Voor TZB/Teunissen is het nog
niet afgelopen. De kampioen van de
tweede klasse strijdt nog mee in de
bekercompetitie en ook de competitie is nog niet helemaal voorbij. Van
belang zijn de wedstrijden niet meer
maar de Zandvoorters willen ongeslagen blijven. Tegen Hoofddorp
was daar geen enkel probleem mee
gezien de 12-2 overwinning. Een veel
te sterk TZB/Teunissen speelde met
Hoofddorp en pas toen het 10-0 was
kon Hoofddorp tegen scoren. In
deze wedstrijd scoorde Nico de Boo
het honderdste doelpunt van deze
competitie voor de Zandvoorters.
De twaalf doelpunten kwamen op
naam van Rinus Bruinsma 3, Martin
Kruyff 4, Nico de Boo 3 en Steef
Blanken 2.
Tegen Out had TZB/Teunissen
erg veel-moeite ongeslagen te blijven. De Zandvoorters moesten door
blessures met een paar invallers
aantreden doch dat mag niet als excuus gelden. Rinus Bruinsma zorgde nog voor een 1-0 voorsprong maar
daarna een stroeve partij van de
Zandvoorters. De competitie is gespeeld, het kampioenschap is binnen dus het hoeft niet meer. Doch
toen TZB/Teunissen met 1-2 achter
kwam ging het tempo toch omhoog
om maar ongeslagen te blijven. Out
verdedigde zich met man en macht
en er was bijna geen doorkomen
meer aan. In de slotseconde van de
wedstrijd werd het toch gelijk (2-2)
door Edwin Duisterhof.
„De invallers hebben goed gespeeld", meende coach Jan van der
Wal. „Het enige wat de spelers nog
belangrijk vinden is het ongeslagen
blijven en dat gaat denk ik wel lukken".

Sterke start AS/PB Zandvoort
ZANDVOORT - Het Audio
3pnic/Piz Buin Zandvporttenlisteam is de competitie erg
terk begonnen. In het verre
Roermond behaalde het Zand;oortse Team een 1-7-overwiniing op RTC NIP en komt
iaardoor direct aan de top van
iet klassement;" in de hoofddasse. Alhoewel het,enige veriespunt zeer onverwacht was,
«n nederlaag van Michiel
schapers, is de overwinning
;een moment in gevaar geveest. Audio Spnic/Piz Buin
Sandyoort was in de overige
martijen veel te sterk. Aantaande zondag wordt er veel
publieke belangstelling veracht als Zandvoort thuispeelt op De Glee tegen het
weede team van PGS DetecWets.

SPORT

Stand: 1. De Gors 21-32, 2. Zekveld
22-30, 3. Succes 22-29, 4. Handsome
21-28, 5. Vocking 22-28.
6. De Stal 22-24, 7. Carillon 22-23, 8.
Mimi's 22-21, 9. Ellerman 22-17, 10.
Scandals 22-12, 11. Bulldog 22-11,12.
Brandweer 22-1.

staande zondag enige honderden
toeschouwers te mogen begroeten
op het tennispark aan de Kennemerweg. In navolging van de Davis Cupwedstrijden en de Amerikaanse
kampioenschappen, is het tennispark omzoomd door fraaie blauwe
achtergronden en ook zijn er aanpassingen gedaan om het publiek
een goed overzicht te geven over de
banen.',,._

„We zijn er klaar voor," stelt Paul
van Geuns. „Ik verwacht er wel veel
van, want we hebben geen zwakke
plekken in het team. Het is een
hecht team, dat het goed met elkaar
weet te vinden." Op de vraag of het
Audio Sonic/Piz Buin Zandvoortteam gaat promoveren, antwoordt
Behalve het mixed dubbel van Ka- de Zandvoortse coach diplomatiek:
rin Moos en Fernoin Wibier kende „We moeten gewoon alle zeven tede andere partijen een vlot einde. genstanders verslaan."
Moos/Wibier hadden drie se6ts noAanstaande zondag bijten de
dig om de strijd te beslissen. In de
laatste set echter sterk spel van de Zandvoortse dames Esmir HoogenZandvoorters gezien de 6-0-setwinst. doorn en Karin Moos het spits af.
Die wedstrijden beginnen om 10.00
uur, terwijl daarna de heren SchaProfessioneel
pers en Wibier in actie komen. Dat
Zandvoort heeft de zaken erg pro- zal om ongeveer 11.00 uur zijn. In de
fessioneel aangepakt en hoopt aan- middag volgen de dubbelspelen.

Een deel van de bouwploeg van Zandvoort '75. Voor de foto heeft men maar even het zondagse pak aangetrokken.
Foto: Bram Stijnen

Kleedaccommodatie voetbalclub
Zandvoort 75 wordt uitgebreid
ZANDVOORT --Eind mei
hoopt Zandvoort '75 de uitbreiding van de kleedaccommodatie feestelijk te kunnen vieren.
Zandvoort '75 heeft niet alleen
reeds diverse jaren te kampen
met een veldentekort ook het
aantal kleedkamers is ontoereikend.

De vier kleedkamers en de twee
velden, voor negen senioren en zeven j eugdelftallen, is te klein en
daarom heeft het bestuur de plannen opgevat om de kleedaccommodatie uit te breiden. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd door de gemeente een bouwvergunning afgegeven om tot uitbreiding van de kleedaccommodatie over te gaan. Deze
bouwvergunning werd vergezeld
van een brief van het college van
burgemeester en wethouders dat de
toestemming voor de bouw nog niet
kon worden verleend. Inzake de reden hiervan tast het bestuur van
Zandvoort '75 nog steeds in het duister.
Na veel onderhandelen, waarbij de
urgentie door het College werd ingezien, is in november 1989 de toestemming voor de bouw verleend.
De actieve bouwcommissie van
Zandvoort '75 was reeds gereed voor
de start van het project in eigen beheer. De diverse offertes van aannemers die waren aangevraagd, bleken
financieel niet haalbaar te zijn. Voor
de helft van de aannemersprijs
hoopt de bouwcommissie het project te kunnen realiseren. Een gedeelte van de bouw heeft Zandvoort
'75 kunnen realiseren met de opbrengst van de ƒ 10,- loterij waaraan
veel Zandvoorters hebben deelgenomen.
De bouw bestaat uit twee grote
kleedkamers, één scheidsrechterkamer, één bergruimte, één massagekamer alsmede douche- en toiletruimten. In december 1989 werd de

Hockey-diploma's uitgereikt

Sport Agenda
'OETBAL
Zaterdag:
Zandvoort'75-DSC'74
•1.30 uur terrein binnencircuit
iondag: Zandvoortmeeuwen-TYBB
4.30 uur terrein Vondellaan
fZB-EHS 14.30 uur terrein Kenneflerweg.

• JSL: & . . ;, 7?*>» '
fefew3\ N* '. "3% IKBÊL^»

iANDBAL
•ondag uitwedstrijden: 12.25 uur
•IA ADO 4-ZVM 2, 11.00 uur Concorüa H.-ZVM 2, 09.30 uur DJ Concorüa-ZVM l, 12.15 uur DS DSOV•VM, 13.00 uur HJ HVL-ZVM.
thuiswedstrijden: 09.30 uur ZVM1VH, 10.25 uur ZVM-ODIN, 11.20
•ur ZVM 3-F. Speed 2, 12.35 uur MA
;VM-DSOV,
13.30 uur HS ZVM 2-F.
;
Peed, 14.45 uur DS ZVM 3-F. Speed.

ZANDVOORT- Dat de autosport weer leeft bleek afgelopen paasmaandag toen maar
liefst 12.000 toeschouwers naar
het korte en snelle racecircuit
van Zandvoort waren gekomen. En die 12.000 hebben
geen moment spijt gehad van
hun komst. Bijna elke race
enprm veel spektakel en zeer
spannende races en een paar
grote crashes, die gelukkig
zonder ernstige gevolgen bleven.
Zo dacht de Belg Mare Delpierre,
in de Ford-1600, uit de slipstream
zijn voorganger te passeren maar
maakte een stuurfout en klapte tegen de vangrail en rolde enige malen
over de kop. Zijn wagen totaal verwoest maar de Belg kwam er goed
vanaf met een hersenschudding en
een gebroken teen. Er waren meerdere crashes maar die liepen allemaal goed af. Hoofdzakelijk viel er
bijzonder veel te genieten van de
spannende races. De produktiewage.ï-race boven 2000 cc kende ene
bijzonder spannend verloop. De geroutineerde Cor Euser vocht een
verbeten gevecht uit met de jeugdige
Mike Heezemans en wist dat met
miniem verschil in zijn voordeel te
beslissen. In de klasse tot 2000 cc
ging de zege aanvankelijk naar de
Opel Kadett-rijder Bolderheij. Deze
bleef de sterk rijdende Zandvoorter
Frans Vörös voor, maar zou na de
race gediskwalificerd worden. Bij de
technische controle, na afloop van
de race, bleek de Opel niet te voldoen aan' de reglementen en werd
afgekeurd. Daardoor ging de zege
naar Frans Vörös in zijn Alfa Romeo.
In de Renault 5 GT Turbo-race liet
Frans Verschuur zien terecht de Europees kampioen te zijn. Van start
nam hij de kop en breidde zijn voorsprong uit naar vele seconden. Ook
met ruime voorsprong ging Patrick
van Dissel over de finish. Hij deed
dat in de Citroen AX-merkenrace.
De Braziliaan Barrichello ging in
de Opel Lotus Challenge naar de
overwinning, maar werd later teruggezet in de einduitslag door een valse start. Nu kon de Duitser Michael
Krumm met de eer gaan strijken,
terwijl Marcel Albers opschoof naar
een tweede plaats. Derde werd nu de
Zweed Wallinder.
In het sterke veld van deelnemers
was het optreden van de Zandvoorter Maarten Jansen zeer goed te noemen. In de strijd om de Opel Ascona
Cup knokte de Zandvoorter zich
laar een positie bij de top drie. Met
moeite konden Cees Glansdorp en
Jan van Rijn bij de Zandvoorter
voorblijven. De vijfde plaats van
plaatsgenoot Werner Koopman is

T

rijdag: 21.15 uur VCIJ-Sporting
-*SS heren
Woensdag: 21.00 uur OVRA 2-SporOSS dames

moeten worden besteed om het project op 26 mei aanstaande te kunnen
opleveren. Op deze dag viert de voetbalvereniging Zandvoort '75 namelijk het 15-jarig bestaan. Een reden
om op deze dag een groots feest te
vieren. Inzake dat 15-jarige jubileum
zal het programma binnenkort door
de feestcommissie worden bekend
gemaakt.

Flinke crashes bij Paasraces

Zandvoorter

OLLEYBAL

• De Belg Mare Delpierre (17) hier kort voor de crash die hem een hersenschudding en een gebroken teen opleverde.

zeker het vermelden waard. In de
sterke klasse Formule Ford
1600/Pre 80 reed Koopman zich naar
een knappe vijfde stek. De zege in
deze klasse ging naar Frans ten Wolde, die na de herstart de overwinning pakte. De herstart was nodig
omdat de Belg Delpierre gecrasht
was. Overigens reed Ten Wolde nog
na die eerste start recht uit de Tarzanbocht in. Hij herstelde zich en
behaalde fraai .de winst binnen.

Uitslagen
Produktiewagens boven 2000 cc: 1.
Cor Euser (BMW M3), 2. Mike Hezemans (Porsche), 3. Hans van der
Beek (Mazda RX 7). Produktiewgens tot 2000 cc: 1. Frans Vörös (Alfa

Romeo), 2. Van Reenen (Alfa Romeo), 3. Van Splunteren (Alfa Romeo). Produktiewagens tot 1300 cc:
1. Berend Oberius (Suzuki), 2. Paul
Broos (Citroen), 3. Ron Nobels (Citroën). Citroen AX Cup: 1. Patrick
van Dissel, 2. John Hoogendoorn, 3.
Marcel van Vliet. Opel Lotus Challenge: 1. Michael Krumm (WD1), 2.
Marcel Albers, 3. magnus Wallinder
(Zwe). Formule Ford 1600: 1. Frank
ten Wolde, 2. Sassach Maassen, 3.
André Hooff (Bel). Renault 5 GT
Turbo: 1. Frans Verschuur, 2. Leen
de Groot, 3. Raymond Coronel.
Squadra Bianca: 1. Jan van Vugt, 2.
Louk Termeijtelen, 3. Hendrik van
de Wilt. Opel Ascona: 1. Cees Glansdorp, 2. Jan van Rijn, 3. Maarten
Jansen.

(ADVERTENTIE)

't Caribische gebied
ligt even tussen de
Roulettetafels en de
Jackpotclub.
Van i& april tot 4 mei verkeren de Holland Casino's
in Caribische sferen.
Aan de bar kunt u dan genieten van aantrekkelijk geprijsde
tropische longdrinks en cocktails. Terwijl u in het restaurant
een culinair reisje door het
Caribische gebied kunt maken.
Want daar hebben \ve een

5AALVOETBAL
Foto: Bram Stijnen.

rtjdagavond in de Pellikaanhal:
8.00 uur ZVM 2-OG D-Jun., 18.30
,ur Z'75-HBC C-jun., 19.00 uur Z'75oncordia dames, 19.45 uur Niot/JBS-IJmond dames, 20.30-uur
2-DVS '85 2, 21.15 uur Zand°ort N.-Hoofddorp vet., 22.00 uur
VM 3-Scandals 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
ï-40 uur Scandals vet.-EDO, 22.20
Ur TZB-Kalmthout L.
'irisdagavond
in de Pellikaanhal:
9
-00 uur ZVM-Hillegom A-jun.,
9
-45 uur TZB 6-ZVM 5, 20.30 uur
andvoort
N. 4-Concordia 4, 21.15
l
>r TZB 2-Zandvoort N. 2, 22.00 uur
2B 4-TZB 3.

bouw energiek aangepakt door diverse vrijwilligers, die menige vrije
zaterdag en avond hiervoor beschikbaar stelden. Vele kubieke meters
grond moesten worden verzet om de
fundering te kunnen realiseren.
Thans media april is de bouw windén waterdicht en kan met de afwerking worden begonnen.
Nog veel vrijwilligersuren zullen

Bij de plaatsen één tot en met acht
werden drie van de vier partijen remise. Cliteur en Van Kempen besloten tot remise, Lindeman en Van
Brakel hielden het daar eveneens op
en Ayress tegen Van Eijk leverde
ieder een half punt op. Ter Bruggen
was de man die er baat bij had aangezien hij tot een fraaie winstpartij
kwam tegen Geerts. Door die overwinning schoof Ter Bruggen een
plaats naar boven, namelijk de zesde. De strijd om de tweede en derde
plaats is nog steeds volledig open en
bijzonder spannend. In de komende
weken zullen Van Eijk en Van Brakel gaan uitmaken wie de sterkste
wordt na Cliteur.
Verdere uitslagen uit de 27e ronde
zijn: Drost-Molenaar 1-0, TermesVan Elk 0-1, Paap-Gude 0-1, FranckSchiltmeijer 1-0, Breuker-Berkhout
0-1. De partijen tussen De Oude en
Gorter en Handgraaf tegen Wiggemansen eindigde in remise. Bosma
tegen Twint en Heitkönig tegen Van
der Meijden moeten opnieuw achter
het bord om de afgebroken partij uit
te spelen.
Stand na 27 ronden is: 1. Cliteur, 2.
Van Eijk, 3. Van Brakel, 4. Van Kempen, 5. Ayress, 6. Ter Bruggen, 7.
Lindeman, 8. Geerts, 9. Bosman, 10.
Drost.

ZANDVOORT - Een twintigtal kinderen van de Zandvoortsche Hockeyclub hebben hun diploma behaald, tijdens de beproeving van vorige week zondag. Zij kregen
het fel begeerde diploma uitgereikt, door de voorzitter
van ZHC de heer J. Berendsen.

king komen voor het elftalhockey,
op speelse en „laagdrempelige" wijze vertrouwd te maken met hockeyvaardigheden in de breedste zin van
het woord. Dit betekende dat gedurende het eerste seizoen, dat een D
junioren team deel nam aan het elftalhockey, de vereniging hen een
programma aanbood dat bestond
uit testjes op het terrein van de hockeytechniek, een aantal testjes en
opdrachten rond de spelregels waar
Het doel van het hockey-diplo- ze dit seizoen voor het eerst mee te
ma'is om 10- en 11-jarige kinderen, maken kregeiï en een aantal testjes
die na het mini-hockey in aanmer- en opdrachten die te maken hadden

met het gedrag rond de bovengenoemde zaken. De twintig jeugdige hockeyliefhebtaers slaagden er
uitstekend in de opdrachten te
vervullen.
De jeugdtrainer Frits van Loenen Martinet heeft het gehele seizoen hard gewerkt om een en ander mogelijk te maken. Kinderen
die eventueel het hockeyspel willen leren kunnen iedere zondag
tussen 10.30 en 11.30 uur gratis op
het Duintjesveld terecht. Ook de
ouders zijn van harte welkom.

Tweemaal
proces verbaal

speciale menukaart.

ZANDVOORT - Een 19-jarige
man uit Haarlem is vorige
week na een ongeluk op de Brederodestraat aangehouden.

kunt u zich tussen de Roulette-

Bij het ongeval werd een muurtje
van een tuin geramd. De man was
vermoedelijk door een te hoge snelheid de macht over het stuur kwijtgeraakt. Hij bleek onder invloed van
sterke drank te zijn. Naast een teveel
aan alcohol, beschikte hij niet over
een rijbewijs. Tegen hem werd twee
maal proces-verbaal opgemaakt.

ledere dag vanaf 14.00 uur
tafels en de Jackpotclub dus even
in de Caribbean wanen.

-rlOLLAND

CASINO'S

In de Holland Casino's kom je ogen tekort.
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Belangstelling voor verre
vliegvakanf ies neemt toe
De belangstelling voor verre 61.000 Nederlanders, ofwel 5000
vliegvakanties neemt toe. Hoe- meer.
Een reden voor de daling in het
wel op Schiphol het totale aan- Europese
is mede
tal charterpassagiers vorig het gevolg charterverkeer
van de fraaie zomer, zojaar nog groeide met 2,2 pro- dat veel Nederlanders
in eigen land
cent tot ruim 2,7 miljoen, daal- bleven. Verder ontsluiten
de charde het aantal charterpassa- termaatschappijen in toenemende
giers binnen Europa met 1,4 mate wat exclusiever vakantiebeprocent. Deze tendens lijkt stemmingen.
zich in het boekingsgedrag van
de reiziger dit jaar voort te zet- Zo verhoogde Martinair het aantal
vluchten naar het Caraïbisch gebied
ten.
met de opening van een charterverUit een vergelijking van de charterbebtemmmgen, blijkt de verschinving van de interesse van de
vakantieganger heel duidelijk. In
1989 gingen er 680.000 mensen met
een IT-viucht naar Spanje, ofwel bijna 150.000 minder dan in het voorafgaande jaar. De Canarische Eilanden ontvingen ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers minder, tot
krap 400.000.

kan nemen. Deze folders worden we- •
reldwijd bij het overhandigen van
vliegtickets aan de passagiers overhandigd. De actie wordt ondersteund met posters op de luchthavens, in reistaureau's en in de stadskantoren van de KLM. Ook het eigen personeel wordt nog eens op de
noodzaak van het weren van potentieel gevaarlijke goederen gewezen.
Voor afhandelingspersoneel is een
instructievideo samengesteld.
De aanleiding tot de campagne is
het feit dat de IATA, de internationa-

gier de trein in te krijgen, biedt de
KLM voortaan de mogelijkheid op
Rotterdam CS in te checken voor
vluchten vanaf Schiphol. Dat geldt
behalve voor KLM-vluchten voor
alle door de KLM op Schiphol afgehandelde luchtvaartmaatschappijen. De passagier heeft daardoor bij
aankomst op Schiphol geen omkijInchecken op
ken meer naar zijn bagage en kan
meteen doorlopen naar de paspoortRotterdam CS
controle. Na Den Haag CS is RotterMen kwam uiteindelijk tot de con- dam CS het tweede treinstation
clusie dat het nodig was een voor- waar de KLM deze service biedt. De
lichtingscampagne te starten.
bedoeling is dit ook op andere grote
In de strijd om de vliegtuigpassa- NS-stations aan te bieden.

Winst Fokker
verdrievoudigd
Vliegtuigbouwer Fokker heeft in
1989 een winst geboekt van 42,2 miljoen gulden. Dat is het drievoudige
van de winst van 1988, toen het bedrijf 13,3 miljoen gulden winst
maakte.

binding naar de Dominicaanse Republiek. De groei van het chartervervoer naar de Verenigde Staten en
Canada komt ook goeddeels voor rekenmg van Martinair.

Hoewel er in de reiswereld voor
sommige chartermarkten sprake is
van een teruggave van eerder bestelde vliegtuigstoelen, is er bij de planning van de luchthaven voor het komende vakantieseizoen nog weinig
te merken. De piekdagen in het zoSterk in opmars is Griekenland, merseizoen zullen in ieder geval
dat vorig jaar een winst boekte van drukker zijn dan ooit tevoren.
70.000 vakantiegangers uit Nederland tot een totaal van 520.000, waarmee Griekenland de tweede vakanticbestemming is. De passagiers- Gevaarlijke stoffen
stroom naar Turkije is in zijn totali- en vliegtuigbagage
teit nog niet zo omvangrijk, maar de
De KLM is een voorlichtingscamopmars gaat snel. Gingen er in 1988
nog 70.000 zonzoekers naar dit land, pagne begonnen onder reizigers
vorig jaar was dat gestegen tot bijna over het vervoer van 'gevaarlijke
118.000. Dat aantal zal de komende stoffen'. Je mag namelijk niet alles
tijd blijven toenemen, zoals bijvoor- zomaar meenemen in een vliegtuig,
beeld blijkt uit het toenemende aan- maar niet iedereen is zich dat betal chartervluchten dat door Turkse wust. Soms brengen passagiers
luchtvaartmaatschappijen
naar spullen mee, die een rechtstreeks gevaar voor de vliegveiligheid betekeSchiphol wordt uitgevoerd.
nen.
Portugal en Tunesië zitten evenTot de goedjes die niet in de bagaeens in de lift. Portugal trok 24.000
Nederlandse toeristen meer tot een ge thuishoren, worden onder meer
totaal van 244.000. Tunesië boekte gerekend: tankjes met campinggas,
een winst van ruim 30.000 en ontving spuitbussen, aanstekers, boekjes
vorig jaar 196.000 landgenoten. Joe- met lucifers, licht ontvlambare stofgoslavië heeft een beperkt markt- fen, vuurwerk, vergiften, bijtende
aandeel, maar zag daar nog een 6000 stoffen, magnetische of prikkelende
stoffen. Niet alles lijkt op het eerste
van afgeknabbeld tot 51.000.
gezicht even gevaarlijk, maar toch
Spectaculair is daarentegen de kunnen ze in bepaalde situaties gegroei van de belangstelling voor de vaar opleveren.
Verenigde Staten. Daar gingen in
De KLM heeft een folder opge1988 148.000 Nederlanders per charter naar toe. In 1989 was dat uitge- steld in negen talen met een oplage
sroeid tot 193.000. Canada trok van 2,5 miljoen exemplaren, waarin
wordt aangegeven wat men niet mee

• Loodzware stukken staal vliegen na de krachtige, explosie als lucifer-

houtjes door de lucht.
Foto Luuk Gosewehr

Nog vier verdachte plekken
bouwterrein Schiphol-Oost
Op het bouwterrein op Schiphol-Oost bevinden zich nog vier
plekken waar mogelijk vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Dat verklaarde de commandant van de Explosieven Opruimings Dienst (EOD), A. Sprangemeijer, donderdagavond na het tot ontploffing brengen van een vijfhonderdponder.
De vier verdachte plekken worden deze en volgende maand nader onderzocht. Sprangemeijer acht de kans groot dat er nog ten minste één bom
gevonden wordt.
Het onschadelijk maken van de bom verliep donderdagavond zonder
problemen. Het projectiel bevond zich op de locatie waar KLM en Transavia bezig zijn met het bouwen van nieuwe hangars. De EOD had in overleg
met gemeente Haarlemmermeer besloten de bom tot ontploffing te brengen, omdat demonteren tenminste anderhalve week tijd had gekost.
De verwachting is dat de bouwlocatie op Schiphol-Oost in de loop van mei
bomvrij opgeleverd kan worden. Het onderzoeken van het terrein en het
opruimen van de projectielen hee/t in totaal zeventien miljoen gulden
gekost.
i

Kom nu in
actie voor

De omzet steeg van ƒ 2055 miljoen
tot ƒ 2799 miljoen. De orderportefeuille van Fokker omvat bestellingen voor vliegtuigen ter waarde van
10 miljard gulden. Fokker bouwde
32 Fokker 50's en 28 Fokker 100's.
Deze produktie-aantallen van vooral
de Fokker 100 gaat de komende tijd
nog aanzienlijk omhoog. De bedoeling is dit jaar 40 Fokker 100's af te
leveren en op den duur kan dat oplopen tot zo'n 77 per jaar. Fokker ziet
af van de plannen voor een nieuwe
produktiehal.
In plaats daarvan worden bestaande
gebouwen aangepast. Op de plek
waar de nieuwe hal had moeten komen, komt nu een parkeerterrein.

Service voor
Arabieren
Ten behoeve van haar Arabische
passagiers neemt de KLM een speciaal service-centrum in gebruik
met de naam Marhaba. Dat wordt
gevestigd in het Sonesta-hotel in
Amsterdam.
Arabisch sprekende medewerkers
bieden een keur aan diensten aan,
zoals het maken van reserveringen
en zakelijke afspraken, het verzorgen van diensten van tolken, het regelen van gidsen voor excursies en
het winkelen in Amsterdam. Sinds
1984 beschikt de KLM reeds over
een baliek exclusief voor Arabische
reizigers, waar Arabische medewerkers vluchtinformatie geven en helpen eventuele problemen op te lossen.

Kom in actie voor de beste
transactie, dat is op dit moment het
motto bij Peugeot. Hoofdrollen
daarbij spelen de 205 en de 309.
Maar hoe zit het precies
met de transactie? Dat ontdekt u
als u met uw huidige auto naar
de Peugeot-dealer rijdt. Hij kan u
namelijk momenteel een heel speciaal inruilaanbod doen.
Méér geld dus voor uw huidige auto. Maar aan de andere kant
ook méér auto voor uw geld. Want
de 205 en de 309 zijn uiterst gunstig
geprijsd en bieden heel wat.
Wat betreft de 205 kunt
u kiezen uit maar liefst 33 sterke
nummers. Benzine, diesel, 3-deurs,
5-deurs, Accent, Junior, Automaat,
GTI (met 122 DIN pk), Cabriolet.
Er is altijd wel een 205 die
helemaal op uw wensen aansluit.
Voor de goede orde moet u nog
weten dat de 205 een vanafprijs
heeft van 17.995,-.
Naast de 205 is er de onlangs geheel vernieuwde 309. Met
nieuwe motoren die voorzien zijn
van injectie, driewegkatalysator en
tevens 'n Lambda-sonde.
En verder een nieuw interieur en geheel gerestylde grille en
achterkant. Waarbij vooral de trapeziumvormige achterlichten en de
grote achterklep opvallen.
De vanafprijs is 22.545,-.
Kom dus in actie voor de beste
transactie en kom vandaag even
bij ons langs voor meer informatie.
U bent van harte welkom,
maar dat spreekt vanzelf.
DEZE AANBIEDING GELDT NIET VOOR DE 205 MINT

EN DE 309 COMFORT EN GELDT ALLEEN VOOR
PARTICULIEREN. PRIJZEN INCL. I1TW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PIZLIGEOT. DYNAM1SCM l OPWHG.

Taxi tegen geparkeerde trekke

le organisatie van luchtvaartmaatschappijen, een toename heeft geconstateerd in het aantal incidenten
met bagage, waarbij gevaarlijke stoffen in de bagage een rol spelen. In
1988 werd naar aanleiding hiervan
een conferentie gehouden.

ZANDVOORT - Een Zandvoortse taxi kwam vorige week donderdagnacht on
zacht in aanraking met een geparkeerd staande trekker. De taxi raakte tot:
loss, de chauffeur is met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.
Het ongeluk gebeurde doordat de 24-jarige bestuurder op de Boulevard Paulu
Loot plotseling moest uitwijken voor een overstekende hond. De trekker, di
onverlicht langs de kant van de weg stond, werd frontaal geraakt. De tota;
vernielde taxi is voor onderzoek naar het bureau afgevoerd, de bestuurde
moest met verschillende verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen
De taxi was daags voor het ongeval uit de All Risk verzekering gehaald.
Foto Bram Stijn;

Bijna alle examenkandidaten
Jeugd Rode Kruis geslaagd
ZANDVOORT - Het Jeugd gegeven, en de dames De Wit en Sc
Rode Kruis Zandvoort heeft die de praktijklessen gaven. De ze
vorige
week woensdag het sei- geslaagden
zijn: Erwinftrmfc
vinke Patr
cia SnnlrïorQ
Spolders, IVTantTin
Mantijn Smits, T3r»la
Rolei
zoen° afgesloten met. succesvol. ma
Molenaar, Daniël Koper en Roy Ko
verlopen EHBO- en schmin- per.
k-examens.
Van de twintig kandidaten voor Feestelijk
ö

het A-examen slaagden er negentien.
Beide examinatoren waren verrast
over de kennis maar vooral over de
vaardigheid van de kandidaten. Dat
waren: Daniëlle Botman, Wendy van
Gemert, Esther Hollander, Y. Kooyman, Lorene Korper, Brenda Leek,
Vanessa Vermeulen, Marjolein Vosse, Philip Prins, _Kim Koper, Nathalie Scheen, Vincent Schröder, Kim
d'Hont, Tamara Vermond, Emile
Pruysen, A. Samsaria, Chantal Meyer, Azmi Malik en Darec Mayerink.
Roy Koper was de enige kandidaat
voor het E.H.B.O.-B diploma, ook
hij slaagde met glans.
De examens werden afgenomen
door N. van Bennekom en R. van
Essen, bijgestaan door de dames
Zonneveld, Sol en Jóustra plus de
heren Jansen, Tromp en Schilpzand.

Schminkcursus
Ook de zes cursisten van de
schminkgroep konden laten zien
wat zij hebben geleerd. Deze groep is
al in het bezit van het EHBO-B diploma en met hen gaat men dus dieper op de theorie in, maar de hoofdzaak is hier dat zij leren hoe zij verwondingen kunnen schminken en
hoe een echt slachtoffer zich gedraagt. Dit vereist een goed inzicht
in het letsel én veel acteertalent.
De zes kregen allen een aantal opdrachten, zo moesten acht letsels
worden uitgebeeld. Om de realiteit
zo sterk mogelijk te benaderen,
moesten zij als examen opdracht
deze letsels schminken en spelen
voor volwassen EHBO-cursisten die
de donderdag daarop examen deden.
'Het resultaat was verbluffend', vertelt de heer Schilpzand. 'Diverse
hulpverleners zag je even terugdeinzen, zo echt werd het gebracht'.
De examinatoren, de heren Bennekom en Tromp, hadden geen enkele
moeite deze jeugdleden hun weiverdiende diploma toe te kennen. Indirect een compliment voor de heer
Van Ree, die de theorielessen heeft

Vandalisme
ZANDVOORT - Drie mannen
uit Beverwijk en een man uit
Amstelveen zijn vorige week
donderdag rond 3 uur in de
nacht aangehouden in verband
met vandalisme.

Voorbijgangers hadden de politie
getipt dat zij bezig waren de ruiten
van een hotel aan de Hogeweg in te
gooien. Eén van de mannen, een
20-jarige inwoner van Beverwijk, bekende tijdens het verhoor de dader
te zijn. Hij is na het incasseren van
een proces-verbaal heengezonden.
De schade, twee gebroken ruiten en
een vernielde lantaarn, zullen op
hem worden verhaald.

Afgelopen vrijdagavond vond d
feestelijke
diploma-uitreikin
plaats. Marion Hooy had wederon
de diploma's gecalligrafeerd en e
ware kunstwerken van gemaakt. D
zaal was te klein voor het grote aan
tal belangstellenden. Een aanta
daarvan moest de plechtigheid var
uit de gang volgen.
Na de zomervakantie start hè
Jeugd Rode Kruis weer met nieuw
cursussen EHBO A en B plus eei
schminkcursus. Wanneer, waar ei
hoe leest men op een later tijdstip ii
deze krant.

VERENIGINGSNIEUWS

VrouwenNetwerk
Woensdag 25 april vindt in restai
rant de maandelijkse bijeenkoms
plaats van Stichting VrouwenNei
werk regio Haarlem. De inleidin
waarmee de bijeenkomst begi:
wordt gehouden door Claire Mettri
en heeft de titel: 'De mens en b
verzorgen'. Mevrouw Mettrop is
theticienne en eigenares van Instit
de Beauté 'Salon Claire', een groei
praktijk voor algehele.lichaamsv
zorging met diverse specialiteiter
Voor meer inlichtingen kan me
Gerdien de Leur bellen, te
023-272524 (tijdens kantooruren).

Women's Aglow
Women's Aglow Fellowship houd
donderdag 26 april in Die Raeckse
Raaks 1-3 te Haarlem, voor vrouwe
uit Haarlem en wijde omgeving ee
'opbouwende morgen, waarin God
Woord centraal staat en tijd inge
ruirnd wordt voor lofprijzing en aan
bidding'. Aanvang 09.30 uur, zaa.
open vanaf 09.00 uur. Spreekster i
Mies Kuiper, ex-presidente van Wo
men's Aglow Fellowship afdelin.
Amsterdam, die zich bezighoudt me
bijbelstudies. De ochtend duurt to
ongeveer 11.30 uur.

Centrum 111
Centrum 111, Herenweg 111 te
Heemstede houdt zondag 22 apn
een tentoonstelling. De cursister
van Caroline Aarens-Stuyfzand, dii
al heel wat jaren teken- en schilder
lessen geeft in Centrum 111, verto
nen zoals jaarlijks hun werk. De
mondschilderes Hanneke Boot
wiens werk o.a. wordt uitgegever
door de Stichting Removos, zal haai
werkwijze demonstreren. De ope
ningstijd is van 10.00 tot 16.00 uur, df
toegang is gratis.

Wereld Natuur Fonds
loudt bijeenkomst

Inbraak in
horeca-bedrijf
ZANDVOORT - Vorige week
woensdagnacht werd een cafébedrijf
in de Haltestraaf door ongenode gasten bezocht. Nadat de toegangsdeur
was vernield, werd een grote hoeveelheid CD's meegenomen. Ook
werd tevergeefs geprobeerd de kluis
open te breken. Het sporenonderzoek zal uit moeten wijzen wie de
daders zijn.

HAARLEM - Comité Kennemer
and van het Wereld Natuur Fonds
houdt dinsdagavond 24 april vanaf
acht uur 's avonds een openbare bijeenkomst in hotel 'Die Raeckse' aan
Raaks 1-3 in Haarlem. Jan Zand
rooit houdt daar een lezing met als
itel: 'De natuur in de Amsterdamse
Waterleidingduinen gezien door de
ogen van een boswachter'. De toe
jangsprijs bedraagt voor niet-leden
een rijksdaalder. De Panda-winkel is
anaf half acht aanwezig.

HOE VERKOOP JE

EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
kdverteer in de krant
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Nog plaats bij
twee cursussen
voor volwassenen

Rode Kruis

ZANDVOORT - De Stichting Basis- en Volwasseneneducatie start
binnenkort met de cursussen 'Administratieve vaardigheden' en 'Leren,
hoe doe je dat'. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen zich nog tot 24 april aanmelden.

Deze week een foto van het Rode Kruis afdeling Zandvoort, genomen in
augustus 1950 tijdens motorraces op het circuit. De foto is ingezonden door A.
Frank. Op de foto zijn te zien: staand (v.l.n.r.): Bos, Keur, Van Vliet, Jannie
Loos, Verschoor, W. v.d. Mije, Nan Frank, Kraaijenoord, De Jong, Molenaar en
Reurts. Zittend (v.l.n.r.): Loos Moppes, Verschuur, Loos, Koningsbruggen,

Henk Keur, Haage, De Jong, Braam, onb., Beekhuis en Kraaijenoord.
Men kan weer oude school- en verenigingsfoto's inzenden voor deze rubriek.
Gelieve deze te bezorgen op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12. Men ontvangt de foto na plaatsing terug samen met een
afdruk op het formaat zoals deze in de krant staat afgedrukt.

De cursus 'Administratieve vaardigheden' bestaat uit zes bijeenkomsten. Daarin komt aan de orde: het
bijhouden van een eigen administratie, het schrijven van brieven naar
instanties en het aanvragen van
huursubisidie en kwijtschelding.
Verder wordt informatie gegeven
over modern betalingsverkeer.
De cursus start 26 april. De lessen
worden op donderdagmiddagen gegeven van één tot drie uur in activiteitencentrum 't Stekkie aan de Celsiusstraat 190 in Zandvoort. Deelname kost vijftien gulden (inclusief
lesmateriaal).
De cursus 'Leren, hoe doe je dat' is
bestemd voor mensen met ten hoogste enkele jaren vervolgonderwijs
die weer willen leren. In de cursus
leren ze werken met een woordenboek, encyclopedie. Verder wordt
aandacht besteed aan aantekemngen maken en concentratie-oefeningen. Ook krijgen de cursisten informatie over onderwijsmogelijkheden
voor volwassenen.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en begint op 25 april. De
lessen vinden op woensdagavonden
van half acht tot half tien plaats in
het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat 17 in Zandvoort. Deelname kost 25 gulden inclusief materiaal. Belangstellenden voor beide
cursussen kunnen zich tot 24 april
opgeven bij: Stichting Basiseducatie, Parklaan 14 a zwart, 2011KV
Haarlem, tel. 023-319553.

'Dort is een zeer groot bad'

'Klink' gaat over eerste oorlogsdagen inZandvoort
ZANDVOORT - Het onlangs
verschenen aprilnummer van
„De Klink", het orgaan van het
Genootschap „Oud Zandvoort", heeft bij de oudere lezers weer tal van herinneringen opgeroepen. Prettige,
maar ook minder prettige.

Tot de eerste behoort ongetwijfeld
de foto van Poppe Moeke, zittend op
de vensterbank van haar winkeltje
aan het Jan Snijerplein. Hoeveel
kinderen hebben niet heel lang voor
het raam naar al die heerlijkheden
staan kijken eer ze besloten om voor
hun cent zoethout te kopen. Eenmaal in de winkel, waar het altijd

naar petroleum rook, kwam de twijfel. Je kunt die cent maar één keer
uitgeven en drop was natuurlijk ook
lekker, en niet te vergeten een toverbal. Als je alleen maar een halfje had,
kwam je niet ver, tenzij je vriendinnetje ook een halfje had. Samen had
je dan een cent voor een toverbal,
maar je moest dan wel steeds even je
mond opendoen om te laten zien of
hij al wit werd. Dan was zij aan de
beurt.
Naast Poppe Moeke zit haar kleinzoon Jan Koper. Hij was dienstplichtig militair en in het voorjaar
van 1940 met verlof. Hij sneuvelde
op 10 mei bij het vliegveld Valkenburg. Ook elders
in „De Klink" worden de Meir1 -°;en 1940 in de herinnering terugg .-acht. Hoofdredacteur
Harry Visser beschrijft aan de hand
van aantekeningen van de heer
W.M.B. Bosman, in die tijd waarnemend secretaris, hoe op de eerste
oorlogsdag 's morgens om 8 het voltallig college onder voorzitterschap
van burgemeester Van Alphen in het
raadhuis in vergadering bijeen
kwam.
In allerijl werden er maatregelen
genomen. Wethouder Van der Moolen zou de financiële zaken behartigen en wethouder Slegers aangelegenheden betreffende voeding en levensmiddelenbeheer. Levensmiddelen mochten ons dorp niet verlaten
en slechts in beperkte mate worden
verkocht om hamsteren te voorkomen. De sirene op de remise moest
ingeschakeld worden en het personeel van de reinigingsdienst moest
beschikbaar blijven voor een luchtbeschermingstaak. Verder besloot
het college om de scholen, behalve
de openbare kleuterschool, niet te
sluiten en om het aan de ouders over
te laten of ze hun kinderen wilden
thuishouden.

Militairen
Dit zijn slechts een paar van de
talrijke maatregelen die in een kort
tijdsbestek genomen werden. Een
uur later zou de burgemeester het
personeel van de gemeentesecretarie bijeenroepen om hen van de ontEen uitsnede van de foto met Poppe Moeke. Naast haar zit kleinzoon Jan stane situatie op de hoogte te stelKoper.
len.
\

Eveneens van de hand van de heer
Visser is het verhaal „Mijn moeder
en de SS-er", waarin hij de intocht
van de Duitse militairen in Zandvoort beschrijft, zoals die op hem als
zesjarig jochie is overgekomen. Ook
de confrontatie in de keuken van z'n
ouderlijk huis aan de Brederodestraat met een officier van het SS
Totenkopf Regiment met op de
kraag van zijn zwarte jas een nikkelen doodskop, heeft grote indruk op
hem gemaakt. Maar het meest toch
wel de houding van zijn moeder die,
toen de SS-er haar vroeg hem de
badkamer te wijzen, de man bij de
arm mee naar buiten nam en hem,
richting zee wijzend, toevoegde
„dort, is een zéér groot bad", waarna
ze naar binnen ging.
De
Zandvoortse
Bomschuit
Bouwclub, die gastvrijheid geniet in
de kolommen van „De Klink",
maakt daarvan gebruik door te vermelden dat gestart is met een paar
nieuwe projecten, t.w. het Raadhuis
in de oorspronkelijke staat, dus zonder wijzigingen en de nieuwbouw, en
de Vuurboet, terwijl er weer gewerkt
wordt aan het Tram-emplacement.
Op 27 april wordt het 12'/3 jarig bestaan van de bouwclub gevierd met

Circuit krijgt
Toyotabocht

oenschap in de wacht gesleept. In
1979 zette het Formule 3-team weer
twee coureurs in die grote bekendheid verwierven: Arie Luyendijk en
Huub Rpthengatter.
In de jaren tachtig mikte Toyota
nog nadrukkelijker op jong talent en
introduceerde de merkenraceklassen. In 1983, 1984 en 1985 werd geraced om de Corolla Trophy. De volDe inzegening van de nieuwe Toy- gende vier jaar kreeg dat een vervolg
^tabocht achter de Hunserug is in met de Starlet Cup.
Het afgelopen jaar proefde Toyota
«eerdere opzichten symbolisch
~>or de toekomstgerichte inspan«ngen van Toyota. Met de Toyota'ocht gaan de coureurs immers het
nieuwe
gedeelte van het circuit op.
r
oyota voelt zich al vele jaren nauw
erbonden met de autoracerij en het
;
ircuit Park Zandvoort. Toyota ralv- en rade-auto's lieten door de jaren
!een heel wat internationale succesen noteren. Ook de Nederlandse
oyota-orgamsatie kan terugkijken
3
P een veelzijdig en succesrijk auto'Portverleden.

met een Supra aan de veelbesproken
nieuwe klasse van Produktiewagens
Groep N. Gezien het „showroomrace"-karakter van Groep N eigenlijk
een voortzetting van de filosofie dat
races met herkenbare auto's de toekomst hebben. Het huidige en volgende raceseizoen ondersteunt de
inmporteur de activiteiten van
Frans Amsing met zijn bontgekleurde „Van Gogh"-Supra.
En naast het bovengenomde zal
tijdens de komende Produktiewagen Groep N-races op Zandvoort
Frans Amsing aan de start komen
met een Toyta Supra die ter gelegenheid van het Van Goghjaar door
Marcel Bastiaanse geheel in de Van
Goghstijl beschilderd is.

In 1977 en 1978 waren de namen
'an Jelle Hingst en Loek Vermeulen
'erbonden aan het Dutch National
Jacing Team (DNRT) en de Toyota
"ehca"l.6 GT toerwagens. In het jaar
•978 ging men een treedje hoger op
je autosportladder. Met de Ralt
"oyota Formule 3's van het Racing
eam Holland (RTH) en rijders als
'an Lammers en Huub Rothengat:G
I' werd zelfs een Europees kampi- Het bord dat de Toyotabocht aankondigt werd afgelopen weekend onthuld.

Bleekneusjes
Onder de talrijke foto's zijn er een
paar van de Amsterdamse Vacantie
Kolonie, thans het Dr. G. J. Plantinghuis, in de tijd dat het een vakantieverblijf was voor Amsterdamse
bleekneusjes, die er zes weken lang
konden genieten van goede voeding,
warme kleding en veel buitenlucht.

":^>"//:.,< .,

*•

" '-

'.'•'*'.<«

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

Prijswinnaars
De Haarlemse Voorjaarsbeurs
heeft voor de Zandvoortse bakkers aan het Raadhuisplein en de
Potgieterstraat nog een aardig resultaat opgeleverd. De Zandvoortse koekenbakkers wisten maar
liefst twee prijzen in de wacht te
slepen. De vrouw van bakker Keur
kreeg een tweede prijs voor haar
ingezonden paasei en een gedeelde vierde prijs voor haar wiegje.
'De Zwaan' van bakkerij Paap
kwam eveneens voor een vierde
prijs in aanmerking.
Hiermee is maar weer eens bewezen dat het vakmanschap van
de Zandvoortse ondernemers nog
wel degelijk aanwezig is. Een aardige bijkomstigheid is het feit dat
mevrouw Keur heeft besloten om
aanstaande donderdag tijdens het
koffieuurtje in het Huis in de
Kostverloren haar winnend product tijdens een loterij aan één
van de bejaarden te schenken.

Wielklemmen
Lachen om de ellende van een
ander is iets dat eigenlijk niet kan.
Toch kon ik tijdens de afgelopen
Paasdagen een gevoel van diepe
tevredenheid niet onderdrukken,
toen ik enkele parkeerwachters
aan de Boulevard Paulus Loot
druk doende zag met het aanleggen van wielklemmen aan Duitse
auto's. Zoals wel vaker voorkomt
hadden ook nu weer veel oosterburen maling aan de parkeermeters. Onder het motto: 'mij kan

mets gebeuren' werden de
BMW's, VW's en Mercedessen her
en der langs de kant van de weg
gezet. Groot was hun verbazing
toen bij terugkomst bleek dat het
vervoermiddel door middel van
een wielklem met meer van zijn
plaats te krijgen was.
Deze maatregel bleek doeltreffend te werken. Nadat de bekeuring aan het bureau betaald was,
werd de klem weer verwijderd.
Kassa voor onze gemeentekas, immers 'Der Hemrich' zal zich in de
toekomst wel twee keer bedenken
alvorens hij besluit de Zandvoortse parkeermeters maar over het
hoofd te zien.

Zingen
Als je als oudere inwoner van
Zandvoort van zingen houdt maar
een echt koor je te moeilijk lijkt,
dan wordt er nu door het Huis m
de Kostverloren de gelegenheid
gegeven, iedere donderdagmiddag
gezellig samen te zingen. Ook zij
die vinden dat ze niet kunnen zingen zijn van harte welkom. Op een
mooie stem of zangprestaties
wordt namelijk niet gelet. De gezelhgheid daar gaat het om. De
bijeenkomsten worden iedere
donderdagmiddag vanaf 3 uur gehouden in de Groene Zaal. De toegang is gratis.
Vanwege de Pasen deze week
een wat kortere rubriek. Volgende
week gaan we gewoon verder. Dit
was het weer voor deze week. Blijf
gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN.

Zandvoortse vondeling
vindt goed pleeggezin

Voor de „bakvissen" van weleer is
het leuk om te weten dat hun idool
Cissy van Marxveldt voor het boek
„Confetti", dat ze samen met Emmy
Belinfante-Belinfante schreef, geïnspireerd werd door een bezoek dat
ze aan Zandvoort brachten. In „De
Klink" staan ze afgebeeld bij de
koetsjes van Blauw-Wit met een
glunderende Hollenberg en badvrouw Neeltje, en zittend op het terras van hotel d'Orange. Chique gekleed naar de toen heersende mode
van tot over de oren reikende pothoeden, corsages en lange kettingen.
Zo weggelopen uit Cissy van Marxveldts eigen „Joop ter Heul" en „Zomerzotheid". Jeugdsentiment van • Het jonge vosje is onder de goede hoede Yorkshire terriër van de familie
Van Wonderen.
Foto Bram Stijnen
de bovenste plank!
ZANDVOORT - Een jong vosje dat
vorige week in het duingebied werd
aangetroffen, heeft dankzij dierenarts Anneke Dekker toch nog een
goed tehuis gevonden. De vrouwtjesvos van slechts enkele weken oud is
in een pleeggezin geplaatst. Over enkele maanden zal het m zijn natuurlijke omgeving worden teruggezet.
de heeft daer de koorts opgehedoor Bertus Vocts
lopen voor die grooteliefde tot
de eere gods ende tot salicheijt
Het vosje werd vorige week door
sijns evennasten in Zandtvoorenkele voorbijgangers opgemerkt en
meegenomen. De plaatselijke dielen, het enige dat ik voor je kan de."
doen is dit: Ik kan het kapittel
renarts moest uitkomst brengen. Uit
vragen om je financieel te steunen
hoofde van haar beroep
wist Anneke
want vooral de groep van Zand- Het kapittelgeschrokken
Dekker dat een 21/: jaar oude YorkDit tragisch sterfgeval heeft
shire temer van de familie Van
voort is zo arm dat je je laatste
cent aan hen gaat geven en dat een diepe indruk gemaakt op de
Wonderen aan de Thorbeckestraat
bevallen was van vier puppies. Zij
hoeft nou ook niet."
heren van het kapittel. In de akten van dit college wordt verwaren bereid als pleeggezin te fungeDe Haas was blij dat hij eigen meld dat men twee kanunniken
ren Wonder boven wonder werd de
verantwoordelijkheid kreeg. Bij naar Zandvoort stuurde om
welp direct door de moederhond ge
accepteerd en na een uitgebreide hkeen van zijn eerste bezoeken stel- eens poolshoogte te nemen wat
de hij een rapportje op waarin hij zij daar aan moesten doen. De
partij in haar hondenfamilie opgenomen.
het volgende schreef: „De mensen heren praatten met katholieken
zijn zo ruw vanwege de armoede uit Zandvoort, die vol lof waren
"Alhoewel de vos onder bepaalde
dat zij nauwelijks meer een kruis over hun eerste kapelaan, maar
omstandigheden goed tam te krijgen
konden maken." Even verder in moesten bekennen dat ze helaas
is, is zij als huisdier totaal ongehet rapport zegt hij: „Maar de geen onderdak konden bieden
schikt", zegt dokter Dekker. Over
mensen zijn trouw. Zij willen het aan deze priester. Het kapittel
enkele maanden, wanneer zij gegeloof van hun vaderen en dat is, dacht er niet lang over na. Als er
wend is aan vast voedsel, zal zij wornadat in de oorlog de kerk is stuk- een nieuwe kapelaan moest koden ondergebracht in een grote tuin,
eschoten, nooit meer terugge- men, moest er een huis voor
f eerd." Dit rapport is met de be- hem zijn. Even buiten de kom grenzend
aan het duingebied. Hier
zal zij nader kennis kunnen maken
doeling geschreven om de heren van het dorp konden ze een
met haar m vrijheid levende soortgekanunniken tot medelijden te stukje land kopen en daar werd
noten. Als de tijd rijp is, wordt zi]
stemmen en hen te bewegen finan- een huis gebouwd waar tegelijk
losgelaten.
ciële hulp te geven, maar toch, zo kerk in gehouden kon worden.
heeft een later kapelaan geschre- Over het bouwen is niets bekend
ven, heeft hij de groep gelovigen alleen in de akten van het kapiteerlijk en juist getypeerd.
tel van 1666 staat dat er in de
zomer opnieuw een paar kanunniken kwamen'kijken. In hun
Zijn leven opgeofferd
raportje staat dat de katholieke
Hij heeft zich als eerste zielzor- priester geen
tegenwerking
ger na de reformatie met hart en kreeg van de aanhangers van de
ziel voor de bevolking van Zand- gereformeerde religie. Ze spraZANDVOORT - Het bureau
voort ingezet. Een van de klopjes, ken trouwens niet over kerk
Voorlichting van de gemeente
een zekere Catharina Jansz, had maar over het huis van de kapeis gestart met de voorbereidiner veel bewondering voor en toen laan. Later, wanneer het wat vergen van een nieuwe Gemeentehij zo plotseling was gestorven groot wordt, spreekt men van
gids. Deze gids wordt in oktoschreef zij in het journaal van de een kerk. Op dat ogenblik deed
ber huis-aan-huis in de hele gemaagden van de hoek een ontroe- men alsof men niets wist van
ineente verspreid.
rend in memoriam. Op verzoek wat daar gebeurde.
van haar overste beschreef zij hem
Alle personen, verenigingen en mals volgt: „Jan de Haas was een
Dit eigen huis is een bescherstellmgen die in de huidige gids vergodtvrugtig priester, cappelaen ming geweest voor de kapelaan.
meld staan, hebben deze week een
van Haerlem. Hij bediende sijn of- Ieder was nog diep onder de inbrief gekregen met daarin de gegeficie zeer getrou en met een groote druk dat de Haas door de regen
vens uit de gemeentegids. Correcties
liefde. Hij was bovenmaete troos- en de wind, een ziekte had opgeof aanvullingen moeten voor 5 mei
tich, vuile noch vierighe siekten lopen en gestorven was. Nu kon
worden teruggestuurd naar het buontsiende, niet alleen in de stadt de kapelaan wanneer het nodig
reau Voorlichting, Postbus 2, 2044
maar ook daer buijten onder die was in Zandvoort overblijven en
AA in Zandvoort (tel.61492).
arme zeelieden tot Zandtvoort. Als al was de taak van zielzorger
't regende ende tempeest waer dat zwaar, men heeft nooit meer
Verenigingen en instellingen die
sij niet conden ter zee vaeren, dan voor een priester een in memorinog niet in de huidige gemeentegidb
trock hij daer naer toe. Ende daer am geschreven waarin men
staan, maar wel prijs stellen op vercomende druipende vant water moest vermelden dat een priesmelding in de nieuwe uitgave, moeende bevende van coude, heeft hij ter, niet gehard tegen het kliten hun informatie ook voor 5 mei
aldaer die menschen mede ge- maat, zijn arbeid voor de geloviinsturen. De Gemeentegids woidt
deeld t goddelicke woort ende gaf gen met zijn leven moest betaook deze keer weer uitgegeven door
hen de sacramenten. Sin eerwaer- len.
de firma Suurland uit Eindhoven.

In memoriam voor eenkapelaan
Eén van de meest interessante
stukken in het archief van het
bisdom Haarlem is het necrologium of het boek van overleden
priesters dat in 1617 op last van
het Haarlemse kapittel werd ingevoerd. Een enkele keer, wanneer het een bekende figuur betrof, die de man plaatste in zijn
tijd.
Onder anno 1643, datum 22
jan. leest men Obiit in flote aetatis mr (minister) Hasseus, sacellanus Santvoriendis, wat vertaald betekent 22 jan. is in de
bloei van zijn leven onze medepriester Jan de Haas overleden.
Hij deed dienst in Zandvoort.

Wie was Jan de Haas?
ZANDVOORT - Voor de
J>tart van de Paasraces overhandigde de heer Evert Louwnian, president-directeur van
Louwman & Parqui, aan circuitdirecteur Hans Ernst de
sleutels van een drietal auto's
die op en rond het circuit
dienst zullen doen: een Hi-Lux
Single Cab als huldigingsauto
(Victory Car), een vierwielaan^edreven Hi-Lux Xtra Cab en
een Dyna auto-ambulance.

een tentoonstelling in het Cultureel
Centrum.

©ogen oor
de badplaats door

Dat woordje, die dienst deed
in Zandvoort, wekte de nieuwsgierigheid op. Wie was deze kapelaan de Haas en hoe was hij in
Zandvoort terechtgekomen? Ik
heb er verschillende stukken op
nageslagen en ik kwam toen te
weten dat de Haas een Amsterdammer van geboorte, zijn studies had gedaan in Keulen en
daar in 1641 de priesterwijding
had ontvangen.
Hij werd aangesteld tot kapelaan van het begijnhof in Haarlem, waar klopjes, maagden van
de hoek geheten, de plaats van
de begijnen die in 1577 waren
weggetrokken, hadden ingenomen. De pastoor van deze groep
had een kapelaan nodig, omdat
zijn gemeente zich uitstrekte tot
de zee en Zandvoort met 140 katholieken daar een bijzondere
groep in vormde.

Kapelaan zielzorger
Omdat de pastoor naast de belangrijke groep van maagden
voorzitter was van het Haarlemse kapittel en een belangrijke bestuursfunctie vervulde in het
voormalige bisdom Haarlem,
had hij geen tijd om zich met de
katholieken buiten de stad te be
moeien. Toen de Haas bij hem
was gekomen had hij gezegd
„Beste kapelaan, je begrijpt wel
dat ik niet voor de katholieken
buiten de stadsmuren kan zorgen. Ik maak je de pastoor van
deze mensen. Je moet zelf maar
zien hoe je het werk gaat inde-

Gemeentegids '90
is in de maak
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Lada

VAN BATUM
BMW 316 1 8 ,veel ace
BMW 320, 6 Cil, LPG
BMW 320 l nw. model
Citroen BX 16 TRS
Citroen Visa 11 RE
Daihatsu Charade GT-TI Turbo
Rat Rormo diesel
Rat 127 VAN
Ford Sierra 1 8 CL, automaat . . . .
Ford Sierra 2 O CL, 3-drs, LPG
Ford Sierra 1 6 CL, 5-drs, LPG
Ford Escort 1 3 Laser
Honda Accord 2 O EX Sedan . . . .
Hyundai Stellar 2 O GSL, LPG
. . . .
Hyundai Stellar 1 6 SL, LPG
Hyundai Stellar 1 6 GSL
Hyundai Stellar 1.6 SL
Hyundai Pony XP 1.5i Olymp
. ..
Hyundai Pony XP 1 5 GL Olymp , LPG
Hyundai Pony XP 1 5 L
Mazda 323 161 sedan GLX
. .
Hyundai Pony XP 1.3 GL Sedan . . . .
Mazda 626 HB, Diesel
Mercedes 190E 2.3 /1 6
Mercedes 260 SE, autom, div ace. . . .
Mercedes 280 SE, autom , div. ace. .
Mercedes 3 0 0 D
. . . .
Mercedes 300 E, autom , div. ace
Mercedes 230 E, Airco, div, ace.
..
Mercedes 190 D, div., ace
Mercedes 190 D, autom., div., ace.
..
Mercedes 190, LPG, div. ace
Mercedes 200 D, als nieuw
Mitsubishi Lancer Diesel
Nissan Kingcab Diesel
Nissan Silvia 18 turbo Coupé
Nissan Bluebird HB LX
Nissan Bluebird autom
Opel Rekord 2.0 S, LPG
Opel Rekord 2 O S, LPG
Opel Rekord 20S
Opel Kadett 1.2 LS, 5-drs
Renault 25 Turbo Diesel
Renault Fuego TL
Skoda 130 L, 5-bak
Skoda 130 L
Talbo HORISON autom
Toyota Corolla 1 3 SLX
Toyota Corolla, 12 klepper
Volvo 240 stationcar diesel
VW Passat Diesel Variant VAN

'85/17950
'81 ƒ 6950
'83 ƒ 15 950
'84 ƒ 9.950
,'84 ƒ 5.950
,'89/21.950
'87 ƒ 7.950
.'85 ƒ 4950
.'88/28.950
,'88/22.950
,'87/17.950
'85 ƒ 10.950
87 ƒ 23.950'
'87 ƒ 15.950
. 87 ƒ 14.950
.'86/11.950
.'85 ƒ 8950
'88/13950
.'88/14950
'87/12.950
'89/24.950
.'86/12.950
.'85/12950
.'85/51.950
'87/62.000
.'83/27.950
'79 ƒ 4950
.'89/92500
.'85/37.950
.'88/44.950
.'86/34.950
'83/23.950
"83 ƒ 15.950
.'86/12.950
.'87/21.950
.'87/23.950
'88 ƒ 19.950
.'83 ƒ 4.950
.'86/15950
. 85 ƒ 12.950
.'83 ƒ 8.950
.'85/12.500
.'85/16.950
.'82 ƒ 4.950
.'86 ƒ 4950
.'84 ƒ 2950
.'82 ƒ 3950
.'87/15959
.'85/11950
.'84/15950
'87 ex. ƒ12800

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
GARAGE PETERS
Keuze uit meer dan
150 APK-gekeurde occasions

Citroen BX 1400E.LPG '86/11.950
p.m.f 190
Opel Ascona 1.6, 4-drs LPG '87 1e eig. ƒ 15.950 . p.m.f 230
Ford Granada 2300 GL.LPG '81 ƒ 4.900
p.m.f 99
Renault 21 GTS.LPG, 4-drs '87 ƒ 13.950
p.m.f 210
Mitsubishi Tredia 1400 GL, 4-drs '86 ƒ 10.950 . . . p.m.f 180
Citroen Visa TR Diesel 1700, 5-drs m.'87 f 10.950 . p.m.f 180
2x Mazda 626 2.0 Diesel LX, hatchb.W v.a. ƒ 14.950p.m./220
Mazda 626, Hatchback 5-drs met/zonder LPG
'85
2x Opel Kadett 5-drs Diesel 1.6 station'85 v.a. ƒ 9.950p.m./ 170
2x Rat Ritmo 60CL, 5-drs.'85 met/zonder LPG ƒ 7.950p.m./ 160
Mazda 626, 4-drs. Sedan 2.0 Diesel '87 ƒ 19.500 . . p.m.f 215
3x Peug.505 GL, 4-drs met/zonder LPG '86 v.a ƒ 10.950p.m./ 180
2x VW Passat 1600 Diesel 5-drs. '87 v.a. ƒ14.750 . p.m.f 220
Nissan Bluebird 2.0 Diesel stationcar 5-drs '83 ƒ 7.950p.m./ 160
V.W. Jetta 1600 Sedan 4-drs '83 ƒ 8.950
p.m.f 160
Opel Manta 2.0 Hatchback 3-drs '82 ƒ 8.950 . . . p.m.f 160
3x Opel Kadett 1200 3 drs of 5-drs '82 v.a. ƒ 6.950p.m./ 140
Nissan Cherry 1300 GL'83 ƒ 6.950
p.m.f 140
2x Volvo 340 GLT injectie 2.0 5-drs '84 v.a. / 8.250 p.m.f 155
Audi 80 E 1800 LPG 4-drs. Sedan n.m. '88 ƒ 29.950.p.m./400
3x Honda Accord 1.8EX met/zonder LPG '85 ƒ 19.950p.m./ 170
2x Mazda 626LX sedan met/zonder Ipg 84 v a. ƒ 8.950p.m./ 160
Citroen BX 1600 TRI, LPG '87 ƒ 16.950
p.m.f 240
Talbot Horizon 1500 GL. 5-drs '83 ƒ 4.950
p.m.f 99
Rat Ritmo 60 Diesel 5-drs. '86 ƒ 6.950
p.m.f 140
2x Nissan Cherry 1700 Diesel 3-drs '86 v.a. ƒ 8.950 p.m.f 165
Rat Ritmo 60 CL LPG '86 ƒ 9.750
p.m.f 170
3x Honda Qvic 1200 3-drs. '83 v.a. ƒ 7.950 . . . . p.m.f 145
3x Ford Escort 1600 GL 3-drs '83 v.a. ƒ 7.950 . . p.m.f 145
3x VW Jetta 1600 Diesel Sedan 4-drs '86 v.a. ƒ 14.950p.m./ 220
4x Ford Sierra 5-drs 1800 + 2000 laser met en zonder LPG of
Diesel 2300 '85 v.a. ƒ 10.950
p.m.f 180
AUTOBEDRIJF VAN BATUM BV
BMW 316, LPG '82 ƒ 8.250
p.m.f 150
RIJKSSTRAATWEG 25
V.W. Golf 5-drs. 1600 nieuw model '87 ƒ 14.950 . . p.m.f 220
Ford Escort XR3 i.st.v.n. met veel ace. '83 ƒ 12.950 p.m.f 200
1969 LB HEEMSKERK
p.m.f 150
OFF.DEALER HYUNDAI, APK EN VVN KEURINGSSTATION Nissan Cherry 1300 GL 3-drs '84 ƒ 7.950
Toyota Starlet 1300 5-drs '86 ƒ 9.950
p.m.f 195
LID BOVAG INRUIL/GARANTIE/FINANCIERING MOGELIJK
BMW 520, 6 cil. met en zonder LPG '83 v.a. ƒ 8.950p.m./ 165
3 TOT 12 MAANDEN GARANTIE
Opel Rekord 2.0S. LPG Sedan '86/14.250 . . . . p.m./210
2x Mitsub. Galant 1800 Turbo Diesel '87 v.a. ƒ 12.950p.m./210
Mazda 323 autom. 3-drs '82 ƒ 6.950
p.m.f 140
Renault 21 Nevada GTS stat. LPG onderb. '87 ƒ 16.950p.m./ 250
V.W. Golf Diesel 3-drs '83 ƒ 7.950 '
p.m.f 150
Subaru 1600 SXL coupé m st. v.n. '88 ƒ 16.750 . . p.m.f 250
H
Citroen Axel TRS. 3-drs '88 ƒ 9.750
p.m.f 170
Skoda 120. LS. Sedan '88 ƒ 7.950
p.m.f 150
2x Honda Civic 12 klep. 3-drs nw. mod.'86 v.a. ƒ 11.950p.m./ 190
Ford Escort 1300 5-drs. '84 ƒ 8.950
p.m./ 165
+ 25 auto's van 2000,- tot 10.000,-. Geopend 09-20 uur. Alfa 33 1300 Milano 5-drs LPG n.m.'88 ƒ 15.950 . . p.m.f 220
Gar.- Rn.- Inr.- Mogelijk tel. 020-106728 Amsterdam.
2x BMW 316 nieuw model '86 v.a. ƒ 17.950 . . . . p.m.f 240
Renault 11 GTL 5-drs '85 ƒ 8.750
p.m.f 160
HAGENAAR FSO A'DAM
FSO Prima SLE, 4-'88, ƒ9.250; 2x Mazda 626 2.0 coupé i.st.v.n.'SS v.a. ƒ 12.250 . p.m.f 205
FSO Prima FLE, 6-'88, LPG, Toyota Corolla 1800 SX diesel 5-drs.'86 ƒ 9.950 . . p.m.f 175
p.m.f 140
ƒ9.500, FSO Polonez, 2-'87, Suzuki Alto 3-drs i.st.v.n.'84 ƒ 6.950
KEURINGEN
p.m.f 210
LPG, ƒ4.750; FSO Polonez V.W. Golf Diesel C.L. 5-drs.'86 ƒ 13.950
ƒ63,50
Van, 5-'87, ƒ 4.500, Lada 1500 3x VW Golf 1600 3-drs. nieuw model '84 v.a. ƒ 10.950p.m./ 180
Auto de Rijp, Grafterbaan 2, Combi, 1-'83, ƒ1.900; Citroen Volvo 340 diesel 5-drs. i.st.v.n.'87 ƒ11.950
p.m.f 190
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709 Visa, 3-'87, ƒ 8.500; Opel
Opel Ascona 1600 LS. hatchb.5-drs LPG '86 ƒ 12.950p.m./ 205
KLAAR TERWIJL U WACHT Rekord Caravan, 6-'82, LPG, 3x Opel Kadett 1300 LS. 5-drs.'85, v.a. ƒ 10.950 . . p.m.f 180
• Handelaar of particulier. ƒ4.000, Skoda Rapid Coupé, 3x Opel Kadett 1600 D 4-drs. Sedan '87 v.a. ƒ 14.500p.m./ 220
3x Ford Sierra 2.0 met/zonder LPG n.m.'87 v.a./ 16.950p.m./ 235
6-'87, ƒ8.000.
Uw auto(s) aanbieden in
3x Opel Ascona 1600 D. 4-drs.Sedan '85 v.a./ 7.950p.m./ 140
SCHINKELKADE 26-29
„SHOWROOM" is dé manier.
AMSTERDAM - TEL. 713457 Nissan Sunny 1600 SLX. 5-drs. LPG n.m.'86 ƒ 13.950p.m./210
Tel. 020-6658686
Rat Panda 45S 3-drs '86 ƒ 7.950
p.m./140
Mitsubishi Colt 3-drs autom. '84 ƒ 7.950
p.m.f 140
Renault 9 TC. Sedan 4-drs. '84 ƒ 6.950
p.m.f 130
Ford Taunus 1600 Bravo i.st.v.n.'82 4-drs. ƒ 6.950 p.m.f 130
Honda Prelude coupé '83 ƒ 8.950
p.m.f 165
2x Ford Resta 1100 Bravo 3-drs '83 v.a. ƒ 7.950 . p.m./ 130
Toyota Corolla 4-drs Sedan 1.3 12 klep.'SS ƒ 9.750 p.m.f 170
Ford Escort 3-drs 1400 CL '86 ƒ 11.950
p.m.f 205
Mitsub. Galant 5-drs,station,LPG onderb.'85 ƒ 9.950 p.m.f 175
Talbot Horizon 1700 Diesel 5-drs '85 ƒ 8.950 . . . p.m.f 165
Nissan Micra 3-drs GL 1.3 '88 ƒ 13.950
p.m.f 210
Peugeot 104 GL. 5-drs '83 ƒ 4.950
p.m.f 99
± 150 AUTOMOBIELEN IN VOORRAAD
2x Rat Uno 55S, 5-drs. '86 v.a. ƒ 8.950
p.m.f 165
Audi 80 1.9 inj., special interieur
'88 ƒ29950 2x.Lada 2105 1500 Sedan 4-drs '88 v.a. ƒ 7.950 . p.m.f 130
Audi 80 LS, LPG, 5-bak, 1e eigenaar
'87/23950 Opel Senator 2.5i autom. overdnve i.nst.v.n.schuifdak metallic,
p.m.f 330
BMW 316, 2-drs., ww-glas, 1e eig
'86/16950 radio trekhaak '87 ƒ 20.950
BMW 323i, verlaagd, sportvelgen, zwart
. . . '84/16 950 Honda Accord 1800 EX autom 4-drs. '85 ƒ 11.950 . p.m.f 205
BMW 518i, zw.met., 5-bak, supermooi
'86/18750 Honda Civic 1200 GL sport 3-drs '83 ƒ 7.950 . . . p.m.f 140
p.m.f 175
BMW 520i, autom., alle opties
'86 ƒ 19.250 Ford Escort 1300 3-drs '85 ƒ 9.950
BMW 520i, LPG, diam.zwart, ww-glas
'86/19950 2x Mitsubishi Cordia 1600 SR coupé '84 v.a. ƒ 9.950p.m./ 175
BMW 524 Turbo diesel paasaanbiedmg
'85/14950 Ford Sierra 2.0 GL. LPG 5-drs '83 ƒ 8 . 9 5 0 " . . . . p.m.f 165
p.m.f 210
BMW 524 Diesel, diam zwart, cent.lock . . . nov.'87 ƒ24.500 BMW 316 nieuw model '84/13.950
p.m.f 140
BMW 535i diam.zwart, 5-bak, alle opties
'86/24950 Opel Corsa 1200 TRS. 3-rs. '84 ƒ 7,950
p.m.f 180
BMW 728i, autom , diam., zwart, alle opties . . .'83 ƒ 10950 V W. Golf GTi 3-rs '83 ƒ 10.250
Chevrolet Camaro Z28, autom
'84 ƒ23.950 Mercedes 200 sport.velg. spoiler stereo cass.rookzilver
p.m.f 430
Citroen CX 2000, metallic, elektr ramen
'86/11950 als nieuw '86/35750
Ford Sierra 2.0 CL, metallic, kanskoop
'87 ƒ 14.950 Mercedes 207 verl dubb schfdeur. '83 ƒ 14.750 . . p.m.f 220
Ford Sierra 2300 Diesel, metal. 5-drs, 5 bak . . .'88 ƒ 19950 2x Ford Sierra 2.0 stat. met/zond.LPG '87 v.a. ƒ 17.950p.m./ 240
Ford Scorpio 20GL, 5-bak, metallic
'86/15950
Ford Scorpio 2.0GL, metallic, schuifdak
'89/26500 *Wij geven minimaal ƒ 2.500 tot ƒ 3.000. teftjg voor uw oude auto
Ford Scorpio 25GL Diesel, 5-bak, zwart
'89/26950 ongeacht de staat 'Hoge inruil prijs voor uw auto, motor of
Ford Mustang 5.0 luxe automaat, airco . . . .m '89 ƒ32.950 caravan *zonder inruil extra korting *Wij geven 3, 6 of 12
Lancia Prisma Turbo Diesel, 5-bak
'88/16950 maanden garantie 'Al onze occasions worden getest en geMercedes 190 D, metal., 5-bak, sch.dak
'86/25950 keurd en afgeleverd inclusief keuringsrapport *Alle occasions
Mercedes 190 D, wit, sportv., 5-bak, uniek . . . '87 ƒ31.750 worden met radio/cassette en automatten of een volle tank
Mercedes 190 D, 5-bak, mooi, zwart
. . . . '88 ƒ36500 benzine of 3 maanden wegenbelasting afgeleverd *Uw financieMercedes 190 D 2.5 automaat, 5 cylmder . . . .'87 ƒ41 500 rmg ter plekke geregeld met extra lange looptijd extra lage rente
Mercedes 190 D, alpmeweiB, 5-bak, supermooi .'89/44750 vanaf 10,3% nu reeds vanaf 18 jaar.en ook financiering voor
Mercedes 190 E, sportvelg
'89/49950 65+'ers * BIJ aankoop van een occasion worden uw reis kosten
Mercedes 190 E, zeer mooi, alle opties
'89/45.950 vergoed.
Mercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw.staat
. .'87 ƒ 36 950
Mercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak . . . .'87 ƒ 38 950
Garage Peters, Nieuweweg 190
Mercedes 200 benzine, airco, uniek mooi .
. .'87 ƒ37500
Veenendaal. Telef. 08385-42411
Mercedes 200 benzine, schdak, LPG, sportv. . .'88 ƒ41.500
Mercedes 230 E, rookzilver met., 5-bak, doorlock '86/36500
Geopend, maandag t/m donderdag 9.00-19.00 uur
Mercedes 250 D aut., schuifdak, mooi
'86 ƒ38950
vrijdag 9.00-21 00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur
Mercedes 250 D, sportvlgn., 5-bak
'87/39950
Mercedes 280 TE Van combi, 5-bak, met
'86/22500
Citroen AX 10 E
1988
LET OP! Alles moet weg
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat . . .'84 ƒ 74 500 Grote opruiming bij wagenpark Citroen BX Leader 1986
Mercedes 300 D aut., sportv., alle opties . . . .'87 ƒ49500
Citroen GSA X1
1983
JOHAN BOOM
Mercedes 300 TD station, 1e eig., alle opties . .'85 ƒ23950
Citroen Visa 11 RE 1985
Zuiderakerweg
83,
(oranje
hek)
Mercedes 300, Autom .sportvelg , doorlock . . .'85 ƒ 18950
Citroen Visa 14 TRS 1986
A'dam-Osdorp,
Mercedes 300 E, aut, schuifdak, sportv
'87 ƒ 47 500
Daihatsu Cuore 850 TS...1988
Tel
020-105478/101021
Mercedes 380 SE, metallic, sportv., 1e eig.
. .'84/26500
Rat Tipo 1400 DGT 1989
Alle
auto's
APK.
Hoge
inruil.
Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties .
. .'85 ƒ39500
Honda Civic 5D Wagon ..1983
Rnanciering
mogelijk
Mercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties . .'87 ƒ 39 950
Honda Civic
1988
v.a
ƒ5.000,1
jaar
volledige
gaMercedes 500 SE, aut, Pullman, alle opties . . .'86/54750
Mitsubishi Colt
1983
rantie.
evt.in
eigen
woonplaats.
Mercedes 500 SEL aut., sportv., Pullman
. .'86 ƒ49500
Nissan Bluebird 1600 1987
Mitsubishi Lancer 1800 GL Diesel, stat.wagon . .'88 ƒ 16.950 Geop. 9.00 tot 1900 u.
VW Polo Van diesel 1988
Ford
Escort
1
4
CL,
bijna
'87,
Opel Kadett Club, antr.met, 5-drs, nieuw staat .'90/22500
Autobedrijf G. J. Oldenhage,
ƒ
12
950.
Opel
Manta
GSi,
m'86
Opel Senator 25 E aut, comfort-pakket
'86 ƒ 19950
üsserdijk 347, tel. 02521-14918
ƒ14.950.
Opel
Kadett
1.3
S,GT
Peugeot 205 XE 1100cc, 1e eigenaar, rood . . .'90 ƒ15950
in Lisserbroek.
Pontiac Rero, aut., sportcoupe, UNIEK . . ..'85/26950 uitv., eind '86 ƒ 12.950. Ford Eskort
1100
Laser,
bj.'86,
1e
eig
,
BMW
728i,
5 bak cv '83.13.750
Porsche 924, 5-bak, met, uniek mooi
'82 ƒ21 750
Saab 9000i, turbo 16 klepper, 5-bak, 1e eig
.'86/24950 ƒ9950. VW Jetta 1.6 GL, bijna Escort 1.3L 5 drs '84 .. 7.950
Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
'85/10950 '86, LPG, ƒ 10.950. Nissan Blue- Escort 1.3C, 5-drs. '86 .12.950
VW Golf Diesel, 3-drs., ww-glas
'88/16950 bird 20 SLD, nw mod. '87 Escort 1.6 sportuitv. '86 13.950
VW Golf GTi, 2-drs , diamantzwart, 5-bak . . '88 ƒ 23 500 ƒ9950. Nissan Micra orig. '88, Hyund. Pony 1.4,aut.,'84.2.950
Volvo 240 GL automaat, leder int., met
'87 ƒ 19950 1e eig., ƒ 11.950, Honda Civic Mitsub. Colt 1.2GL/83 . 6950
Volvo 340 DL Diesel, 4-drs, ww.-glas, 5-bak
. '88 ƒ 15750 1 2 Speccial, bj, '86, 1e eig., Mitsub.Gal 1.8 TD '85 ..11.950
Volvo 740 GL, 5-bak, LPG
'89/29,950 ƒ 10.950. Nissan Bluebird Com- Nissan Blue. Van Ipg '86. 8.950
bi diesel, m.'86 ƒ 9950. VW Golf Corsa 4-drs, LPG,'86 .. 9.950
DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD
diesel LX, bj '83/6950.
Kadett 1.2 HB.'BS
6.950
Citroen BX RE, eind '85 ƒ 7950. Kadett station 1.6D '87.15.750
INRUIL EN RNANCIERING IN EIGEN BEHEER
Honda Civic sport, bj.'84, LPG, Kadett1.3stat.,LPG'B2 3.950
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MAANDEN
ƒ5950. Renault 5 TL, '86 Rekord 2.3 D stat.'85 ..14.500
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
ƒ 7950. Mitsubishi Galant Turbo Senator 2.5E aut.'82 ... 9.750
GEOPEND MA T/M ZAT 0900-19.00 UUR
D, bijna '83, ƒ 3950. Austin
Peugeot 309gr dies. '87.18.950
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR
Maestro bj '85, LPG, ƒ 4950 en Volvo 244 GL LPG '79 3.950
Autobedrijf Lokhorst
nog div. auto's v.a. ƒ600 tot Alle auto's APK gekeurd
f 15000
en 3 mnd. Bovag garantie.
Hoofdweg 177b Zegveld
• „SHOWROOM" verschijnt
AUTO DE RIJP BV
(Gemeente Woerden)
huis aan huis m geheel
Tel. 02997-3709.
Amsterdam en omgeving.

BMK Tussenmeer biedt u de volgende
Zeer scherp geprijzde auto's aan
Audi 100 CC, 5-cil., LPG, stuurbekr
Audi 100 GL 5E, stuurbekr., enz
BMW 732i, LPG, verlaagd, 16 inch BBS . . . .
Ford Resta 1.1, Rnesse uitv., org.,50.000 km .
Ford Sierra, Cosworth uitv., zeer spec
Ford Granada 2.3 GL, LPG
Rat Argenta 2.0, LPG, 5-versnel
Lada 2107 1.5, LPG
Lada Niva, 4X4, LPG, brede velgen
Lancia 1600 HPE, Exequitive, nw.st
Mazda 323, automaat
Mitsubishi Colt, Eterna jub.uitv
Mitsubishi Galant 2.3, Turbo Diesel
Nissan Stanza 1.6 GL, LPG
Opel Senator 2.5E, autom., L.M.velg
Opel Ascona 2.0 SR, verlaagd, spec.velg. . .
Peugeot 505 GRD, diesel break
Porsche 924, verk.in ABS, nw.staat
Renault 5 GTL, zilvergroenmet
Toyota Corolla DX Coupé
Toyota Canna II, diesel .nw.mod., stuurbekr. .
Talbot 1510/Talbot Horizon
VW Pick-up, dubbel cabin
Volvo 343 2.0 GLS, LPG
Volvo 244 GLE.overdnve, leder int
Volvo 264 GLE, LPG

De met * gemerkte auto's zijn alleen na
telefonische afspraak te bezichtigen
Inruil/garantie mogelijk, Emmikhovenstraat 6
Amsterdam-Osdorp, (parallel aan Tussenmeer}
TEL: 020-106943 of 02507-16741

Alfa Romeo
onderdelen

APK

BONTEKOE AUTOBEDRIJF
LADA-DEALER
biedt aan: APK gekeurd
21051.3
'86/5.250
1200 S
'87/5.250
1200 S
'88/6.750
1200
'86/3750.
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-992865.

T.k.a. 2 CV6 Club, M.'82, kl.
blauw, APK 3-'91, i.z.g.st. CITROEN VISA Club II 1983, LADA 1200 '87, APK, ƒ3950,
i.g.st., 54.000 km, APK tot dec. 40.000 km, als nieuw.
ƒ 1675 Tel. 02503-41871.
ƒ2300. Tel. 020-868315.
Tel. 020-106728.
T.k. Citroen 2 CV 6 Club, NW
APK, '87, mooie auto, weinig
km. Tel. 02240-15853.

ingdijk

T.k. Citroen BX 14 RE 1985, 5bak, wit, goed onderh., vr.pr.
H 1.750. Tel. 020-977416.

autoverhuur

T.k. Visa Super E '83 LPG Sunroof, APK Jan. '91, vr.pr.
ƒ2750. Tel. 020-460552.

o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Fiat
Regata 70S gr. metall, bj. '86
Croma CHT, 5-drs, 2ltr., 3-'87, I.z.g.st. Nwe banden, apk rad/
Seat Marbella GL, (Panda),
cas. pr./ 7500. 02995-2735.
6-'88. BEREBEIT, Amsteldijk
25, Tel. 020-6627777.
Wij wisten het al
Rat 127, super 5-speed bj. '82.
APK 3-'91. I.z.g.st. ƒ2350.
020-901642 of 994537.
FIAT UNO 45 Jolly, Rre mot., 7'88, zwart, 39.000 km., i.z.g.st.,
ƒ 12.500. Tel. 02903-1988.

•Auto te koop9 Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Fiat Panda ie
katalysator,

de best geteste

RAT UNO SX 75ie, 1.5 inj. b.j.
12-'87 zeer compleet, zwart,
vr.pr./14.500 Tel. 02979-11474.

SPECIALIST

"WEISS"bv

Lada
Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

'

020-929548

LADA WETTER
Samara 1.3
'86 ƒ 8.250
Lada 1200 S
'85 ƒ 3.750
Lada 2105 1.5 GL.'88 ƒ 8.750
Lada 2105 1.5 GL .'87 ƒ 7.250
Lada 2105 1.3 ... .'86 ƒ 6.000
Lada 2105 1.2 ... .'86 ƒ 5.75C
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
WESTDORP
vertrouwd en bekend adres
voor uw nieuwe of jonge LADA.
Natuurlijk met echte BOVAG
garantie en APK keuring. 100%
financiering, v.a. ƒ 250 p.m.
NIEUWE LADA 21051.2 ƒ 9.995
NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ 13.995
uit voorraad leverbaar.
OCCASION VAN DEZE WEEK,
SAMARA 1.3 kat 3-'88 ƒ 10.750
adres verkoop:
Adm. de Ruyterweg 398,
A'dam, tel.: 020-825983.

Mazda
626, 1.6 LX coupe, LPG, 5-'87, Weg. lease-auto: Mazda 626
6261.6 DX, 12-'84. BEREBEIT, HB 2.0 GLX, bj. '86. Pr. n.o.t.k
Tel. 020-470553.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
„SHOWROOM"
MAZDA 323 1.5 GT '84, APK,
Postbus 156,
ƒ5950, zeer mooie auto.
1000 AD Amsterdam
Tel. 020-106728.

Mercedes Benz
MERCEDES 200D '82, APK,
ƒ6950, stuurbekr., zeer mooie
auto. Tel. 020-106728.

U weet het nu ook

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
Burg. de Vlugtlaan 119, A'dam
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
tel. 020-133579
Tel. 02975-62020.

Alfa Romeo

Nissan
Datsun Station 2.0 diesel '81 SUNNY 1.4 SLX, 4-drs sedan,
3/'89, incl. ace. Nw.pr. ƒ 26.600,
motor 100% ƒ 1350.
nu ƒ 20.600. Tel. 02993-72637
'Tel. 020-251405.
Sunny 1.3L, 3-drs., 9-'87, Sunny
1.3SLX, 3-'87, Cherry 5-'81.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
020-6627777.

Adverteren m
„SHOWROOM '
Tel 020-6658686

Opel

Ford

Vezendmg door het hele land
FA. TUINDER C.V.
LEIDSCHENDAM
TELEF. 070-3874403.

TEL. 02510-32956 FAX. 02510-47714

Autobedrijf Jan de Vries,
Zuiderakerweg 68

'84 ƒ 8.950 *
'82 ƒ 3.950
'85 ƒ 18.950 *
'87 ƒ 9.950 *
'85 ƒ 12.950 *
'82 ƒ 2.950
'84 ƒ 3.950
'85 ƒ 2.950
'85 ƒ 4.950
ƒ "5.950 *
'81 ƒ 2.950
'85 ƒ 5.950 *
'83 ƒ 4.950
'83 ƒ 3.950
'85 ƒ 13.950 *
'82 ƒ 3.950
'84 ƒ 6.950
82 ƒ 19.950
'82 ƒ 1.950
83 ƒ 4.950
'85 ƒ 8.950
'82 ƒ 1.950
'81 ƒ 3.950
'82 ƒ 3.450
80 ƒ 3.950
'80 ƒ 4.950

Citroen

Autobedrijf Ridderbos
LADA - DEALER
Vanwege het enorme verkoop
succes van ons SAN REMO
aktie-model,hebben wij nu
een ruime keus in goede
betrouwbare occasions met
eventueel 1 jaar BOVAG
garantie en tot 6 jaar
carrosserie garantie.
Nu zeer aantrekkelijke 100%
fmancienngs
mogelijkheden
TEGEN LAGE PRIJZEN.
Zuideinde 28-30 Landsmeer.
Tel. 02908-1297

Austin
Austin Maestro 1300 Magie '88, Austin 30 jaar dealer. Gar.
60.000 km, rood, ƒ 12.750. Gar. Boom Aalsmeer, 02977-25667.
Boom Aalsmeer 02977-25667.
Off. AUSTIN-DEALER-Pim v.
Austin Montego 16 Estate Rootselaar - staat altijd voor u
1986,65.000 km, rood, ƒ 13.500 klaar! - Rhôneweg 40-42 Gar. Boom, Aalsmeer 25667. A'dam - SI. Dijk - Info -131375.

Ford Escort '78. APK. PrijsFord Escort 1.1 L, 5-drs., '83,
ƒ 1500. Ford Sierra Combi 2.3 vele extra's, uitgeb., i.z.g.st.
D, '87, trekhaak, 90.000 km, APK'91, ƒ6.950. 020-479055.
div. opties. Autobedrijf Jan Ford Escort 1300 L, '79, aut., bl.
Wals. Tel.: 02902 - 1697.
met., APK 11/90, i.g.st.,
Ford Escort '78. APK. Prijsƒ 1750,-. Tel.: 020-368782.
ƒ 1500. Ford Sierra Combi 2.3 Ford Escort 1.3 VAN (verD, '87, trekhaak, 90.000 km, hoogd), eind '84, ƒ5500,-.
div. opties. Autobedrijf Jan Tel. 035-855602/832080.
Wals. Tel.: 02902 - 1697.
Ford Escort 1.3 Bravo 5 deurs,
Ford Resta 1.8 diesel, m 89, 1983, tel. 02972-1333.
weg. verandering van baan,
vele extra's, ƒ20.950. Tel.
020-6656468 of 5514630 werk.

Isuzu

BMW

Ford Sierra Diesel '85, APK,
T.ka. BMW 525 aut., 7-'88, T.k.a. BMW 525 aut., 7-'88, ƒ8950, 5 drs., stuurbekr., 5
63.000 km. diamant zwart. Veel 63 000 km. diamant zwart. Veel versn. Tel. 020-106728.
opties. Vr.pr. ƒ75.000. Tel. opties. Vr.pr. ƒ75.000. Tel.
T.k. Ford Escort 1.6 DL, zwart,
03200-33257 na 18.00 uur.
03200-33257 na 18.00 uur.
schuifkanteldak, trekh., diesel,
bj. 10-'84, ƒ 8950. 02979-87343.

Buick

Hyundai

Adverteren in „Showroom"
Fe koop: Buick Sky Lark Limited metalic grijs/bouwjaar '81
Tel 020-6658686
HYUNDAI Service Dealer
FAX 020-665 63 21
^PK gekeurd t/m mei '91
Postbus 156, 1000 AD A'dam Auto Centrum Duivendrecht
Telefoon 020-279178.
Industneweg 27 020-995176.

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

INRUILWAGENS
Met volle BOVAG-Gar.Vele merken in alle prijsklassen
BAARSJESWEG 199, A'dam-W. Info 020-182525

autolak

Corsa Swing 1.3 5-'87, rood
24.000 km. Prijs ƒ 12.500. Tel
020-851317 of 5504404.

ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 98 04

Kadett 1.3 LS, LPG,'86 en '87
Kadett 1.2LS, LPG, 4-'87, Kadett 1.3 LS, LPG, 5-drs station,
1-'86, Kadett 1.6D, 8-'84, Kadett 1.2, 1-'81. BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020-6627777.

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

Mazda 626 2L GLX bronski
met. b.j. '84. Autobedr. J. Wals,

02902-1697.

Opel Ascona 1.6 S, '81, Ipg,
Zeilemaker-Opel
groen met., radio/cass/stereo
+ trekh Autobedrijf J. Wals
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's Tel.: 02902-1697.
Burg. D. Kooimanweg 7,
l.o.v. client Lancia Prisma TurPurmerend 02990-22551.
Ascona 1.3 Hatchback
bo Diesel, st.bekr., schuifdak,
ƒ5.250
Zwarte Kadett 1.3 S GL, '85 '83
elek.ramen, cv., l.m. wielen,
AUTOSERVICE WETTER
LPG 5-drs, APK '91. lichtmet.
4-'86, ƒ11.500. BEREBEIT,
Tel. 02907-6572.
velgen. 020-384803.
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Lancia

KIES VOOR KL A SSE

j®L AUTOBEDRIJF

ZET NU UW AUTO IN
SHOWROOM ,

^LOKHORST

Tel.: 03489 - 868/853

en krijg er van ons één cadeau!
IL
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\ l Chryiler Wmdior

in
manier èm uw auto te verkopen en er;
één cadeau tekr|gen.$HOWRÜOM,de autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wü zeggen: bij meerdan een miljoen
autoliefhebb^rs!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

Een auto cadeau!
Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(ü kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

ft

GOED VOOR' EEN" AUTO

r
I

• ^ ik wil mijn auto verkopen en ik wil er ook best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
Jcl* onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaaf/eurocheque terWaarde van de kosten van de advertentie in.
c-4.,,, i« MAÜ -.l.- *--^«-Jrt-%11 l^rvt rv*/-\*-Jrtl nr •
~jr\ spo'edig
cr^r\oriin mogelijk
mon^htk toe.
.zo
Stuur mij als cadeau het model nr.:.
Prijs
Prijs

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
tussenruimten tellen voorl letter. Minstens 3 regels beschrijven.
ü1
öi _
£2
|3
|4

6
7
8
9
10

ex. 6%
BTW

in. 6%
BTW

25,00
36,00

26,50

47,00
58,00

69,00
80,00

91,00
102,00

38,16
49,82
61,48
73,14
84,80

96,46
108,12

Naam:
__
Adres:
__
Postcode/Woonplaats:.
.*U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
Startdatum*:
.Handtekening:.
Telefoonnummer:
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
afgeven bij het Parool, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54 - 56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplem 12.
w_-

amt im, MI
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Derde trekking Postcode Loterij

Trekking wordt iedere maand
v e r r i c h t door N o t a r i s L.
Jongmans te DriebergenR i j s e n b u r g . Ongeveer 4
weken vóór de trekking wordt
het inleggeld a u t o m a t i s c h
afgeschreven. Prijzen worden
automatisch op bank- girorekening gestort. Trekking.slijslen /.ijn verkrijgbaar bij het
secretariaat. Willemsparkwei!
176, 1071 HT A m s t e r d a m ,
door het toesturen van een aan
uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe. De uitslag
/.al gepubliceerd worden in

Hele dorpen vallen in
de prijzen
Bij de derde trekking van de Nationale Postcode Loterij op woensdag 4 april zijn er voor
het eerst complete dorpen in de prijzen
gevallen. Iedereen die meedeed met de Postcode Loterij in Pernis, Klaaswaal, 's Gravendeel, Zaamslag, Giethmen en Anloo heeft een
prijs gewonnen! In de dorpen Stellendam en
Bunnik won de helft van alle deelnemers, en
in Warmond en Roden was het aantal één
derde. Het fenomeen van 'burenprijzen'
begint aan te slaan!

De hoofdprijs van honderdduizend gulden kwam deze
maand in Pijnacker terecht.
Daarnaast viel er een regen
van extra prijzen in het hele
land: compact disc-spelers,
echte mountain bikes en Gran
Dorado-reizen.

kan niet meer stuk, hoor!"
Daar konden wij inkomen.

Makkelijkste

De Postcode Loterij is immers
de makkelijkste én de gezelligste nationale loterij. De
makkelijkste, omdat uw postcode de basis van de loterij is.
En de gezelligste omdat
Eerste keer
"Ik kan het niet geloven!" zei iedereen die met dezelfde
meedoet
óók
de hoofdwinnaar, toen wij hem postcode
met het goede nieuws belden. meedeelt in de prijzen-regen.
"Het is de eerste keer dat ik Als het om de hoofdprijzen
meedeed. Vorige maand keek gaat, krijgt iedereen met
ik eens in de trekkings-lijst dezelfde postcode een fraaie
van m'n huis-aan-huis-blad en troostprijs. Maar bij alle
ja hoor, mijn postcode zat andere prijzen van ƒ 10,- tot
erbij. Toen dacht ik: nou ja, ƒ 1.000,- krijgt u óók dezelfde
waarom niet? En nu in één prijs.
keer de hoofdprijs. Nou, Pasen

De grootste tuin van

Nederland

Dankzij het meespelen van tienduizenden Nederlanders, is
de Nationale Postcode Loterij in staat om een aantal organisaties te steunen, die zich inzetten voorde mens, natuur en
milieu. Eén van die organisaties is de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten, die zo'n beetje de grootste tuin van
Nederland beheert.
Méér dan dat. Natuurmonumenten beheert en verzorgt
meer dan 60.000 hectaren aan
bossen, heidevelden, zandverstuivingen en hoogvenen,
duinen, weiden en watergebieden. De laatse tien jaar is
onze aandacht en zorg voor
natuur en milieu toegenomen.

Nodig

Terecht, want we hebben de
natuur hard nodig. Zonder
bossen, planten en dieren zou
ons leven maar 'kaaltjes' zijn.
Sterker nog: zonder de natuur
om ons heen zouden wij het
ook niet lang meer uithouden,
want wij zijn er zelf onderdeel

In de lente Maan tic bomen /«/!(,'.\ de wandelpaden op liet landgoed
Hin\ ter llcidc in volle bloei.

van. Daarom is het werk van
Natuurmonumenten van wezenlijk belang.

Win 100.000 met
uw postcode!

In touw
Haar boswachters, biologen eni
terreinmedewerkers zijn dag eni
nacht in touw om de mooiste:
plekjes van Nederland ook echtt
'mooi' te h o u d e n . Zoals de:
Dollard, de Dwingelo.se heide,,
het N a t i o n a l e Park Veluwezoom, de weidcvogelgebiedeni
op Texcl, het mooie Naardermeer, het Geuldal in Limburg.
Al met al meer dan 200
kostelijke natuurterreinen waar
het plezierig wandelen is, waar
we k u n n e n k i j k e n naar het
Jeven van de vogels en de dicrcn, waar wc onszelf kunnen
'verfrissen' in onze vrije tijd als
de stadsmuren, de wcrkplaatsen en al dat beton en asfalt ons
teveel worden. Want Natuurmonumenten beheert en verzorgt
niet alleen al deze natuurgebieden, maar maakt ze ook toegankelijk voor de wandelaar en
recreant.

Iedere maand opnieuw worden
grote prijzen verloot onder de
deelnemers van de Nationale
Postcode Loterij. Hoofdprijzen
van 100.000,- 50.000,- en
25.000,-. Verder vele Postcodeprijzen van 1.000,- 500,- 100,50,- 25,- en 10,-. Daarnaast nog
extra regionale prijzen.
De hele straat
Het speciale van de Nationale
Postcode Loterij is dat, als een
Postcodeprijs op een postcode
valt, iedereen die met dezelfde
postcode meespeelt, automatisch ook een prijs krijgt uit-

Steun

Opel Ascona 19 N, b.j 79,
getint glas, trekh., ƒ1750. Opelcentrum Geldrop heeft 7C
320-415208 na 18.00 uur.
ANWB gekeurde occasions.
Opel Ascona 2 LS, 2 drs. b.j. Emopad 43, Geldrop. Zien is
79. Autobedr.
J.
Wals, kopen, info 040-862483.

a u b invullen me! DloWelïers

Naam:

k

AMSTERDAM-CENTRUM
104 ZL
'82 ƒ 2.750
104 GL
'80 ƒ 1.750
205 Junior
'87/12.750
505 GR
'82 / 4.500
505 SR
'82 ƒ 4.950
geen bep. bepalingen
505 V6
'88/38.000
omruilgarantie
aanvullende gar. moAlle auto's met

gelijk

'EUGEOT
>05 GE 80.000 km 86 10.450
"05 GL 63.000 km 85 10.750
"05 GL 44.000 km 85 10.900
05 GL 78.000 km 83 7.250
GR 50.000 km 88 18.250
"05 GRD 65.000 km87 18.900
05 GT 32.000 km 87 17.500
"05 XE 49.000 km 87 12.750
05 XE Jr 44.000 km87 12.950
"05 XLD 78.000 km 87 16.750
"05 XR 43.000 km 87 16.900
ï)5 XR 34.000 km 87 17.500
05 XR 34.000 km 87 19.250
05 XRD 70.000 km 87 16.000
i05 XS 60.000 km 87 16.950
05 XS 74.000 km 87 16.750
05brGR111.000km84 7.950
»5 GT 98.000 km 84 7.950
05GTX111.OOOkm8611.750
09 GL 1.1 56.000 km86 13.250
»9 GL 1.1 56.000 km86 12.950
09 GLpr. 51.000 km87 16.750
09 GL pr. 34.000 km87 17.800
09GR1.6110.000 km8612.650
09 XE Score
88 18.500
09 XL 26.000 km 87 17.500
05 GL 1.4 38.000 km88 21.900
05 GRD 42.000 km89 34.000
05 SR 1.6 82.000 km87 22.500
05 GTI 101.000 km 86 17.250
05 GTI 90.000 km 85 16.500
05 sel. 110.000 km 85 12.250

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUJKT

ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
309 XL Diesel, 10-'87, 604 STI
automaat, 5-'8£ BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Ik doe mee met D / lot (l O gulden)
D 3 loten (30 gulden)

Volkswagen

T.k. VW-Polo, juli '87, kleur wit,
10.500 km., Lz.g.st. ƒ12.500. Nieuw wegens omsth.
Golf manh. gr. met. 100 km, 6Tel. 02982-3294.
'90/25.000 tel: 075-310448
VW golf GT4 1.8 B.j. '87 APK
tisbl. met., groen w.w.glas, T.k. Golf Diesel, kl. wit, 4-88,
sportvelgen, 4 speakers, GTI km.st. 64000, div. ace. vr.pr.
Skoda 130 GL '87 APK jan. spoilers, etc. ƒ 38.000 km. Pr. ƒ20.950. Tel. 02998-3403/3317.
1991,
zonnedak, LPG inst. ƒ20.500. Tel. 02996-1878.
T.k. VW Golf, wit, 79.000km. 11ƒ4750. Tel. 020-940442.
VW JETTA GLI '82, APK, '89. Veel ace. boekjes aanwezig. Pr. n.o.t.k. 02507-13539.
ƒ 5950, als nieuw, 4 drs.
Tel. 020-106728.

Skoda

Subaru
MOOY EN ZOON

D.... loten (... gulden)

datum —
handtekening:

HEERE B.V

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Renault

VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
740 GL, Diesel . . . . 1987/1988
740 GL
10-1987
740 Turbo
10-1986
740 GL, LPG
1986
240 GL
1987
240 GL, LPG
1986
480 ES
'86/'87
360 3x
1986/'87
340 Schakel, 6x . . . 1985-1988
340 automaat, 8x . 1985-1988

Van Vloten
Amsterdam
uw
Volvo-dealer
Meeuwenlaan 128

020-369222.
Ook voor leasing.

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

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

•Auto te koop9 Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult yerbaasd staan over het
resultaat

Ford Escort 1.3 Handy VAN, '84
en '85, ƒ5750 en ƒ6500.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
020-6627777.

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt incl.
APK en leen auto ƒ 299,Geldig voor 90% alle merken
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020-995176.
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 122476.

Autofinanciering
en verzekering
Goedkope autoverz. met termijnbet. 100% autolening. Bel
of bezoek onze mfowinkel De
Rijpgracht 2, A'dam.
Tel. 020-869356. PWO Ass.

Rijscholen
1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop!
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768

Zaandam

075-174996

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-942145.
Adverteren m
„SHOWROOM
FAX 020 -6656321

Accessoires en onderdelen

Autosloperijen

Totale opheffing alles moet weg

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
Tevens verkoop van alle rnerken onderdelen. Gespecialiseerd in verkoop van motoren.
(s)loopauto's
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
HOOGSTE PRIJS
520 A, Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020-198691
Tel. 020-107566.
• Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" adverentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
jdvertentie kenbaar maakt.
De kosten daarvoor bedragen ƒ3,-.

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

voor zeer lage prijjen.

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

Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402.

Koop- of VERKOOPPLANDE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
vnjw.bewijs. Tel. 020-105478.
HOOGSTE PRIJS
Ad/erteren m „Showroom"
voor elk merk auto, a contant,
Tel 020 • 665 86 86
met vrijwaringsbewijs, geen
FAX 020 6656321
sloopauto's. Tel. 02990-37825. Postbus 156, 1000 AD A dam

In de autorubriek
"Showroom"
valt u om
van verbazing
over het aanbod.

Service en reparatie

Volvo 240, wit, '85, LPG, APK
2/91, i.g.st., open d., div. ace.
ƒ 7.500. 020-453343, na 18 u.

Bedrijfsauto's

Autoshop J. Schievmk, Rozengracht 69-71-73, A'dam. Tel.
020- 234986. Accu's, impenals,
ladder- & fietsdragers. Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's. Grote sorting onderdelen, gereedschappen & autolak

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. RuilstarGrote sortering ONDERDELEN
ters en dynamo's. Erkend
mbouwbedrijf van TBBS/TNO van schade-auto's, alle
goedgekeurde
autobeveili- merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-5435.
gingssystemen.
ValkenburLid Nevar.
gerstr. 134. Tel. 020-240748.

Autoverhuur

AUTOBANDEN

Toyota Tercel coupe 3 drs, kl.
zwart, b.j. '81 APK 2-'91 i. g. st.
Vr.pr. f 1800. 075-701974.

APK „NOORD"
continu autokeuring, geen afspraken, geen reparaties, ƒ 75,all in. Let op het juiste adres:
Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
A'dam-Noord. Tel. 020-362690.

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
VOLVO-DEALER BIEDT AAN
Feenstra & Jimmink
740 Sedan GL Diesel . . . . '86
740 Benzine Turbo
'86 Asterweg 24A A'dam 36-1702
740 Sedan GLE Aut, ABS '87 APK LASWERK en reparatie.
740 Sedan GL
'88 Keuring klaarmaken, leder
merk auto. Vooraf prijsopgave.
Park Garage
Autobedrijf BEEN, Aalsmeerderdijk 386, Aalsmeerderbrug.
't Gooi B.V.
Tel. 02977-27262.
Nijverheidsweg 20
Garage
ROBE, gespec. in rem1271 EA Huizen
men en fricties. Comeniusstr.
Telef. 02152-64480.
455, 020-177388. Lid BOVAG.
340 DL Sedan Spec. 10-'86
d.bl. met., i.zg.st. 35.000 km.
Pr. n.o.t.k. 020-454382.
RADIATEURENRon Geurs Personen Auto BV BLOKSMA
warmtewisselaars, KapoeasVoor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505. weg 17, A'dam, 020-148385.

Toyota

TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk info-865511

15.04.90

De bon opsturen in een open enveloppe zonder postzegel aan:
Nationale Postcode Loterij - Antwoordnummer 11067 - 5200 VC Den Bosch

Volvo

SUBARU A M S T E R D A M

Ook andere merken o.a.:
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Rat Uno 45S
'87 Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
Rat Uno 60 diesel
'87 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.
Volvo 360, LPG
'88
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
VW Golf CL
'84
enz. enz.
voor A'dam Noord e.o.
3 Mnd 100 % garantie
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
aanvullende gar. mogelijk.
DIVERSE MERKEN
Suzuki Jeep LJ 80, mei '80,
«t Panda 750 CL 89 11.850
Diverse Alto's
ƒ4950. BEREBEIT, Amsteldijk
Scorpio 2.0 CL87 19.900
Baarsjesweg 249-253
Bouwjaren '84 t/m '88
ord. Scorpio 2.0 GL87 21.900
Amsterdam: 020-121824.
GA en GL, 3- en 5-drs uitv. 25, 020-6627777.
enault 9GTX LPG 86 11.250
Off. Sub dealer Wim v. Aalst, Suzuki jeep SJ410 Q 1985, wit,
eat Ibiza 1.5 GLX 89 19.450
Bozenhoven 119, Mijdrecht. div. ace. geel kenteken.
Adverteren in
olvo 740 GL
86 20.500
Tel. 02979-84866.
„SHOWROOM"
ƒ 11.000,-Tel. 020-169010.
WESTELIJK HALFROND
FAX 020 - 665632)
SUZUKI ALTO GL 1988,25.000 SUZUKI SWIFT 1.3 GLX, 1987,
'"istelveen - Tel. 020-455451.
km, ƒ10.850. Suzuki Amstel- 60.000 km, ƒ12.950. Suzuki
stad tel. 020-799100.
Amstelstad tel. 020-799100.
SUZUKI ALTO GL 1987,26.000 SUZUKI SWIFT GL, 1987,
km, ƒ9850. Suzuki Amstelstad 18.000 km, ƒ12.950. Suzuki
RENAULT AMSTERDAM 25 GTX 2.2 inj.'84,
tel. 020-799100.
Amstelstad tel. 020-799100.
'op occasions met 1 jaar
93.000 km duurste uitv. alle opgarantie
Suzuki GX Coupé '83. APK tot T.k'. SUZUKI ALTO GL 1984,
tie's f 9.950. Tel: 03435-72008
Wibautstraat 224
aug. Techn. + Mot. 100%. 35.000 km, ƒ6500. Suzuki
na 18.00 uur.
020-561 96 11.
Vr.pr. ƒ 3450. Tel. 02990-46187. Amstelstad tel. 020-799100.
R 25 GTX 1-'86, R 5TL, 1-'83,
„ koop Renault 20 TS, 1982,
R 18 GTS, 3-'80. BEREBEIT,
2700, APKnov.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
e|
. 02977-41795.

Rover uw dealer, ook 800. De
nieuwe 200 nu aanwezig. Gar.
Boom Aalsmeer 02977-25667.

....X

D 2 loten (20 gulden)

Auto's te koop gevraagd

COBUSSEN Amsterdam
off. dealer A'dam-A'veen e.o. Blasiusstr 13-19. 020-939656
Sinds 1930.
Voor nieuw en gebruikt.
Occasionafdeling
LEEUWEKEUR, gebr. auto's Ruysdaelkade 75 A'dam-O.Z. Ceintuurb. 225 020-6622204
Peugeot 205 XE accent'86-'88
Info: 6623167 - 732853
Peugeot 205 La Coste ... '85
Peugeot 205 XLD
12-'87
Suzuki
Peugeot 309 1.3 profil ... '86
Peugeot 505 GL Break ... '87

Rover

....X
....X

Ik machtig u hierbij
maandelijks tot
wederopzegging het
aangegeven bedrag van mijn
rekening af te schrijven.

Een PERFECTE Seat occasion SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
koopt u vertrouwd bij Seat v.d. Madeweg 23 bij Makro
Auto Centrum. APC, 2e Schin- A'dam - 020-6686146.
<elstr.
18-28.
Tel. 020^63333/763334/763335.

Te! 020- 6658686

....X

BANK

POSTMNK

LPG slaaidr»ti roet 9SCOO ï'j "* ' 'iu.-j"y.-T-'^
...KADStl
toli
>vi> SI'190
*™<»gt
*£ f>*a'C8««?B230E.bi, avr..<-a l fff, LPS,

Seat

Adverteren in
„SHOWROOM '

U kunt meespelen in de postcode van
uw adres, maar u mag ook een andere
uitkiezen. Per lot kunt u in één postcode
meespelen.

\

Woonplaats:

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

3 Maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47

Tel. 020-237669.

_

Postcode:

,
v'i-6
'"•3,

Peugeot
Lorist Peugeot

Dhr/Mevr

Adres: _ _^

lot óók ! .000 gulden.
Met de bon hieronder kunt u
direct meedoen. Als u die
invult en opstuurt, machtigt u
de Nationale Postcode Loterij
om een t i e n t j e per lot af te
s c h r i j v e n van uw giro of
bankrekening.
De opbrengsten van de
Postcode Loterij komen ten
goede aan organisaties die zich
inzetten voor de Derde Wereld,
of voor natuur, mens en milieu.
Zo verenigt de gezelligste
loterij van Nederland het nuttige met het aangename.

In welke postcode wilt
u meespelen ?

'JO,
12-

02902-1697.

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen,
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeper-

Hoofdprijzen
Uw lotnummer is uw po.slcode
p l u s twee door de computer
toegekende cijfers.
De Hoofdprijzen vallen op het
v o l l e d i g e n u m m e r . Bij de
Postcodeprijzen w i n n e n a l l e
andere loten met dezelfde postcode óók dezelfde prijs. Hoe
groter het aantal deelnemers in
dezelfde postcode, hoe meer
kans dat ook uw postcode in de
prijzen valt. Als uw buurnan
l .000 gulden wint, dan wint uw

Nationale Postcode Loterij

Foto: Bngitta Witte/Natuurmonumenten

.-•n.

gereikt. Tot 1.000 gulden zelfs
dezelfde prijs!

ik speel mee met de

Al dit werk wordt mogelijk
gemaakt door de steun van zo'n
kleine 300.000 verenigingsleden. Toch zou er nog veel land
braak moeten liggen als Natuurmonumenten ook elders geen
fondsen zou krijgen. De Nationale Postcode Loterij is één van
de bronnen die het werk van
Natuurmonumenten mogelijk
blijft maken. Zodat ook voor
toekomstige generaties onze
natuur behouden blijft.

De rimpelloze stille van de Nieuwkoopse Plassen blijft :o mooi en te
genieten omdat :e beheerd worden door Natuurmonumenten.

Opel

deze krant. Op prijzen boven
de 1.000 g u l d e n zit 25%
kansspelbelasting. De loterij is
goedgekeurd door de minister
van Justitie onder het nummer
LO 890/ 098/177.89 d.d.
20/10/1989. Als u het niet met
een afschrijving eens bent.
dan kunt u binnen één maand
de bank of giro opdracht
geven het bedrag terug te
boeken. De verstrekte macht i g i n g k u n t u a l t i j d weer
intrekken. Hiervoor k u n t u
zich wenden tot de Stichting
Nationale Postcode Loterij.

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

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vri|dag in Het
Parool.
Daarnaast elke week iri alle edities van Weekmedia, t w
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraal 131 of Rokm
l 10, Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwi.il 19,
Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwslraat 33,
Zandvoort, Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten tzowel telefonische als schriftelijke! die
vóór dinsdag I6.00\iur of donderdag 20.00 uur m ons
bezit zi|n, worden de volgende dag reeds geplaatst
Totale oplage 730.000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

ƒ 25,ƒ11,ƒ 5,68
ƒ 6,10

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 19 APRIL 1990
Huwelijk en
kennismaking

SNOWWHITE

HEIËRMAN SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt voor de aankomende
vakantieperiode

schoonmaak/glazenwassen j

Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1.
Tel 17093

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

STRUIKEN EN
HEESTERS
groenblijvend en
bloeiend
\ Vaste planten

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Bemesting border
en gazons ook
biologisch

DIJKMAN BV
MUZIEKINSTRUMENTEN
KOOPT KONTANT
(op vertoon legitimatie)

tegen de hoogste prijs

Vakantie buitenland

GOEDE GEBRUIKTE
MUZIEKINSTRUMENTEN
VERSTERKERS
KEYBOARDS
SYNTHESIZERS enz.

WK-VOETBAL
vliegreis voorronde wedstrijd v.a. ƒ 890,6 daagse busreis naar 1/8ste finale ƒ745,12-17-19 daagse busreizen v.a. ƒ1625,Inlichtingen/boeken bij van Gerwen Reizen
Telefoon 040-544702, of bij uw eigen reisbureau

Let op!

(geen electr. orgels - harmoniums - oude piano's)

OP VRIJDAG 20 APRIL
a.s. van 19.00-22.00 uur
in Het Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Gewijzigde
openingstijden

Gevr. voor onmiddellijk in
Z'voort een hulp in de huish.,
3 ocht. p.w. Goede beloning.
Reacties telefonisch op nr
02507-15859 tussen 16.00 en
18.00 uur.

Zeestraat 34, Zandvoort
tel. 19580
Vanaf heden elke dag
geopend van
12.00-21.00 uur

Huishoudelijke hulp gevraagd
voor 3 uur p.w. Info na 18 00
uur: tel. 02507-19735.

Videotheek

VIP

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en ContactenTel. 02507-17935
Bob Schmidt
club: 023-356840 (infoband).
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Oproepen Schoonheid en
ervoor te zorgen dat het numMededelingen
verzorging
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
HAARVERLENGING:
* 19 April Marcel 19 April
wordt aan: Centrale Orderis vandaag jarig! Iedereen langer, voller haar ƒ 350, echt afd. Weekmedia, Postbus
haar,
ôôk
hairweave
lessen.
even feliciteren! Tel. 19025.
122,1000 AC Amsterdam. Dit
Inl.: lel. 020-436316.
Hiep hiep hiep hiep hoera!
voorkomt vertraging in de beDeelnemers gevraagd voor • Zie de colofon voor opga- handeling.
collectief meespelen in de ve van uw rubieksadvertentie.
Staatsloterij, ƒ 10 per maand.
Onroerende
Bel voor info 020-317623.
Systeemgroep Klaver Vier.
goederen te koop
Te koop
* Exkursies, kegelen, kienen
aangeboden
en nog veel meer: alles bij de
diversen
Verg. Vrouwen van Nu. Word
ook lid of bel om een maandblad naar tel. 19057.
Garage of loods te huur-koop
Centrum.
Tel.:
* Gevr. kleding voor Polen. gevr.
Meisje 7 jr. Jongen 8 + 12 jr. 02507-17462 of br. o. nr. 75876947 bur. v.d. blad.
Tel. 02507-17524.
* Hallo knuffelbeestje ik mis Scouting shirt, z.g.a.n., ƒ25,-,
de momenten die we lief en maat 176, zwart wit tv, gratis,
teder samen zijn. Wat er tus- 040 hol hanglamp, ƒ25,-. Inl.
sen ons is, is speciaal. Hou tel.: 02507-15100.
dat zo. Troeteldier.
* Te koop 27MC zendbak +
* Help de Polen. Stuur eens antenne + voeding. Vraageen voedselpakket! Geen prijs/200. Tel. 02507-20077.
adres? Dat hebben wij voor u! Te koop cowboylaarzen,
Inl.: tel. 02907-5235.
maat 46, z.g.a.n. Prijs ƒ 125,-.
Het Pasen is voorbij: maar in Tel.: 02507-14936.
Pynacker is er een grote wed- Ter overname gevraagd tuinstrijd! MAAK de beste parasol, in goede staat. Tel.:
Zeeuwse babbelaars. Tel.: 02507-17405.
01736-6420: na 20 uur.
T.k. haardroogkap, inklap* Hoera Len is jarig gefelici- baar, op standaard, ƒ 15,-.
teerd! Afz. Jos, Truus, Els,Tel.: 02507-17320.
Aart, Herman en Jaap MoerT.k. ronde tafel, ƒ 15,-, z/w TV
man.
B en O 43 cm, speelt nog,
ƒ 15,-. Tel.: 02507-17320.
- Receptie?

Feestje?

tandarts
Kostverlorenstraat 108
Zandvoort
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

.
GEEN PRAKTIJK
maandag 23 april t/m maandag 30 april

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Spoedgevallen tel. 12160.

Vierkamerhoekapp. op 4e et., ind. entree, ruime
hal, toilet, woonk., 3 slaapk., badk. met douche,
keuken, balkon zuid/oost, serv.k. ƒ375,- p.m.
Vr.pr. /155.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 59/4:

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

luxe 3/4 kamerapp. op Ie et., garage, balkon
zuid/oost, ind. entree, ruime hal, toilet, gr. keuken, witte badk., ruime woonk., 2 slaapk., c.v.
Vr.pr. ƒ178.000,- k.k.

OPEN HUIS
Burg. Engelbertsstraat 78
zat. 21 april van 14.00-16.00 uur. Vrijst. won., 2
schuren, veel glas in lood ramen, ind. entree, hal,
toilet, doorzonk. (30 m2), open haard, keuken,
1e et. 3 slaapk. met wastafel, douche, c.v.

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

Piet Leffertsstraat 28
Tussenwon.
met voor- en achtertuin, opp. 162
m2, ind. entree, hal, toilet, uitgebouwde woonk.
met parketvl., serre, keuken, bijkekken, 1e et. 3
slaapk., badk. met douche, toilet, 2e et. slaapk.
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 24:

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Videotheek Dombo
Huren = houden
ƒ 5,- per film

Videotheek Dombo
C. Slegersstraat 2 B
tel. 02507-12070

Te koop
gevraagd
diversen

Gevraagd een BARKEEPER
en een KAMERMEISJE.
Informatie: 02507-19660.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Divers personeel
gevraagd

Personeel
aangeboden
VERHUISSERVICE. 3 vrienden met bus. Tel. 832603.

Oppas gevraagd/
aangeboden
Gevraagd: babysit voor 2 kinderen van 4'/2 en 2 jaar op
maan- en woensdag van
12.45 tot 16.45 uur. Reacties
dgl. na 17 u. 02507-16973.

Kunst en antiek

gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.

ARAD
FINANCIEEL FISCAAL ADVIESBUREAU
- Bedrijfs en salarisadministratie
- achterstanden e'n probleemadministraties
- opmaak jaarstukken/aangiftes
- fiscale adviezen
- startende ondernemers
Informatie: ARAD
Postbus 8164
1180 LD Amstelveen
Tel. 020-418730.

Autoverzekering

voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
Grote Krocht 28.
* Grijze roodstaart papegaai
zoekt vriend of vriendin om
samen gezellig verder door
het leven te gaan. p/a fam.
Sol 02507-14119.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Garage
te huur of te koop gezocht in
Z'voort. Tel.: 02507-16616.
Garage
te huur gezocht in Z'voort, of
te koop. Tel.: 023-326532.
Te huur gevraagd met spoed
1 kamer met gebruik van keuken, douche, toilet, voor een
net studerend meisje, tot
ƒ375,-. Tel. 02507-18584.
Werkende jongeman zoekt
kosthuis, met spoed. Tel.:
02507-12537.

Woninginrichting

VIP

Lijsten op maat

huurt u 5 films voor
de spotprijs van

ƒ15,-

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
'

een hele week.
Zeestraat 34, Zandvoort
Tel. 19580

Te koop 36 cm kleuren TV
Grundig, 8 k., geschikt voor
caravan, P 200. 02507-17295.
* Te koop porceleinkastje eiken ƒ 125; eiken salontafel
1.48x70 cm.
ƒ65.
Tel.
02507-19489.
* T.k. moderne kelkvormige
hanglamp. Hoogte instelb'aar.
Prijs ƒ 30. Tel. 02507-13952.

5 REGELS

Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verschill. meubelstoff. van ƒ69
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden. Barkrukken
stoff. incl. stof of leather-look
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ55.
Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr.
10, Zandvoort, 02507-19347.
Wij stofferen
10 bankstelkussens incl. stof
vanaf ƒ 295
DE VRIES
Julianapark 40 - Haarlem
(Winkelcentrum Cronjé)
Tel. 023-260359
Wij stofferen
ook heel voordelig
uw boot/caravankussens
en meubels
DE VRIES
Julianapark 40 - Haarlem
(Winkelcentrum Cronjé)
Tel. 023-260359

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop herenrijwiel merk
j Fongers met torpedonaaf
ƒ225. tel. 02507-13781.
T.k. Honda MBS 1984, kl.
l blauw, S1100". Bellen na
18.00, 02503-11630.

ƒ 295,Velours c
ƒ 39.95 voor ƒ 9,95 P- "«r.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ 5.95 per meter.
meubelstoff. van / 69. vooi
ƒ 9,95. Wij stofferen alle soor-

Gordijnen groothandel

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

Alle *oorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pers. matr

TV- EN VIDEOREPARATIE.
Snel en betrouwbaar.
Meestal thuis gerepareerd.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Geen voorrijkosten.
Tel. 06-52108800.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Hobby's en
verzamelingen

ƒ55..

Echt natuurrunr

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

Grote beurs m Pynacker: voor
meer informatie bel of schrijf
naar:
Chris
Nooteboom,
Nieuwkoopseweg 10, 2641
PB, Pynacker. 01736-2428.
* Ik verzamel alles over de l
l oorlog '40-'45. Wie heeft wat
voor mij, Rolf 13 jaar. Tel. |
l 02507-17980

VIP
Zeestraat 34
tel. 19580
De nieuwste dagfilms

Diverse clubs

CRITTERS II
Indiana Jones
and the last
crusade
Batman
Karate Tiger II
pc
Skin Deep
da

Türkge seks hatt
06-320.327.44
dakikasi 50 cent

Wendy-foon
Bel nu de heetste lijn

06-320.332.77
ƒ0,50 p.m.

Zalenverhuur

Videotheek
VERENIGINGSGEBOUW

Dombo

De Krocht

Corn. Slegersstraat 2b.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Tel. 02507-12070

Uw premiere
videotheek

• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en. of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

De beste sortering in
Zandvoort.
Altijd de allernieuwste films
Verhuur van movieboxen.

Diversen
WAAIJENBERG B.V., Nederlands grootste fabrikant van ov;
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangeps
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkrege
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland
Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdar
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en • Rubrieksadvertentie? l
kamerverhuizingen. Voll. verz. voor adres en of telefoonr
Dag/nachtservice 020-424800 de colofon in deze krant

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
CEfl/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

• fii GRATIS

—M ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aan/everadres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

k 0 0 P b r u i d s i a P 0 n , m a a t
T e
s a 1 0 n t a f e 1 e n
3 8 , m 0 d e r n e
r i e t e n s t 0 e 1
T e 1
0 2 - 3 4 3 .

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening me
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeve
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) m
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

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

\

Videotheek

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

VIP

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

Huur 10 Films
voor slechts

Naam:

25,- per week
Videotheek VIP

Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,63
3,63
3,63
4,83
6,04

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

Super voordeel

Zeestraat 34
ZANDVOORT
tel. 19580

Alleen al voor de thee zou
gaan sporten bij TZB voetb
en softbal. Bel voor in
02507-14066.

VIDEOTHEEK

Vaar/surfsport

MARINA MONNICKENDAM
TE KOOP GEVR.: inboedel- de gezell. jachthaven met alle
goederen (kleingoed), boe- faciliteiten. Enkele ligplaatsen
ken,'antiek/gr.moederst. sp. beschikbaar. Tel. 02995-2595.
Grote Krocht 26
enz. Tel. 02507-12370.
SPEEDKRUISER, 5.50 m, +
Tel. 13529
zgan b.b.m., Yamaha, 55 pk,
We moeten de 21ste juni
Bij
ƒ4500. 02990-31358, na 20.
vroeg uit de veren, want de
VIDEOTHEEK
bruiloft is een uur vervroegd.

Lessen en clubs

VA ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.'

Dier-Plezier

Foto Boomgaard

24 uurs service

Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k.

SCHAIK

videofilms bij

Financiën en handelszaken

Radio/tv/video

Halfvr.
won., voor- en achtertuin (zuid), opp. 296
m2, ind.
entree, hal, toilet/douche, roy. doorzonk.
2
(52 m ), open haard, luxe keuken met inb.app., 4
slaapk. met wastafel, badk. met douche, wastafel en toilet, c.v., gr. kelder.

VAN

Betamax

bij

HEDEN INBRENG van goederen v.d. veiling van 7 en 8 mei.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33,
A'veen. Tel. 020-473004.
('s Maandags gesloten.)
Te koop 12 armige antieke
kaarsenkroon van koper,
ƒ500,-. Tel.: 02507-19489.

Vr.pr. ƒ219.000,- k.k.

Broodje Burger

voor diverse objecten in de regio.
Aanmelden na 18.00 uur
02507-19292

Voor trouwfoto's

ook zaterdag
en zondag

Mass.sal. zkt meisjes, Ift/erv
onbel., geen sex, verd. ±/800
+ onk. werkt. i.o. Inf. 7 dgn
p.w. 12-22 u: 020-663.1398.

Burg. van Alphenstraat 59/13:

Doorlopende
aanbieding

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789
Rommelmarkt
Koninginnedag op de Prinsesseweg van
09.00 tot 15.00 uur, kraamhuur ƒ35,-. Inschrijving bij
cult. centrum op 25, 26 en 27
april van 13.30 tot 16.00 uur.
Rommelmarkt
Koninginnedag op de Prinsesseweg van
09.00 tot 17.00 uur, kraamhuur ƒ40,-. Inschrijving bij
cult. centrum op 25, 26 en 27
april van 13.30 tot 16.00 uur.

Horecapersoneel
gevraagd

F. van der Rijst

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

vakantiehulpen m/v

\
ELKE WEEK
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Nieuwe raad wordt
l mei geïnstalleerd

Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 17

Kustbrigades overwegen aankoop Jet Ski

ZANDVOORT - De nieuwe
gemeenteraad wordt dinsdag l
mei geïnstalleerd. De oude
raad nam afgelopen dinsdag
van vijf van haar leden.

ZANDVOORT - De meerderheid van de gemeenteraad geeft de
voorkeur aan de Heemsteedse omroep De Branding. Het college
zal het commissariaat voor de media dan ook adviseren deze
omroep de zendmachtiging te geven, en niet de Zandvoortse
Omroep Organisatie (ZOO). D66 overweegt het onderwerp volgende maand opnieuw aan de orde te brengen.

De vergadering waarin de gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling
wordt geïnstalleerd, begint dinsdagavond om 19.30 uur. Vijf leden van
de oude raad zullen daarin niet terugkeren: wethouder Ide Aukema
en Folkert Bloeme (beide PvdA),
Herman Landman (GBZ), Ank Joustra en Andries van Marie (beide
WD). Voor Ide Aukema wordt nog
een afscheidsbijeenkomst gehouden
en hij krijgt een receptie aangeboden op vrijdag 27 april van 16.30 tot
18.30 uur op het raadhuis. Van de
overige vier raadsleden nam burgemeester Van der Heijden dinsdagavond uitgebreid afscheid waarbij elk
een ingelijste oude plattegrond van
Zandvoort, stammend uit 1832, aangeboden kreeg.

Compliment
Complimenten waren er voor de
vier raadsleden. Landman, de nestor
van de raad, lid vanaf januari 1980,
was volgens Van der Heijden een
volksvertegenwoordiger in hart en
nieren. 'Open, recht door zee, met
gevoel voor verhoudingen en humoristisch'. Bloeme, raadslid vanaf
april 1986, was een 'openhartig politicus', open voor visies van anderen
en bereid om naar achtergronden te
informeren.
Ank Joustra was bijna acht jaar
raadslid, vanaf september 1982. 'Een
van de vrouwen die in een gemeenteraad hun mannetje staan', aldus Van
der Heijden. Van Marie, raadslid
vanaf april 1986 en altijd sterk bezig
geweest met financiën, werd geroemd als man die 'vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid op de kleintjes wilde passen'.

• De Jet Ski Tandem Sport lijkt handig voor de kustreddingsbrigades, maar zal in Zandvoort voorlopig nog niet ingezet worden. Op de achtergrond
één van de thans in gebruik zijnde brandingboten.
FOIO: Bram stynen

ZANDVOORT - De Koninklijke
Nederlandse Bond tot het Eedden
van Drenkelingen (KNBRD) heeft
afgelopen zaterdag voor reddingspost Piet Oud proeven genomen
met een tweepersoons Jet Ski. Het
vaartuigje van Kawasaki heeft een
vermogen van 52 Pk en wordt aangedreven met behulp van een waterstraal. Daarmee kan bijvoorbeeld een vlet met bemanning

makkelijk voortgetrokken worden.
Verder heeft de 'Jet Ski Watercraft
Tandem Sport' tal van handige eigenschappen, zoals: zelf oprichtend
na omslaan, grote wendbaarheid,
hoge topsnelheid en de mogelij kheid om een drenkeling te vervoeren.

pen en verder gaan", aldus Torn de
Roode, secretaris van de Zandvoortse Reddings Brigade (ZRB). "Met
een boot lig je in zo'n geval stil". Hij
verwacht niet dat de ZRB, qua materiaal vorig jaar nog uitgebreid met
twee brandingboten en een rubberboot, op korte termijn een Jet Ski zal
aanschaffen. "De ontwikkeling daar"Een groot voordeel is dat je na van is nog in een beginfase. Als we er
omslaan' direct weer kunt opstap- toe zouden besluiten, zou dat op z'n

vroegst pas over een jaar of drie
zijn". De prijs van de Jet Ski, zo'n
ƒ13.000,-, zal daarbij ongetwijfeld
een belangrijke rol spelen.
Zo'n tien Nederlandse kustbrigades waren naar Zandvoort gekomen om de test van het Kawasaki
vaartuigje bij te wonen. De meningen van de vertegenwoordigers na
afloop liepen sterk uiteen, van 'het
einde' tot 'een speeltje'.

ZANDVOORT - Voor 65 duizend gulden zal op de noord-boulevard, ter hoogte van het
benzinestation, een tijdelijk
camperterrein
gerealiseerd
worden. Het functioneren
daarvan hangt sterk'af van de
politie. De vishandelaar die op de politie. Deze zal consequent de
ZANDVOORT - Huisartsen, fysiotherapeuten, kruisvereni- deze plek werkt, heeft bezwaar campers moeten wegsturen die 's
avonds op de openbare weg blijven
ging en gezinszorg plus diverse andere instanties houden zater- aangetekend.
staan en waarin mogelijk wordt
dag 19 mei in het Gemeenschapshuis een gezondheidsmarkt.
Het terrein wordt aangelegd op de overnacht. Volgens Bloeme (PvdA)

Camperterrein stuit
op aantal bezwaren

ELSO houdt in mei
gezondheidsmarkt

De deelnemers zijn merendeels
aangesloten bij het Eerste Lijns Samenwerkings Overleg (ELSO). Met
de markt willen zij de plaatselijke
gezondheidszorg en aanverwante
hulpverlening dichter bij de Zandvoorters brengen. Men kan er dan
ook vrijblijvend terecht voor allerlei
informatie en om er vragen af te
vuren die men altijd al had willen
stellen. "Maar zo zal ik misschien
ook een voorbeeld van mijn dagindeling ophangen, zodat de mensen begrijpen waarom je op een bepaald
moment moeilijk te bereiken bent",
aldus huisarts Paardekooper, één
van de initiatiefnemers tot de
markt.
Daarnaast kan men op de markt
volop informatie krijgen over de diverse projecten die op dit gebied in
Zandvoort gaande zijn./ Onder de
deelnemers treft men naast de reeds
genoemde instanties en personen
ook het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening, kraamzorg, Mensendieck, Rode Kruis, logopedie, maatschappelijk werk en wellicht ook de
tandartsengroep.

Produkten
Eveneens is een fabrikant van homeopathische en phytopathische
middelen uitgenodigd om informa-

Horeca bereidtzich
voor op mijlpaal
ZANDVOORT - Horeca Nederland afdeling Zandvoort bereidt zich voor op een mijlpaal.
Eens in de vijftig jaar gebeurt het
en op 8 en 9 november 1993 is het zo
ver. Dan wordt in Zandvoort het Horeca Nederland Congres georganiseerd. Aan het toeval zal niets overgelaten worden want voorzitter Pred
Paap van de Zandvoortse afdeling
van Horeca Nederland is nu al begonnen met de voorbereidingen:
binnenkort wordt er een congresvergadering belegd in het Casino. Paap
heeft al losse denkbeelden over deze
mijlpaal voor de Zandvoortse 'horecaffers', maar hierop rust vooralsnog een uiterst streng embargo.

Waterstanden
Datum

HW

LW

26 apr

04.46
05.26
06.06
06.52
07.41
08.45
10.05
11.36
00.05

00.14
00.54
01.45
02.35
03.26
04.10
05.05
06.10
07.35

27 apr
28
29
30
1
2
3
4

apr
apr
apr
mei
mei
mei
mei

HW

LW

17.03 12.44
17.4913.35
18.36 14.24
19.26 15.05
20.23 15.54
21.5817.00
22.50 18.10
-.- 19.24
12.5608.44

Maanstanden: 2 mei EK 12.24 u.
Doodtij 4 mei 00.05 u. NAP+44cm

Oplage: 4.900
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tie te verstrekken over de werking
van zijn produkten. De eerste-lijns
werkers die zich nog niet hebben
aangemeld, kunnen zich opgeven bij
het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening, tel. 17373, dagelijks tussen 10.30 en 12.30 uur.
Nieuw is het verschijnsel van een
gezondheidsmarkt in Zandvoort
niet, maar het is al lang geleden dat
de laatste gehouden werd. Dat was
zo'n veertien jaar geleden in de bibliotheek. Deze was echter wat algemener van aard.

parkeerstrook aan de zeezijde van
de boulevard en zal plaats bieden
aan vijftig campers. Het wordt voorzien van een afscheiding van de rijbaan, een uitstortput voor het legen
van chemische toiletten en een watertappunt.
De gemeenteraad is dinsdagavond
akkoord gegaan met een bedrag van
65 duizend gulden hiervoor, al betreurde Sandbergen het dat zijn suggestie, een toiletvoorziening op het
terrein, niet was overgenomen.
Het functioneren van het terrein
hangt sterk af van het optreden van

Zowel VVD als DG6 profileerden
zich dinsdag op de raadsvergadering
duidelijk als voorstander van de
ZOO, zij het met uitzondering van
de wethouders die zich achter het
voorstel van hun PvdA-collega opstelden. De fractie van de PvdA was
verdeeld over dit onderwerp. Het resulteerde in een stemming met 11
stemmen voor De Branding, zes
voor de ZOO.
Toch toonden de meeste partijen
zich overtuigd van de goede representativiteit en professionaliteit van
de ZOO. De meerderheid tilde echter zwaarder aan de ervaring van De
Branding. Aanvankelijk stelde
WD-fractievoorzitter
Methorst
voor om het voorstel terug te nemen
en dit in de vergadering van de nieuwe raad te laten behandelen. Door
de andere stemmenverdeling zou de
ZOO in de nieuwe gemeenteraad
hoogstwaarschijnlijk meer steun
krijgen dan De Branding.
Het ordevoorstel werd echter
door Ingwersen (CDA) en Kuyken
(PvdA) van tafel geveegd. "De raad
regeert, die zit. Wij zijn heden bijeen
geroepen om in deze samenstelling
te beslissen", aldus Ingwersen. Opmerkelijk was dat Kuyken, die door
Methorst gewezen werd op de consequentie van zijn houding, zich later
wel voorstander van de ZOO toonde.
Opschudding ontstond toen
Sandbergen (D66) zei dat hij een
initiatiefvoorstel overwoog, de
eerstkomende raadsvergadering.
Dat zou inhouden dat hij het onderwerp opnieuw ter tafel zou brengen
ser'. De gemeente wordt de laatste
jaren overspoeld door toeristen met
campers, elk jaar neemt hun aantal
aanzienlijk toe. Voorzieningen zijn
er echter niet voor deze vorm van
toerisme, een terrein waar men kan
overnachten ontbreekt. Dat leidt tot
veel klachten over her en der i,i het
dorp geparkeerde campers en rommel die zij achterlaten. Volgens
Landman en Van As zal duidelijk
met borden aangegeven moeten
worden dat men nu alleen op het
terrein op de boulevard mag overnachten.

DEZE WEEK
"Een eiland? Nooit aan be«j
ginnen", zegt wethouder AuO
kema. Bij zijn afscheid geeft hij nog
enkele adviezen voor Zandvoort.

Degradatie
Voor Zandvoortmeeuwen is
c
het doek gevallen. De ZandO
voortse club is gedegradeerd.

Rijbroek
raadslid Van As. Deze werkwijze
riep ook commentaar op bij de oveAns Rijbroek heeft een aar- -7
rige partijen, waaronder ook Van
dig steentje bijgedragen aan
f
Caspels eigen VVD: "Het overleg is
de sfeer in het Huis in het Kostverloin een te laat stadium gestart", aldus
ren. Vandaag neemt zij afscheid.
leidt dat tot het verschuiven van het Rita de Jong. Landman (GBZ) en
probleem naar de buurgemeenten. Bloeme spraken van 'een grove misHet bezwaar van de vishandelaar
op die lokatie werd na de nodige
(ADVERTENTIE)
opmerkingen ter zijde geschoven.
Wethouder Van Caspel beloofde dat
hem een geschikt alternatief zou
GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
worden aangeboden. Gemeente en
vishandelaar hadden daarover nog
JM COIFFEURS
^\£KADQ
DAGGI
geen overeenstemming bereikt in
MODE
het overleg dat op 18 april plaatsvrijdagavond
-a
.
vond. Dat daarna geen contact meer
geopend
**'/«,. kado .art^e
Nieuwe kollektie is
EXCLUSIEVE LINGERIE ,
met de man was opgenomen, was
binnen
lBADMODE EN DAMESMODE
voor het CDA aanleiding om tegen
TEL. 14267
TEL. 14040
TEL. 18855
TEL. 20136
het raadsvoorstel te stemmen, aldus
(ADVERTENTIE)

Bomschuiten Bouwdub en voorzitter vieren 12'*/2-jarig jubileum

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

'Je moet iets goed doen, of helemaal niet'
ZANDVOORT - De Bomschuiten Bouwclub Zandvoort bestaat deze maand
12'/2 jaar, Jos Bluijs is al net
zo lang voorzitter, sinds hij
op die plek 'gezet' werd. Een
en ander wordt gevierd met
een speciale tentoonstelling
in het Cultureel Centrum
aan het Gasthuisplein.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortsclaan 57', 2106 CJ Heemstede

Postbus 160. 2110 AD Aerdenhout
Tel. O23 - 292763, Fax 023 - 293668

Bluijs werd 12'/2 jaar geleden onverwacht tot voorzitter gebombardeerd, dat gebeurde tijdens een
vergadering in het Cultureel Centrum. "Omdat ik pas later kon komen, was alles al geregeld toen ik
binnenkwam", vertelt hij. Sindsdien is hij altijd voorzitter gebleven, ook al kost het behoorlijk wat
tijd. "En het is soms armoe", grapt
hij, erop wijzend dat er soms nogal wat van een voorzitter wordt
verwacht. "Maar als ik zeg dat ik
ermee wil stoppen, dan krijg ik
allerlei complimenten", zegt de
immer goed gemutste Zandvoorter. Maar gezegd moet worden dat
hij in de heer Bakker een actieve
secretaris naast zich heeft.

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoi't
graag wil weten u at /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hc't /.amlvnorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 10.50.

IMieuwafolad

Geduld
Bluijsblijkt er het type niet naar
om stil te zitten. Dat is bij de diverse verenigingen wel bekend, want
naast voorzitter bij de bomschuitenclub is hij ook penningmeester
van de aardappeltelersvereniging
en het Genootschap Oud-Zandvoort. Hij heeft er zijn 'handen
aan vol'. "Maar je moet iets goed
doen of helemaal niet", is zijn stellige overtuiging. Ook als het om
modelbouw gaat, werk waarvoor
eindeloos geduld nodig lijkt. Jos
Bluijs weet er alles van, zelf heeft
hij onder andere een garnalenschuit gemaakt. De bouw daarvan
heeft een paar jaar stil gelegen.
Het scheepje pronkt nu echter
op de tentoonstelling die morgen
in het Cultureel Centrum door

bij de nieuwe gemeenteraad. "Mijn
voorkeur gaat uit naar een lokale
omroep en ik heb meer vertrouwen
in de ZOO", zo verklaarde hij zijn
houding.
Op verzoek van GBZ-raadslid Flieringa werd de vergadering vervolgens geschorst. "Dit is werkelijk een
unicum, dit is het bestuurlijke einde", aldus Flieringa.
Sandbergen trok zijn woorden
niet in en kreeg steun van Methorst:
"Sandbergen heeft gezegd 'Ik overweeg'. Wij wachten die overweging
af". Burgemeester Van der Heijden
betwijfelde of het wel verstandig was
bij voorstellen de initiatiefgedachte
op tafel te leggen.
Daan Huying van de ZOO reageert
'een beetje teleurgesteld'. "Het
raadsvoorstel was duidelijk naar De
Branding toe geschreven. Maar ik
vraag me af waar de raad zich mee
bezig heeft gehouden", zegt hij, wijzend op alle argumenten. Volgens
hem is Artikel 47 van de oude omroepwet nog van toepassing en daarin staat dat de raad advies moet uittarengen over de representativiteit,
niets meer en niets minder. Het laatste woord is aan het commissariaat
voor de media, dat hoogstwaarschijnlijk met een hoorzitting komt.

• Jos Bluijs werd 1214 jaar geleden tot voorzitter .gebombardeerd van de Bomschuiten Bouwclub Zandvoort.
Foto: Berlotl

Chris Wagenaar wordt geopend. Wagenaar kwam een jaar of 25 geleden
voor het eerst via een oud-Katwijker
in aanraking met schaalmodellen
van de bomschuit. Later is de modelbouw via het Genootschap Oud-Zandvoort, waar hij lid van was, op
gang gekomen, waarna al snel de
Bomschuiten Bouwclub werd opgericht. Deze telt momenteel 17 werkende leden, waaronder nog meer
heren van het eerste uur zoals Jan
Weber, Henk Menks, Jan Lucassen
en Jaap Paap, plus een dertigtal do-

nateurs. De tentoonstelling, die
duurt tot en met 3 juni te zien, is vrij
uniek omdat hier bijna al het materiaal van de club bijeen is gebracht.
Normaliter staat een en ander - wegens het ontbreken van een goede
expositieruimte - verspreid over
Zandvoort en een enkel exemplaar
zelfs bij de NZH in Haarlem. Dat
laatste betreft een tram-emplacement, zoals men dat vroeger aan het
Raadhuisplein kon aantreffen.
Dit duidt er al op dat de club veel
meer doet dan het bouwen van bom-

schuiten. Zo bevat de tentoonstelling onder andere ook modellen
van: het oude Circus, het Heidelbergse Vat, de redboot met loods,
het postkantoor, de watertoren,
het tramemplacement met motorwagen en een paardestal uit de
Swaluëstraat. En voorlopig is
men nog niet uitgewerkt. "Zet
maar in de krant dat we best nog
nieuwe leden kunnen gebruiken",
zegt Bluijs. Kennelijk is hij niet
voor niets voorzitter.
J.K.
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f -i.-tO* D kwartaal t' 1-tDlialfjaar f 25.Si) D jaar f -ib.* een maandabonnement isuilslnitend mogelijk bij
automatische betaling. Voorpostabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-MiS.l.i.OO.
Stuurde/e bon in een open envelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 \'.\
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.
g "71 0371 "O 1 7003
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FAMILIEBERICHTEN

Danielle heeft een zusje gekregen.
Wij noemen haar
Nikita
Ze is geboren op 20-4-1990 en zij weegt 3830 gram.
Rob en Trudy de Grauw
Lorentzstraat 115, 2041 RC Zandvoort
tel. 20081

Zes maanden gedragen met vreugde
geboren in pijn
Riannc. waar we ons op verheugden,
moest het zo zijn?
Je was onze hartewcns
Maar slechts gegeven
een volmaakt hoopte mens
met een beëindigend leven.
Overleden - Geboren
20 april 1990

Rianne Reurts
Liesbeth en Albert Reurts-v.d. Bos
Carola
Keesomstraat 137
2041 XE Zandvoort
Het belangrijkste van het verwerken van ons
verdriet
ALSJEBLIEFT ontloop ons NIET.

Gevraagd:

GOLF
1 mei wordt weer
aangevangen met
golfinstructie voor beginners
op het binnenterrein van
Sportfondsenbad Schalkwijk
aan de Zwemmerslaan.
ƒ 15 per 30 min. ƒ30 p. uur

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

NETTE
WERKSTER
voor ± 4 uur per
week.

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Inl. tel. 02507-13073

Zeestraat Apotheek

Inl. C. Visser, 02507-14614 (na 20.00 uur).
IJ. Fleers, 02507-15088

Gevraagd

Palace Hotel
* **
vraagt per direkt
part-time en full-time

MEDEWERKERS M/V
tel. 02507-12911

Palace Hotel
Burg. v. Fenemaplein 2
2042 TA ZANDVOORT

Bedroefd geven wij U kennis dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster
en tante

4 ochtenden per
week
Tel. 02507-13599

Te koop
electrische voorzetrolluik
KI. bruin
3 m b r x 2 m h ƒ 500,Zonnescherm
3,70 br
ƒ 250,Gasfornuis wit
ƒ100,Gaskachel Dru
ƒ 300,Keukenkachel
ƒ100,2 grote
gevelkachels
ƒ 100,1 kleine
gevelkachel
ƒ 75,1 keukengeiser
Fasto
ƒ 75,Alles i.z.g.st.

Tel. 02507-19559 of

Begrafenissen
en crematies!

Gemeente 30 april gesloten

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Interieurverzorgers

voor haar afdeling huishouding
Telefonische inl.
Mw. N. Kinderdijk

Wijziging huisvuilophaaldienst
De gemeentereiniging haalt maandag 30 april 1990 geen huisvuil op.
Deze route wordt op dinsdag 1 mei ingehaald.

Alle afdelingen van de gemeente zijn op maandag 30 april 1990 -Koninginnedag- voor
het publiek gesloten.

Aangevraagde bouwvergunningen
52 B-90
Duindoornlaan 18
- bouw serre aan woning
53 B-90
Oosterparkstraat 43
- plaatsen gevel
54 B-90
Oosterparkstraat 43
-bouw berging
55 B-90
Tj. Hiddesstraat 1
-bouw garage
56 B-90
Wilhelminaweg 26
- bouw schuur/berging
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 08.30-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
- inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Voorgenomen bouwvergunning
(art.18aW.R.O.)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een bouwvergunning te verlenen voor:
- oprichten garage, Wilhelminaweg 10
Dit bouwplan ligt met ingang van 26 april 1990 gedurende veertien dagen ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

26 april 1990

02520-21378.

Cornelia Johanna Josephina Langedijk
weduwe van Jan Zwaag.
'l april 1897 te Amsterdam
f 2 0 april 1990 te Zandvoort
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van het
„Huis in de Duinen" voor de meer dan 25 jaar
liefdevolle verzorging.
Thousand Oaks (Californie, USA):
Mary Browning-Zwaag
Zandvoort:
John Zwaag
Sjaan Zwaag-Mobach
Kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en verdere familie
Zandvoort, april 1990
„Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
Sophiaweg 63
2042 PT Zandvoort
De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsge-

had.

* FITNESS
* AEROBICS
* (CONDITIETRAINING

* (SPORT)MASSAGE
-k SAUNA/TURKS BAD
* ZONNEBANKEN

Onder deskundige en persoonlijke begeleiding kunt u
naar eigen wensen en mogelijkheden trainen op onze
uiterst moderne apparatuur.
Ook speciale krachttraining ter
verbetering/ondersteuning van andere sporten
mogelijk

* MAANDAGAVOND
AERODICS INCL. SAUNA
* WOENSDAGAVOND
SAUNA-AVOND VOOR DAMES
van 19.00-22.00 uur
Verder beschikken wij over een gezellige bar met relaxruimte en zonneterras
Openingstijden:

ma. t/m vr. 10 00-22.00 uur
za. 10.00-14.00 uur
zo. gesloten

ADVERTENTIES

Paradijsweg 1 2042 GC Zandvoort
Tel. 02507-17742

***** v ** w *#*#***#*** ^ ***** v *#

A.s.
woens-

CASINO ROYAAL
TE ZANDVOORT
vraagt

SCHOONMAAKHULP M/V

BEDANKT

voor 3 ochtenden p.w. a
3tè uur.
Bel voor een afspraak
02507-13030 en vraag
naar Hr. J. Koning

Kom op - allemaal
2 mei - Bellen
******************************
Zandvoort, 26 april 1990

Bij deze bedank ik alle klanten
die het afscheid nemen tot een
prettige herinnering hebben
gemaakt.
Tussen het post bestellen door zal
ik daar best nog eens aan
terugdenken.
Vriendelijke groeten,
Clemens Disseldorp

Radio Connection
Bedankt al zijn luisteraars en
medewerkers van de
afgelopen 5 jaar.
WIJ GAAN ERUIT...
MAAR... WIJ KOMEN TERUG!
Imir, Remco, Mark, Jaap,
Olaf e» Job

LEDENVERGADERINGEN
KRUISWERK ZUID-KENNEMERLAND
KRUISWERK ZUID-KENNEMERLAND • KRUISWERK ZUID-KENNEMERLAND • KRUISWERK ZUID-KENNEMERLAND

Bennebroek,
Vogelenzang e.o.
Datum: 8 mei 1990
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Wijkgebouw
Zwarte weg 65
Bennebroek
Het bestuur van kruisvereniging Bennebroek,
Vogelenzang e.o. nodigt de leden uit bijeen te komen
in een buitengewone algemene ledenvergadering.
AGENDA
1. OPENING
2. VOORSTEL HERSTRUCTURERING
KRUISWERK IN ZUID-KENNEMERLAND
o.a. inhoudende de integratie per 1 juli 1990
tussen alle kruisverenigingen en het
kraamcentrum in Zuid-Kennemerland en het
opheffen per 1 juli 1993 van de Kruisvereniging
Bennebroek, Vogelenzang e.o.
* Zie toelichting
3. RONDVRAAG
4. SLUITING
Aansluitend Algemene Ledenvergadering

Bedienend
personeel
gevraagd

AGENDA
1. OPENING
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de algemene ledenvergadering
van 8 mei 1989
4. Voorstel tot contributieverhoging per
1 januari 1991
5. Jaarverslag secretaris/penningmeester 1989
6. Begroting 1991
7. Aanbieding jaarrekening 1989
8. Rondvraag
9. SLUITING

Strandpaviljoen 21
tel. 15524

DROGISTERIJ

Secretariaat
Joost Banckertlaan 5
Tel. 02502-7835

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voorELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

2121 VP Bennebroek

KRUISWERK ZUID-KENNEMERLAND

Spaarndam,
Haarlemmerliede
e.o.

OOK NAAR MAAT

Sunrise
Fashion

Algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden
op 2 april 1990. Volgende datum is nog niet bekend.

vraagt

Secretariaat
Penningsveer 3
Tel. 023-327583

verkoopster

2065 AM Haarlemmerliede

Tel. 13253

KAMER
m. d.t. en kookgel.
v. perm. bew.

Datum: 10 mei 1990
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kenaupark 15-17
Haarlem

Het bestuur van kruisvereniging Bloemendaal nodigt
de leden uit bijeen te komen in een buitengewone
algemene ledenvergadering.
AGENDA
1. OPENING
2. VOORSTEL HERSTRUCTURERING
KRUISWERK IN ZUID-KENNEMERLAND
o.a. inhoudende de integratie per 1 juli 1990
tussen alle kruisverenigingen en het
kraamcentrum in Zuid-Kennemerland en het
opheffen per 1 juli 1993 van de Kruisvereniging
Bloemendaal. * Zie toelichting.
3. RONDVRAAG
4. SLUITING
Aansluitend Algemene Ledenvergadering
AGENDA
1. OPENING
2. Notulen algemene vergadering 11 juli 1989
3. Jaarverslag 1989
4. Bestuurswerk
5. Rondvraag
6. Sluiting
Secretariaat
Bloemdaalseweg 116
Tel. 023-252129

2061 CP Bloemendaal

KRUISWERK ZUID-KENNEMERLAND

Heemstede
Datum: 9 mei 1990
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Wijkgebouw
Lieven de Keylaan 7
Heemstede
Het bestuur van de kruisvereniging Heemstede
nodigt de leden uit bijeen te komen in een
buitengewone algemene ledenvergadering.
AGENDA
1. OPENING
2. VOORSTEL HERSTRUCTURERING
KRUISWERK IN ZUID-KENNEMERLAND
o.a. inhoudende de integratie per 1 juli 1990
tussen alle kruisverenigingen en het kraamcentrum in Zuid-Kennemerland en het opheffen
per 1 juli 1993 van de Kruisvereniging Heemstede.
* Zie toelichting.
3. RONDVRAAG
4. SLUITING

op landelijk en provinciaal niveau is er de afgelopen twee jaren hard gewerkt
aan het verbeteren van de zorgverlening door het kruiswerk. Die verbetering
van de zorgverlening - door meer doelmatigheid en efficiency - leidt tot
schaalvergroting.

Tel. 023-276697.

Voltastraat 5
Zandvoort
Tel. 02507-19155

Datum: 3 mei 1990
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Wijkgebouw
Bloemendaalseweg 106
Bloemendaal

Het bestuur van de kruisvereniging Haarlem nodigt
de leden uit bijeen te komen in een buitengewone
algemene ledenvergadering.
AGENDA
1. OPENING
2. VOORSTEL HERSTRUCTURERING
KRUISWERK IN ZUID-KENNEMERLAND
o.a. inhoudende de integratie per 1 juli 1990
tussen alle kruisverenigingen en het kraamcentrum in Zuid-Kennemerland en het opheffen
per 1 juli 1993 van de kruisvereniging Haarlem.
* Zie toelichting.
3. RONDVRAAG
4. SLUITING
Secretariaat
Kenaupark 15-17
Tel. 023-155600

2011 MR Haarlem

KRUISWERK ZUID-KENNEMERLAND

Zandvoort
Datum: 17 mei 1990
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen 1
Zandvoort
Het bestuur van de kruisvereniging Zandvoort nodigt
de leden uit bijeen te komen in een buitengewone
algemene ledenvergadering.
AGENDA
1. OPENING
2. VOORSTEL HERSTRUCTURERING
KRUISWERK IN ZUID-KENNEMERLAND
o.a. inhoudende de integratie per 1 juli 1990
tussen alle kruisverenigingen en het kraamcentrum in Zuid-Kennemerland en het opheffen
per 1 juli 1993 van de Kruisvereniging Zandvoort.
* Zie toelichting.
3. RONDVRAAG
4. SLUITING
Secretariaat
Voltastraat 22 Tel. 02507-13746

Zandvoort

2101 VE Heemstede

TOELICHTING OP HET VOORSTEL HERSTRUCTURERING KRUISWERK IN ZUID-KENNEMERLAND

ƒ600 p.m. all-in.

Garage Vitesse

Haarlem

Secretariaat
Lieven de Keylaan 4
Tel. 023-287770

Te huur in Z'voort

A.P.K. laswerk
en reparatie.
Keuring
klaarmaken
ieder merk auto.
Vooraf prijsopgave.

Bloemendaal

in Noord-Holland betekent de schaalvergroting dat 19 kruisverenigingen
geherstructureerd moeten worden tot 9 ERKO's d.w.z.: 9 erkende regionale
kruisorganisaties met ieder een werkgebied van ongeveer 200.000 inwoners.

MNNEMERSBEDR.

in de regio Zuid-Kennemerland hebben de besturen van bovengenoemde
kruisverenigingen - na een zorgvuldig verlopen voorbereidingsproces van
twee jaar - besloten hun ledenvergadering toestemming te vragen per 1 juli
1990 een "fusie" te sluiten tussen de genoemde verenigingen en de Stichting
Kraamcentrum Zuid-Kennemerland.
de nieuwe ERKO die per 1 juli 1990 ontstaat zal zich presenteren onder de
naam "Kruiswerk Zuid-Kennemerland".
het proces zal twee fasen kennen:

Fase l: per 1 juli 1990 komen alle medewerkenden in dienst van de nieuwe
ERKO. Bezittingen, vorderingen en schulden worden vervolgens aan de
nieuwe ERKO overgedragen.
Plaatselijke verenigingen blijven bestaan met hun besturen en hun
programma's. U blijft lid van uw eigen plaatselijke kruisvereniging. De ERKO
krijgt een overkoepelend bestuur, uiteraard samen gesteld uit vertegenwoordigers van de plaatselijke kruisverenigingen en van het kraamcentrum.
Fase II: per 1 juli 1993 worden de plaatselijke kruisverenigingen en het
kraamcentrum opgeheven. U kunt dan uitsluitend rechtstreeks lid worden van
de nieuwe ERKO. De plaatselijke besturen worden omgevormd tot plaatselijke
kruisraden, die statutaire adviesbevoegdheden krijgen, alsmede het recht tot
het doen van bindende voordrachten ten aanzien van "plaatselijke" leden in het
ERKO-bestuur.

Op het secretariaat van uw plaatselijke kruisvereniging liggen ter inzage:
- een nog uitvoeriger toelichting
- statuten van uw plaatselijke kruisvereniging
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Handbalteam OSS1946

VERENIGINGSNIEUWS

ANBO
ZANDVOORT
De zwemgroep
van de Algemene Nederlandse Bond
van Ouderen (ANBO) kan op Konm
ginnedag het gehele zwemuur, van
09 30 tot 10 30 uur, gebruik maken
van het subtropische zwembad van
Gran Dorado Ook het omkleden
vindt daar plaats Eveneens is de
toegang die dag via de ingang op de
Grand Place
Voor meer inlichtingen kan men
bellen 18780

Vrouwen VanNu
Vereniging Vrouwen VanNu
houdt woensdag 2 mei m hotel Tri
ton een kontaktmiddag, aanvang
14 30 uur Er is gelegenheid om in te
schrijven op de excursie, de spel
middag, de wandeling en het mu
seumbezoek Tevens worden deze
middag de reisbescheiden voor de
voorjaarsreis uitgereikt

Oranjerit

Op de oude foto van deze week staat het handbalteam van OSS uit 1946. De
foto is ingestuurd door Nel Duker Sietzema

Voorste rij, van links naar rechts: Wil Dees,, Tonny Sleeman, Jenny Drommel,
Nel Sietzema.

Achterste rij, van links naar rechts: Bram van Breukelen, Manneke Koper, Dma
Berkens, Rie Eijsenbrand, Lientje van Lemmeren, Antje Sietzema, Annie
Schaap, Geertje Luijten, Jan Brink

Bezitters van oude school- of groepsfoto's kunnen deze afgeven van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem. Na plaatsing is een extra afdruk
beschikbaar.

Ans Rijbroek verlaat na 16 jaar
Huis in het Kostverloren

ZANDVOORT - Vandaag
werd tijdens een bijeenkomst
m het Huis in het Kostverloren
afscheid genomen van de adjunct-directrice mevrouw Rybroek, die in verband met het
bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd het HIK gaat ver
laten. De feestelijk versierde
recreatiezaal, de aanwezigheid
van bestuursleden, bewoners,
ook van de aanleunwoningen,
personeel en vrijwilligers,
dienden om de bittere pil van
het afscheid te vergulden

l!

hebben een maand in een leeg huis
gepionierd om alles voor de bewo
ners, uitsluitend Zandvoorters, in
orde te maken " Eigenlijk had ze er
nooit aan gedacht om in de bejaar
denzorg te gaan Ze is opgegroeid m
een gezellig gezin met vijf kinderen,
een jongen en vier meisjes Haar
zusjes ambieerden een baan op kan
toor, maar dat was iets dat haar niet
trok Na haar eindexamen Huis
houdschool trad ze m dienst bij het
confectiebedrijf Mmerva m Haar
„Ik ben er inderdaad al bij vanaf lem, waar ze een eigen afdeling had
het begin, samen met Hanneke van en les gaf aan meisjes die zich verder
den Bos," vertelt Ans Rijbroek on in het vak wilden bekwamen „Toen
der het genot van een sigaretje „We het bedrijf in 1972 failliet ging,
moest ik omkijken naar iets anders
Ik had graag bij gehandicapte kinde
ren willen werken, maar vond mezelf daar eigenlijk te oud voor Ik
heb het toen maar bij de ouderen
gezocht," zegt ze lachend Na een
jaar werkzaam te zijn geweest bij
„Schalkweide" werd ze benoemd tot
adjunct directrice/hoofd huishouding bij het Huis in het Kostverlo
ren

Want dat het vertrek van me
vrouw Rijbroek allerwegen betreurd
wordt, kwam heel duidelijk tot ui
ting in de verschillende toespraken,
waaronder die van voorzitter Berkenbosch In sympathieke bewoor
dingen schetste deze de liefde en het
enthousiasme waarmee de adjunct
directrice zich sedert de ingebruiknemmg in 1974 heeft ingezet voor
het bejaardenhuis

!

« - - ' t*

w IJC-^*
Ans Rijbroek

Terugkijkend op de afgelopen zestien jaar beseft mevrouw Rijbroek
dat er in die periode toch wel heel
veel is gebeurd „Ook wij zijn met
ontkomen aan de bezuimgingsmaat
regelen op de ouderenzorg Naarma
te onze bewoners ouder worden,
hebben ze meer zorg nodig en door
te weinig personeel kunnen we die
zorg niet optimaal geven We zijn
dan ook erg blij met de hulp van
vrijwilligers bij het rondbrengen van
de maaltijden, koffie en thee schen
ken, het eettafelproject en de kaart
club Zonder hen zouden we werke
lijk nergens zijn," aldus de scheiden
de adjunct directrice, wier leven nu
drastisch gaat veranderen Geen
wekker meer, een zee van vrije tijd,
precies doen waar je zin in hebt en
een reis naar Australië in het voor
uitzicht' „Ik verheug me erop, maar
dat neemt niet weg dat ik hier plezie
rig gewerkt heb Ook waren er fijne
contacten met bestuur en bewo
ners " Dat laatste is ongetwijfeld we
derzijds, want haar vertrek wordt
alom betreurd Ze was, zoals een van
de beowners kernachtig opmerkte
„een goeie, ronduit gezegd een
schat We lopen met d'r weg Als er
wat was, dan ging je naar Rijbroek "

De autosportvereniging Sande
voerde organiseert op 28 april in sa
menwerking met autobedrijf Zand
voort de Oranjerit Deze rit telt even
eens mee voor het clubkampioen
schap
De routebeschrijvingsrit
heeft een lengte van circa 25 kilome
ter en is uitgezet door de dames
Hoope en Schuuring De start is om
20 01 uur vanaf de kantine van Zand
voortmeeuwen aan de Vondellaan
Inschrijven is mogelijk vanaf 19 30
uur Per equipe zijn de inschrijfkos
ten 12 gulden Voor de best geklas
seerde teams zijn bekers beschik
baar Inlichtingen tel 13391

MENINGEN
zijn geweest en minder uitnodigend
voor fiets en bromfietsverkeer
En dan de stuntrijders, die op het
achterwiel van hun brommer de
boulevard 'nemen', zodat ouders
hun spelende kinderen opzij moeten
trekken en aan de hand verder moe
ten meenemen 2 Romantische lam
pen aan de boulevard zeezijde, waar
De redactie is telefonisch bereikbaar om dan van die afschuwelijke 'snel
weglantaarns' aan de huizenkant'
via nummer 02507-18648.
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort, t.a.v Joan Kurpershoek U kunt uw brief ook afgeven
bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplem 12 in Zandvoort.

Boulevard
Na het gereedkomen van de boule
vard tussen Bouwes Palace en het
Casino blijven een paar vragen over
l Wat te doen met het stuk grijze
bestrating langs de flats van het Favaugeplem'' Zoals te verwachten
was, wordt dit door vele fietsers ge
zien als een rijwielpad en door de
meeste bromfietsers als een race
baan Indien dit stuk ook rood zou
zijn betegeld, zou de eenheid groter

Het eerste punt vraagt in ieder ge
val om een intensieve politiecontro
Ie op drukke zondagen en voor
bromfietsers een direct te betalen
boete, na drie of vier weken is ieder
een er dan van doordrongen, dat
brommen op de boulevard direct bestraft wordt Punt twee vraagt met
meer dan er zelf eens 's avonds naar
te komen kijken, dan is verdere uitleg overbodig
P.J.C. Halsema
Zandvoort

Straat in nieuw-noord neemt aparte plaats in

Pasteurstraat krijgt nu
tochverkeersdrempels

ZANDVOORT - De Pasteur straat krijgt binnenkort haar verkeersdrempels De bewoners hadden geruime tijd terug al om
deze maatregel gevraagd.

De gemeenteraad is dinsdagavond
akkoord gegaan met een bedrag van
ƒ12 000, voor de aanleg van de drem
pels Het college van burgemeester
en wethouders moest daarvoor be
hoorlijk wat argumenten op tafel
leggen, enige tijd geleden namelijk
was het voorstel door de commissie
voor financiën afgewezen

wordt volgens het college aangetast
door de verkeersfunctie, die te ma
ken heeft met de ligging aan het win
keicentrum Daarbij wordt er veelal
gereden met een relatief hoge snel
heid, die de bewoners een onveilig
gevoel geeft

Omdat de Pasteurstraat geen onder
deel uitmaakt van een route met
Men was bang dat andere straten zwaar verkeer of openbaar vervoer
met een zelfde verzoek zouden ko mogen eenvoudige snelheidsrem
men Volgens de commissie zou er mende maatregelen zonder meer
eerst een totaalplan voor nieuw worden toegepast, aldus het college
noord moeten komen
De aanleg van drempels is relatief
Het college heeft daarop de cnte m verhouding tot andere maatrege
ria voor het aanleggen van drempels len goedkoop, gaat met ten koste
nader bekeken en onderzocht of van parkeerruimte en dwingt wegge
meer straten in de omgeving zich bruikers hun snelheid aan te passen
voor dit soort voorzieningen lenen
Tevens wordt hierdoor het woon
Voor de Pasteurstraat blijkt een karakter van de straat versterkt Op
uitzonderlijke situatie te gelden De de hoeveelheid verkeer zal het naar
C E KRAAN MEETH woonfunctie van de Pasteurstraat verwachting geen invloed hebben

Exposities in bibliotheek
ZANDVOORT - Gedurende
de hele maand mei zijn in de
bibliotheek in Zandvoort twee
exposities te zien Een gezanienlijke tentoonstelling van
Herman Duiven en Gerda
Meijer en een foto-expositie
van Jan Smorenburg.
Gerda Meijer heeft al vanaf haar
eerste schooljaren aanleg en mteresi>e voor tekenen Haar voorkeur gaat
uit naar het schilderen van land
ichappen, zoals zee en duinen Zrj
besteed veel aandacht aan kleuren
'ombmaties Herman duiven begon
'net tekenen en schilderen als tijds
besteding
Een ongeluk dat hem m 1976 overkwam had een verminderde arm en
handfunctie tot gevolg Met een aanPdssing aan het potlood lukte het
ekenen aardig en kreeg hij er ple
zier in In Nieuw Unicum, waar hij
^oont, is hij lid geworden van de

tekenclub Beide exposanten heb
ben eerder samen met succes m het
PEN-gebouw m Bloemendaal gexpo
seerd
Op de foto expositie van Jan Smo
renburg zijn oude prieeltjes in Ne
derland het onderwerp Smoren
burg raakte geboeid door deze veelal
vergeten en verwaarloosde cultuur
monumentjes en fotografeerde er
een aantal in Friesland, Groningen,
Gelderland, Noord en Zuid Hol
land
Deze prieeltjes werden m de acht
tiende en negentiende eeuw ge
bouwd bij landhuizen

Het verhaal gaat over een bedelaar
die bij toeval m het kasteel van een
tovenaar terecht komt Deze heeft
een knecht nodig en neemt de jon
gen aan als zrjn leerling Als hij op
een nacht op het kasteel moet pas
ZANDVOORT In Zandvoort en sen, wordt zijn hulp ingeroepen
Bentveld is met de collecte van de door een hond die buiten in de kou
Nederlandse Hartstichting 15 002,40 verkommert Om hem van een zeke
Sulden
opgehaald De afdeling Zand re dood te redden moet hrj de verbo
1
oort van deze stichting bedankt ie den kamer van de tovenaar betre
Sereen die aan dit resultaat heeft den, waar hij elk moment betrapt
kan worden
bijgedragen

Opbrengst collecte
Hartstichting

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

Voetgangersgebied
Met oog en oor kom je soms
opmerkelijke zaken tegen Wat te
denken bijvoorbeeld van het meu
we verkeersbord aan het Schui
tengat, naast 'Dirk van den
Broek' Middels dit bord wordt de
weggebiuiker opmerkzaam ge
maakt dat het gebied achter de
paaltjes tot voetgangersdomein ib
verklaard Op zich een aardige en
nuttige verwijzing, echter, iemand
die de strekking van het bord zou
willen begrijpen dient wel even
om het object heen te lopen Men
heeft het bord namelijk verkeerd
geplaatst Slechts de gnjze achter
kant is nu voor de weggebruiker
zichtbaar Op zich niet wereld
schokkend, maar lastig is het wel

Vrouwenkoor
Het gaat goed met het Zand
voorts vrouwenkoor Na een tur
bulente periode, waarin de toen
malige dirigent zijn dingeerstok
uit onvrede aan de wilgen hing en
het koor gereduceerd wei d tot een
minimale bezetting is de rust bij
de dames wedergekeerd Dankzij
een goed bestuur heeft men het
ledenaantal zelfs weer tot boven
de vijftig op weten te krikken Op
Koninginnedag zal ook dit koor
weer te beluisteren zijn tijdens de
aubade die 's morgens op het raad
huis zal plaatsvinden Samen met
'Zamor', 'De Wurf' en het Zand
voorts Mannenkoor zullen de Da
mes onder leiding van dirigent
Dico van Putten de Zandvoortse
inwoners versteld doen staan met
hun vocale prestatie's Zo ziet u
maar weer na regen komt zonne
schijn

Meester Dees
Oudere Zandvoorters zullen
zich Meester Dees nog wel herin
neren Hij was voor de oorlog on
derwijzer aan school D, het huidi
ge Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat In Zandvoort
geboren overleed hij op 74 jarige
leeftijd in 1972 Als organist van de
Nederlands Hervormde kerk en
muzikaal leider tijdens de samen
zang op Koninginnedag op het
toenmalige Tramplein genoot hij
grote bekendheid "Een dijk van
een meester", vertelt de thans
64 jarige en in Tiel woonachtige
Henk Flipse Hij is er een van
'Leen van Piet de Magere' Voorde
oorlog zat Henk bij deze legenda
rische leraar in de klas Het ver
wondert hem dat er m Zandvoort
nog steeds geen straat of plein
naar deze man vernoemd is Mis
schien is dit een idee voor het
Zandvoortse gemeentebestuur

Groeten uit Oostburg
Vorige week vrijdag bracht een
afvaardiging van de gemeente
Oostburg een bezoekje aan Zand
voort Op zich misschien niet zo

bijzonder zult u wellicht denken
Een dorpsgenoot ergerde zich die
dag echter behoorlijk over de tole
rantie van onze politie ten opzich
te van deze gasten De auto s waar
mee men naar Zandvoort was ge
komen, stonden de hele dag op de
gele sti eep naast het raadhuis ge
parkeerd 'Als ik dat flik krijg ik
geheid een prent het hij verbol
gen weten Navi aag bij de parkeer
politie leerde dat er ten behoeve
van de gasten een ontheffing was
verleend Hoe je een dei gelijke
handelswijze aan je bui gers kunt
verkopen, is mij een laadsel

Banken
Henk Oonk secretans van de
OVZ, ergert zich aan de slechte
staat van onderhoud van de zit
banken die her en der m onze ge
meente staan opgesteld Geen ge
zicht', vindt Oonk de krassen en
ontsierende teksten op deze a.t
meubels 'Een grote onderhouds
beurt zou geen kwaad kunnen",
meent hij Hij stelt dan ook voor,
een van de banken te adopteren
Met schuurlmnen en een kwast
verf wil deze ondernemer per
soonlijk de bank te lijf gaan 'Als
alle ondernemers mijn voorbeeld
volgen, zijn we binnen de kortste
keren van dit probleem af", vertelt
hij enthousiast Verschillende on
dernemers hebben al laten weten
het voorbeeld van deze inventieve
dorpsgenoot te willen volgen
Mocht u Rob van der Laan, Piet
Drommel of Fred Paap met een
witkwast tegen het lijf lopen, dan
weet u wat er aan de hand is

Jelle Attema-beker
Op de jaarvergadering van de
volkstumdersveremging
werd
kortgeleden de inmiddels traditio
nele 'Jelle Attema beker' uitge
reikt De trofee wordt door de
plaatselijke makelaar ieder jaar
beschikbaar gesteld aan de eige
naar van de beste tuin Een wissel
beker welliswaar want er staan in
middels al heel wat namen op De
beker werd vorig jaar uitgereikt
door de nog niet zo lang in dienst
zijnde burgemeester Van der Heij
den Dit jaar liet Zandvoorts eer
ste burger het om (on)duidelijke
reden afweten (In een jaar leer je
je pappenheimers immers aardig
kennen nietwaar)
De tuinen werden beoordeeld
door echte vakmensen, zoals Rob
Boekelman en IJsbrand Kleij
horst van de gemeentelijke plan
soenendienst Attema verbindt
duidelijk zuinigheid aan vlijt "In
sunige Fries", noemen ze een der
gelijk iemand in de provincie van
Wiegel Dit jaar ging de beker naar
J Smits van tumnummer 2 De
tweede en derde prijs gingen naar
D Drommel (tumnummer 37) en
J Verbeek (tumnummer 19)
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week
BRAM STIJNEN

Mini play back wedstrijd
ZANDVOORT
Voor jonge ar
tiesten in de dop
bestaat binnen
kort de mogehjkheid hun artis
tieke talent te to
nen op de jaar
lijkse kinderdis
co super mini
play back wed
strijd
m
't
Stekkie aan de
Celsiusstraat
De voorronden
zijn op 5 en 19
mei en 2 en 16
juni De win
naars treffen el
kaar in de finale
op 30 juni Deel
nemers kunnen
een mschrijffor
muiier bij 't
Stekkie krijgen,
tel 17113 Zij
krijgen een week
van tevoren te
horen in welke
voorronde
zij
moeten
mee
doen Dooi de
jury worden op De winnaar van de
drie onderdelen
punten gegeven hoe goed een ai tiest
nagedaan wordt, hoe goed de deelne
mer als de artiest verkleed is en hoe

play back wedstrijd van vorig jaar.

origine =>! of leuk het optreden is Er
zijn di ie pi ijzen beschikbaar en voor
elke finalist is een een klem pnjsje

Film Jan Rap in 't Stekkie
ZANDVOORT Morgenavond om 20 uui wordt m 't Stekkie de tilm Jan
Rap en zijn Maat vertoond Het is de veifilming van het gelijknamige boek
De schrijfster Yvonne Keuls maakt met regisseur Ine Schenkkan het
scenario voor deze produktie Het resultaat it> een eigentijdse bruisende
komedie over het leven m een Amsterdams opvanghuis met \ erschillende
jongeren met hun eigen problemen, gespeeld door onder andeie Paul de
Leeuw en Jasperma de Jong

Tovenaarsleerling
ZANDVOORT - In 't Stekkie
wordt op 16 mei omgebouwd tot een
kindertheater met een opvoering
van De Tovenaarsleerling door Aad
Wieman

Met oog en oor
de badplaats door

Lions organiseren groots verjaardagf eest
ZANDVOORT - Groot feest was het zaterdagochtend m de
Pellikaanhal. Op initiatief van de Lions Club vierden ruim
tweehonderd lichamelijk en geestelijk gehandicapten uit
de regio een 'verjaardagsfeestje'. In een van de tehuizen
kwam een van de leden van de Lions Club in contact met
een meisje dat hem treurig verteld dat zij op haar verjaardag niet naar haar ouders kon gaan. Onder de indruk van
het kinderleed beloofde hij voor haar en haar vrienden en
vriendinnen een feestje te geven.
Belofte maakt schuld, en zaterdag was het dan zover. Het

werd een ware happening, waaraan door overheidsbedrijven en particulieren belangenloos medewerking werd verleend. Leerlingen van de Hanme Schaftschool en de Voorthuyzenschool maakten maar liefst 2400 meter slingers. Met
bussen en particuliere auto's werden de kinderen uit de
omgeving naar Zandvoort gebracht. Een draaiorgel en een
ijscoman brachten de kinderen m de feeststemming Volop
genoten zij van clowns, een muziekband, een goochelaar
en tal van andere medewerkers.
Foto Bram Stijnen

Stuurgroep schenkt Max Havelaar koffie
ZANDVOORT - Vanuit de Lokale Raad van Kerken zal de
stuurgroep Conciliair Proces op Koninginnedag, maandag 30
april, met een kraam vertegenwoordigd zijn waai Max Havelaar
koffie wordt verkocht
De groep wil hiermee aandacht besteden aan de Dei de Wereld Tussen 09 00
en 15 00 uur krijgen belangstellenden een kopje Max Havelaar koffie aange
boden en wordt hen verteld waar deze in Zandvoort te koop is De winst op
de verkoop van Max Havelaar koffie komt bijna geheel ten goede aan de
koffieboeren m de producerende derde wereldlanden, zoals Nicaragua,
Guatemala, Costa Rica, Angola Mexico, Zaïre Zimbabwe en Tanzania
In de kraam wordt aandacht besteed aan de zorg voor het milieu
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Betamax
films te koop
Videotheek

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Oproepen
Mededelingen

Divers personeel gevraagd

* 1 1 mei aanvang 20.15
geeft Toonkunstkoor Zandvoort een concert met solisten en orkest met werken van
Michael, Haydn en W.A. Mozart
* Ab, wat was het heet en
ver hè' In Rotterdam. NewYork, New-York.
Deelnemers gevraagd voor
collectief meespelen in de
Staatsloterij. / 10 per maand.
Bel voor info 020-317623.
Systeemgroep Klaver Vier.
* Eindelijk is het zover. Leen
jij bent nu VUT-ter, na 42 jaar
er hard tegenaan mag je nu je
eigen gang gaan. Gefeliciteerd. Corry
•*• Geef het aan iedereen
door Elly en Pia met het koor
zingen 304, is heus waar, voor
de deur bij Burgervaar. Veel
plezier Joyce, Robm.
* Gerard wat was die Willemsbrug lang hè? En bijna je
bloemen op de loop.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl • tel. 02907-5235.
* Het is niet niks, op 30-4
Tnx, maar in Zandvoort staat
alles m de krant, op 29 april is
Joke jarig. Van harte gefeliciteerd.
* Inge en Jan Piet, we zijn
vanavond niet thuis. Fokko,
Helen, Kees, Ingrid, Loeki,
Karin, Wil, Rob, Marian, Daan,
Andrè etc.
Jong7 Alleenstaand? Wonmgzoekend'' Moeilijk hé!
Wilt u een informatiefolder
stuur een briefkaartje naar
Wurgent,
Postbus
243,
2040 AE Zandvoort.
* Mijn lieve dochter Astnd is
gisteren 25-4 21 jaar geworden. Van harte Mamamia.

Tildi, Verrijn Stuartweg 71-75 te Uiemen,
Groothandel in eieren, zoekt op korte termijn een

Receptie?
Feestje?

chauffeur/verkoper

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

m het bezit van groot rijbewijs met chauffeursdiploma.
Heeft U belangstelling' Bel voor nadere info.: 020-901853.

Broodje Burger

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2,
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn. Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd, vrijdag 16.00 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten
« BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-|
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij

Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

Schoolstraat 4
Zandvoort
Kunst en antiek
Tel. 02507-18789
Rommelmarkt Bevrijdingsdag
op de Prinsesseweg van
09.00 tot 15.00 uur, kraamhuur ƒ40,-. Inschrijving bij
cult. centrum op 25, 26 en 27
april van 13.30 tot 16.00 uur.
Rommelmarkt
Koninginnedag op de Prinsesseweg van
Zaterdag van 1700-21.00 uur. Zondag van 11.00-17.00 uur. 09.00 tot 15.00 uur, kraamhuur ƒ 35,-. Inschrijving bij
Koninginnedag van 11 00-15.00 uur.
cult. centrum op 25, 26 en 27
Inlichtingen Organisatieburo De Smalen, tel. 033-611794. april van 13.30 tot 16.00 uur.

\

Kom in actie voor de beste
transactie, dat is op dit moment het
motto bij Peugeot. Hoofdrollen
daarbij spelen de 205 en de 309.
Maar hoe zit het precies
met de transactie?. Dat ontdekt u
als u met uw huidige auto naar
de Peugeot-dealer rijdt. Hij kan u
namelijk momenteel een heel speciaal inruilaanbod doen.
Méér geld dus voor uw huidige auto. Maar aan de andere kant
ook méér auto voor uw geld. Want
de 205 en de 309 zijn uiterst gunstig
geprijsd en bieden heel wat.
Wat betreft de 205 kunt
u kiezen uit maar liefst 33 sterke
nummers. Benzine, diesel, 3-deurs,
5-deurs, Accent, Junior, Automaat,
GTI (met 122 DIN pk), Cabriolet.
Er is altijd wel een 205 die
helemaal op uw wensen aansluit.
Voor de goede orde moet u nog
weten dat de 205 een vanafprijs
heeft van 17.995,-.
Naast de 205 is er de onlangs geheel vernieuwde 309. Met
nieuwe motoren die voorzien zijn
van injectie, driewegkatalysator en
tevens 'n Lambda-sonde.
En verder een nieuw interieur en geheel gerestylde grille en
achterkant. Waarbij vooral de trapeziumvormige achterlichten en de
grote achterklep opvallen.
De vanafprijs is 22.545,-.
Kom dus in actie voor de beste
transactie en kom vandaag even
bij ons langs voor meer informatie.
U bent van harte welkom,
maar dat spreekt vanzelf.
DEZE AANBIEDING GELDT NIET VOOR DE 205 MINT
EN DE 309 COMFORT EN GELDT ALLEEN VOOR
PARTICULIEREN. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Antiekbeurs Uithoorn
Sporthal de Scheg
28-29-30 april

HEDEN INBRENG van goederen v d. veiling van 7 en 8 mei.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33,
AVeen. Tel.
020-473004.
('s Maandags gesloten.)

Technisch personeel
gevraagd
Voor het onderhoud aan onze
(aangepaste)
automotoren
zoeken wij een LTS/MTS-er
werktuigbouw en/of diploma
motorvoertuigen. BIJ voorkeur
oproepkracht met minimumgarantie 2 dagen per week.
Tevens ander licht onderhoudswerk. Leeftijd geen bezwaar. Omgeving A'dam Havens West. Inl. 02521-12596.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon. 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
* Voor de knutselaar: gratis
grote zwart/wit-t.v. Tel. 0250717639.

24 uurs service
TV- EN VIDEOREPARATIE
Snel en betrouwbaar.
Meestal thuis gerepareerd.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Geen voornjkosten.
Tel. 06-52108800.

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

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Foto Boomgaard

Betamax

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.

videofilms bij

Tel. 13529.

Doorlopende
aanbieding

Videotheek Dombo
Huren = houden
ƒ5,- per film

Videotheek Dombo
C. Slegersstraat 2 B
tel. 02507-12070

Te koop
aangeboden
diversen

Muziekinstrumenten

Woninginrichting

* Te koop diepvneskist, 280
l, m pr. staat, ƒ 150. Tel.
02507-13434
T k. HAPERT gesloten aanhangwagen, onderhoudsvrij,
200 x 110 x 120 hoog. Met
achterdeurtjes. Vr.pr. ƒ1.750.
Tel. 02271-2367 na 1300 u.
T.k kristal whisky-set met tinnen houders en plateau. Pr.
no.t.k. Tel. 02507-14104.

Vaar/surfsport

Lijsten op maat
bij

Videotheek
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
première films tevens
veruit de grootste keuze
in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW
MARINA MONNICKENDAM
de gezell jachthaven met alle
De Krocht
faciliteiten Enkele ligplaatsen
GRATIS
beschikbaar. Tel. 02995-2595. Grote Krocht 41, Zandvoort,
Woninglijst van Zandvoort
tel. 02507-15705-18812, voor
Verloren en
BRUILOFTEN - RECEPTIES
gevonden
Massief eiken dekenkist, anBijna iedereen in
KOFFIETAFELS
C-cR/C makelaars o.g.
LIJ
tiek, erg mooi; wit met goud
; Zandvoort huurt
* Hierbij wil ik degene be- spijlen bed, 200x200 cm,
Te koop
zijn videofilms
danken die op 13 of 14 april Franse stijl, ƒ 350, zonder maTel. 02507-12614
gevraagd
mijn portemonnee heeft terug tras. Tel. 023-335712.
bij videotheek
gebracht. Namens Trudy.
* Moet weg: moderne zwardiversen
te eethoek, stoelen leer, ItaFinancien en handelszaken
liaans ontwerp, zeer apart,
Huishoudelijk
Als liefhebber van oud bukken
ƒ295. Tel. 02507-15416
speelgoed betaal ik ƒ250personeel
Te koop blank massief eiken
ƒ 850 per stuk voor een oude
gevraagd
achtkantige tafel op vierkante
blikken speelgoedauto, moCorn.
kolompoot + 4 stoelen mei ;^l
torfiets, spoortrein enz. van
BIJ de Landelijke Bemidd voor Ambtenaren in een halve dag
ÏJ/^SIegersstraat
2b
rieten zitting, heel mooi
vóór 1958. Voor vnjbl. info
ook v semi ambt, pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr, Rinke huish. hulp gez., 1x per T.e.a.b. Tel. 02507-15486.
FÏÏtèï: 02507-12070
14 dagen, dl. of wo., in ons
D. S. de Jong, tel. 05147-1498
zeer goed onderh. huis bij de Wij STOFFEREN 10 bankstelGevr. oude lederen motorjas
VU m Buitenveldert. Met vaof jack en theekastje. Tel.
Ook voor doorlopend krediet. Lopende leningen geen bezw. kantie kan rekening worden kussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
Lessen en clubs
02510-35217.
gehouden. Tel. 020-429206. van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
•*• Gevraagd 2 kaarten voor
Vitrage en alle soorten model* De wind tegen of mee het concert van Phil Collms m
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht Ook 's avonds van 19-21 u.
gordijnen
v.a.
ƒ5,95
per
meDieren en
ter, gratis gemaakt! 1000 ver- sporten doe je bij TZB Voet- Ahoy op 4 mei. Tel. 02507dierenAutoverzekering
schill. meubelstoff. van ƒ69 bal en Softbal. Bel voor inll. 15335.
Oppas gevraagd/
V A ƒ 75 - DORSMAN
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle 02507-14066.
benodigdheden
* Gevraagd klassefoto Juliaaangeboden
blijft toch goedkoper!
soorten meubelen, boten en * Wie wil meefietsen met naschool 1924-'30, Herman
Bel nu 02507-14534.
caravans, zeer voordelig. Alle 50+ fietsclub. Tel. 02507- Wesselmg, tel. 023-325793.
DENNIS PAPEGAAIEN
soorten schuimrubber
op 16681.
Gevr. OPPAS v. ma. en een begrip m Nederland. Bel
* Te koop gevraagd kindermaat gesneden. Barkrukken
Bloemen, planten
woensdag v. 12.30-16.30 uur, voor gratis infoboek: 020loopstoeltje.
Tel.
02507stoff.
incl.
stof
of
leather-look
v. 2 kind , 2 en 4+ jaar. Tel. 665.7658. Inruil en fin. mog.
12556.
Personeel
en tuinartikelen
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
02507-16973
TE KOOP GEVR.: inboedelƒ55. Echt schuimrubberen
aangeboden
Dier-Plezier
goederen (kleingoed), boematras met zuiver scheerwol
* Coll bladstengelcacti 11
voor het huisdier dat
ken, antiek/gr.moederst. sp.
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Huwelijk en
planten, div kleuren, / 100
kwaliteit op prijs stelt.
Haarlemmerdijk 168, Amster- VERHUISSERVICE. 3 vrien- enz. Tel. 02507-12370.
Tel 02507-16049
Grote
Krocht
28.
kennismaking
dam, 020-220981; Ampèrestr. den met bus. Tel. 832603.
10, Zandvoort, 02507-19347.
Onroerend
Videotheek
Videotheek
Wij stofferen
Videotheek
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
goed
te koop
10 bankstelkussens incl stof
Parasol Reis- en Contacten-1
aangeboden
vanaf
ƒ
295
club. 023-356840 (mfoband).
DE VRIES
• • de nieuwste dagfilms
verhuurt
• Reflectanten op advertenJulianapark 40 - Haarlem
T.k. zomerhuisje m duinge7,50 p. dag
ties onder nummer gelieven
(Winkelcentrum Cronjé)
bied Schoorl. Tel. 020-360675.
5 films
HERO and the terror
ervoor te zorgen dat het numTel. 023-260359
(Chuck Norris)
mer m de Imker-bovenhoek
hele week
Wij stofferen
The Bear
op de envelop staat vermeld
Rijles auto's
ook heel voordelig
Crittens II
en dat de brief geadresseerd
" " ; ' De cassiére
uw boot/caravankussens
en motoren
wordt aan' Centrale Order- Corn. Slegersstraat 2 b
Indiana Jones and the last
en meubels
m. Slegersstraat 2b afd. Weekmedia, Postbus
:.
crusade
tel. 12070
DE VRIES
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
.. Zandvoort
Julianapark 40 - Haarlem
Geopend dagelijks
Zie ook de pagina's
Corn. Slegersstraat 2b
voorkomt vertraging m de be(Winkelcentrum Cronjé)
tel. 02507-12070
SHOWROOM
13.00-21.00 uur.
f tel. 02507-12070
handelmg.
Tel. 023-260359
in deze krant

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

lÖOMBO
,

Arnbtenarenleningen

U ook?

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

DOMBO

Auto's en
auto-accessoires

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Te koop OPEL ASCONA 17S,
bj. 1978, APK, in goede staat.
GARAGE
T.k. RAPIDO CARAVAN CPL
Tel. 02507-17087.
TE KOOP GEVRAAGD
met voortent ƒ 4000.
KAMER t.h. aangeb. met vas- T.k. HAPERT gesloten aanTel. 02507-14534
Tel. 02968-97982.
te wastafel, douche en toilet, hangwagen, onderhoudsvrij,
ƒ450 p.m. Tel. 02507-20088. 200 x 110 x 120 hoog. Met
Diverse clubs
Te huur GROTE KAMER voor achterdeurtjes. Vr.pr. ƒ1.750.
Woningruil
jongeman, w/k water, gebr. Tel. 02271-2367 na 13.00 u.
Türkge seks hatti
van k.d.t., ƒ300 p. mnd.
T.k. Honda MBS 1984, kl.
Info: tel. 14618.
blauw, ƒ 1100. Bellen na 18.00 Woningruil:
maisonnette,
uur 02503-11630.
centr. dorp, geïsoleerd, gr.
06-320.327.44
dakikasi 50 cent
T.k. HONDA MTS, hoog, snel, keuk., 2 slaapk., badk. + toiP.D. tank met extra's. Vr.pr. let, hr ƒ537,04, eigen verw.
Onroerend goed
Wendy-foon
ƒ900. Tel. na 18 uur: 02507- Gevr. won. of parterre flat,
en woonruimte
minstens 3 a 4 kam., liefst
Bel nu de heetste lijn
14676.
geïsoleerd. Tel. 's avonds:
te huur gevraagd
06-320.332.77
T.k. SUZUKI personenbusje, 02507-16681.
ƒ0,50 p.m.
6 a 8 pers., APK juli '91, verGarage te huur of t.k. gevr. of bruikt 1:16, wegenbel, ƒ35
+ 20 m2 grond. Wie wil hel- p.m., verh. open dak, brulbar,
Diversen
pen? Manfred
Leershop, trekh., nwe banden, rijdt perRaadhuisplein, tel. 02507- fect. Tel. 02507-19742.
16616 of voor 9.00 uur 's mor- * T.k.a. Rat Panda stoelen, WAAIJENBERG B.V., Nederlands grootste fabrikant van overgens tel. 023-326532.
beige zonder hoofdsteunen, dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Met spoed gevraagd een KA- ƒ20. Tel. 02507-18829.
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
MER voor een net meisje tot
• Uw rubrieksadvertentie Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam;
ƒ375. Tel. 02507-18584.
kunt u zowel schriftelijk als 08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
T.h. gevr. tegen betaling telefonisch opgeven. Zie voor
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
DROGE STALLING voor mo- het adres en/of telefoonnumkamerverhuizingen. Voll. verz.
tor voor ± 3 mnd. of langer. mer de colofon op de adverDag/nachtservice 020-424800
Tel. 02507-18904.
tentiepagina van deze krant.

met verlaagd tarief

Zandvoorts Nieuwsblad

L.B.A. - 020-997633

DOMBO

Dombo

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

-

1 regel / 3,63
2 regels ƒ 3,63
3 regels ƒ 3,63
4 regels ƒ 4,83
5 regels / 6,04
6
7
B
9
10

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

: t DOMBO

regels ƒ 7,25
regels / 8,46
regels ƒ 9,67
regels ƒ10,88
regels ƒ 12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

ƒ25,-

Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.-

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

ANWB Alarmcentrale:
Jaarlijks trekt ongeveer een derde deel van de
Nederlandse bevolking over de grenzen. Een
aantal van hen krijgt onvermijdelijk te maken
met verkeersongevallen, ziekte, pech, natuurrampen, andere rechtsnormen en wat al niet.
De ANWB-Alarmcentrale is 365 dagen per jaar
24 uur per dag geopend om in nood geraakte
Nederlandse toeristen in den vreemde met raad
en daad terzijde te staan. Dankbaar werk, maar
vol leed.

„Het is dankbaar werk, maar echt niet altijd even leuk"
De gipsvluchten tijdens het wintersportseizoen kennen we allemaal. Jaarlijks worden een paar honderd „brekebeentjes" per DC-9 gerepatrieerd. Dit zijn
over het algemeen, ondanks de situatie,
nog redelijk vrolijke vluchten waar alle
kleuren van de gipsregenboog te zien
zijn. Dit jaar werd zelfs voor het eerst in
samenwerking -met een Oostenrijkse
luchtvaartmaatschappij een lijndienst
onderhouden. Een klein vliegtuig vloog
af en aan tussen Innsbruck en Schiphol.
Maar de gipsvluchten zijn slechts een
topje van een ijsberg van ellende, die de
hulpverleners moeten oplossen. Er zijn
schrijnender gevallen denkbaar. Vermissingen bij voorbeeld. Mr Sylvia den Ouden-Huijgen, hoofd Reis- en Rechtshulp:
„Ik herinner me het geval van een vader
die met zijn twee kinderen op reis was.
De twee lagen op de achterbank te slapen.
Hij gaat tanken en rijdt vervolgens door,
in de veronderstelling dat zijn kinderen
nog op de achterbank lagen. Maar het
bleek dat ze even waren uitgestapt. De
kinderen werden opgepikt door een politieauto die bij een ernstig verkeersongeval betrokken raakte. De kinderen werden heel zwaar gewond in het ziekenhuis
opgenomen. Je kunt zo'n verhaal haast
niet bedenken." Dit geval heeft een juridische nasleep vanjaren gehad. De afdeling
Juridische Ledenservice van de ANWB is
hier nauw bij betrokken geweest.

Vervelende situaties
De meeste problemen waarvoor de
Alarmcentrale wordt ingeschakeld, hebben een juridisch vervolg. De ANWB
heeft door haar jarenlange ervaring een
grote specialistische kennis opgebouwd
van de rechtsstelsels, normen en waarden in andere landen. Elk land heeft zijn
eigen cultuur en gewoonten. Nederlanders vergeten dat nog weieens. Den Ou> Waar de auto ook pech krijgt, de ANWB spoort u op en den-Huijgen: „Er is een grote categorie
komt desnoods met een helicopter het voertuig ophalen die zich heel goed voorbereidt op de va-

ben ik me bewuster van wat er kan gebeuren."
„Voor het seizoen zien we hier op het
hoofdkantoor altijd veel mensen die zich
vol goede moed en vrolijk op hun vakantie komen oriënteren. Maar helaas weten
we tegelijk dat een aantal van hen m
moeilijkheden zal geraken. Of zelfs hélemaal niet meer terug komt."
EVERHARD HEBLY

Concurrentie van
andere alarmcentrales

• Zelfs in de kleinste dorpjes door geheel Europa kan een kapotte auto opgehaald
worden en naar het dichtsbijzijnde steunpunt van de ANWB worden gebracht

kantie, maar velen denken dat het elders
precies hetzelfde is als hier. Dat leidt
soms tot zeer vervelende situaties. Een
waar gebeurd voorbeeld. Er loopt een
Nederlander in Italië over straat. Hij ziet
een Cola-blikje liggen en geeft er een trap
tegen. Komt er een politieman die hem
sommeert het blikje op te rapen. De Nederlander zegt „Dat is mijn blikje niet,
dus waarom zou ik het oprapen". Afijn,
er ontstaat een klein handgemeen, heel
vervelend natuurlijk. Het eind van het
verhaal is dat de Nederlander opgesloten
wordt en de volgende dag als ongewenste
vreemdeling het land wordt uitgezet."
Ten aanzien van ziekenhuizen in het
buitenland bestaan ook verkeerde ideeén. De gezondheidszorg is er vaak niet
slechter, het is er alleen minder luxe.
„Maar je kunt er wel terecht komen en
dan zul je het toch echt moeten accepteren dat ze je niet iedere dag komen wassen en dat je familie voor eten moet zorgen. Wij zijn verwend in dit opzicht. Eén
van de ANWB-artsen heeft eens een rapport hierover geschreven en de conclusie
was dat een toerist die in het ziekenhuis
belandt, het liefst zo snel mogelijk naar
huis wil. Blijkbaar geeft een buitenlands
ziekenhuis traumatische effecten. Maar
het is niet altijd verantwoord zieken te
vervoeren. We streven er wel naar om in
principe de betrokkene zo snel mogelijk
naar huis te brengen, want laten we eerlijk zijn, een week in een Turks ziekenhuis is ook geen interessante propositie,"
aldus Den Ouden-Huijgen.
De ANWB heeft een drietal artsen in
dienst die dergelijke gevallen eerst beoordelen en contact onderhouden met de
plaatselijke artsen voor een diagnose. Zij
bepalen ook de manier waarop de patiënt

vervoerd wordt. Sinds januari heeft de
ANWB een overeenkomst met het VU
Ziekenhuis te Amsterdam voor het onderbrengen van patiënten

Snellere dienstverlening
De ANWB begon in 1957 op zeer bescheiden schaal met internationale hulpverlening aan Nederlandse toeristen. Geleidelijk aan werden in het buitenland
voorposten van de Alarmcentrale ingericht, zodat ook ter plekke persoonlijk
hulp geboden kon worden. Anno 1990 zijn
er zeven van dergelijke steunpunten,
waarvan die in Lyon de grootste en bekendste is. 's Zomers is het topdrukte in
Lyon en werken er veertig mensen. Binnenkort wordt ook m Budapest een
steunpunt geopend.

Snelheid staat voorop bij de dienstverlening. De kwaliteit hiervan wordt in
hoge mate bepaald door moderne communicatiemiddelen. Voor een snelle afhandelmg van de stroom hulpaanvragen
zijn sinds een jaar alle buitenlandse
steunpunten via datacommunicatie verbonden met de centrale in Den Haag. Den
Ouden-Huijgen „Dat is een aanzienlijke
verbetering, waardoor veel sneller en beter hulp gegeven kan worden. Vroeger
ging, vooral in de steunpunten, veel tijd
verloren met papieren rompslomp en informatie opvragen in Den Haag. In Lyon
bij voorbeeld is het 's zomers echt een
heksenketel en dan is het heel lastig als je
veel tijd kwijt bent met het bellen naar
Den Haag voor informatie. Die tijd kan • Tijdens de wintersport heeft de ANWB
nu benut w'orden met het te woord staan haar handen vol aan de ongevallen
van mensen die om hulp verlegen zitten.
Vanuit de steunpunten kunnen ze in Den
Haag in de computer kijken. Onze dienstverlening is veel beter sinds die
tijd."

Gabriëlle Pellikaan leert tennissen op muziek:

Mensenwerk

'Er is nog zoveel bewegingsarmoede in Nederland'
Tennissen op muziek. Ritmisch bewegen en ondertussen leren om een goede bal te
kunnen slaan. Al enkele jaren
brengt Gabriëlle Pellikaan (41)
haar leerlingen, de bewegingen
van het tennis, pp een natuurlijke manier bij. „Ik krijg gewoon de kriebels als ik langs
de tennisbanen loop en al die
mensen zo houterig en verkrampt zie spelen".
Ze gebruikt de bovenzaal van het
Frans Ottenstadion voor haar speciaal ontwikkelde tennisntmics. De
ruimte ziet eruit als een balletzaal:
houten vloer en overal spiegels.
„Mijn cursisten moeten goed kunnen zien hoe ze bewegen. Mensen
hebben grote moeite om hun spieren los te laten, om vooral hun elastische kant te laten voelen. Dat begint eigenlijk al bij heel jonge kinde-

ren. Bij de gymlessen van het basisonderwijs wordt de nadruk gelegd
op spelgedrag. Aan het fundament
van goed bewegen wordt eigenlijk
weinig gedaan".
Met name bij de recreanten kan
Gabriëlle goed zien dat ze vaak totaal geen sporteducatie gehad hebben. Op muziek speciaal voor dit
doel geschreven en uitgezocht, leert
zij, in het eerste gedeelte van de cursus, door middel van oefeningen, gebaseerd op onder ander dans en ritmische gymnastiek haar leerlingen
een goede houding aan te nemen. In
een cursus van twaalf weken, waar
alleen een racket aan te pas komt,
leert ze haar leerlingen tennisbewegingen die in balans worden uitgevoerd. „Het tempo van de bewegingen wordt van heel traag tot zeer
snel opgevoerd en geautomatiseerd
zodat je je op de tennisbaan leert aan
te passen aan het tempo van de bal.

VOEDING

Voedingsbureau tegen vet
Nee, niet zonHet
Voorlichtingsbureau
der
meer.
voor de Voeding is kort gelePlantaardig
den een campagne begonnen
wil
alleen
tegen de hoeveelheid vet in de
maar zeggen
voeding. Gemiddeld eten we
dat al het vet
zo'n 105 gram vet per dag tervan plantaarwijl zo'n 75 gram al voldoende
dige
heris. De volgende vragen gaan
komst is. Dit
over het zichtbaar vet: margabiedt echter
geen garantie dat de margarine ook
rine.

Op die manier kan je je tijdens het
tennissen alleen met de bal en het
spel bezig houden".
„Tennisntmics gaat er vanuit dat
tennis moet worden gespeeld met
weinig kracht en een maximum aan
efficiëntie. Hoe meer balans men
ontwikkelt, hoe vloeiender de bewegingen zijn uit te voeren".
In totaal zijn er vijf cursussen. In
de basiscursus, deelname aan deze
cursus is een voorwaarde voor het
volgen van de andere, begint men
met het leren van de fore- en backhand. Hierna volgen de andere bewegingen zoals de smash, service en
volley. Naast de slagen worden ook
de bewegingspatronen, zoals bijvoorbeeld het oplopen naar de bal in
combinatie met de slag, goed geoefend. Aan het begin en aan het einde
van de cursus wordt een video-opname gemaakt. Na de montage van beide opnamen (waarbij met bal en racket gespeeld wordt) ontstaat een
goed inzicht in de vooruitgang van
elke cursist. Gabriëlle knikt tevreden als ze naar enkele banden kijkt.
Vrouwen van dik in de zestig staan,
zonder overdreven inspanningen,
op de video beheerst een balletje te
slaan. „Gewoon slaan is voor veel
mensen al een probleem. De meeste
Nederlanders bewegen zich erg verkrampt. Ze willen graag toptennisers nabootsen en zien alleen bepaalde aspecten van een beweging",
aldus Pellikaan.

Zelf is ze al twintig jaar met tennis
bezig. „Ik heb acht jaar lang op de
conventionele manier les gegeven
maar op een gegeven moment ontdekte ik dat er een enorm hiaat zat
tussen wat de mensen overnamen
en wat ik ze leerde. Hoe mensen
bewegen heeft mij altijd al geïnteresseerd. Simpelweg om het feit dat als
je je goed beweegt dan voel je je ook
goed. Dat is ook één van de redenen
waarom ik ben begonnen met een
studie andragologie. Maar alles van
de studie stemde ik af op de sport. Ik
kwam al vrij snel tot de conclusie
dat recreatiesport in Nederland
meer kwantitatief dan kwalitatief
bekeken wordt. Dat is alleen al te
zien aan de beperkte bewegingsvorm van de mensen op de tennisbaan.
Gabriëlle Pelikaan is de enige leraar in Nederland die op-deze manier lesgeeft. Haar jongste pupil is
3'/2 en haar oudste 70 jaar. „Opvallend is het verschil in leeftijden.
Maar iedereen kan tennisritmics beoefenen, zelfs mensen die revalideren van een blessure. Het is voor
iedereen haalbaar en daarom juist
zo goed. Er is nog zoveel bewegingsarmoede in Nederland"
Voor meer informatie over tennisntmics
kan men terecht bij Gabriëlle Pellikaan, Uiterwaardenstraat 51", Amsterdam, tel.
426906 of Frans Ottenstadion, tel. 6628767.
De zomercursus begint op 7 mei. Proefles op
28 april.
Trudy Steenkamp

De dienstverlening van de
ANWB blijft echter mensenwerk. Aan de hulpverleners
worden dan ook hoge eisen gesteld. Opleidingen bestaan er
niet, het vak moet in de praktijk geleerd worden. „Het is
heel dankbaar werk, maar je
maakt ontzettend veel leed
mee. En de hulpverleners knjgen alles voor hun kiezen. Het
ene telefoontje gaat om iets onnozels en het tweede telefoontje hoor je dat een hele familie
gecrashd is. Onze hulpverleners moeten vier talen vloeiend
spreken en sociaal vaardig zijn.
Maar ook zakelijk en creatief.
Ze moeten in staat zijn om door
barrières heen te breken. Het is
met altijd leuk. Ik heb het meegemaakt dat een grootmoeder
met haar kleinkind achterbleef
nadat de ouders met een ander
kind in de bergen spoorloos
verdwenen. Grootmoeder en
kleinkind hebben nog, bij wijze
van begrafenis, afscheid genomen van de plaats waar de familie voor het laatst gezien
was. Toen ze weer terug waren
in Nederland kregen wij een telefoontje van de plaatselijke autoriteiten dat er ledematen gevonden waren. En ja, dat soort
dingen moeten wij dan vertellen aan de nabestaanden. Dat
hoort ook bij het vak.
Ik ga zelf nog wel op vakantie,
maar anders. Vroeger deed ik
avontuurlijke dingen, maar nu

Een nieuwe zornerrage staat ons
te wachten. Onder naam Solar
Cool Gap brengt de firma Liba een
uit Amerika afkomstige pet op de
markt met de ingebouwde ventilator dat wordt aangedreven door
zonnecellen die bovenop dé pet
zitten. Schuift de zon even achter
de wolken? Geen nood, bovenop
zitten batterijen om, via een handig schuifknopje, het motortje van
de ventilator aan te drijven.
De ventilator, die in de klep van de
pet gemonteerd is, bestaat uit een
lichte, kunststof propeller die verkoelende lucht blaast langs het gezicht naar beneden. De cap, die
veel weg heelt van de zogenaamde
base-ball caps, zijn er m allerlei
mogelijke kleuren. Speciaal voor
de Wereld Kampioenschappen
voetbal m Italië is er een oranje
pet met de tekst: Holland keep it
cool. Vanaf deze week zijn ze te
koop bij sportzaken, benzmestations en souvenirwinkels Uiteraard kan men de petten ook met
allerlei andere teksten bestellen.
In de winkel kost de Solar Cool
Cap ƒ 49,50 (één jaar garantie)
Voor meer informatieLiba/Vorden 05752-1047 en
Geert Smid 020-6681272.

Knutselen met voedsel
'Knutselen met voedsel' is de titel
van een nieuwe brochure van Konsumenten Kontakt. In de brochure komt een aantal nieuwe ontwikkelingen in de voedselmdustrie
aan de orde Voor de consument is
het met altijd eenvoudig om een
verantwoorde keuze te maken uit
het overstelpende aanbod van voedmgswaren. Welke produkten zijn
goed voor de lijn? Of voor hart en
bloedvaten? En krijg ik er mets
van als produkten met biotechnologie zijn gemaakt?
De brochure gaat over dit soort
produkten. Er staan geen pasklare antwoorden in of ze nu allemaal
wel zo gezond zijn. De brochure is
te bestellen door ƒ 1,75 over te maken op giro 363913 van Konsumenten Kontakt m Den Haag onder
vermelding van 'Knutselen met
voedsel'.

Europees toerisme
We zitten in het jaar van het Europees Toerisme. Dit met het oog op
het wegvallen van de binnengrenzen in 1992. Reisjournalist Hans
Ykema beschrijft volgende week
op deze ATV-pagina wat ons op toeristisch gebied te wachten staat.
Leerlingen op 2000 basisscholen
zijn intussen bezig aan een speciaal werkstuk over hun regio.

geeft u meer/
OUDE STIJL JAZZFESTIVAL ENKHUIZEN
van vrijdag 11 t/m zondag 13 mei 1990
In Enkhuizen wordt dit jaar voor de 17e keer het Oude Stijl Jazzfestival
georganiseerd. Op diverse lokaties kunt u genieten van een groot
aantal bekende jazzbands.
In samenwerking met de organisatie biedt Weekmedia u een korting
van ƒ 2,50 per kaart per persoon aan.
OPENINGSCONCERT 11 mei 20.15 - 2.00 u.
In de New Festival Hall aan de Vette Knol treden o.a. op Kenny Ball
and his Jazzmen, de Poolse band Prowizorka, The Original Victoria
Jazzband, etc.
Kosten: ƒ21,50 p.p. Speciale Weekmedia-prijs: ƒ 19,- p.p.
KROEGENTOCHT 12 mei 20.30 - 2.00 u.
In 18 kroegen van de oude binnenstad van Enkhuizen treden o.a. op
de Jozeph Lam Jazzband, New Orleans Express, Hot Shots, Funny
House Jazzband, etc. Met één toegangskaart kunt u alle deelnemende
kroegen bezoeken.
Kosten: ƒ 18,50 p.p. Speciale Weekmedia-prijs: ƒ 16,- pp.
AT THE JAZZBAND BALL 12 mei 20.30 - 2.00 u.
In de New Festival Hall aan de Vette Knol treden o.a. op Old Castle
Town Jazzband, Hot Jazz Ambassadors, Rod Mason's Hot Five.
Kosten: ƒ 17,50 p p Speciale Weekmedia-prijs: / 15,- p,p.
Kaarten zijn
bon te koop
Amsterdam:
Amstelveen:
Purmerend.
Uithoorn:
Zandvoort:

veel linolzuur bevat. Er zijn ook
plantaardige margarines die nauwelijks linolzuur bevatten. Daarnaast
kunnen bij de bereiding van margarine oliën worden gehard waardoor
het linolzuur verloren gaat. Rijk aan
linolzuur zijn dieetmargarmes en de
meeste margarines in kuipjes. Margarine in pakjes bevatten minder linolzuur.
»
Is het erg wanneer een kmd geen
margarine op het brood wil?
Nee, als maar wel ergens anders in
de voeding margarine wordt verwerkt. Meestal wordt margarine bij
het bakken en braden gebruikt en
ook kan er een klontje door de gekookte groente of pap. Margarine en
halvarine zijn leveranciers van vitamines A en D. Hoewel we deze vitamines ook met andere voedingmiddelen binnen krijgen, hebben deze
twee produkten relatief zo'n belangrijk aandeel in de voorziening van
vitamine A en D dat het beter is ze
niet uit de voeding; weg te laten.

Nu ik aan het vermageren ben gebruik ik dieetmargarine Zit daar
evenveel vet in als in halvanne?
Nee. In dieetmargarine zit evenveel vet als in gewone margarine,
namelijk tachtig procent. Het verschil is dat dieetmargarine rijk is
aan de zogenaamde meervoudige
onverzadigde vetzuren waarvan linolzuur het belangrijkste is. Linolzuur helpt het cholesterol in het
bloed te verlagen en daarmee de
kans op hart- en vaatziekten te voorkomen. Halvarine bevat de helft
minder vet dan ropmboter of (dieet)
margarine, namelijk veertig procent
en levert daarom ook maar de helft
aan energie. Brood dun smeren met
dieetmargarine of halvarine is om te
vermageren het beste. Voor het koken, bakken en braden is> (dieet) margarine of bak- en braadvet met
veertig procent linolzuur het beste.
Halvarine is door het hoge watergehalte niet geschikt voor bakken en
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de
braden.
postbus 85700,2508 CK 's GravenhaIs het beter om plantaardige mar- Voeding,
ge; Infolijn 06-821.22.72 (op w erkdagen tussen
ganne te gebruiken?
13.30 en 17 uur, f 0,40 per minuut).

Toen de ANWB m 1957 begon met de
Alarmcentrale was ze nog uniek. Maar
de tijden zijn veranderd. Vrijwel iedere
verzekeringsmaatschappij heeft een eigen alarmcentrale. Ook automobielfabrikanten laten m dit opzicht van zich
horen. Voor de consument wordt het er
niet doorzichtiger op Veel alarmcentrales bieden namelijk met het complete pakkej van hulpverlening. Dus. welke centrale moetje nu wanneer inschakelen? Mr. den Ouden-Huijgen: „Dat
werkt dus voor geen meter Je hebt
overal iets, maar nergens alles. Het is
een jungle geworden. Nu wordt hulpverlening geboden om een verzekering
te verkopen. Dat is onze filosofie niet.
Hulpverlening moet allereerst sympathiek zijn. De ANWB wilde beginjaren
tachtig, ten behoeve van de consument,
een nationale alarmcentrale, maar de
verzekeraars wilden daar niet aan. Er
is gekozen voor de 'second best optie'.
Dat houdt in dat ongeveer zestig procent van de auto- en ziektekostenverzekeraars bij ons is aangesloten. We hebben onderling afspraken gemaakt, anders wordt de klant de dupe. Wij hopen
dat de kleinere alarmcentrales zullen
verdwijnen in de toekomst, want hoe
meer centrales, hoe onduidelijker. Een
alarmcentrale heeft volume nodig."
„Wij merken dat we concurrentie
hebben gekregen, want we stijgen niet
meer zo hard als vroeger Op zich is het
een gezonde zaak voor de ANWB geweest, want we waren monopolist en
dat is nooit goed. Concurrentie is niet
erg, wel als die concurrentie te breed
wordt. Wij bieden het concept van totale hulp. Ons adagium luidt: alle hulp in
één hand."
E.H.

Baseball-pet met ventilator

tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bij de volgende Weekmedia-kantoren:
balie Het Parool, Wibautstraat 131
Dorpsstraat 54 - 56
Weerwal 19
Stationsstraat 70
Gasthuisplein 12

3on voor onze lezers
Naam:
Adres: _
Woonplaats:
Postcode
ontvangt tegen inlevering van deze bon en tegen kontante betaling:
.kaarten (max. 4 p.p.)
.kaarten (max. 4 p.p.)
.kaarten (max. 4 p.p.)
• In het Frans Ottenstadion leert Gabrièlle Pellikaan haar cursisten de bewegiingen van het tennis onder de
Foto Bram de Hollander
knie te krijgen
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Openingsconcert
Kroegentocht
At the Jazzband Ball

a ƒ 19.a ƒ 16,a ƒ 15,
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KIES VOOR KLASSE
Ö* AUTOBEDRIJF

<r<WA ts. bj. '86, /wad

Een cilinderkop of een dynamo: één keer
gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Tenminste, als het een Ford is. Want de
Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange
garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen.
Deze unieke garantie geldt overigens
voor elke personen- en bestelwagen van
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
zolang u de auto heeft.
Misschien toch iets om rekening mee
te hoffden als u een auto wilt kopen. Bij
de Ford dealer ligt een uitgebreide folder
voor u klaar, waarin alles uit de doeken
wordt gedaan.

-Service

REPARATIES
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

WM , tv,*,»,

&*,' m l .,

*,. ca, Kft

Lada

,

GARAGE PETERS

197SQ. 000 000000.

Keuze uit meer dan
150 APK-gekeurde occasions

Wij geven minimaal ƒ 2 500. tot ƒ 3 000. terug voor uw oude auto
ongeacht de staat "Hoge inruil prijs voor uw auto, motor of
caravan 'zonder inruil extra korting *Wij geven 3, 6 of 12
maanden garantie *Al onze occasions worden getest en ge<eurd en afgeleverd inclusief keuringsrapport *Alle occasions
worden met radio/cassette en automatten of een volle tank
Denzme of 3 maanden wegenbelasting afgeleverd *Uw financieing ter plekke geregeld met extra lange looptijd extra lage rente
/anaf 10,3% nu reeds vanaf 18 jaar.en ook financiering voor
65-t-'ers * BIJ aankoop van een occasion worden uw reiskosten
'ergoed

Garage Peters, Nieuweweg 190
Veenendaal. Telef. 08385-42411
Geopend maandag t/m donderdag 9.00-19.00 uur
vrijdag 900-21 00 uur en zaterdag 900-1700 uur
LET OP' "stuntpnjzen"
bij autobedrijf

APK n

JOHAN BOOM

Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
KEURINGEN
A'dam-Osdorp,
ƒ63,50
Tel. 020-105478 /101021
Auto de Ri|p, Grafterbaan 2, Alle auto's APK. Hoge inruil.
Financiering mogelijk
Sraft - De Rijp, tel 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT v.a. ƒ 5 000,1 jaar volledige garantie evt.in eigen woonplaats.
900 tot 1900 u.
litroen AX 10 E . .. 1988Geop
Sierra 20 laser, bj. '86
:itroen BX Leader
. 1986 ƒFord
13 950, Ford Escort 1.4 Bravo,
:itroen GSA X1
. 1983
:itroen Visa super 4 .. 1982 bijna '88 1e eig ƒ 13 950, Opel
GSi, bj.'SS plaatje
:itroen Visa 14 TRS ... 1986 Manta 2.0Opel
Kadett 1.3S,
'aihatsu Cuore 850 TS 1988 ƒ13950,
bj.'86 GT-uitv., LPG, ƒ12950,
üihatsu Cuore 850 TS 1989 VW Jetta 1.6GL, 4-drs, dec.'SS,
lat Tipo 1400 DGT 1989 LPG, ƒ 10 950, Nissan Bluebird
londa CMC .
1988 SLD, nw mod '87, ƒ 9 950, Hon/litsubishi Colt .
1983 da Civic 1.2 Special, bj.'86,
issan Bluebird 1600 . 1987 ƒ10.950, Opel Omega 1.8S,
W Polo Van diesel .. .1988 bj'87, LPG, ƒ17.950, Nissan
utobedrijf G. J Oldenhage, Micra, ong.'BS, 1e eig.,
isserdijk 347, tel 02521-14918 ƒ 11 950, Citroen BX RE, bj.'SS,
m Lisserbroek
ƒ7.950, Audi 100 CC, bj.'84,
iruilkoopjes alle auto's met ƒ 11 950, Nissan Bluebird Comeuwe APK en nagezien Pur- bi diesel, bj.'BS ƒ8.950, VW
merland 79 A Inruil garantie Golf GTi, eind '81, ƒ 6.950, Honmog Ascona '81 ƒ2450, Fiat da Civic 1 5 Sport, bj.'84, LPG,
27 '83 ƒ 1950, Renault 4 GTL ƒ5950, nog div. auto's v.a.
1950, Toyota Starlet '81 ƒ 600 tot ƒ15000.
1950, VW Jetta '81 ƒ2950,
Adverteren m
dazda 323 '83 ƒ 2950, Mazda
„SHOWROOM"
agato '82 stationcar ƒ 2450 en
Tel 020 - 6658686
andere auto's

BMK Tussenmeer biedt u de volgende
zeer scherp geprijsde auto's aan

Citroen

Audi 100 GL 5E, stuurbekr, abs.nw.st
'82 ƒ 3.950
BMW 732i, LPG, verlaagd, 16 inch BBS velgen '85 ƒ 18 950 *
BMW 323i, verlaagd, 5 bak recaro mter. . . . '82 ƒ 9.950
Fiat Argenta 2 O liter, LPG, nieuwstaat . . . '84 ƒ 3.950
Fiat Regatta 85 S, LPG, nieuwstaat
'87 ƒ 7.950
Ford Escort XR3i mj.,alle opties.verl RS velg. '89 ƒ27.950 *
Ford Sierra 2 O Cosworth uitv , zeer spec. LPG '85 ƒ 12.950 *
Ford Granada 2.0 de luxe LPG, schuifdak, etc. '82 ƒ 2950
Lada 2107 GL, 1 5, LPG
'85
"" ƒ' 2950
Lada Niva, 4X4, LPG, brede velgen, grijs kent. '85 ƒ 4.950
Lancia 2000 HPE, Exequitive
5.950 *
Mitsubishi Colt, Eterna jub uitv .
'85 ƒ 5.950 *
Mitsubishi Galant 2 3, Turbo Diesel, stuurbekr. '83 ƒ 3950
Nissan Stanza 1.6 GL, LPG, 5-bak
'83 ƒ 3950
Opel Ascona 2.0 SR, verlaagd, spec velg . '82 ƒ 3.950
Opel Manta 2 O S, combi coupé
.
. . '82 ƒ 3950
OPel Kadett ralley coupé, 1 9 liter, nwe APK . '79 ƒ 2950
Opel Kadett 1.3, LPG, nwmod
'87 ƒ 10.950
Opel Senator 2 5E, injectie automaat . .
'85 ƒ 13.950 *
Peugeot 505 GRD, diesel break
...
'84 ƒ 6950
Renault 5 GTL
'82 ƒ 1950
Toyota Corolla DX, 3 deurs, Coupé . . .
'84 ƒ 3.950
Toyota Landcruiser, Fj 40, LPG enz. .
'84 ƒ 14.950
Talbot Horizon 1.5 GL, 80.000 km
'82 ƒ 1.950
VW Golf GL, diesel, schuifdak enz
• ~ ~ ' 2.450
VW TRansporter pick-up, dubb.cabin, LPG
'81 ƒ 3.950
Volvo 343 2.0 GLS, LPG
'82 ƒ 3450
Volvo 244 GLE.overdnve, leder int.
'80 ƒ 2.950
Volvo 264 GLE, LPG, schuifdak
'80 ƒ 3.950
Volvo 244, 5 drs, station, nieuwe APK . . '77 ƒ 1.950
De rfiet * gemerkte auto's zijn alleen na
telefonische afspraak te bezichtigen
Inruil/garantie mogelijk, Emmikhovenstraat 6
Arnsterdam-Osdorp, (parallel aan Tussenmeer)
TEL. 020-106943 of 02507-16741
Escort 1 3L 5 drs '84 .. 7.950
Escort 1 30, 5-drs. '86 .12.950
Escort 1.6 sportuitv '86 13950
Hyund. Pony 1.4,aut.,'84 2.950
Mitsub. Colt 1.2GL,'83 . 6.950
Mitsub.Gal 1.8 TD '85 ..11.950
Nissan Blue. Van Ipg '86. 8 950
Corsa 4-drs., LPG,'86 .. 9950
Kadett 1.3, '81
6.950
Kadett 1.2HB'83
6950
Kadett station 1.6D '87.15750
Kadett 1.3 stat ,LPG '82 3.950
Ascona 1 6S,aut.n.st.'82 4.950
Peugeot 309gr dies. '87.18.950
Saab 99GL, 5b,lpg,'84 9.950.
Talbot honzon,5-drs,'84 4.950
Volvo 240 GL LPG '79 3.950
Alle auto's APK gekeurd
en 3 mnd. Bovag garantie.

AUTO DE RIJP BV
Tel. 02997-3709.

Alfa Romeo
Alfa Romeo
onderdelen

BX 16 TRS, brons, '84, 5-bak,
get./elect. ramen, c.v., apk,
ƒ6900 075-158811/166143.
Citroen OLTHOF B.V.AX11Re5-d.,3-'89,/14.500,-.
AX11RE3-d.,3-'87,/11250,-.
AX 10 E, 5-d , 4-'88, ƒ11950,-.
BX 14 E, 1-'87, ƒ 13250,-. Visa
11 E, 4-'86, ƒ 8.450,-. Visa Special, 4-'86, ƒ 7 450,-. Opel Ascona 16s, 11 -'84, ƒ 7250,Isalatorweg 40 A'dam-Sloterdijk tel. 020-823520/822144

Lada
Meer Garage

ingdijk

Lmnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

autoverhuur
o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

LADA 2107, bouwjaar '84,
n nieuw staat, APK gekeurd,
ƒ3.750 Tel. 02968-92779

020-929548

Mazda

Mazda 2200, b.j. 1987, APK T k. Mazda 626, 2 O GLX 1983
4/91,
51.000
km
Tel • alles elektrisch, nieuwe uitlaat
Fiat
etc. ƒ5500 Tel. 02990-36767
020-734665, na 19.30 uur.
Fiat REGATTA 100S, bj '86,
Mazda
626
DX,
bj
'86,
45
000
• „SHOWROOM" verschijnt
45000 km, nwe LPG, 1e eig., T.k. Rat Panda 750 CL jan '88 km, trekhaak, met. grijs. huis aan huis in geheel
1e
eig
+
34250
km
rood
incl
ƒ9900. Tel 020-250096
Amsterdam en omgeving.
radio+cas ƒ 9.750.01728-8882. ƒ11500. Tel 075-165389.
Rat Ritmo 60 CL '85, LPG, APK
nov. '90, weg. auto v d. zaak, T.k. PANDA 34, 3-d„ '85/11,
Mercedes Benz
i pr.st. zeer zuinig in gebr., rood, 43.000 km, m.nw.st.,
ƒ5.750.
Tel
na
18
u..
ƒ7500. 02977-42119.
300 D type '79, ± 70.000 km., V. part., MB 280S 83, ABS,
02990-31683.
APK t/m 9-10-'90. Kent. '85. Pr. 119000 km, boekje t i (nw
Rat Ritmo 75 CL 1980 rood,
n.o.t.k. tel. 075-311904
ƒ 86000) ƒ 19900. 020-450534.
Wij wisten het al
red. staat APK mei '90. Prijs
no.t.k. 020-6612039.
U weet het nu ook
Mitsubishi
Rat Uno 60 S Rialto, bj 10/'87
60 000 km , 02979-84866
Uitgebreide keuze m Colts,
• „SHOWROOM",
FIAT VERMEY B V.
Lancers, Galants, benzine/gas/
de autorubriek
katalysator,
Keuze uit ruim 35 occasions.
diesel, en automaten vindt U bij
voor Amsterdam
A Philipsweg 13, Uithoorn
de best geteste
Mitsubishi Jorntsma, Wagenen omgeving
Tel. 02975-62020
weg 10, P'rend, 02990-23741.
Tel. 020-6658686
Te koop div. Rat 500 import
SPECIALIST
Italië in iedere gewenste kleur
Nissan
i.z.g.s Tel. 020-907705.
T k. Panda 45 bj.'82 linnen Burg de Vlugtlaan 119, A'dam T.k. Nissan Sunny Flonda DSL T.k pracnt Nissan Cherry 1 5
5 drs.+trekh. l.bl. metal 5/'87 GL, 2/84, ƒ 6250. nwe bnd. uitl
open dak APK 5-91, i.z.g s.
tel. 020-133579
70.000 km, 075-351547.
APK 5/91 020-968216.
sportvelg. Vp. ƒ2950. 317453.

Fiat Panda ie
"WEISS"bv

Austin
Austin 30 jaar dealer. Gar.
Boom Aalsmeer, 02977-25667.

Ford

Oldsmobile

BMW

Ford Escort XR 3i

T.k.a. BMW 525 aut., 7-'88.
64.000 km. diamant zwart. Veel
opties. Vr.pr. ƒ70.000. Tel.
03200-33257 na 18.00 uur.

1-'88, 125.000 km (snelweg), NECAM-LPG, blauw/grijs
metallic, getint glas, open dak, 4 luidsprekers.
Prijs n o.t k. Tel. 02298-1729 na 19.00 uur.

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

Lancia
Te koop Lancia Fulvia 1.3 GT
en Lancia HF sport coupé import Italië. Tel. 020-907705.

Vezending door het hele land
FA. TUINDER C.V.
Mazda 626 2L GLX bronski.
LEIDSCHENDAM
met. b.j. '84. Autobedr. J Wals,
TELEF. 070-3874403.
02902-1697.

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

Oldsmobile cutlass LS 1983, 6
cil aut. i z g.st. + APK 91, vr.pr.
ƒ6250,- Tel: 02526-89809.

Opel

Ford Escort '78. APK. Prijs
ƒ1500. Autobedrijf Jan Wals.
Tel.: 02902 - 1697.
T.k. als nieuw Ford Escort 1.6
ALLE KLEUREN
XR3 m. 82 ƒ 7250. sportv nwe
OOK JN SPUITBUSSEN
bnd uitl. APK 5/91 02968-94300
otto nieuwenhuizeri bv
hord Sierra Combi 2.3 D, '87,
Overtoom 515. Amsterdam
T.k. Ford Escort 1300L. B.j. trekhaak, 90.000 km, div. op(020) 12 96 04
1979, APK 1-91, ƒ1500,-. Tel.: ties. Autobedrijf Jan Wals. Tel.:
02526-73087.
02902 • 1697.
T.k. Opel Ascona 1.65 HB, Bj 884, kleur groen, 70.000 km, Prijs
Honda
ƒ7.750 Tel. 020-416747
ic 3-drs bj '83 i.z st.
Honda
Accord
EX,
'80,
nwe
T k. OPEL KADETT,
van 1e eig. APK gekeurd
APK, ƒ 1250 Tel. 020-250096. diesel station, '86, donker bl.,
f 4.700 tel. 020-450300
apk tot 3-91. Sunroof, radio.
PRIJS ƒ12.000,-. 03240-31550
Hyundai
T k. pracht Opel Kadett 1.6
HYUNDAI Service Dealer
diesel station 5/85. ƒ9500.
Auto Centrum Duivendrecht
5 drs APK 5/91 02968-94300.
Industrieweg 27 020-995176.
Ford Escort 1.1 3-drs '83 zumige gezinsauto izgst APK mei
'91 ƒ 7 000: 020-142538.
Ford Escort 1.3 '83 APK '91
71.000 km. i.z.gst. Vr.pr.
ƒ 7.000 020-411931

Isuzu

Lotus

LADA WETTER
Samara 13
'86/8250
Lada 1200 S
...'85/3.750
Lada 2105 1 5 GL .'88 / 8.750
Lada 2105 1 5 GL .'87 / 7.250
Lada 2105 13 .. .'86/6.000
Lada 2105 1.2 .. .'86/5.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel. 02907-6572.
T k. als nieuw Lada Samara
1.3, 3/87. ƒ7450 59000 km
APK 5/91 020-968216
WESTDORP
vertrouwd en bekend adres
voor uw nieuwe of jonge LADA
Natuurlijk met echte BOVAG
garantie en APK keuring. 100%
financiering, v a. ƒ250 p m.
uit vooraad leverbaar'
NIEUWE LADA 2105 1 2/9.995
NIEUWE SAMARA 1 1/13995
OCCASIONS o.a
2x 1200S 2x station
4x 2105 5x samara
OCCASION VAN DEZE WEEK
2105 1.3lpg8-'85 ƒ4.000
adres verkoop
Adm de Ruyterweg 398,
A'dam, tel.. 020-825983.

Autobedrijf Ridderbos
LADA - DEALER
Vanwege het enorme verkoop
succes van ons SAN REMO
aktie-model,hebben wij nu
een ruime keus m goede
betrouwbare occasions met
eventueel 1 jaar BOVAG
garantie en tot 6 jaar
carrosserie garantie.
Nu zeer aantrekkelijke 100%
financienngs
mogelijkheden
TEGEN LAGE PRIJZEN.
Zuidemde 28-30 Landsmeer.
Tel. 02908-1297
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
LADA-DEALER
biedt aan APK gekeurd
2105 1.3
'86/5.250
1200 S
'87/5.250
1200 S
'88/6.750
1200
'86/3.750.
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-992865.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Citroen BX 1400E, LPG '86 ƒ 11.950
p.m./ 190
Opel Ascona 1 6, 4-drs LPG '87 1e eig. ƒ 15.950 . p.m./230
Ford Granada 2300 GL, LPG '81 ƒ 4.900
p.m./ 99
Renault 21 GTS, LPG, 4-drs '87 ƒ 13.950
p.m./210
Mitsubishi Tredia 1400 GL, 4-drs '86 ƒ 10.950 . . . p.m./ 180
Citroen Visa TR Diesel 1700, 5 drs m '87 ƒ 10 950 . p m./ 180
2x Mazda 626 2.0 Diesel LX, hatchb.'87 v.a. ƒ 14 950p.m./ 220
Mazda 626, Hatchback 5-drs met/zonder LPG
'85
2x Opel Kadett 5-drs Diesel 1 6 station'85 v.a. ƒ 9.950p.m./ 170
2x Rat Ritmo 60CL, 5-drs.'85 met/zonder LPG/ 7.950p.m./ 160
Mazda 626, 4-drs. Sedan 20 Diesel '87/19.500 . . p.m'ƒ 215
3x Peug 505 GL, 4-drs met/zonder LPG '86 v.a ƒ 10.950p.m./ 180
2x VW Passat 1600 Diesel 5-drs. '87 va. ƒ 14.750 . p.m./220
Nissan Bluebird 2 O Diesel stationcar 5-drs '83 ƒ 7.950p.m./ 160
V.W Jetta 1600 Sedan 4-drs '83 ƒ 8.950
p.m./ 160
Opel Manta 2 O Hatchback 3-drs '82 / 8.950 . . . p.m./ 160
3x Opel Kadett 1200 3 drs of 5-drs '82 v.a. ƒ 6950p.m./ 140
Nissan Cherry 1300 GL'83 ƒ 6.950
p.m./ 140
2x Volvo 340 GLT injectie 2.0 5-drs '84 v.a ƒ 8.250 p.m./ 155
Audi 80 E 1800 LPG 4-drs Sedan n m '88 ƒ 29.950. p.m./400
3x Honda Accord 1.8EX met/zonder LPG '85 ƒ 19.950p.m./ 170
2x Mazda 626LX sedan met/zonder Ipg 84 v.a. ƒ 8.950p.m./ 160
Citroen BX 1600 TRI, LPG '87 ƒ 16.950
p.m./ 240
Talbot Horizon 1500 GL. 5-drs '83 ƒ 4.950
p.m./ 99
Fiat Ritmo 60 Diesel 5-drs '86 ƒ 6.950
p.m./ 140
2x Nissan Cherry 1700 Diesel 3-drs '86 va. ƒ 8.950p.m./ 165
Rat Ritmo 60 CL LPG '86 ƒ 9.750
p.m./ 170
3x Honda Civic 1200 3-drs. '83 v.a. ƒ 7.950 . . . . p.m./ 145
3x Ford Escort 1600 GL 3-drs '83 v.a. ƒ 7.950 . . p.m./ 145
3x VW Jetta 1600 Diesel Sedan 4-drs '86 v.a. ƒ 14 950p.m./ 220
4x Ford Sierra 5-drs 1800 + 2000 laser met en zonder LPG of
Diesel 2300 '85 v.a. / 10.950
p.m./ 180
BMW 316, LPG '82 ƒ 8 250
p.m./ 150
V W Golf 5-drs. 1600 nieuw model '87 ƒ 14.950 . . p.m./ 220
Ford Escort XR3 i.st.v.n. met veel ace. '83 ƒ 12.950 p.m./200
Nissan Cherry 1300 GL 3-drs '84 ƒ 7.950
p.m./ 150
Toyota Starlet 1300 5-drs '86 ƒ 9.950
p.m./ 195
BMW 520, 6 cil met en zonder LPG '83 v.a. ƒ 8.950p.m./ 165
Opel Rekord 2 OS LPG Sedan '86/14250 . . . . p.m./210
2x Mitsub. Galant 1800 Turbo Diesel '87 v.a. ƒ 12.950p.m./ 210
Mazda 323 autom. 3-drs '82 ƒ 6.950
p.m./ 140
Renault 21 Nevada GTS stat. LPG onderb. '87 ƒ 16.950p.m./ 250
V.W Golf Diesel 3-drs '83 ƒ 7.950
p.m./ 150
Subaru 1600 SXL coupe m st. v.n. '88 ƒ 16.750 . . p.m./250
DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD Citroen Axel TRS. 3-drs '88 ƒ 9.750
p.m./ 170
Skoda 120. LS Sedan '88 ƒ 7.950
p.m./ 150
INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
2x Honda Civic 12 klep 3-drs nw. mod.'86 v a. ƒ 11.950p.m./ 190
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MAANDEN
Ford Escort 1300 5-drs '84 ƒ 8950
p.m./ 165
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
Alfa 33 1300 Milano 5-drs LPG n.m.'SB ƒ 15.950 . . p.m./220
GEOPEND MA T/M ZAT. 09.00-1900 UUR
2x BMW 316 nieuw model '86 v.a. ƒ 17.950 . . . . p.m./240
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR
Renault 11 GTL 5-drs '85 ƒ 8.750
p.m./ 160
2x Mazda 626 20 coupé i.st.v.n.'85 v.a. ƒ 12.250 . p.m./205
Autobedrijf Lokhorst
Toyota Corolla 1800 SX diesel 5-drs.'86 ƒ 9.950 . . p.m./ 175
Hoofdweg 177b Zegveld
Suzuki Alto 3-drs i st.v.n.'84 ƒ 6.950
p.m./ 140
V W Golf Diesel CL. 5-drs.'86 ƒ 13.950
p.m./ 210
(Gemeente Woerden)
3x VW Golf 1600 3-drs. nieuw model '84 v.a. ƒ 10.950p.m./ 180
Tel.: 03489 - 868/853
Volvo 340 diesel 5-drs. i st.v.n '87 ƒ 11.950
p.m ƒ 190
Opel Ascona 1600 LS. hatchb.5-drs LPG '86 ƒ 12.950p.m./ 205
3x Opel Kadett 1300 LS. 5-drs.'85, v.a. ƒ 10.950 . . p.m./ 180
3x Opel Kadett 1600 D 4-drs. Sedan '87 v.a. ƒ 14.500p.m ƒ 220
3x Ford Sierra 2 O met/zonder LPG n.m.'87 v.a./ 16 950p.m./ 235
3x Opel Ascona 1600 D. 4-drs.Sedan '85 v.a./ 7.950p.m./ 140
Nissan Sunny 1600 SLX. 5-drs LPG n.m.'86 ƒ 13.950p m./ 210
Rat Panda 45S 3-drs '86 ƒ 7.950
p.m./140
Mitsubishi Colt 3-drs autom. '84 ƒ 7.950
p.m./ 140
Renault 9 TC. Sedan 4-drs '84 ƒ 6.950
p.m./ 130
Ford Taunus 1600 Bravo i.st.v.n.'82 4-drs ƒ 6.950 p.m./ 130
Honda Prelude coupé '83 ƒ 8950
p.m./ 165
2x Ford Fiesta 1100 Bravo 3-drs '83 v.a. ƒ 7.950 . p.m./ 130
Toyota Corolla 4-drs Sedan 1.3 12 klep.'SS ƒ 9.750 p.m./ 170
Ford Escort 3-drs 1400 CL '86/11.950
p.m./205
Mitsub. Galant 5-drs,station,LPG onderb.'85 ƒ 9.950p.m./ 175
Talbot Horizon 1700 Diesel 5-drs '85 ƒ 8.950 . . . p.m./ 165
Nissan Micra 3-drs GL 1.3 '88 ƒ 13.950
p.m./ 210
Peugeot 104 GL. 5-drs.'83 ƒ 4.950
p.m./ 99
2x Rat Uno 55S, 5-drs. '86 v.a. ƒ 8.950
p.m./ 165
2x Lada 2105 1500 Sedan 4-drs '88 va. ƒ 7.950 . p.m.f 130
Opel Senator 25i autom. overdnve i.nst.v.n schuifdak metallic,
adio trekhaak '87 ƒ 20 950
p.m./ 330
Honda Accord 1800 EX autom 4-drs '85 ƒ 11.950 . p m./205
Honda Civic 1200 GL sport 3-drs ' 8 3 / 7 9 5 0 . . . p.m./ 140
Ford Escort 1X0 3-drs ' 8 5 / 9 9 5 0
p.m./ 175
2x Mitsubishi Cordia 1600 SR coupe '84 v.a. ƒ 9.950p.m./ 175
Ford Sierra 20 GL LPG 5-drs '83 ƒ 8950
p.m ƒ 165
BMW 316 nieuw model '84/13950
p.m./210
Opel Corsa 1200 TRS 3-rs. '84 ƒ 7.950
p.m ƒ 140
V.W Golf GTi 3-rs '83/10250
p.m.f 180
vlercedes 200 sport velg spoiler stereo cass. rookzilver
als nieuw '86 ƒ 35 750
p.m./ 430
"vlercedes 207 verl dubb schfdeur. '83 ƒ 14 750 . . p m./ 220
2x Ford Sierra 2 O stat. met/zond LPG '87 v a. ƒ 17.950p m./ 240

carburateur. Een krukas of een startmotor.

al,

#>QOÖ, Hm. vtpt.

Alia 33 super de lux, WW-glas, 1e eig
'89 ƒ 18 95
Audi 80 1 9 inj, special interieur
'88 ƒ 29 95
Audi 80 LS, LPG, 5-bak, 1e eigenaar
'87 / 23 95(
BMW 316, 2 drs , ww-glas, 1e eig
'86/16.951
BMW 323i, verlaagd, sportvelgen, zwart
'84 ƒ 1695C
BMW 324 Diesel, 5-bak, sport velgen
'87 ƒ 21 95(
BMW 5l8i, ?w met, 5-bak, supermooi
'86 ƒ 18751
BMW 520i, autom , alle opties
'86/19 25(
BMW 520i, LPG, diam zwart, ww-glas
'86 ƒ 19951
BMW 524 Diesel, diam zwart, cent lock
nov '87 ƒ 24 50C
BMW 535i diam zwart, 5 bak, alle opties
'86 / 24 95C
BMW 728i, autom , diam , zwart, alle opties .
'83 ƒ 10951
Citroen CX 2000, metallic, elektr ramen
.'86 ƒ 1195C
Fiat Uno 75 SX, mjec ,nieuw staat
88/1695C
Fiat Croma 20ie, 5-bak, 1e eig
'88/18950
Ford Sierra 20, autom , 1e eig , kanskoop
'84 ƒ 9950
Ford Sierra 20 CL, metallic, kanskoop
'87/14950
Ford Scorpio 2 OGL, 5 bak, metallic
'86/15950
Ford Scorpio 2 OGL, metallic, schuifdak
.'89/26500
Ford Scorpio 2 5GL Diesel, 5-bak, zwart
'89 ƒ 26 950
Ford Mustang 5 O luxe automaat, airco
i '89 ƒ 32.950
Lancia Prisma Turbo D'esel, 5 bak
'88/16.950
Mercedes 190 D, metal, 5 bak, sch.dak
'86 ƒ 25 950
Mercedes 190 D, 5 bak, mooi, zwart
'88 ƒ 36 500
Mercedes 190 D, alpmeweiB, 5 bak, supermooi '89 ƒ 44 750
Mercedes 190 E, sportvelg .
..
'89/49950
Mercedes 190 E, zeer mooi, alle opties . .
'89/45950
Mercedes 190, benzine, 5-bak, metallic
'86 ƒ 28 950
Mercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw staat .
.'87/36950
Mercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak
'87/38950
Mercedes 200 benzine, airco, uniek mooi
'87/37500
Mercedes 200 benzine, sch dak, LPG, sportv
'88/41500
Mercedes 230 E, rookzilver met, 5-bak, doorlock '86 ƒ 36 500
Mercedes 230 SE, coupe ,autom , zeer apart
'85 ƒ 23 500
Mercedes 250 D aut, schuifdak, mooi
'86/38950
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat .
'84/74500
Mercedes 300 D aut, sportv, alle opties
'87/49500
Mercedes 300 TD station, 1e eig , alle opties . '85/23950
Mercedes 300 E, aut, schuifdak, sportv
. . '87/47500
Mercedes 380 SE, metallic, sportv, 1e eig
'84/26500
Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties .
'85/39500
Mercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties . '87/39950
Mercedes 500 SE, aut, Pullman, alle opties
'86/54750
Mercedes 500 SEL aut, sportv , Pullman . . '86/49500
Mitsubishi Sapporo 2 4i,autom., 4-drs
'88/28950
Opel Kadett Club, antr met., 5-drs, nieuw staat '90/22500
Opel Kadett, 3-drs, LPG, metallic
.
. . 86/12750
Opel Manta GTJ, metallic, pullman int
. . '85 ƒ 14 950
Opel Omega 2300 diesel, 5-bak, metallic
. . . '88/19950
Opel Senator 2 5 E aut, comfort-pakket . . . . ,'86/19950
Peugeot 205 XE 1100cc, 1e eigenaar, rood . . '90 ƒ 15.950
Pontiac Rero, aut., sportcoupe, UNIEK
. . . '85/26950
Porsche 911, uitgevoerd als 935, top 295 km/p u . ƒ36000
Porsche 924, 5-bak, met, uniek mooi
. . . '82/21750
Renault 25 Monaco, metallic
'88/22750
Renault 25 GTX, automaat, schuifdak
'88/21750
Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
'85/10950
Suzuki Aito, 3-drs, verbruik V20, metallic . . . . '83 ƒ 5900
VW Golf Diesel, 3-drs , ww -glas . .
. . . '88/16950
VW Golf GTi, 2-drs , diamantzwart, 5-bak . . . . '88/23500
Volvo 340 DL Diesel, 4-drs, ww -glas, 5-bak
'88/15750

Of het nu een waterpomp is of een
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± 150 AUTOMOBIELEN IN VOORRAAD

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD
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autolak

T k. pracht Opel Kadett 1 2
3/81. ƒ 3750. 5 drs HB nwe'bnd
uitlaat, APK 5/91. 020-968216

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

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purrnerend 02990-22551.
Opel Ascona 2 LS, 2 drs b.j
'79. Autobedr. J. Wals,
02902-1697
Opel Kadett 16D b j '86
km.stand 106000, kl. wit.
Prijs n o.t.k. 02972-4588

ZET NU UW AUTO IN

''; :J1 ChryilerWindsor l

3 Chevrolet
-1950-Sedjn

Adverteren ïn SHOWROOM is de steste
manier orn uw auto te verkopen en er
één cadeau te krijgen.SHOWROOM,de autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

5 Buick Super

^B

^H ^^^^.

1961

^^^^^

1^^^^

^^^^H i^^^H ^M

B Cadillac
Eldorado Seville

7 Ferrari 250
GT01963

6 FordT-Blrd

1950

IH

^IB

^B

^1 ••^•i ^^^^^

GOED
VOOR
EEN
AUTO
Ja

'

ik wil mijn auto verkopen en ik wil er ook best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-/eurocheque
ter waarde van de kosten van de advertentie in.
,
'
Stuur mij als cadeau het model nr.:
zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs
in.
6%
ex.
6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor"! letter. Minstens 3 regels beschrijven.

f

ü
1
Dl
Si 2

l 34
|

Een auto cadeau!

6
7
8
9
10

Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
Startdatum*:
Telefoonnummer:

_

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

'• U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
. Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
afgeven bij het Parpol, Wibautstraat131 / Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54 - 56; Purrnerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
'
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Opel
Opel Ascona 1 6 S, '81, Ipg
groen met, radio/cass/stereo
trekh Autobedrijf J Wals
Tel 029021697

Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions
Emopad 43 Geldrop Zien is"
kopen info 040 862483

• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden m
.SHOWROOM ' is de manier
Tel 0206658686

. . «a, cft

. (i.vlikvvyj;

<**"-<vw.(

Randstad
heeft volop
werk

'IIS

12
75.
«e
:6

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Peugeot
309 XL Diesel, 10 87, 604 STI
automaat, 5 82 BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020 6627777
COBUSSEN Amsterdam
Sinds 1930
LEEUWEKEUR gebr auto's
Peugeot 205 XE accent 86 '88
Peugeot 205 La Coste
85
Peugeot 205 XLD
12 87
Peugeot 309 1 3 profil
'86
Peugeot 505 GL Break
'87
Ook andere merken o a
Fiat Uno 45S
Fiat Uno 60 diesel
Volvo 360, LPG
VW Golf CL
GL enz enz
3 Mnd 100% garantie
aanvullende gar mogelijk

Rover
Rover uw dealer, ook 800 De
Off ROVER DEALER
Pim v Rootselaar Rhôneweg nieuwe 200 nu aanwezig Gar
Boom Aalsmeer 02977 25667
4042A'damSldijk-131375

Skoda
'87
'87 Skoda 130 GLS, eind '86, 1e T k Skoda 105 S 10 88, kl wit,
30 000
km, ƒ5000 Tel 020911867
'88 eigenaresse,
'84 ƒ5750 Tel 020250096

Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020121824

Subaru
Subaru Mini Jumbo 5 drs radio |
1e eig , '85 Motorisch perfect
Vrpr ƒ3750 Tel 075-160057

Lonst Peugeot
AMSTERDAM CENTRUM
104 ZL
82 ƒ 2750
104 GL
'80 ƒ 1750
505 GR
'82 ƒ 4500
505 SR
82 ƒ 4950
505 V6
'88/38000
Alle auto's met
3 Maanden Bovag Garantie
tevens service en reparatie
2e Wetenngdwarsstr 43 t/m 47

I

SUBARU

T k weg auto van de zaak VW Polo '85, (3DC), blauw,
uitst 2'/2 jaar jonge VW Golf 72500 km, APK 4/91, 1e eig,
GT4 1 8 l met Necam gasmst i z g s t ƒ7500 020750907
ƒ17500 Tel 023312658
VW polo Fox, 11/87, bl perf
VW Kever '72, 1300 De Luxe st, elke keuring toegest
kl Sumatra groen, ƒ900
ƒ10500, Tel 020165146
Tel 020223872

Volvo
Ron Geurs Personen Auto BV Volvo Amazone 1965 iprst
Voor exclusieve Volvo's
veel nwe onderd APK gek
A'dam Oost Info 020 920505 ƒ4600 Tel 02940 17934
Volvo 340 GL Sedan 10 85,
km 42000 APK 4-91 grijs metal
Pr n o t k 0297568093

Bedrijfsautos

HEERE B.V.

Volvo 343 DL, bj '80, APK tot Ford Escort 1 3 Handy VAN, '84
feb 91, rijdt op gas, km st en '85, ƒ 5750 en ƒ 6500 Nissan
VOORJAARSAKTIE 178000, ƒ2000 020236406 Urvan Diesel (aannemeruitv),
MOOY EN ZOON GRATIS PAKKET t w v ƒ 100C Volvo 345 DLS 2 Itr, gas, bj 2-'87, ƒ 14 500 BEREBEIT, Am
steldijk 25, 020 6627777
op alle nieuwe MINI Jumbo s '81, 133000 km
blauw,
v h Museum autobedrijven
Alle kleuren en types uit
ƒ3800 Tel 020479915
off dealer A'dam A'veen e o
voorraad leverbaar
Voor nieuw en gebruikt
Reeds v a ƒ250,- p mnd
Zonder aanbetaling rijdt u bij
Ruysdaelkade 75. A dam-O.ZJ
ons m een nieuwe MINI Jumbo
Totale opheffing alles moet weg
Info: 020-6623167 732853
Blasiusstraat 13 19, tel
Aanbieding geldt tot eind mei
l 020 939656/719154/6622204

Accessoires en onderdelen

AUTOBANDEN

Suzuki

Tel 020237669

T k pracht Peugeot 205 1 1
Accent 87 ƒ11500 APK 1/91 voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel
m perf st 02968 94300
020 799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020 713581
T k pracht Peugeot 305 GR
station m '84, ƒ4450 Nwe
bnd, APK 11/90 020968216

l KUPERUS PEUGEOT

T k geheel in nw st verkeren
de zwarte Peugeot 205 XL, b]
89 weinig km, 5 bak + dig
Grundig radio cass ree Pr
n o t k Tel 020109785

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

voor A'dam Noord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908 4343
Diverse Alto's
Bouwjaren '84 t/m 88
GA en GL 3 en 5 drs uitv
Off Sub dealer Wim v Aalst,
Bozenhoven 119, Mijdrecht

R 25 GTX 1 '86 R 5TL, 1 '83, R 5 TL, 85, bl met, i z g st,
72 000 km , met div ace , pr
R 9 GTX LPG, 11 '87
BEREBEIT,
Amsteldijk
25, n o t k Tel 0297569509
020 6627777

Tel 0297984866

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam SI dijk info 865511

SEAT AUTO KOHLER SEAT
v d Madeweg 23 bij Makro
A'dam
0206686146

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeas
weg 17, A'dam, 020 148385
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502 5435
Lid Nevar

Goedkope autoverz met ter
Autoverz met lage premie
mijnbet 100% autolening Bel
Geldlening voor auto/ooot
of bezoek onze infowmkel De
caravan Celie Assurantiën
Rijpgracht 2, A'dam
Tel 020 416606 Fax 456174
Tel 020 869356 PWO Ass

- Tvcséaurané

. 13796

ATTENTIE

bezorgen

önnehoeb l
Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280
Wij vragen voor het seizoen

vanaf maandag
30 april gaat

Pizzeria Restaurant

VIDEOTHEEK VIP

Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796
Margherita
9,00

VIDEOTHEEK

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili
gmgssystemen
Valkenbur
gerstr 134 Tel 020240748

Autoshop J Schievmk, Rozen
gracht 697173, A'dam Tel
020 234986 Accu s, impenals,
ladder- & fietsdragers Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's Grote sorting onderde
len, gereedschappen & autolak

Autofinanciering en verzekering

VW Polo Sedan, bordeaux, 7- T k VW Camper Joker in prima
85, 47000 km, radio, verstr staat met tent Prijs ƒ15500
Tel 020-315537
Vrpr ƒ9400 0252017091

02507

over naar

Haarlemmerweg 113115 A'dam, 020812402/820581

Toyota STARLET 12 Valve,
eind 87, nwe LPG, 1e eig,
ƒ10900 Tel 020-250096

Volkswagen

Seat

A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jirnmink
Asterweq 24A A'dam 364702

RIMINI

met kaas en tomaat

Amara

11,50

met kaas, tomaat, pikante en knoflook

Napolitana

Voor een bedrijf in de Cruquius Het betreft hier een
gecombineerde functie waarbij u over een goede
typevaardigheid dient te beschikken De telefooncentrale is
klem en modern Deze full time functie is voor ca 6 weken

Horecamedewerkers m/v
Voor diverse hotels in de omgeving Zwart/wit kleding is een
vereiste Enige gerichte werkervaring is een pre Zowel losse
als aaneengesloten diensten zijn mogelijk en er wordt op
wisselende tijden gewerkt

Garage ROBE gespec in rem
men en fricties Comeniusstr
455, 020 177388 Lid BOVAG

Autoverhuur
9

Auto huren
niet duuri
bij

Dagelijks hebben wij vele diensten bij verschillende
instellingen in de omgeving Zowel dag als nachtdiensten
behoren tot de mogelijkheden Bent u full-time of part-time
beschikbaar kom dan bij ons langs
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel 023-29 19 39.
Heemstede, Binnenweg 49

-ir randstad uitzendbureau

Ouke Baas
Luxe en bestel
3 m3 t/m 38 m3
020 794842
020 908683

Rijscholen
1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop1
overdag
020 853683
's avonds
020181775
Purmerend
02990 34768
Zaandam
075 174996

AUTORIJSCHOOL DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel Adam 020942145
Adverteren in
SHOWROOM
FAX 020 6656321

Autosloperijen

(s)loopauto's

APK „NOORD'
continu autokeuring, geen afspraken, geen reparaties, ƒ 75,all m Let op het juiste adres
Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
A'dam Noord Tel 020 362690

2e Jan Steenstraat 42 48 A'dam Oud Z Tel 020 763829
Amsterdam Noord Hamerstr3-15 Tel 020360401

Renault

APK keuring geen afspraak
klaar terwijl u wacht Ook repa
raties en onderhoud Gar
West Center 122476

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT vrijwaring RDW

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT
v d Madeweg 1. 020-6683311
(Maasl Melroslal. D'drecht

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt mcl
APK en leen auto ƒ299
Geldig voor 90% alle merken
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020995176

Telefonist/typist m/v

Ziekenverzorgenden/
verpleeghulpen m/v

Service en reparatie

voor zeer lage prijzen

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

DIVERSE MERKEN
Fiat Panda 750 CL 89 11 850
Ford Scorpio 20 CL87 19900
Ford Scorpio 20 GL87 21 ~ ~ ~
Renault 9 GTX LPG 86 11
Seat Ibiza 1 5 GLX 89 18750
Volvo 740 GL
8620500
WESTELIJK HALFROND
Amstelveen Tel 020455451

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11

O«, Hol ,.

Tel 029076572

Opel Ascona 19,4 drs 79, apk
4 91/1200 02904 208 tevens
aangeb voor ond Renault 18
stat bj '81

PEUGEOT
205 GE 67 000 km 84 8 900
205 GE 80 000 km 86 10450
205 GL 63000 km 85 10750
5 GR 50000 km 88 18250
205 GRD 65000 km87 18900
205 GT 32 000 km 87 17500
205 XE 5 500 km
8918900
205 XE 49 000 km 8712750
205 XL 53 000 km 8510600
205 XLD 78 000 km 87 16750
205 XL 15000 km 89 19250
205 XR 43000 km 87 16900
205 XR 34 000 km 87 17500
205 XR 49 000 km 89 19250
205 XRD 70000 km 87 16000
205 XS 60000 km 87 16950
205 XS 74000 km 87 16750
205 XT 66 000 km 8614900
305brGR111000km84 7950
305 GT 98 000 km 84 7 950
305 GTX 111 000 km86 11 750
309 GL 1 1 56 000 km86 12 950
309 GL pr 51 000 km87 16 750
309 GL pr 34 000 km87 17 800
309 GR 110000 km 86 12650
309 XE 23 000 km 8818500
405 GL 1 4 38 000 km88 21 900
«35 GRD 42000 km89 34000
405 SR 1 6 82 000 km87 22 500
505 GTI 90000 km 85 12500
505 Sel 110000 km85 11 250

>,,„> •

»Ö, nteuvksla model , ,feO£B, ƒ !42J>0 000000000

Km, piaatiej / "0900 feite
teur b

Ascona 13 HB '83/5250
AUTOSERVICE WETTER
Kadett 1 3 LS LPG, 86, '87 en
'88 Kadett 1 3 LS LPG, 5 drs
station, 1 '86, Kadett 1 2,1 81
BEREBEIT
Amsteldijk
25,
020 6627777

KOUDIJS PEUühUI
3 maanden garantie op ar
beidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar mogelijk

. . _il, (6 «IM

"e LPG, stsaigiv met, 95.OOG

HOOGSTE PRIJS
Tel 020198691

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020361178/029076248
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken alle bouwjaren
Ravenstijn 025025435

Autorubnol. SHOWROOM verschijnt elke /r |daq m Het
Parool
Doarnaribl e!l<e wc el in alle edities van Weel media t w
Ambterdams Stadsblad Bt ileinelderlsc Courant Ditrncr
Courant Do Nieuwe Bijlnu r Nieuwsblad Gaasperdam
Nieuwsblad Di Purn er De Zaanse Ge/ nsbode
De Nit uwt W c ( J t ) c r Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uilhoornse Courant De Ronde
Vent r Aalsmet rek r Courant en ZancKoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven'
Telefonisch van maandacj t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020 6656321
Schnlteli|k Vul de bon in en 7end de?e aan
SHOWROOM Postbus 156 l 000 AD Amsterdam
Algeven kan ook Het Parool Wibautstraal 131 of Rokin
1 1 0 An sterdam

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop schadeauto's
Tevens verkoop van alle mer
ken onderdelen Gespeciali Het HOOGSTE BOD'" Bel
seerd m verkoop van motoren voor vrijblijvende prijsopgaaf
Inbouw mogelijk Osdorperweg Loop sloop en schadeauto s
520 A, Amsterdam Osdorp met vrijwaring Tel 020754193
Tel 020107566

Afgeven kan ook bt| de volgende Weekmediakanto en
Amstelveen Dorpsstraat 54 56 Purmerend Weerwul 19
Uithoorn Stationss'raat 70 Weesp Nieuwstraat 33
Zandvoort Gasthu splei i 12

• SHOWROOM De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Elke week m Het Parool en
alle nieuws en huis aan huisbladen van WEEKMEDIA
Tel 0206658686

Wat kost een advertentie m SHOWROOM?

Auto's te koop gevraagd
Koop
of VERKOOPPLAN
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met NENP Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023365206
vnjw bewijs Tel 020 105478

Alle opdrachten bowel telefonische als schntte!i|ke die
voor dinsdag 16 00 uur of doi derdoq 20 00 uur in ons
bezit zqn worden de volgt nde dag reeds geplaatst
Totale oplage 730 000 exemplaren

3 regels
Voor elke extra regel
mm-pnjs
mm-prijs met vignet

ƒ 25 ƒ11,ƒ 5,68
ƒ 6,10

Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

HOOGSTE PRIJS
Adverteren in , Showroom
voor elk merk auto, a contant,
Tel 020 6658686
met vnjwanngsbewijs, geen
FAX 020 6656321
sloopauto's Tel 0299037825 Postbus 156 1000 AD A dam

020-665 86 86

HEIËRMAN SCHOONMAAKBEDRIJF

Bakkerij Seysener

vraagt voor de aankomende
vakantieperiode

vakantiehulpen m/v
voor diverse objecten in de regio.
Aanmelden na 18.00 uur

02507-19292

vraagt met spoed

part-time
verkoopster
liefst met ervaring
Bakkerij
Seysener

ERVAREN
SERVEERSTERS/KELNERS
OOK EVENT. PART-TIME

Haltestraat 23
Tel 02507-12159

13,00

met kaas, tomaat en ansjovis

Salame

13,00

met kaas, tomaat en salami

Funghi e salame

14,00

met kaas, tomaat, champignons en salami

Rimini

max. leeftijd 25 jaar.

WORDT U EEN VAN RIIMKO'S
BEVOORRECHTE KLIËNTEN?

Ervaring met terras- en restaurantwerk is
vereist.

13,00

kaas, tomaat, champignons en ham

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 12070
(achter de Grote Krocht)

Dit wordt dan de
videotheek met de
grootste en meest
uitgebreide kollektie
videofilms van
Zandvoort.
Om dit heuglijke feit te
vieren kunt u
tegen inlevering van deze
advertentie

1 FILM HUREN

Quattro stagioni

14,50

met kaas, tomaat, ham, ansjovis, olijven, artisjokken en champignons

Al tonno

14,50

met kaas, tomaat en tonijn en ui

Marinara

15,00

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis

Calzone

15,50

dichtgevouwen pizza met kaas, tomaat,
champignons en ham

Siciliano (vegetarisch)

met kaas, tomaat, paprika, champignons, ui
en artisjokken

Pizza di Shoarma

15,00

CONFETTI

15,00

kaas, tomaat, gekruid gegnlld vlees (shoarma)

Hawaii

13,50

met kaas, tomaat en ananas
Geopend van 16 00 tot 22 00 Maandags gesloten

Bezorging door geheel Zandvoort.
Ook voor andere Italiaanse gerechten zoah
lasasna en süaehetti
Woonruimte
aangeboden
voor 1 persoon best.
uit woonkamer met
keukenblok en
koelkast,
slaapkamer, douche,
toilet.
Tel. 02507-17279.

DE RENAULT 19 BROADWAY. VOOR EEN SELEKT PUBLIEK.

U moet er wel snel bij zijn
Want van de Renault 19 Btoachvay
zijn er maar 750 gemaakt
De BroacKvay is een speciale
uitvoering van de sukscsvollc
~) Renault 19
Met zwarte
carrosserie,

voor slechts

1 GULDEN

Het 1e nummer van het
exclusieve magazine

per dag of 1 dagfilm voor
slechts 2,50 één dag

WONEN NU

Deze aanbieding is geldig
vanaf 30 april 1990

is uit
Voor Zandvoort, alleen bij

gratis af te halen
Jhr. P. N. Quarles v. Uffordlaan 2

Aanbieding:

shirt-capuchon

zonweiend glas, toepasselijke
stnping en uw eigen
"sciic hmitee' nummer
Pi ijs vanal l 25495,mclusict BTW,
cxclusiel

RENAULT

^w*""

Autobedrijven Rinko

div. kleuren
2 voor 40f'
Haltestraat 14 A

Cuucstiaat 8-10, 2041 CD Zanclvooit, Tel 02507-13360 (sho\\i)

Rond uw veertigste begint het gedonder in de glazen.

Beach and Bodyshop,
Grote Krocht 20 b

LET OP!
mfortcïbel brood leesdoel. Geen merkbare verlev<iM het beeld. En neen gewenningsperikelen.
dvios. Wij hebben ook een fol-

Rodenstoch

Rodenstock Progressiv S.
De doorbraak in multifokale glazen.

iedere week speciale lingerie aanbieding!

„DEZE WEEK" div. katoenen setjes van Lovable
B.H.
29,95
Slipje
22,95
52,90

SLINGER OPTIEK
GvciiploüT.-.i-Tc] opticien, oplonietrist o.v. .
iy.nlahl.-'.^peeialBt A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort, tel. 02507-14395
L'.-vi--r<nv"icr van ,iilc ziokenio.-yken.

39,95

NU

Alle dieren voor een
koninklijk maal
naar

DIER.PLEZIER

Op alle andere lingerie o.a.
Le Femme, Gossard, Bordeaux enz.
bij inlevering van deze advertentie

10% KORTING

grote krocht 24,
zandvoort-02507-12301

qrote krocht 20
zand voort

Kwekerij
P. van KLEEF

Rood, luit, blauw, oranje
Met een bloemetje van Erica
nog meer franje.

STRUIKEN EN
HEESTERS
groenblijvend en
bloeiend
Vaste planten
Bemesting border
en gazons ook
biologisch

Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

SERVICE

Paap

Maandag Koninginnedag
GEEN VERS BROOD

BOOMGAARD

maar wel vers Oranjegebak
weekendaanbieding

Grote Krocht, Zandvoort, tel. 13529

aardbeischelp

KLAAR TERWIJL U WINKELT

COMITÉ VIERING NATIONALE
FEESTDAGEN ZANDVOORT

Koninklijke maaltijd

PERGES

AART VEER groente en fruit ROMMELMARKT

9.00 tot 15.00 uur

Belegen Goudse
500 gr. nu voor
maar

KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT
Parf. D.A. Drogisterij

KLEUTERVOORSTELLING
8.45-10.15 uur

Gemeenschapshuis met
optreden van de clown
Ronald McDonald

Biogarde yoghurt

2,98

DE TROMP Wij zijn 30 april en 5 mei
van 9.00 tot
17.00 uur.
EL geopend

OPENING KONINGINNEDAG

Raadhuisplein
Muziek: IJmuider Harmonie
Vlaghijsèn: Scoutinggroepen
De Buffalo's én
Willibrordus.

10.30 uur

Deze week:
BALK
BAKT
Taart maison
BETER
c -7 c
BROOD
O5 f O

Toespraak: Burgemeester

Vers brood - Oranje tompoes Oranje gebak

Oplaten ballonnen door de
kinderen.

15.00-17.00 uur

Speelplaats H. Schaftschool.
Inschrijving ter plaatse van
14.30-16.00 uur voor de
spelen:
Vliegende bal; Koppen
gooien; Puntenbillard;
Ezelrace; Dansende fietsen.

teisburo Zonvaart
Grote Krocht 20 ZandVOOft
Tel. 02507-12560

ORANJEBAL

20.00-01.00 uur

Slipjes van

Haltestraat 7
Zandvoort
.•

Grand Place Grandoradopark
a.d. Vondellaan, m.m.v.;
Dansorkest Freeway;
Entertainment: Lion O'Neill;
Toegang vrij.
Garderobe verplicht.
!

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente
Zandvoort, het Holland Casino, Elisé Beachhotel en MacDonald's, Grand Dorado,
alsmede andere begunstigers.

^>jr '^^^'-Vttvi^^r ~ ' • - .^^^ v^'^p'i i" i JF

TP HilHl OPTIE K
Tel. 02507-12174

KOMT!
TIJD: 8.45 tot 9.45
PLAATS: Gemeenschapshuis

Wereldberoemd
in héél
Zandvoort

Vanaf 1 mei

7 dagen p.w. geopend
van 10.00 - 22.00 uur
jacob van heemskerkstraat 6 / zandvoort
postadres: postbus 159 / 2040 AD zandvoort
telefoon 02507 - 13909
Leuke
kollektie
van
O tot 12 jaar.

. .

Haltëêtraat 5, Zandvoort

(spaar onze kassabonnen, uitgezonderd geneesmiddelen)

Voor de oudere jeugd kan
worden deelgenomen aan;
Klepelhangen; Hometrainen.

ANVR

T. C. van der Schelde

Kerkstraat 31, Zandvoort

DATUM: Maandag 30 april

Voor elke prijs op Reis met KINDERSPELEN

Aparte Lingerie van o.a.
C harnas en H ui t

DE GAPER DRUGSTORE
Uw Zandvoortse speciaalzaak voor
al uw parfumerie, cosmetica en
geneesmiddelen.

Aubade: Zandvoorts
Mannenkoor, Zandvoorts
Vrouwenkoor, Folklorever. De
Würf Zamor.

Maandag: Koninginnedag
Geopend van 8-12 u.
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WINKELMEISJE ± 17 jaar

Prinsesseweg

Grote Krocht 25, Zandvoort, tel. 14404 ^_____^^_

.•-•v-.V

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL 12865

Gevraagd:

Programma Koninginnedag 30 april 1990.

gratis geschild

volle en halfvolle
2 bekers voor

1,50

geopend tot 12.00 uur

HERMAN HARMS

Grote Krocht 22 - Zandvoort

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

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Wethouder Aukema heeft bij vertrek nog enkele goede raadgevingen

'Een eiland is horizonvervuiling in optima forma'
'financiën'. "Het grote voordeel
daarvan heb ik altijd gevonden, dat
het hele scala van zo'n gemeentebegroting aan je voorbij komt. En dan
vooral de vraag: 'hoe kan ik met beperkte middelen zo efficiënt mogelijk omgaan, om alles wat burgers
vragen zo goed mogelijk in te vullen?' Dat is vreselijk interessant. En
zo nu en dan kleun je daar natuurlijk mee mis". Volgens hem is er een
aantal zaken dat in het verleden anonderwijs, culturele zaken, perso- ders gedaan had moeten worden.
neelszaken en organisatie, die hij behield bij de verkiezingen dat jaar. De
PvdA kreeg toen 4 raadszetels en Locatie
Een voorbeeld daarvan: "Tegen
miste op een haar na de vijfde. Daarvoor kwam men een stuk of vijf alle adviezen in slaagde een stevige
politielobby erin het nieuw te boustemmen tekort.
Over de laatste verkiezingen wil wen politiebureau van de locatie
Aukema liever niet zoveel meer zeg- Sterre der Zee weg te houden. De
gen: "De landelijke trend was een meerderheid van de raad was daarachteruitgang van ongeveer 14 pro- voor gevoelig, dat heeft een hoop
cent, in Zandvoort was dat meer dan geld en sociale woningbouw gekost".
"De aanbouw van het raadhuis
27 procent. Dat betekent dat die dertien procent op het conto komt van kreeg een echt Hollandse benadede wijze waarop wij vooraf in het ring: de buitenkant de ene, de tainnieuws geweest zijn en toch ook op nenkant de andere architect". Een
gebouw geheel gericht op efficiënte
de kandidaten".
dienstverlening en op een andere locatie was volgens Aukema misOpschieten
schien nog niet zo gek geweest.
Maar de tijd ging door en Aukema
Wat het circuit betreft zegt Aukema nu: "Ik hoop echt dat wanneer de heeft zich de afgelopen jaren taeMilieu Effect Rapportage rond is, hoorlijk ingezet voor automatisemen nu eens zal opschieten het cir- ring en reorganisatie van het gecuit in zijn nieuwe vorm te gaan op- meentelijk apparaat. Dat laatste is
bouwen. Wat ik dan ook verder van vrijwel rond. Tijd dus om naar de
de racerij vind, er is een besluit ge- toekomst te kijken, dat vond hij
nomen om de nieuwe accommoda- dinsdagavond kennelijk ook, toen
tie - als die er moet komen - in Zand- hij bij zijn afscheidsspeech vriend
voort te bouwen. En er is immens en vijand de oren waste met een - op
veel geld in gestoken om te komen humoristische toon gebrachte reeks raadgevingen. Zo werden ideetot het verleggen van die baan".
Aukema heeft zich goed op zijn én voor een jachthaven gereduceerd
plek gevoeld met 'onderwijs', getui- tot 'opgefokte plannen' waaraan
ge zijn stevige bijdrage aan de huidi- geen aandacht moest worden bege schooladviesdienst, waar hij trou- steed, omdat zij tot niets zouden leiwens best trots op is. Maar ook met den. "Rendabel is het nooit", aldus
Aukema.

ZANDVOORT - De Prix
d'Humanite die jaarlijks door
de Lions Club in Zandvoort
wordt uitgereikt, gaat dit jaar
naar zuster Truus Lemmens.
Deze religieuze is in Zandvoort
al lang geen onbekende meer.

ZANDVOORT - "Een eiland voor de kust? Nooit aan beginnen". Het is een van de goede raadgevingen waarmee wethouder
Aukema dinsdagavond afscheid nam van de gemeenteraad.
Deze markante persoonlijkheid heeft twintig jaar lang onafgeDroken een aandeel gehad in de Zandvoortse politiek. Dinsdagavond nam hij afscheid van de gemeenteraad en schonk de
jemeente daarbij een litho van Aart van Dobbenburg. Morgenmiddag is er van 16.30 tot 18.30 uur een afscheidsreceptie in het
Raadhuis.
Die twintig jaar heeft Aukema namens de PvdA zitting gehad in de
Zandvoortse gemeenteraad, waarvan vijftien jaar als wethouder. In
september 1970 trad hij toe tot de
raad, met de afspraak om halverwege de rit Kerknian op te volgen. Dat
jebeurde iets eerder, in januari 1972
werd hij wethouder en kreeg hij de
portefeuilles die al van voor de oorog in handen van de PvdA (SDRP)
waren geweest, financiën en onderwijs.
Dat duurde tot september 1982. In
dat jaar moest de PvdA een slag verwerken. De partij had zich bij de
gemeenteraadsverkiezingen van dat
aar nogal kritisch opgesteld ten opzichte van het circuit, wat verlies
van een zetel opleverde,' van vier
naar drie. Ook bij de college-onderlandelingen vormde het circuit een
breekpunt, met name de'voorwaarde van de PvdA dat op l januari 1984
moest zijn voldaan aan de eisen betreffende de geluidhinder. Hoewel
de circuitdirectie aangaf dat deze
datum niet haalbaar was, bleef de
achterban daar aan vast houden,
waardoor Aukema voor de volgende
vier jaar tussen zijn fractiegenoten
cwam te zitten.
In 1986 belandde hij naar aanleiding van het aftreden van de diverse
wethouders weer achter de collegetafel, met de portefeuilles financiën,

| Weekenddiensten
Weekend: 28/29 maart 1990
'OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
4444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
4MBULANCE: tel. 023-319191 (Onjevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarneming, inlichtingen daarover via
iet telefoonnummer van de eigen
huisarts: J. Anderson, 12058; B. van
Bergen, 19507; C. Jagtenberg, 13355;
Mol, 15600;, P. Paardekoper,
16737; H. Scipio-Blüme, 19507; F.
Weenink, 12499. Avonddiensten van
17.00 tot 08.00 uur, weekenddiensten
an vrijdag 16.30 tot maandag 08.00
uur. Spreekuurtijden in het weekend (voor dringende gevallen): zaerdag en zondag 11.30 en 17.00 uur.
Aanvraag huisbezoek voor 10.00 uur
s morgens. Inlichtingen omtrent de
diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
•Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W.
Veutel, tel. 13073.
rVijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandroort,
tel.
02507-14437, bgg:
323-341734.
Merenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
5847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.
velzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel
"andvoort
(tevens
pension)

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

Eiland
Voor een eiland als een soort
'strandbooreiland op 200 meter afstand met een wandelpromenade op
een woud van palen die na een jaar
door zand, zout, zee en zon zijn aangetast'. "Nooit aan beginnen, horizonvervuiling in optima forma".
En verder, vooral ten behoeve van
de woningbouw: "Laat de spoorbaan
onderduiken bij de Keesomstraat en
niets staat ruimtelijk een natuurlijke samenvoeging van een gedeelte

De opening van Koninginnedag is
om 10.30 uur op het Raadhuisplein.
Burgemeester Van der Heijden
houdt dan een toespraak, de scoutinggroepen De Buffalo's en Willibrordus hijsen de vlaggen en de IJmuider Harmonie verzorgt de muziek. Bovendien zullen het Zand-

Veekend: 28 - 29 april 1990

Burgerlijke stand B
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Periode:
10 - 23 april 1990
Ondertrouwd
Van den Nulft, Gerrit en Wisman,
Wilhelmina
Gehuwd
Driehuizen, Arend Jacob en Stoltenborgh, Yolanda Louise Dolores
Geboren
Sebastian L., zoon van: Van Tiel,
Frederic Charles en Brouwer, Juliette Caro
Kenneth, zoon van: Zwemmer, Ronny en Paauw, Marjan Petronella
Sanne, dochter van: Visser, Jacob en
Van Wilpen, Martine Cornelia
Nikita, dochter van: De Grauw, Rotaert en Pinheiro, Trudy Jacqueline
Overleden
Groot geb. Alderlieste, Sia/oud 82
jaar
Alders, Christiaan Arend, oud 89
jaar
Schaap, Jacob, oud 84 jaar
Brouwer, Henriëtte Maria, oud 57
jaar, e.v. Bonset
Zwaag geb. Langedijk, Cornelia Johanna Josephina, oud 93 jaar
Jonkerman, Coenraad, oud 57 jaar

Subsidie voor
woningverbetering

• "Een eiland?
Nooit aan beginnen, hprizonvervuiling in optima
forma",
aldus

ZANDVOORT - Voor de verbetering van eigen woningen is
voor 1990 een subsidiebedrag
van ƒ66.470,- vastgesteld. Het
gaat daarbij om woningen die
door de eigenaar bewoond
worden.

wethouder Aukema, die dins-

dagayond
afscheid nam van
de

gemeente-

raad.
Foto Berlott

een goed plan kunnen maken, een
haalbaarheidsstudie is het eerste
wat je zou moeten doen". Daarna
vervolgde Aukema zijn verhaal weer
'met beide benen op de grond'.
Aukema laat een voorjaarsnota
Financieel
achter waarmee hij lof oogstte bij de
Er komt ruimte vrij op het land en overige raadsfracties. Over de finanje hebt maar met één eigenaar (Ne- ciële situatie zegt hij: "Ik denk dat je
derlandse Spoorwegen, red.) te ma- voor de komende vijf jaar met een
ken. Stedebouwkundigen zouden wat voorzichtig beleid niet meer in
van het noordelijke gebied meer m
de weg. Daarin zijn grote moeilijkheden te overwinnen, maar er zijn veel
voordelen.

voorts Mannenkoor, het Zandvoorts
Vrouwenkoor, Zamor en folklorevereniging De Wurf verzorgen een aubade. Daarna kunnen de kinderen
hun ballonnen oplaten.

Rommelmarkt

Voor de kinderen is er in het Gemeenschapshuis van 08.45 tot 10.15
uur een kleutervoorstelling met een
optreden van de clown Ronald Mc.
Donald. En uiteraard de kinderspelen, van 15.00 tot 17.00 uur op de
speelplaats van de Hannie Schaftschool (schuin tegenover postkantoor). De inschrijving vindt ook daar
plaats vanaf half drie. De spelen zijn:
vliegende taal, koppen gooien, puntenbillard, ezelrace en dansende
fietsen. Voor de oudere jeugd: klepelhangen en home-trainen.

Vandaag en morgen kan men tussen 13.30 en 16.00 uur in het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein
nog inschrijven voor een marktkraam, zowel voor Koninginnedag
als voor Bevrijdingsdag. De kosten
daarvan zijn respectievelijk ƒ35,- en
ƒ40,-. De rommelmarkt op 30 april
wordt als vanouds gehouden op de Oranjebal
Prinsesseweg, van 09.00 tot 15.00
Een bijzonderheid dit jaar is een
uur. Tientallen zo niet honderden groots Oranjebal, want het is al weer
mensen zullen daar weer hun over- een jaar of vijf geleden dat het laatste Oranjetaai werd gehouden. Toen
tollige spulletjes verkopen.
was dat nog in het souterrain van
Hotel Keur, dit jaar wordt het feest
gevierd op de Gran Place van Gran
Dorado aan de Vondellaan. Het
Oranjebal wordt in samenwerking
met het bungalowpark georganiseerd. Omdat de kosten daardoor
laag konden blijven, is het feest dit
jaar eindelijk weer mogelijk. Voor
rekening van het Comité treedt die
avond de zanger Lion O'Neill op, terwijl de rest van de avond muzikaal
wordt gevuld door het dansorkest
Freeway. De toegang is vrij, garderobe verplicht. Het grote parkeerterrein wordt voor de gasten opengesteld.
Ondanks de onheilspellende berichten van enige tijd geleden be-

Burgemeester leest Archer

l Kerkdiensten
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
iervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
Zondag 10 uur: ds. J.A. van Leeuwen bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
C. Holleman
Gereformeerde Kerk:
Crèche en kindernevendienst
'ondag 10 uur: geen opgave
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, OsVrijzinnige
Geloofsgemeenschap car Lohuis
VPB:
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
iondag geen dienst
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
toomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en com- 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
muniedienst (verder geen opgave)
"ondag 10.30 uur: Woord- en com- 023-244553.
muniedienst

Zuster Lemmens kwam vorig jaar
m het nieuws toen zij een bezoek
bracht aan Zandvoort. Een hartelijke vrouw met een zuidelijk accent,
vinden degenen die haar kennen. De
inmiddels 75-j'ange non was toen te
gast bij haar familie Dim en Anton
Lemmens aan het Beatrixplantsoen.
Al meer dan 50 jaar woont en werkt
de Franciscanes in Pakistan, temidden van 132 geestelijk gehandicapte
kinderen.
In september komt ze voor enkele
dagen over naar Nederland om haar
prijs in ontvangst te nemen. Langer
dan drie dagen wil ze hier niet blijven, heeft ze al laten weten. "Mijn
kinderen kunnen mij onmogelijk
langer missen", zegt zij. Aan de prijs
is ook een geldbedrag van 15.000 gulden verbonden. Deze zal worden besteed aan haar project in Karachi.
De prijs werd vorig jaar in Treslong
m Hülegom aan de Umcef-ambassadrice Audry Hepburn uitgereikt.

Eigenaren kunnen de gemeente
jaarlijks verzoeken om een bijdrage
uit deze pot, indien er ingrijpende
maatregelen m de woning getroffen
moeten worden. De meeste kans om
een situatie hoeft te komen, waarbij daarvoor in aanmerking te komen,
je plotseling meer dan een miljoen maakt men als het gaat om noodzakelijke verbetering, voor het behoud
tekort komt".
Wat hij nu gaat doen? "Ik heb voor van de woning dus.
redelijk veel dingen belangstelling.
Ik krijg nu samen met mijn vrouw
Jaarlijks wordt er een bedrag vastde kans om kunst te kijken - we gesteld voor de sector particuliere
houden veel van impressionisme - woningverbetering, in het kader van
en om wat meer naar toneel en musi- de subsidieverordening Stads- en
cals te gaan, of te reizen".
Dorpsvernieuwing. Gedeputeerde
JOAN KURPERSHOEK Staten van Noord-Holland hebben
het declaratie-plafond voor dit jaar
voor Zandvoort vastgesteld op
ƒ66.470,-.

Kinderspelen en Oranjebal op Koninginnedag
ZANDVOpRT - Het Comité
Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort heeft voor Koninginnedag, maandag 30 april,
een uitgebreid programma opgesteld. Ook het - gratis toegankelijk - Oranjebal is daar
weer in opgenomen, te houden
op de Gran Place van Gran Dorado.

Prix d'Humanite
voor missionaris
Truus Leinmens

looft het koninginnedagfeest als
'vanouds' te worden. De organisatie
wordt verricht door de vijftien vrijwilligers van het Comité Viering Nationale Feestdagen Zandvoort, bijgestaan door nog een aantal andere
bewoners die een helpende handbieden. "Het doet zeer zeker niet onder
voor de eerdere vieringen", verklaart comité-voorzitter Van der
Eist.
Het comité had bij de gemeente aangedrongen op een hogere bijdrage
dan de al jaren gehanteerde
ƒ11.000,-, omdat de kosten inmiddels
flink gestegen zijn. Het verzoek is
echter afgewezen. Dit jaar is wel eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld
voor bevrijdingsdag op 5 mei. Die
dag, in plaats van op Komnginnedag, zal de taptoe worden gehouden.

Cocaïne
ZANDVOORT - Een 44-jarige man

en een 28-jarige vrouw, beide woonachtig in Zandvoort, zijn momenteel
ingesloten m verband met het invoeren van cocaïne.
Het stel kreeg regelmatig post toegestuurd uit Colombia, waarbij cocaine zat ingesloten. Het ging daarbij om een tiental grammen per keer.
De politie heeft al enkele keren enveloppen met een dergelijke inhoud
onderschept. Dinsdag besloot men
tot huiszoeking over te gaan en beide
personen aan te houden. Het onderzoek is nog gaande.

Milieu-inspectie
pakt circuit aan
ZANDVOORT - De rijksinspectie milieuhygiëne van
Noord-Holland wenst strafrechtelijke stappen tegen het
circuit. Zij heeft de officier van
justitie reeds benaderd.
De stichting Exploitatie Circuit
Park weigert een ontheffing van de
verordening Grondwaterbeschermingsgebieden aan te vragen voor
het mterimcircuit. De controverse
speelt al geruime tijd en lijkt nu tot
een climax te komen.
De provincie heeft verder niet aangedrongen bij ECP op het aanvragen
van een ontheffing, waaraan bepaalde voorwaarden zouden kunnen
worden gesteld. In verband daarmee
is de inspectie op haar beurt naar de
Raad van State gestapt voor een
schorsingsverzoek. Zij spreekt namelijk van een 'fictieve weigering',
omdat de provincie wel gezegd heeft
een ontheffmgsaanvraag te zullen eisen, maar verder geen actie onderneemt. Via de Raad van State wil de
inspectie het college van Gedeputeerde Staten alsnog tot maatregelen dwingen. Men is bang dat het
interimcircuit toch 'met zo tijdelijk
zal zijn als wordt gesuggereerd'. Dat
lijkt voor de hand liggend als de A-btatus niet zou worden verleend. De
inspectie wenst nu al beschermende
maatregelen m verband met de
drinkwaterwinning.

(ADVERTENTIE)

Weet u nog hoe een vers patatje smaakt?
• Burgemeester Van der Heijden opende zaterdag de tentoonstelling
in de Openbare Bibliotheek.

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
leest 'First among equals'
van Jeffrey Archer. In het kader van de Landelijke Bibliotheekdag maakte hij zaterdag een van zijn favoriete
boeken bekend.
Van der Heijden was uitgenodigd om - in het kader van de Landelijke Bibliotheekdag - een tentoonstelling in de Zandvoortse bibliptheek te openen. Daar zijn favoriete werken te zien van tal van
bekende Nederlanders, plus de
motivatie waarom zij juist dat
boek hebben uitgekozen. Het
boek dat Van der Heijden had uitgekozen, is geschreven vanuit Archer's ervaring als lid van het Britse parlement in de jaren zestig:
'Een boek dat van binnenuit het
boeiende leven van een parlementariër beschrijft en daarnaast een
roman over de privé-levens van de
politieke leiders'. Van der Heijden
maakte ook een begin met een kettinggedicht, dat nu nog in de bibliotheek te zien is en waaraan
ondertussen meerdere mensen
een bijdrage hebben geleverd.
De Landelijke Bibliotheekdag
bracht in de Zandvoortse bibliotheek geen grote hoeveelheden
publiek op de been, maar had wel

een gezellige sfeer. De koffie stond
klaar en voor de kinderen waren
er limonade en een kleurplaat. Er
werden vier proefabonnementen
afgegeven, wat alleen die üag mogelijk was. Voor de ansichtkaarten, die alle met lezen te maken
hebben, was veel belangstelling.
Voorlopig zijn er nog kaarten te
koop.

Lekker hé? Bij eetcafe „the Londoner" serveren ze alle hoofdgerechten
met verse frieten. Ze schillen ze zelf, ze snijden ze zelf en ze frituren ze zelf.
Moet u eens proberen!

Bijvoorbeeld bij sliptong 17,50 of bij die (onbeperkt) gegrillde
SPARE RIBS ƒ15,50 of bij...
Als u ons even belt tijdens de openingsuren sturen wij u een menukaart toe.
Tot spoedig.
Een ti/c

Bladmuziek
Overigens is het 'gebruik' in
Zandvoort erg stabiel, al constateerde men in 1989 een lichte stijging. In totaal waren er vorig jaar
zo'n 212.520 uitleningen. Het aantal 'gebruikers' bedroeg 4788 en de
totale collectie werd gevormd
door 33.380 banden, waaronder
boeken, CD's en platen. De collectie grammofoonplaten wordt trouWens niet meer aangevuld en op
den duur geheel vervangen door
Compact Discs. "Waarschijnlijk
zullen wij de platencollectie in
1991 afstoten", aldus bibhothecaresse Len van Twisk.
De CD's kunnen nauwelijks beschadigen en zijn daardoor meer
geschikt voor de uitleen. Voor de
muziekliefhebbers kon de bibliothecaresse nog een nieuwtje vertellen. In mei wordt de collectie
aangevuld met 200 banden bladmuziek.

Kerkstraat 5, Zandvoort, tel. 02507-15363

j Dommel
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Dierenbescherming
Zandvoort

Fa. Gansner Sa, Co.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

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

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Wist u dat

Kleine vosjes het
mooiste zijn in het
duin
U ze daar ook altijd
moet laten zitten
De moedewos echt wel
in de buurt is, ook al
ziet u haar niet
Dit ook geldt voor
reetjes en andere
dieren

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Marisstraat 13a. Tel.

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

Kerkplein 8

naar
van DENSEN en ZN

Terraskelners

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Tel. 02507-13599

"BE SUNSHOP

roept kandidaten op voor de functie van

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

STUURSLID
Gezien de beleidsbepalende bestuurssignatuur verwachten wij van
kandidaten dat zij kunnen voldoen aan de volgende profielschets:
- Brede maatschappelijke interesse
- Bestuurlijke ervaring
- Grote persoonlijke inzet
- Belangstelling voor/kennis van sociale Volkshuisvesting
- Sociale betrokkenheid
- Goede contactuele eigenschappen
- Het vermogen tot distantie, souplesse en integriteit hebben
- Ontwikkeling op middelbaar niveau

15186

Onbeperkt
steengrillen

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

REST. QUEENIE
vraagt

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
te Zandvoort

prijsopgaaf.

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

reeds meer dan 25 jaar
voor

telefoon 023-3S5478

mm

Vrijblijvend

Tel. O25O7-14443

Japans fondue
vlees

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

Japans fondue
vis

inclusief stof

ƒ295,-

inkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!

Gordijnengroothandel

fit

• [•

Rum bruin/wit
0,7 liter

Speciaal voor koninginnedag

Kuyper
Oranje Bitter
0,50 liter

Droge frisse wijn uit
Zuid-Frankrijk
0,75 liter
6,45

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!

SUARf

<£^

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

* A

COFFEE UO

800.

l- W

l

l_

II

IVJ ,,„||eu|jeSC(,errT,ir,g

10,95

1988 Picpoul de Pinet

Het speciale van de Nationale Postcode Loterij is dat, als in uw postcode iemand een
l'oslcodeprijs wint, iedereen die in dozelfde postcode' woont automatisch dezelfde prijs
krijgt uitgekeerd! 'maximaal 50 tolen per postcode

.^AHUJA S A^MjtXKg
ïfc£ K<WLÜA.t
l»

"NU

A T H IC

!M *

N

D R I N K

3
PFACHTOFf
*fijnL'vIIi MBjlLj

[^

•»!•& *£ici IQ

WIN -EEN TON- BON

loten (. gulden)

Piesporter
Michelsberg
Moezelwijn 0,75 liter 5,95
1988 Le Galion
Bordeaux A.C.
Rouge 0,75 liter 6,45
1989 Le Galion
Bordeaux A.C..
Blanc demi-sec
0,75 liter

_^
g

6,45

1989 Le Galion
Bordeaux A.C.

Ik machtig u nierbij maandelijks lot wederopzeggmg hel
J
aangegeven bedrag van onderstaande rekening al Ie schaven °
En ik maak naasl de maanilelijkse pri|;en kans op de superiaarprijs
van 800 000.IMMMA.NK
MA.NK

dalum-

17,98

g^

de Nationale Postcode Loterij. Hoofdprii/en van 25.000,-, 5U.OOO,-, 100.000,Verder vele Postcodonrüzon van 10,-. 25,-, 50,-, 100,-, 500,-. en 1000,-.

Naam

18,95

Dujardin
vieux hele liter 18,98
Grants
Whisky 0,7 liter 21,98

Uw Postcode is goud waard!
WW WO. 000 MET UW POSTCODE
Iedere maand opnieuw worden grote prijzen vcrlool onder de deelnemers van

Q

vol drankjes
Bij Impodra is het de
hele maand moederdag.
Wat doen slimme
vaders deze maand?
Die gaan naar Impodra.
Want daar hebben ze
bij de likeuren Safari,
Kahlua, Peachtree en
Grand Marnier echte
handgemaakte bonbons. En dat betekent
dus een dubbele verrassing met moederdag.

Gordon's Gin
.0,7 liter
21,98
Pott

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 8 mei om 20.00
uur in het gebouw „De Krocht", Grote Krocht 41 te Zandvoort.

1 lol (10.-) G 2 lolen (JO.-l

of 12330.

jonge jenever
hele liter

Woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" nodigt
haar leden uit voor een 2e bijeenkomst om van gedachten te
wisselen over de beleidsnota.

U

Showroom atelier fabrikage.
flmperestraat
10

Zandvoort tel. 02507-19347

Hoppe

Bijeenkomst Beleidsnota

Do Loterij is aaodgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nummer
LO 890 098 177 89 d d 20/10/1989. De
uitslag zal worden gepubliceerd in deze krant
en m "een aantal dagblaoen.
Prijzen boven ƒ 1000.- worden belast met
25°c kansspelbelasting Reglement en
irekkmgslijSten zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat van de Stichting Nationale
Postcode Loterij.
-^^^^•i
^ Willemsparkweg 176.
^^^^^^ 1071 HT Amsterdam
De
NATIONALE
opbrengst van de
r->vs'.'ii^-uSrN'.' Nationale Postcode Loterij
'ftÜolK'SMfil'', ,s bestemd voor
l O T F R l l humanitair werk en

DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 - A'dam

Inspirerende winkels

Geïnteresseerden voor de bestuursfunctie binnen EMM roepen wij
op voor 1 juni een brief voorzien van alle relevante gegevens te sturen aan:
Bestuur Woningbouwvereniging EMM
Thomsonstraat 1
2040 EA Zandvoort

U vuil de bon hiernaast in.
Daarmee machtigt u de Nationale
Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank al te
schrijven.

.

tel. 020-220981.

Naast het lidmaatschap van EMM vinden wij het belangrijk dat de
kandidaten voldoende tijd beschikbaar kunnen maken voor het optimaal functioneren binnen het bestuur van EMM (ca. 16-20 uur per
maand). Een bestuurlijke functie wordt aangegaan voor een periode
van minimaal 4 jaar.

Meedoen is heel eenvoudig

ƒ55.

WAAHbUKtaGARANTIE

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten.

Tevens vewachten wij van het nieuwe bestuurslid de bereidheid tot
het volgen van cursussen.

/A wil meedoen jjn de Postcoóe Loterij en ik wil
*jns maken op een wn tje vele fmjien

Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pers. ...«ut»

Velours
overgordijin
f 39.95 voor ƒ 9.95 l
Vitrage en alle soort cgordijnen v.a. ƒ 5.95 i
gratis gemaaM' lOoi 1
meubPistoff. van f >
ƒ9.95. Wij stoflerei,

impodra^

Taak en rolopvatting van het bestuur zijn onder meer:
1 Het opvangen van signalen uit de samenleving en die vertalen in
beleid voor de corporatie.
2 Vaststellen van 't beleid in een beleidsplan met daarin de visie, de
uitgangspunten, middelen en prioriteiten.
3 Het controleren van de beleidsvoering door het management.
4 Aanzet geven tot verbeteringen, veranderingen en vernieuwingen
die van de corporatie gevraagd worden.
5 Het dragen van verantwoordelijkheid voor het beleid.
6 Op vitale punten impulsen en ondersteuning geven aan 't management van de corporatie.
7 Fungeren als klankbord voor 't management alsmede het aandragen van eigen opties bij 't oplossen van vraagstukken.
8 Het uitdragen van de doelstellingen en verdedigen van de belangen van de corporatie onder andere door 't onderhouden en benutten van goede contacten met gemeente, politiek en andere
extene relaties.

Als u minimaal 5x meedoet, in
12 maanden dan telt uw unieke \
postcode lotnummer mee voor /.
de grote superjaarprijs van *r^
maar liefst 8 ton.
O

DE VRIES

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

CHRIS HARDENDOOD

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

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

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

Blanc sec 0,75 liter

Kahlua

Peachtree

Grand Marnier]

0,7 liter

Safari

0,7 liter

Rouge 0,7 liter

0,7 liter

24,95

14,95

32,95

16,95

5,9

Grolsch
krat 24 x 30 cl.

16,9

Adres
mi|n poslcodu is l l l l l

l l l handtekening

WoonplaatsDtvc bon opsturen in een open enveloppe zonrjer
postzegel ,i,in Nationale Postcode LoteriL
Antwoordnummer 11067, 5200 VC Don Bosch

Geldig van 26 april tot en met 9 mei 1990

Zandvoort: Kerkstraat l 2a
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Klaverjassen
Vrijdagavond wordt de finale koppelklaverjasstrijd gespeeld om het
kampioenschap van Zandvoort. In
de kantine van Zandvoortmeeuwen
aan de Vondellaan begint de laatste
uit een serie van zes wedstrijden om
20.00 uur. Ook liefhebbers, die niet
eerder hebben meegedaan kunnen
toch meedoen. Zij komen dan in
aanmerking voor de fraaie dagprijzen. Het inschrijfgeld bedraagt zoals
gewoonlijk ƒ 7,- per koppel.

Koninginnedagvoetbal
Op Koninginnedag, organiseert
Zandvoortmeeuwen het traditionele
bedrijven- en instellingenvoetbaltoernooi. Op de velden aan de Van
Lennepweg strijden twaalf teams,
verdeeld over drie poules, om de
fraaie bekers. Op de drie velden
wordt met de strijd begonnen om
10.00 uur terwijl de prijsuitreiking
om ongeveer 16.00 uur zal zijn.

Honderdste clubblad van
Zandvoort Noord
ZANDVOORT - Op zich is het verschijnen van een clubblad
niets bijzonders. Vele verenigingen hebben dit al ver achter
zich liggen, maar voor een uitsluitend zaalvoetbal spelende,
dus echte zaalvoetbalvereniging, is dat toch wel bijzonder. Bij
de FC Zandvoort Noord gebeurt dit de komende week en
Harry Opheikens is degene, die dit 100ste nummer in elkaar
heeft gezet. Op zich ook niets bijzonders, ware het niet dat hij
bij alle 100 nummers betrokken is geweest.

Postduiven
De Postduivenvereniging Pleines
hield afgelopen zaterdag de eerste
wedvlucht. Door de duiven werd gevlogen over een afstand van ongeveer 106 kilometer vanuit station
Wuust-Wezel. De duiven deden het
goed. De lostijd was om 09.46 uur en
de eerste duif arriveerde reeds om
11 uur 5 minuten en 44 seconden.
De uitslag: A. Yzendoorn l, 11, 14,
16, 21, 28, 29, 31, 39, 58. H. Terol 2, 6,
10,12,19, 24,27,32, 41,50. Th.: Sinnege, 3, 8, 13, 15, 20, 33. H. Heiligers 4,
57. Heeremans 5, 7. P. J. Bol 9,17, 25,
43,48,51,53,63,64. E. Paap 18,22,30,
37. P. en M. Bol comb. 23, 44, 66. J.
Harteveld 26. R. Driehuizen 25, 40.

Zandvoorüs
SSJieuwsbHad
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Harry Opheikens

Sport kort

Zaalvoetbal Vereniging
Zandvoort Noord

Jeugdvoetbal
Volgende week woensdagmiddag houdt Zandvoortmeeuwen een open dag op de
voetbalvelden aan de Van Lennepweg.

te zien en zodoende een populair
clubblad werd. Met behulp van diverse adverteerders werd het geheel bekostigd.
Ongeveer vier jaar hebben Opheikens en Hoekstra samengewerkt,
waarna laatstgenoemde het genoeg
vond. Af en toe met behulp van anderen zette Harry Opheikens het
clubblad voort. Primoplan is de
club al die jaren trouw gebleven,
maar heeft voorzichtig te kennen
gegeven om na dit seizoen te stoppen. Naarstig wordt gezocht naar
een andere drukker. Met veel plezier heeft Harry Opheikens aan het
clubblad gewerkt, al had hij vaak
moeite om het blad vol te krijgen.
„Toch lukt het altijd weer en het
geeft een kick als er weer een clubblad klaar is," stelt Opheikens.
„Veel mensen beseffen echter niet
wat voor werk er aan vast zit. Het is
niet alleen teksten schrijven, maar
ook typen en de modellen klaar maken voor de drukker. Na het drukken moet er nog eens gevouwen
worden, in elkaar steken, nieten en
een adresbandje er omheen. Verder
moeten ze nog bezorgd worden. Gelukkig hebben we daarvoor de hulp
van Jan Kraayenoord, die door
weer en wind de krantjes in de bus
gooit."

In 1981 werden Harry Opheikens
en Gerrie Hoekstra lid van Zandvoort Noord, beiden toen werkzaam in de grafische industrie. Het
idee om een nieuw clubblad in een
andere vorm uit te brengen ontstond in het seizoen 1981-1982.
Zandvoort-Noord was tot dan afhankelijk van een stencilmachine
met een niet altijd even fraai resultaat. Een gedrukte vorm met fraaie
omslag was het idee, maar wie wil
het drukken. Toenmalig ZVN-lid
Dragan Petrovic had een eigen
drukkerijtje (Primoplan) en wilde
het binnenwerk wel voor z'n rekening nemen. Hans Kreuger werkte
toen bij Fotolitho Drommel en
drukte de omslag. Zo gebeurde het
dat eind januari 1982 het eerste
clubblad (maandblad) in de nieuwe
en kleinere vorm bij de leden in de
bus'gleed. De redactie van het blad
kon toen foto's gaan plaatsen, zodat
het geheel er nog fraaier uit kwam

Op die dag kan de Zandvoortse
jeugd kennismaken met het voetbal.
Voor deze middag heeft Zandvoortmeeuwen een paar vooraanstaande
profvoetballers naar Zandvoort weten te lokken. Zo komt Zandvoorter
en Feyenoordvoetballer Pieter Keur
en de Ajaxspelers Richard Witschge,
Aron Winter en Brian Roy zullen
eveneens aanwezig zijn. De in België
voetballende Simon Tahamata en
oud-international Willem van Hanegem zijn eveneens bereid gevonden
de jeugd voetbalonderricht te geven.

NUMMER 100

•
Het honderdste exernplaar van het
clubblad van
de zaalvoetbalvereniging
Zandvoort
Noord

En zo kunnen de leden van FC worden alle leden, met teamfoto,
Zandvoort Noord deze week het aan de lezers voorgesteld. FC Zand100ste nummer van het graag gele- voort Noord heeft tien herenteams
zen clubblad verwachten. Na eerst en voorzichtig wordt de deur geeen jubileumboek gemaakt te heb- opend voor een damesteam. Als dat
ben, nu een speciale uitgave van het er is, dan heeft Harry Opheikens
100ste clubblad. Hij is iets dikker inmiddels nummer 101 van het
dan anders, want in dit exemplaar clubblad in elkaar gezet.

Zandvoort tennist knap tegen Popeye
ZANDVOORT - Onder ideale tennisomstandigheden heeft
Audio Sonic/Piz Buin Zandvoort geen enkele moeite gehad met het tweede team van
Popeye Gold Star. De Zandvoortse tennissers Michiel
Schapers, Fernon Wibier, Esmir Hoogendoorn en Karin
Moos veegden Goldstar met
8-0 van de baan.

Michiel Schapers in actie

Jaarlijkse beker
ZPSV uitgereikt

Foto: Bram Stijnen

ZVM degradeert naar HVB

ZANDVOORT - De klaverjascompetitie van de Zandvoortse Politie
ZANDVOORT - Het is dan
Sport Vereniging (ZPSV) die ieder toch zover gekomen. Zandjaar tijdens de wintermaanden op voortmeeuwen degradeerde afhet politiebureau wordt gehouden,
is afgelopen. Vorige week werden de gelopen zondag naar de Haarlemse Voetbalbond.
laatste wedstrijden gespeeld.
Bekerwinnaar bij de heren werd , Al drie jaar wordt gevochten tegen
ex-politieman Take Huberts.
de degradatie in de vierde klasse
Bij de dames scoorde Willie van KNVB en twee keer wist Zandvoortden Bos het hoogst.
meeuwen zich met moeite te handhaven, maar nu kwam het team duidelijk te kort. Door de 1-3 nederlaag
tegen concurrent TYBB is degradatie een feit. In de komende twee nog
te spelen wedstrijden valt er geen
eer meer te behalen.
Voetbal
Toch heeft Zandvoortmeeuwen
Zaterdag: Zandvoort'75-Bloehet wel geprobeerd tegen TYBB.
mendaal, 14.30 uur, terrein binMaar het team beschikt over te weinencircuit.
nig inhoud om ook dit jaar aan deZondag: Renova-Zandvoortgradatie te ontkomen. TYBB dat
meeuwen, 14.30 uur te Harlem.
echt niet beter was, bleef in de eerse
helft gemakkelijk overeind, al had
het bij een inzet van junior Barry
Hockey
Paap erg veel geluk. Spits Paap dook
Zondag: Eechtrop-ZHC heren
geheel vrij voor de doelmond op,
Alkmaar-ZHC dames
maar knalde van dichtbij tegen de
onderkant van de lat. Voor het overige viel er weinig te beleven.
Handbal
In de tweede helft kwam er meer
Uitslagen: MA ADO 4-ZVM 2
leven in de strijd. Barry Paap werd
8-12, DS Concordia H.-ZVM 2 12net buiten het strafschopgebied on16, DJ Concordia-ZVM 15-3, DS
deruit gehaald en uit de toegekende
DSOV-ZVM 14-3, HJ HVL-ZVM
vrije trap nam Zandvoortmeeuwen
22-16, JA ZVM-Odin 1-5, HS
een 1-0 voorsprong. De 'oude meesZVM 3-Full Speed 2 12-6, MA
ter' Jos van der Merj draaide de bal
ZVM-DSOV 14-1, HS ZVM 2over de muur schiterend in de boFull Speed 16-9, DS ZVM 3-Blinvenhoek. TYBB moest nu komen en
kert 5 2-10.
ging er feller tegenaan en ZandvoortProgramma .aanstaande zonmeeuwen kwam in de problemen.
dag op de velden in het binnenJack Goedegebuure verdedigde foucircuit: 10.15 uur DJ ZVM-BSM,
tief uit en dat werd afgestraft, 1-1.
11.30 uur HJ ZVM-Blinkert,
12.45 uur MA ZVM 2-Uitgeest,
13.40 uur HS ZVM-Uitgeest,
Pijn
14.55 uur DS ZVM-BSM, 16.10
TYBB rook de overwinning. Zanduur ZVM 2-Uitgeest.
voortmeeuwen kwam steeds meer
vast te zitten en kwam er totaal niet
meer aan te pas. Ondanks een paar
Zaalvoetbal
goede ingrepen van doelman Willem
Vrijdagavond in de Pellikaanvan
der Kuijl slaagden de Haarlemhal: 18.30 uur ZVM-HBC B-jun.,
mers er in de strijd geheel in handen
19.00 uur ZVM 4-Out 2,19.45 uur
te nemen en tweemaal te scoren, 1-3.
Club Maritime-Gr. Lantaarn,
De degradatie was een feit en dat
20.40 uur TZB 5-SIZO 2, 21.25
doet natuurlijk pijn bij de trouwe
uur Z'75-Venus FT., 22.20 uur
supporters en bestuur. Volgend jaar
Zandvoort N.3-Hoofddorp 3.
bestaat Zandvoortmeeuwen vijftig

Sportagenda

jaar en zal er gevoetbald gaan worden op een nieuw complex. Dat moeten motieven zijn om het verloren
terrein snel terug te winnen.
Het bestuur van Zandvoortmeeuwen, bij monde van penningmeester
Hans Jongbloed, zal het er niet bij
laten zitten en zal er alles aan doen
om terug te komen. „De klap is erg
hard aangekomen," zegt Jongbloed.
„Het zat er al een paar jaar in en dit
jaar hadden we geen kracht genoeg
om het te redden. We hebben veel te
laat ingezien dat de jeugd beter opgeleid moest worden. Met het jeugdplan, dat nu een paar jaar draait,

gaat het bijzonder goed en over twee
jaar hopen we daar de vruchten van
te plukken. Doordatje minder jeugd
hebt, moet de opleiding erg goed
zijn, en daar zijn we nu een paar jaar
goed mee bezig. We moeten er weer
tegen aan en dan ben ik ervan overtuigd dat we weer terugkomen. We
zijn geslagen maar niet verslagen."
Inmiddels heeft Zandvoortmeeuwen voor volgend jaar een nieuwe
trainer gecontracteerd. Dat is de
heer Heijnen uit Velsen geworden.
Deze speelde 15 jaar in het eerste
team van Velsen en heeft het Heemsteedse HBC getraind.

Voor de dames Esmir Hoogendoorn en Karin Moos was er niet
veel aan. Het tegenspel was bij lange
niet voldoende om de Zandvoortsen
voor problemen te stellen. Hoogendoorn en Moos bleven echter geconcentreerd spelen en haalden beide
vernietigend uit door de Gold Starspeelsters met dezelfde cijfers (6-0,
6-1) te verslaan.
De heren hadden het moeilijker al
zag dat er in het begin niet naar uit.
Michiel Schapers nam vlot een 4-1
voorsprong, maar kon toch niet
doordrukken. Tegenstander Van
Ekeren vocht voor elke bal en dat
probleem zal Schapers de gehele
competitie wel moeten verwerken.
Hij heeft de naam en de tegenstander wil niet weggespoeld worden of
wil zelfs proberen te winnen. Dat
gebeurd dan met een enorme inzet.
Voordeel voor het Zandvoortse
team is wel dat in de volgende partijen weinig of geen tegenstand van de
tegenspeler meer verwacht hoeft te
worden. Dat bleek in de rest van de
partijen. Van Ekeren haalde op naar
4-4 maar daarna maakte Michiel
Schapers het af met een paar prachtige slagen. Ook de tweede set leek
een formaliteit. Maar na een 3-0
voorsprong kwam Van Ekeren terug
tot 3-3 en hield de gelijke stand vol
tot 5-5. Daarna zette Michiel Schapers de zaken recht en won met 7-5.
Op de andere baan speelde Fernon
Wibier een fraaie partij tegen Taphoorn. De Zandvoorter won met 6-3
en 6-2 maar Taphoorn liet zich niet
wegspelen. Fernon Wibier speelde
echter te save en won zoals hij wilde.

Dubbelspel
Het herendubbel Schapers/Wibier speelde een sterke partij en won
snel met 6-3 en 6-2. De dames Moos/Hoogendoorn waren de enige die
drie sets nodig hadden. De eerste set
werd dermate gemakkelijk gewonnen (6-1) dat er kennelijk in de tweede set te makkelijk over werd gedacht, en het verlies was daar, 5-7. In
de derde set was het duo weer bij de
les en liet zien dat dat setverlies een
ongelukje was. Nu werd flink uitgehaald, 6-0.

Schaken
Door zijn winst op Simon
Bosma en het voorzichtige
schaakspel van Van Eijk-Lindeman en Van Brakel-Van
Kempen, beiden remise, heeft
John Ayress zijn vijfde plaats
in de interne competitie van de
Zandvoortse schaakclub verstevigd.

• Mark Lammers (I.) en
Ivar Steen
konden de
degradatie
niet voorkomen
Foto: Bram Stijnen
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Cliteur had geen probleem met
Ter Bruggen waardoor hij met nog
vijf ronden te spelen het kampioenschap vrijwel niet meer kan ontgaan.
Verdere winstpartijen waren er
voor Termes, Geerts, Van der Meijden, Handgraaf en Mw. Breuker. De
punten werden gedeeld door Wiggemansen-Gude en Molenaar-Marquenie terwijl de partij Paap-Heitkoning, na ongeveer 50 zetten, werd
afgebroken.
De volledige stand na 28 van de 33
ronden is: 1. Cliteur, 2. Van Eijk, 3.
Van Brakel, 4. Van Kempen, 5. Ayress, 6. Lindeman, 7. Ter Bruggen, 8.
Geerts, 9. Bosma, 10. Drost, 11. Termes, 12. Twint, 123. Marquenie, 14.
Van Elk, 15. Scholten, 16. Molenaar,
17. Van der Meijden, 18. Gorter, 19.
De Oude, 20. Handgraaf, 21. Gude,
22. Berkhout, 23. Heitkoning, 24.
Wiggemansen, 25. De Bruin, 26.
Paap, 27. Schiltmeijer, 28: Franck,
29. Breuker, 30. Van den Bos. .

Ook de gemengde dubbelspelen leverden weinig moeilijkheden op.
Het duo Schapers/Hoogendoorn
speelde schitterend tennis en was
weer vlot van de baan. Het gave tennis leverde Zandvoort het zevende
punt op. Setstanden 6-1 en 6-0. Fernon Wibier/Karin Moos hadden
meer moeite maar kwamen eigenlijk niet in gevaar. De eerste set was
nog enigszins spannend (6-5) maar
daarna was de tegenstand gebroken.
De tweede set werd met 6-2 gepakt
waarmee de 8-0 eindoverwinning tot
stand kwam.
Audio Sonic/Piz Buin Zandvoort
blijkt tot nu toe te sterk in de hoofdklasse en neemt de eerste plaats in.
Het tweede Zandvoortse team draait
ook erg goed mee. Uitkomende in de
eerste klasse, werd opnieuw de zege
behaald. Het team onder leiding van
Hans Schmidt won uit bij Leeuwenbergh van het tweede team met 3-5.

De jeugd van 6-7 jaar is welkom
om 13.00 uur en die van 8-9 jaar om
14.00 uur. Daarna zijn de 10-11-jarigen aan de beurt, om 15.00 uur, en
om 16.00 uur de 12-13-jarigen. Om
16.00 uur kan de jeugd vanaf 14 jaar
de voetbalkneepjes worden bij gebracht.

Softbal
Het TZB/Floris Vis meisjes
B team speelde de tweede en
laatste oefenwedstrijd tegen
Hoofddorp Adsp. meisjes B,
een team van formaat.
In de eerste slagbeurt hadden de
TZB/Floris Vis dames geen enkele
kans tegen de goed werpende pitcher van Hoofddorp. Hoofddorp
wist wel te scoren en deed dat zes
keer, 6-0.
In de derde inning kwam het TZB
team op dreef. Zij wisten elkaar beter te vinden en de sfeer was uitstekend ondanks de achterstand. Met
uitmuntende klappen, bracht TZB
Floris Vis de stand terug tot 6-6. Een
geschrokken Hoofddorp sloeg in de
gelijkmakende slagbeurt terug en
nam een 9-6 voorsprong.
Door knap slagwerk liep TZB in
de vierde slagbeurt uit naar een 11-9
voorsprong. Het bleef spannend
door Hoofddorp de stand op 10-11
bracht.
TZB sloeg in de laatste beurt één
punt binnen (10-12) maar dat bleek
toch niet voldoende. In de laatste
Hoofddorp slagbeurt sloeg dit team
toe en won met 16-12. De coaches
Ria en Callista waren duidelijk tevreden met het spel en menen dat
het Zandvoortse team klaar is voor
de competitie, die jongstleden
woensdag begonnen is.

ZVM Dl zaalteam kampioen
ZANDVOORT - Het zaalvoetbaljeugdteam van Zandvoortmeeuwen D1
heeft vorige week beslag gelegd op het kampioenschap. In de wedstrijd tegen HBC werd de titel een feit maar dat ging niet zo eenvoudig.
De Zandvoortse jeugdspelers begonnen nerveus en kwamen zelfs met
0-1 achter. Naarmate de strijd vorderde verliepen de combinaties beter
en werd de achterstand weggewerkt en omgezet in een fraaie 6-1
overwinning. Het betekende de 21e overwinning van dit seizoen.
Slechts éénmaal werd verloren en daardoor werd het kampioenschap
behaald. Het team onder leiding van de coaches Teun Vastenhouw en
Alex Heesemans bestond uit: Jerry Vastenhouw, Frank Veldman, Andy
Beek, Donny Visser, Jamie Heesemans, Dennis Vastenhouw, Jeffrey
Koper en doelman Roy Sandbergen.

ZANDVOORT - In een doelpuntrijk duel bleef Zandvoort"75 het op bezoek zijnde
DSC'74 de baas. Door de 4-3
overwinning van de Zandvoorters moeten de Haarlemmers
degraderen naar de Haarlemse
voetbalbond.
Toch heeft DSC'74 er alles aan gedaan tot de winst te komen. De inzet
was niet voldoende om het betere
Zandvoort'75 te verslaan. Wel nam
DSC'74 na vijf minuten al een 0-1
voorsprong. Een misverstand in de
Zandvoortse verdediging werd afgestraft. Enige minuten later was het
alweer gelijk. Nadat de doorgebroken Mario van Meelen werd neergelegd was het Dennis Keuning die de
strafschop verzilverde, 1-1. Hierna
kregen de Zandvoorters alle kans de
score op te voeren, maar zij maakten
geen gebruik van de geboden kansen. Ook de schitterende kopbal van
Philip van der Heuvel leverde niets
op. Op slag van rust kwam Z'75 toch
verdiend op voorsprong. Mario van
Meelen werd vrijgespeeld en hij omspeelde op fraaie wijze de uitlopende DSC-doelman, 2-1.
Al vrij snel in de tweede helft
kwam DSC langszij. Een toegekende
strafschop, wegens hands, werd koel
benut. Doelman Beekelaar was
kansloos, 2-2. Ook al was het spel
niet hoogstaand, Zandvoort'75 bleef
de minst slechte en had het meeste

recht op de winst. Jos Baars zorgde
weer voor een Zandvoortse voorsprong door een solo beheerst a£ to
ronden, 3-2. Even later was de strijd
beslist toen Mario van Meelen raak
schoot, 4-2. De badgasten kregen nog
kansen maar scoorden niet. In de
laatste minuut lukte het DSC'74 wel
te scoren. Uit een van de spaarzame
aanvallen knalde DSC raak.

Vierde klasse KNVB
Velsen
20-31 O. Gezellen 20-20
Geel Wit 20-23 TYBB
20-18
De Brug 20-22 VSV
20-18
DSOV
20-21 Hoofddorp 20-17
Renova
20-21 Nw-Vennep 20-17
V. Nispen 20-20 Zandvoortm. 20-12
Vierde klasse KNVB zaterdag
NAS
20-31 Aalsmeer
20-19
SMS
20-28 DOSC
20-18
OSDO
20-27 SIZO
20-16
Zandv.'75 20-24 EHS
20-16
Hoofddorp 20-20 SCZ'58
20-12
Bloemend. 20-20 DSC'74
20- 9
Tweede klasse HVB
Spaarnest. 22-39 THB
22-20
EHS
22-37 Schalkwijk 22-19
Vogelenz. 22-39 KIC
21-Ui
Heemstede22-25 Overbos
22-1(5
BSM
21-23 TZB
22-11
SVIJ
22-22 Spaarnev.
22- 5
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Donderden bommenwerpers wierpen in 1945 voedsel af

3peratie Manna behoedde vele
Nederlanders voor hongerdood
Bewoners van de regio Schiphol die de Tweede Wereldoorlog
og hebben meegemaakt, herinneren zich de periode 29 april tot
met 8 mei 1945 als een zeer aangrijpende. Grote zwermen
allieerde bommenwerpers, die anders altijd hoog in de lucht
.tte strepen aan het firmament trokken, vlogen die dagen
otseling laag over het land. Hun taak was niet het bombarden van Duitse stellingen. De opdracht was het droppen van
De winter 1944/45 staat voor een
oot deel van Nederland bekend als door René de Leeuw
'Hongerwinter'. De voedselsituawas zeer nijpend en verergerde
durende die winter voortdurend.
oktober 1944 werden in Amsterm de leveranties van gas en elekciteit stopgezet.
Begin 1945 was een groot deel van
bevolking, vooral in de steden,
ngewezen op gaarkeukens waar je
n halve liter stamppot per dag
eeg. Als de gaarkeuken tenminste
Idoende bevoorraad was en niet

zelden was het voedsel zuur.
Het met bonnen verkrijgbare rantsoen was al evenmin toereikend en
hiervoor gold dat er meer bonnen
waren dan voedsel. Suikerbieten en
bloembollen raakten eveneens uitgeput. De hongertochten naar het
platteland werden steeds langer en
vaak werd bij terugkeer het voedsel
in beslag genomen. Ondervoeding
maakte veel mensen ziek en leidde

(ADVERTENTIE)

Als overal't rood,
wit en blauw wappert,
zorgen wij voor oranje,
De Holland Casino's laten Koninginnedag niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom krijgt iedere bezoeker op
30 april een vorstelijk oranje drankje aangeboden.
Op 4 mei zijn we uiteraard gesloten. Bevrijdingsdag kunt
u weer bij ons vieren. En ook
die dag bieden we alle gasten,
zolang de voorraad strekt,
een aardigheidje aan.
U bent vanaf 2 uur 's middags van harte welkom in de
Holland Casino's.

lOLLAND
JVSINO'S

Inde Holland Casino's kom jeogen tekort.
HOLLAND CASINO'S AMSTERDAM-BREDA GRONINGEN • NIJMEGEN - ROTTERDAM SCHEVENINGEN VALKENBURG ZANOVOORT
LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR. CORRECTE KLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT

grot;e hoeveelheden voedsel voor de uitgehongerde bevolking
van het bezette Nederland. De Engelse Royal Air Force sprak
van de 'Operatie Manna' en de Amerikanen noemden hun aandeel 'Operatie Chowhound'. De komende dagen worden deze
acties herdacht, onder andere met een bezoek van de vliegtuigbemanningen aan Nederland en met een grote rondvlucht op 30
april boven de vroegere droppingzones, waaronder Schiphol.
tot een groot aantal doden, meer dan
er door bombardementen in de hele
oorlog in Nederland omgekomen
zijn.
Ongeveer 120.000 mensen leden
aan hongeroedeem, 200.000 mensen
werden thuis verpleegd aan ondervoedingsverschijnselen en nog eens
250.000 lagen in het ziekenhuis om
dezelfde reden. Tijdens het dieptepunt stierven er in Nederland dagelijks 1000 mensen van de honger. Er
was niet genoeg hout voor kisten om
alle slachtoffers te kunnen begraven. Later is uitgerekend dat in de
hongerwinter de Nederlander gemiddeld twintig kilo in gewicht is
afgenomen.

Voorbereiding
Al in het najaar van 1944 had de
Nederlandse regering in Londen bij
Churchill de zorgelijke situatie aangekaart en in het begin van 1945 begonnen de omvangrijke voorbereidingen voor voedseldroppings. In februari werden de eerste proeven genomen met speciale laadcontainers,
die in de twee bommenruimen van
een Lancaster bommenwerper waren geplaatst. Het bleek dat de afwerphoogte en -snelheid heel belangrijk waren om de spullen onbeschadigd op de grond te laten neerkomen, zeker wanneer men geen gebruik wilde maken van parachutes.
Bij de eerste tests ging de verpakking dan ook finaal aan stukken. De
vlieghoogte van 100 tot 200 meter
was het absolute maximum en ook
moest de snelheid zo laag mogelijk
zijn, tegen de minimumsnelheid
aan. Amerikaanse B-17 Vliegende
Forten dropten daarom meestal met
de wielen uit, zodat het leek alsof ze
zouden gaan landen.
Foto's die van de operaties Manna
en Chowhound zijn gemaakt, wekken de suggestie dat de vliegtuigen
nogbehoorlijk hoog hebben gezeten,
maar dat is vooral door de verkleining van de lenzen van de toen gebruikte camera's veroorzaakt. Want
ze vlogen heel wat lager dan hedendaagse verkeersvliegtuigen over
Zwanenburg, Aalsmeer of Buitenveldert.
Op 24 april konden de velen die
nog over een radio beschikten een

BBC-uitzending ontvangen, waarin
voor de volgende dag voedseldroppings werden aangekondigd. Tot
grote teleurstelling van eenieder bleven de voedselvluchten toen uit. De
Duitsers verboden het en probeerden in een 'Bekanntmachung' de bevolking wijs te maken dat het om
een valse spionagetruc ging. Maar
de Duitsers bonden in.
Van vliegen kwam de eerstvolgende dagen niets vanwege slecht weer.
Maar op 29 april kwam om 12 uur
het bericht over de BBC dat de bommenwerpers opstegen. Toen bleek
hoeveel Nederlanders er nog over
een radio-ontvanger moesten beschikken ondanks het verbod van de
Duitsers. Er waren heel veel mensen
op straat. Ruim een uur later verschenen de eerste verkenners en
vervolgens muggenzwermen aan de
horizon. Voor wie het gezien heeft
werd het een luchtshow om nooit te
vergeten.
De ene Lancaster of B-17 bommenwerper na de andere scheerde
laag over de hoofden van de mensen

Rondvlucht
De komende dagen worden in
Nederland de Operaties Manna
en Chowhound herdacht. Dat
gebeurt onder andere met een
rondvlucht met deels historische en deels moderne transportvliegtuigen. Ook drie Poolse Antonov-transportvliegtuigen, die speciaal hiervoor naar
Nederland komen, maken deel
uit van het programma. De
vliegtuigen zullen volgens het
programma op 30 april om 12.22
uur boven Schiphol te zien zijn,
boven de Aalsmeerbaan.
De herdenking omvat verder
de komst van bemanningsleden
van de vliegtuigen, die aan de
Operaties Manna en Chowhound hebben deelgenomen.
Circa 200 gasten: Britten, Amerikanen, Polen, Canadezen en
Australiërs zijn bijna een week
lang te gast. De Polen brengen
de genoemde Antonovs mee en
gezien de zorgelijke situatie in
Polen, is het de bedoeling dat de
vliegtuigen weer gevuld teruggaan. Bijdragen kunnen overgemaakt worden op giro 6768.

Jdro BV vernieuwd
n uitgebreid

ZANDVOORT - Het Zandortse foto-lithografisch beijf Lidro BV heeft haar beijfspand aan de Flemingraat 100 geheel vernieuwd
en
k nog eens met 900 m2 uitgeeid. Afgelopen vrijdag werd
n en ander getoond tijdens
n open dag, die door zo'n 300
400 relaties werd bezocht.
2

Het pand beslaat nu zo'n 1680 m
er werken 42 vakmensen. 'Met
achines die veel zo niet alles mogen maken', aldus een brochure
armee het bedrijf zich presenrt. Om wat 'drukkerslatijn' te geuiken: pagina-opmaak systemen
koppeld aan scanners, een volletoegeruste werkvoorbereidingsdeling met een Viewmaster
een, een proefdrukkerij met on-

Kleurenproef

Maar zo zo
Een van de degene die kriegel
werd van dat optreden was pasoor V. Diepen. Hoewel hij heel
joed wist, dat bisschop J. D. J.
Aengenent
opdracht had geger
en in elke parochie een Graalvachtop te richten, had hij deze
eugdbeweging in vorige plaatsen buiten de deur kunnen houden.
In Zandvoort echter werd hij
geconfronteerd met een levendire
Graalgroep, die zijn voorganr
er Wijnker vanuit de meisjescongregatie had opgericht.
Hij vond het maar niets, dat
drukke gedoe, en vooral kon hij
iet niftt gned hebben dat deze
beweging altijd geld te kort had.
,Wij moeten in de parochie alen wat zuinig aan doen," zo had
tij gezegd. „Onze schulden zijn
toog en we moeten allen een
stap terug doen. Maar deze dames vertikken het gewoon."

Pastoor doet een aanval
Maar toen Aengenent nog bisschop was, durfde pastoor V. Diepen niets te doen. Immers, als
men aan de Graal kwam, dan
kwam men aan Aengenent en menigpriester had om kritiek over de
Graal moeilijkheden
gekregen
met de bisschop.
Toen de bisschop gestorven was
doorBertusVoets
en de deken van Hoorn als opvolgerhad gekregen, zag V. Diepen de
kans schoon om de Graal tot de
orde te roepen.
Hij wist dat bisschop Huibers
ook niet zo gelukkig was met de
financiële politiek van de Graal en
toen er weer eens wat gedonder
was met de Graal over het betalen
van huur voor het gebruik van een
verenigingsgebouw, stuurde hij 19
febr. 1937 een brief op boten naar
Haarlem. „Wat gaat nu voor," zo
schreef hij aan de bisschop, „het
hoofdbestuur van de Graal of de
eigen parochie. Gij weet Mpnseigneurhoe ik ploeter met mijn parochianen om aan de verplichtingen
te voldoen, maar toen ik de nota
voor het gebruiken van het gebouw aan de Graal aanbood, zeiden de dames 'wij moeten de helft
van onze inkomsten afdragen aan
de Tiltenberg (hoofdkwartier van
de Graal) en dat gaat voor deparochie'. Daarom meen j'i die som die

Vrijwilligers
In totaal werden meer dan 5500
vluchten uitgevoerd. De vliegtuigen
dropten elf miljoen kilo voedsel, verdeeld over 15 afwerpzones. Het was
geen enkel probleem om bemanningen te vinden, want er waren steeds
vrijwilligers genoeg. In totaal zijn bij
de voedsel-droppings ongeveer
14.000 militairen betrokken geweest.
Het aantal vliegtuigen dat de deelnemende squadrons vliegklaar wisten
te krijgen was in de hele oorlog nog
nooit zo hoog geweest als hiervoor.
Sommige squadrons brachten meer
dan dertig vliegtuigen bij elkaar, terwijl ze een officiële sterkte hadden
van 24 toestellen. De bemanningen
waren onder de indruk van de vele
dankbetuigingen van de zwaaiende
Nederlanders onder hen.
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Presenteert de nieuwste films
Alleen bij ons als snelst groeiende videotheek slaagt u altijd.
Grootste sortering nieuwe films van ZANDVOORT
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zij afdragen op te eisen voor de meer achter stond dan zou de
noden van onze eigen kerk."
groep de helft groter zijn en dat
hield in dat er dan wel genoeg
was om de huur voor het
Boekhouder is weer bezig geld
verenigingsgebouw te betalen.
Toen de bisschop deze brief in
een vergadering van het bestuur
ter sprake bracht, merkte vicaris De Brief
generaal Pichot op: „Onze boekEn 26 febr. 1937 antwoordde
houderis weer eens bezig". En hij de vicaris het volgende. „De toevertelde Huibers dat V. Diepen stand van de Graal is van dien
aard dat het hoofdbestuur aan
het bedrag van de contributie
niet voldoende heeft om haar
werk ten opzichte van Zandvoort te voldoen. Mij dunkt dat
deze naam had op het bisdom. Hij u binnen de parochie de groep
beheerde alle geld, en meende dat veel grooter kunt maken. Dan
er niemand in Zandvoort in staat komt er zoveel binnen dat de
was deze volgens hem ingewikkel- huursom volledig kan worden
de financiële berekeningen te ver- betaald."
Prettig was deze reactie niet.
zorgen. Huibers werd er wat korzeligonder. „Mijn hemel,"zo riep Zo tussen de regels door werd de
hij uit, „we leven nu toch in een pastoor zelf verantwoordelijk
tijd dat dit soort zaken door leken gesteld voor de financiële periworden uitgevoerd en de pastoor kelen die hij met de Graal had.
staat daar buiten. Ik hoop vicaris Hij moest hen meer de ruimte
dat u V. Diepen aan het verstand geven zodat ze groter werd en
kan brengen, dat het onverant- meer kans kreeg om activiteiten
woord is om zo over de geldzaken uit te voeren, die geld in het
te praten.
laadje brachten.
Van een vroegere kapelaan
De vicaris pakte dit heel ver- heb ik gehoord dat de pastoor na
standig aan. Het was niet in het het ontvangen van deze brief
belang van de parochie om veel verzuchtte: „Die dames zingen
drukte te maken. Men moest het maar 'Lang leve de Graal die
eigenlijk zo inkleden, het was de steeds krachtiger wordt', maar
schuld van de pastoor zelf dat er ik wil dit na de cynische brief die
zulke hoge afdrachten moesten vanuit Haarlem dat mij is toegeworden gedaan aan de Tiltenberg. zonden, veranderen in 'Lang
De Graal was naar verhouding leve de Graal die steeds lastiger
klein. Als de pastoor er een beetje wordt'.

STAR VIDEOTHEEK
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eindelijke produkt wordt gebruikt. toond worden hoe een en ander er
Daardoor kan de klant exact ge- uit gaat zien.

Duitsers. Dat was op de 30ste april
nog steeds zo. Pas in de middag van
l mei kwam die ondertekening er. Jo
moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn, als de Duitse luchtafweer was gaan schieten. Er waren
wel enkele incidenten, zodat zeven
vliegtuigen beschadigd raakten en
één B-17 werd neergeschoten. Deze
kwam in de Noordzee terecht. Puur
juridisch was er weinig tegenin te
brengen geweest, maar het zou zeker gegolden hebben als een van de
grootste oorlogsmisdaden uit de geschiedenis van de mensheid.

J********************-*******************************************************
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• Lidro is een van de weinige foto-litho bedrijven in Nederland met drie
proefsystemen, aldus technisch directeur De Ridder. Op de foto de nieuwe
Kodak Signature
Foto: Beriott

zette een huis in lichterlaaie.
Het is niet uit te rekenen hoeveel
Nederlanders hun leven aan de Operaties Manna en Chowhound te danken hebben. Zeker is wel dat reeds
drie dagen na de eerste dropping de
aantallen sterfgevallen in de ziekenhuizen terugliepen.
Er werd met de operatie ook een
enorm risico genomen. In Nederland wemelde het van het Duitse
Flak-luchtafweergeschut, zeker ook
in de buurt van Schiphol. Op de
29ste april was er bovendien nog
geen overeenkomst getekend met de

Natuurlijk ging er het een en ander mis. Een enkele keer werden
mensen getroffen door het neervallende voedsel. De commandant van
een bommenwerper, die boven
Waalhaven zou droppen, besloot
een deel van het voedsel niet uit te
werpen, omdat er reeds teveel mensen op het terrein gekomen waren.
Er kwam een voedselvoorraad terecht in de Kralingse Plassen en een
verkeerd gedropte doelmarkeerder • Het laden van voedsel in het bommenruim van een Lancaster.

•x

Lang leven de Graal, die steeds lastiger wordt
Vele ouderen zullen zich nog
tunnen herinneren, hoe het vrij
rustige Zandvoort overrompeld
werd door de vrouwelijke jeugdbeweging van de Graal. Met
vapperende vlaggen en veel
kleurige mantels trokken de
"'•raalleden door het dorp om de
mensen tot actie te brengen. Ze
ongen alle mogelijke strijdliederen en misschien heeft u de
steeds terugkerende zang 'Lang
eve de Graal die steeds krachti•er wordt' nog onthouden.

bij de droppingzones nabij de grote
steden. In het geval van Amsterdam,
waar de voedselsituatie het beroerdst was, vonden de droppings
plaats boven Schiphol. De voedselbombardementen leidden tot uitzinnige vreugde bij de bevolking.

•x
-x
-x
-x
-x
-x
-x
-x
-x
•x

der andere twee Korrex persen en
Cromalin-systeem voor snelproeven. Maar ook het oude handwerk
wordt in ere gehouden. Men vindt er
'drie echte handlithografen'.

Lidro, dat onderhand tot de grótere foto-litho bedrijven in Nederland
gaat behoren, heeft met de heropening een bijzondere aanwinst in gebruik genomen: de Kodak Signature, oftewel een nieuw droogproefsysteem waarmee een hoogwaardige
kleurenproef kan worden gemaakt.
"Daarmee zijn wij een van de weinige foto-litho bedrijven in Nederland
met drie proefsystemen", aldus
technisch directeur De Ridder.
Volgens hem is het bijzondere van
de Kodak Signature dat deze de
proef maakt op het oplagepapier,
het materiaal dat ook voor het uit-

• Een B-17 Vliegend Fort bommenwerper onderweg naar Schiphol.

-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dream date, humor
Vice versa, humor
Heartstone, met Michel Vincent, actie/thriller
The Town Bully, speelfilm
Critters II, horror
Specters, horror
Sunset, Bruce Willis en James Garner, actie/humor
The Overtrow, actie
Tarzan in Manhattan, actie
Karate Kid III, karate
Day one, speelfilm W.O. II
Indiana Jones and the last crusade, actie/avontuur
Batman, science fiction

wordt verwacht:

* * Road House, Patrick Swayze, actie
J * Who is Harry Crumb?, Inon Candy, humor
-X
-X * Old gringo, Jane Fonda, Gregory Peck, actie/avontuur
-X
-X
-X * C.H.U.D. II, horror/humor
-X
-X * Physical evidence, Burt Reynolds, thriller
-X
* K-G, James Belushi, humor
-X
-X
* Hero and the terror, Chuck Morris, actie
-X
-X * The burbs, Torn Hanks, humor
-X
-X * Leviathan, thriller/griezel
-X
-X
* Skin Deep, Blake Edwards, humor
-X
-X
* Blood first, karate
-X
* Beverly Hills Vamp, horror/komedie
-X
-X
-X
-X
•X
-X
•X
-X

-K
-X

-X
-X
-X
-f

Ook weer nieuwe Kinderfilms

Let op gewijzigde openingstijden
Van 1 mei 1990 tot 1 oktober
vanaf 4 uur 's middags tot 12 uur 's nachts

-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
•X
-X
-X
-X
-X
•X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
-X
•X
-X
-X
•X
•X
-X
-X
-X
•X
-X
-X
-X
-X
-X
*
•X
-X
-X
•X
-X
-X
-X
-X
•X
•X
•X
-X
-X
-X
•X
•X
•X
•X
•X
-X
•X
•X
-X
-X
•X
•X
•X
-X
•X
•X
•X
•X
•X

•X
*
-X
-X
-K
-X

Da t geeft u ook meer tijd om 's middags
van de zon te genieten

-X
-X
-X
•X
-X.

*
*

Passage 12
Zandvoort 02507-18562

•X
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-X
-X
-X
-X
•X
•X
•X
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•X
•X
•X
-X
-X
•X
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éénmalig op ons ronde rek!

MONSTERKOLLEKTIE

«^f%

2 voor 'J!V£>;'>2v ~

2 paar Ü'^-ETJ''©""

Katoenen herenslip.Mt 4-7. 6 7 5

Sportsokken. Mt 35/38-47/48.

5.75

2 voor Ël^-aSS^'ö

JUMPERS

Heren bikmislip. Katoen/polyes-

ter. Mt. 4-7.

6.75

(slechts 100 stuks)
normale prijzen ƒ 79,- ƒ 98,- ƒ 119,- ƒ159,-

Heren T shirt Mt 46/48-54/56.

Nederlandse vlag 65 x 100 cm.

alleen
vrijdag en
zaterdag

Dames T-shirt. 100% katoen. Mt
38/40 en 42/44.

39,- 49.- 59
mei ^ kani
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Een complete
schoonmaakbeurt
voor uw auto.

t/m zaterdag

Tel. 18167

WONINGRUIL
aangeb.

ruime bov.won.
3 slp.kam. c.v.
Huur ƒ301,90 p.m.
Gevr.

eengez.won.
in oud-Nrd. of C.

Tel. 15927.

STATIONSSTRAAT 10A:

Welkom in „de Manege"

Bovenwoning nabij strand. Ind. entree, gang, woonk. (28 m2), 2 slaapk., mod.
witte keuken, badk met ligbad, wastafel, toilet, c v.
Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

De gezelligste sociëteit voor
ongebonden mensen

Benedenwon. met achterplaats en achterom. Ind. entree, gang, woonk. met
open haard, open keuken met inb.app, 2 slaapk. met wastafel, toilet/douche,
c.v.
Vr.pr. ƒ 140.000,- k.k.

is het komende zomerseizoen alleen
zaterdags geopend van 20.00-03.00 uur.

Entree ƒ 10,Gratis koffie en hapjes
Corr. kleding verplicht v.a. 25 jaar.

Witte klemspot. Max. 60 Watt.

Extra gehard fietsbeugelslot.

Opvouwbare damesparaplu.

24^-5

Telegraaf Zandvoort

Info 02507-16023

253*5

Jong belegen kaas. Vers van 't

Feestelijke oranjetaart met vul-

mes. l kg.

hng van sinaasappel-gele room

11£6

Aanmelden tussen
0.90-17.00 uur 023-312880.

en mandarijnpartjes.

.HEM A De normaalste zaak van de wereld,
SPAR, vriendelijk vers en
toch voordelig
Ons fax.nr. 19694
Roomboter
zilver

All pak

Knipbrood

Goudse jong belegen

4 stuks

9,75

3,25

Reserveren tel. 02507-20127

Varkensrollade

Kuikenbouten

kilo

kilo

Kaas

||% •;:,'\Magere".- .

yarkenslappen
: kilo /v ;

Oranje
tompoezen

.-

9,95
Sla krop

Proef onze nieuwe
gerechten!
U bent van harte welkom in ons sfeervol
restaurant voor een traditionele Griekse
maaltijd.

2,49
%/SAfc

2,29

1,99

Mona oranje
pudding

ARTEMIS

heel melk

250 gr.

17,99

Grieks Specialiteiten Restaurant

Heel vloer-

doosje

volkorenbrood

LSIUSSTRAAT 192

Karaktenstieke won. met zomerhuis, beschutte tuin op zuid. Ind. entree,
kamer en suite, gr. keuken, bijkeuken, toilet, 1e et hal, 2 gr. slaapk. met
kastenwand, kl. slaapk.. badk. met douche, ligbad, toilet, bidet en wastafel,
c.v.
Vr.pr. ƒ 245.000,-k.k.

CEUXE

MAKELAARS o.g.

zoeken op korte termijn een

ADMINISTRATIEVE
MEDEWERK(ST)ER
De werkzaamheden bestaan q.a.
uit het assisteren van de afdeling
makelaardij en assurantiën, het bedienen van de telefoon, het uitwerken van correspondentie etc.
Functie-eisen:
- tenminste HAVO opleiding of
MEAO (bij voorkeur met assurantierichting)
- commerciële instelling
- typevaardigheid
- ervaring met PC
- accuratesse
- leeftijd: 19-22 jaar.
Heb je belangstelling voor deze zeer afwisselende job, schrijf dan je sollicitatiebrief
aan:

Cense Makelaars o.g.,
Jhr. P. N. Quarles v. Uffordlaan 2,
2042 PR Zandvoort.

Thorbeckestraat 5
t/o Casino

Voor een breed
assortiment en een
doordachte keus.
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

WAT DE S P I E G E L U NIET VERTELT
MAAR DE SPECIALISTE WEL.

Wie heeft hem gezien
in de duinen of
binnengelaten. Bel
ons s.v.p. We zijn zo
verdrietig.
B. de Vries, M.
Molenaarstraat 2.
Tel. 18489 na 18.00
uur.

die binnenkort i n onze zaak is, vertelt
PARIS

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar
Weekmedia

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestr. 9, Zandvoort

**

u er echter des te meer over. De conditie van uw huid en alles

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

GASTHUISSTRAAT 6:
Vnjst. woonh. op ca. 250 van strand, bouwj. '78, kl. tuin op zuid-oost. Ind
entree, hal, toilet, gr. woonk. met open haard, open keuken, slaapk., berging,
1e et 2 slaapk , badk., 2e toilet, gr. berging, vlienng, c.v.
Vr.pr. ƒ298.000,- k.k.
CELSIUSSTRAAT 185:
Halfvr. won. m. garage, bouwj. '74, vnje zonnige tuin. Ind. entree, ruime hal,
toilet, woonk. met open haard. roy. eetkeuken met inb.app., 1 e et. studeerk..
3 slaapk., bdk. met ligbad. douche. 2e toilet, 2e et slaapk , c.v.
Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

PAKVELDSTRAAT 36:
Vnjst woonh.. bouwj. '78. Ind. souterrain: 2 slaapk , douche, beg. gr.: entree,
hal, toilet, woonk. met open inb.keuken, die et. 3 slaapk., badk. met ligbad,
toilet, 2e et. zolder bereikb. via vlizotrap. c.v.
Vr.pr. ƒ 310.000,- k.k.

LORENTZSTRAAT 2:
Vnjst won. met garage, opp. 244 m2. Ind. entree, hal. woonk. met open
haard, werkkamer, slaapk.. half open keuken, badk. met ligbad, toilet,
wastafel, 1e et. 3 slaapk., toilet, veel bergruimte, balkon, c.v.
Vr.pr. ƒ360.000,- k.k.

ZANDVOORTSELAAN 133B:
Goed onderh. vnjst. won met gr. zonnige tuin, opp 531 m2. Ind entree, hal,
gang. toilet, woonk. met open haard en serre, luxe keuken met inb.app, 1e
et 4 slaapk. met vaste kast, waarv. 3 met wastafel, badk. met douche,
wastafel, toilet, r. zolder bereikb. via vlizotrap, c.v Vr.pr. ƒ 365.000,- k.k.
KOSTVERLORENSTRAAT 24:
Halfvr. won., voor- en achtertuin (zuid), opp. 296 m2. Ind. entree, hal,
toilet/douche, roy. doorzonkamer (52 m2). open haard, luxe keuken met
mb app.. 4 slaapk. met wastafel, badk. met douche, wastafel, toilet, c.v., gr
kelder.
Vr.pr. ƒ 345.000,-k.k.

PARADIJSWEG 11:
Vnjst. won., opp. 137 m2. Ind entree, hal, toilet, woonk. met parket, open
haard, open keuken, bijkeuken. 1 e et. 3 slaapk., 2 balkons, toilet, badk. met
ligb. en wastafel, 2e et. zit/slaapk., cv.
Vr.pr. ƒ355.000,- k.k.

FAZANTENSTRAAT 15:
Vnjst. bungalow met garage, opp. 585 m2. Ind. entree, hal. woonk. met open
haard (32 m2), werkk., 2 slaapk., keuken met inb.app, toilet, badk met
ligbad, wastafel, zolder bereikb. via vlizotrap, c v
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.
C. V.D. LINDENSTRAAT 1O:
In perfecte staat v. onderh. verk vnjst. villa, opp 566 m2. Ind. nante hal,
woonk. met schuifpui, open haard, gr. eetkeuken, toilet, inp garage met
zolder, provisiekelder, entresol: studeerk. met balkon. 1e et. 3 slaapk..
garderobek., badk. met douche, veel mbouwkasten, c.v.
Vr.pr. ƒ 695.000,-k.k.
Vrijst villa, uitzicht over zee, opp. 715 m2. Ind. entree, hal, toilet, 3 slaapk , gr.
hobbyruimte, douchekamer met 2 wastafels, keuken, 1e et hal, overloop, gr.
woonk., hall open keuken. 1 slaapk. bad« met douche, groot terras, 2
garages.
Vr.pr. ƒ925.000,-k.k.

TJERK HIDDESSTRAAT 89:
Goed onderh. 2 kamerhoekapp. op 6e et., geschikt als 2e won Ind entree,
hal, woonk., slaapk., half open keuken, badk., serv.k. ƒ 220 p.m.
vr.pr. ƒ 125.000,- k.k.
STATIONSPLEIN 17/13:
3-kamerapp. op 3e et. Ind. entree, hal, toilet, woonk., open keuken, 2 slaapk..
badk. met douche, wastafel, cv. eigen parkeerplaats, serv.k. ƒ145 p.m.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

B. V. ALPHENSTRAAT 59/13:
Goed onderh 4-kam hoekapp. op 4e et. Ind. entree, ruime hal, toilet, woonk.,
3 slaapk.. badk. met douche, keuken, balkon z/o, serv k. ƒ 375 p m.
Vr.pr. ƒ155.000 ,- k.k.
PATRIJZEN STRAAT 44:
4-kamermaisonnette. balkon, z/w, terras zuid. Ind beg. gr. ruime slaapk.,
wastafel, bergk. 1e et. entree, hal, woonk . keuken. 2 slaapK. met vaste kast.
badk. met douche, c.v. serv.k ƒ 410 p.m
Vr.pr. ƒ 155.000,-k.k.

Luxe 3/4-kam app. op 1eet.. garage, balkon z/o. Ind. entree, ruime hal, toilet,
gr. keuken met mb app.. badk., r. woonk., 2 slaapk. c.v
Vr.pr. ƒ 178.000,- k.k.
TROMPSTRAAT
17/8:
Goed onderh. 3/4-kam app. op4eet.. zeezicht. Ind entree, hal. r. woonk. met
open haard, 2 slaapk., badk. met douche, toilet, wastafel, luxe keuken met
inbouwapp.. thermopane begl serv.k ƒ 300 p.m
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
BURG. VAN FENEMAPLEIN 4/8:
3/4-kam.app. op 4e et uitzicht op zee en dorp Ind entree, hal, gr. woonk.
met open haard, 2 slaapk , keuken met mb app , toilet, badk. met bad,
wastafel, serv.k. ƒ400 p.m
•
Vr.pr. ƒ 225.000,-k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 19/9:
Goed onderh. 3/4-kam app. op 5e et., uitzicht op zee en dorp, garage Ind.
entree, hal, toilet, woonk. met open haard, zitk , 2 slaapk., badk met ligbad.
douchek. m wastafel, witte keuken met mb app . app kan gestoff. worden
opgeleverd, serv.k. ƒ 400 p.m.
Vr.pr. ƒ 285.000,- k.k.

IR. FRIEDHOFFPLEIN 18/2:
Vierkam app op 1e et., parkeerpl. op eigen terrein Ind. entree, hal, toilet,
ruime woonk. met open haard, eetk , 2 slaapk met kastenw, badk. met
ligbad, wastafel, apart toilet, serv.k. ƒ475 p m.
Vr.pr. ƒ315.000,- k.k.

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

VAN

wat nodig is om haar m goede vorm te houden worden nauwkeurig v o o r u in kaart gebracht. Wat de spiegel u niet v e r t e l t . . .

Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

STATIONSPLEIN 25:
won. geschikt voor verhuur. Ind. entree, hal, toilet, gr. woonk. met parket,
ruime eetkeuken met inb.app.. bijkeuken. 1e et. 3 slaapk.. balkon, keukentje.
toilet, 2e et. 2 slaapk. (vh 3), badk. met douche, wastafel, toilet, zolderk.,
berging, c.v.
Vr.pr. ƒ 295.000,-k.k.

B. V. ALPHENSTRAAT 59/4:

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn

NASSAUPLEIN 16:
Hoekwon. met voor- en achtertuin, opp. 234 m2. Ind. entre, hal L-vormige
woonk. met open haard, ruime keuken, toilet, 1e et. 3 slaapk., douche, toilet,
2e et. zolderk., wastafel.
Vr.pr. ƒ259.000,- k.k.

PASSAGE 3/3:

uw spiegel er het zwijgen toe. De specialiste van Lancôme

Sangh. Perz. kater,
grüs-blauw,
[roepnaam
Smooky, ± 8 jaar.

PIET LEFFERTSSTRAAT 28:
Tussenwon. met voor- en achtertuin en achterom, opp. 162 m2. Ind entree,
hal, toilet, uitgeb. woonk. metparketvl., serre, keuken, bijkeuken, 1e et 3
slaapk., badk. met douche, toilet, 2e et. slaapk. l Vr.pr. ƒ245.000,- k.k.

2/3-kam.app. Ind. entree, hal, toilet, keuken met inb.app., woonk.. slaapk.,
badk. met ligbad, wastafel, balkon zuid. serv.k. ƒ 332 p m
Vr.pr. ƒ 155.000,- k.k. GARAGE ƒ12.000,- K.K.

Over vochtgehalte, spankracht en souplesse van uw huid doet

± 14 dagen omg.
Gerkestraat
..Tranendal",

PIET LEFFERTSSTRAAT 4O:

GASTHUISPLEIN 2:

Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig

Maandag 30 april gesloten.

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 78:
Vnjst. won., 2 schuren, veel glas-in-lood-ramen. Ind. entree, hal. toilet,
doorzonk. (30 m2). open haard, keuken, 1e et. 3 slaapk. met wastafel.
douche, c.v.
Vr.pr. ƒ 219.000,- k.k.

BOULEVARD PAULUS LOOT 87:

2,29

1,98

DORPSPLEIN 1:
Won. met acherom, opp. 128 m2. Ind. entree, hal, toilet, keuken, woonk., 1e
et. 2 slaapk.. keuken (vh slaapk.), badk.. 2e et. slaapk., keuken, douche,
berging
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

BREDERODESTRAAT 14:

4,95

Aardbeien

KONINGSTRAAT 3:
Woning met zomerh. Ind. entree, hal, toilet', douche, woonk., keuken, 1 e et. 3
slaapk., md. zomerh. woon/slaapk.. douche/toilet, keuken, c.v.
Vr.pr. ƒ165.000,- k.k.

Tussenwon. met voor- en achtertuin, opp 176 m2. Ind. entree, hal. toilet,
woonk. met open haard, keuken, kelderkast, douche, 1e et. 3 slaapk.. toilet,
balkon, 2e et. zolderk., wastafel, c.v.
Vr.pr. ƒ235.000,- k.k.

gevraagd m/v
18-dehge metalen ladenkast.

NASSAUPLEIN 4:
Bovenwen, met balkon aan voor- en achterzijde. Ind entree, hal, woonk. met
open haard, 2 slaapk. (vh 3), toilet/douche, moderne keuken met mb app.,
c.v.
Vr.pr. /149.000,- k.k.

Tussenwon. met voor-en achtertuin, achterom, opp 169 m2. Ind. entree, hal,
toilet, r. woonk., keuken, kelderkast. 1e et. 3 slaapk.. badk. met douche en
wastafel, vlienng bereikb. via vlizotrap, c v.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

Bezorgers of
tijdelijke bezorgers
verdiensten ± 270.- p.m.
v. kleine wijken, të uur per dag

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 84:

Maak vast een gratis afspraak voor dinsdag 2 mei of
woensdag 3 mei.

Tot ziens bij de GAPER DRUGSTORE Uw drogisterij
parfumerie speciaalzaak
Kerkstraat 31 2042 JD Zandvoort

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN
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Koninginnedag uitbundig gevierd
•

ZAND-

VOORT-Duizenden
mensen
kwamen maandag op de been
om in het eentrum - na de ppening door biirgemeester Van der
Heijden - Koninginnedag te vieren. Met name
de
rommeimarkt op een
zon-overgoten
Prinsesseweg,
Louis
Davidsstraat en Raadhuisplein trok
vele bezoekers,
maar ook voor de
kinderspelen
bleek de belangstelling overweldigend. De heer
Van Eist, voorzitter van het Comité Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort, toonde zich dan ook
tevreden.
Zie ook pagina 3.

Burgemeester Van der Heijden pleit voor verhoging

DEZE WEEK
Feest
Komende zaterdag is het opQ
nieuw feest m het dorp, het
O
Comité Viering Nationale Feestdagen Zandvoort heeft ook daarvoor
een uitgebreid programma opgesteld

Lof
Talloze lofuitmgen kreeg
Q
oud-wethouder Ide Aukema
O
over zich heen bij zijn officiële afscheid op het Raadhuis

Toernooi
Zandvoortmeeuwen heeft
jhaar zaalvoetbaltoernooi dit
O
jaar vervroegd in verband met de
WK voetbal Het toernooi begint komende week al.

Angst
Angst kende Betty van Sool-f
mgen nauwelijks toen zij tijl
dens de tweede wereldoorlog 'De
Kleine Patriot' onder haar snelbinders bond

Vergoeding raadsleden laag
ZANDVOORT - Als het aan
burgemeester Van der Heijden
ligt, wordt de honorering van
raadsleden verhoogd. De eisen
die aan beroeps- en semi-beroepspolitici worden gesteld,
zijn volgens hem erg zwaar geworden.

steld aan deskundigheid, het tijdsbeslag toeneemt'en de verantwoordelijkheid verdiept wordt, niet spreken over heroriëntatie op de honorering?"

Gat

Van der Heijden vroeg zich af of er
- bij ongewijzigde omstandigheden Raadsleden in Zandvoort krijgen in de toekomst nog wel gemptiveerongeveer ƒ800,- bruto per maand, in- de personen beschikbaar zijn voor
clusief onkostenvergoeding. Over het 'politieke handwerk'. Er wordt
het merendeel van het bedrag moet dan een 'gat geschapen' tussen enerdus nog belasting betaald worden. zijc'T c' - 2isen die de hogere overheid
Wethouders ontvangen ƒ5100,- taru- stelt aan het lokale bestuur en anto per maand.
derzijds de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen.
In verband met de zwaarte van het
raadswerk, toont Van der Heijden
Het werk van raadsleden vergt
zich voorstander van een hogere ver- volgens de burgemeester steeds
goeding, met name voor raadsleden. meer inzet en detailkennis van de
Afgelopen week liet hij dit duidelijk raadsleden en het beperkt zich niet
merken, tijdens het afscheid van de meer tot raads- en commissievergaoude gemeenteraad. "Mag je in een dermgen. Hij verwacht dat het
tijd waarin hogere eisen worden ge- raadslidmaatschap in de komende

jaren bepaald niet lichter zal worden. Niet alleen de typisch lokale en
regionale problemen vragen meer
aandacht, ook de verder gaande decentralisatie van bestuur vraagt veel
extra te ontwikkelen kwaliteit.

Badinerend
Van der Heijden hield het pleidooi
afgelopen week "in de hoop dat het
signaal dat ik af geef ergens op
vruchtbare bodem terecht zal komen". Volgens hem wordt er ook
nogal eens 'badinerend' geoordeeld
over het werk van raadsleden, al is
de oorzaak hiervan niet helemaal
duidelijk.
"Vast staat echter dat zij die weinig of geen affiniteit hebben met politiek en bestuur misschien iets te
gemakkelijk een oordeel vormen
omtrent de rol en de functie van
politieke organen in onze samenlevmg", aldus Van der Heijden.

Drie koninklijke onderscheidingen in Zandvoort

Bescheiden'lintjesregen'
ZANDVOORT - De 'lintjesregen' in verband met Koninginnedag 'viel' ook in Zandvoort, zij het in bescheiden
mate.
Kraamverpleegster
zuster
Zegwaard
en
NPB-voorzitter
Corrie
Schram kregen vrijdagochtend van burgemeester Van
der Heijden een koninklijke
onderscheiding opgespeld, de
heer S.C. Bruins zal deze later
ontvangen.
Het 'heeft Hare Majesteit behaagd' Sico Cornelis Brums de
Eremedaille in goud, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau,
toe te kennen. Hij verkeerde vrijdag nog in het buitenland en krijgt
de onderscheiding dan ook later
opgespeld. De 65-jarige Brums, geboren in Delfzijl, nam m oktober
vorig jaar afscheid als financieel
adjunct-directeur van vlaggenfabriek Faber m Amsterdam. In totaal heeft hy daar tweeendertig
jaar gewerkt.

'Zuster'
Margaretha Maria Zegwaard,
meer bekend als 'zuster Zegwaard',
is vrijdagochtend onderscheiden
met de Eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau. De zestigjarige mevrouw
Zegwaard kreeg haar onderscheiding omdat zij zich ruim veertig
jaar verdienstelijk heeft gemaakt
in Zandvoort als kraamverzorgende. Menig jonge Zandvoorter heeft
zij als baby in haar handen gehad.
Op l januari beëindigde zij officieel haar loopbaan bij de Stichting Kraamcentrum Zuid-Kennemerland. Die stichting kan overigens in dringende gevallen nog
steeds een beroep op haar doen
omdat zij nog beschikbaar is als
oproepkracht. "Ik was heel erg verrast", aldus zuster Zegwaard. Zij
was met een smoes naar het Raadhuis gelokt om daar verloskundige
Tine Oudshoorn op te nalen.
• De 56-jarige Cor Schram werd
benoemd tot Ridder J u 1^ Orde van
Oranje Nassau. Zij ontving de on-

Financiële beleid wordt 'omgegooid'

Programma
dodenherdenking
ZANDVOORT - In de Hervormde Kerk aan het Kerkplein wordt vrijdagavond 4 mei
de Nationale Herdenkingssamenkomst gehouden.
De samenkomst begint om 19.00
uur. Het programma is samengesteld uit samenzang, declamatie
door Zandvoortse schoolkinderen,
zang door het Zandvoortse kamerkoor Music All In, onder leiding van
Dico van Putten en een toespraak
door burgemeester M. R. van der
Heijden. Het orgel wordt bespeeld
door G. van Zwieten de Blom.
Om 19.30 uur begint vanaf de Hervormde Kerk de stille tocht naar het
monument op de hoek Van Lennepweg/Linnaeusstraat. Vanaf 19.45 uur
zullen de kerkklokken luiden tot
dertig seconden voor 20.00 uur.
Daarna volgen twee minuten stilte.
Daarna wordt de vlag in top gehesen
en kunnen bloemen en dergelijke
worden neergelegd. Trompettist bij
het monument is W. Lekkerkerker,
de organisatie ter plekke is in handen van de scoutinggroep Zandvoort.

• De nieuwe gemeenteraad van Zandvoort is dinsdagavond geïnstalleerd. Zittend (v.l.n.r.): mr. H.W. de Jong (Rita, VVD), J.A.A. van Westerloo-v.d. Noort
(Jeanette, PvdA), burgemeester Van der Heijden, M.R. Bosman-Paap (Marijke, CDA), P. Flieringa (Pieter, GBZ), F.E. van Caspel (Frits, weth. VVD). Staand
(v.l.n.r.): M.J. Methorst (Jaap, VVD), W. Kuijken<Pim, PvdA), W.W.S. Tates (Wilfred, VVD), J. Brugman (Jaap, VVD), H. van Gelder (Huub, PvdA), R.A. van As
(Richard, CDA), mr. P. Ingwersen (Peter, weth. CDA), R.H. Sandbergen (Ruud, D66), P.M.J. Brugman (Paul, D66), J. Termes (Jan, weth. D66), K.J. Annema
(Klaas, D66), E.H.C. Jongsma (Jan, GBZ).
Foto Bram st.jnen

ZANDVOORT - Zandvoort
heeft een nieuw bestuur. Afgelopen dinsdag werd de nieuwe
gemeenteraad geïnstalleerd.
Nieuwkomer in het college van
burgemeester en wethouders
is liet jonge CDA-lid Peter Ingwersen. Hij heeft het ingrijpende plan om het financiële beleid 'om te gooien'.

Caspel zijn achter de collegetaf el te- gers teruggekeerd, in plaats van
ruggekeerd. De gehele raad was voor twee. De PvdA is teruggegaan van
benoeming van Ingwersen en Van vier naar drie (ten koste van een
Caspel, bij de stemming over Ter- raadszetel) en GBZ van drie naar
mes waren er vijf blanko-stemmen. twee. Het zetelaantal van de WD is
Over de portefeuilleverdeling wordt gelijk gebleven. Verschuivingen wakomende dagen nog onderhandeld, ren er ook m letterlijke zm, betrefal is te verwachten dat ten aanzien fende de plaats in de raadszaal. Voor
van Van Caspel, Termes en burge- Kuijken (PvdA) was dat aanvankemeester Van der Heijden weinig zal lijk wat bezwaarlijk, omdat daarmee
veranderen.
een plek werd verlaten die zijn partij
Opmerkelijke
machtsverschui- al vanaf de tweede wereldoorlog had
Ingwersen is met zijn 33 jaar één vingen hebben er plaats gevonden. ingenomen. Fractievoorzitter Jeavan de jongste wethouders die Zand- Zo is D66 met vier vertegenwoordi- nette van Westerloo was echter eervoort in de loop der tijden heeft gekend. Aan een interview begint hij
voorlopig niet. "Het eerste jaar geef
(ADVERTENTIE)
ik geen interviews, ik ga eerst een
jaar hard werken", aldus de jonge
ambitieuze wethouder, die hoogstGALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
waarschijnlijk - onder andere - de
portefeuille financiën zal gaan beneren. Hij wil nog wel kwijt dat hij nog JM COIFFEURSI
vrijdagavond
deze zomer met een totaal nieuw
geopend
beleid hoopt te komen. Dat zou dan
EXCLUSIEVE UNGERllin het najaar behandeld kunnen
BADMODE
EN DAMESMODE
worden.
TEL. 14040
TEL. 18855
TEL. 14267
Jan Termes (D66) en Frits van

i Waterstanden 1
Datum
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

HW

LW

11.3606.10
00.05 07.35
01.15 08.44
02.06 09.45
02.49 10.55
03.29 11.34
04.06 12.14
04.35 00.15
05.09 00.55

HW

LW

-.-19.24
12.5608.44
13.5621.55
1429 22.35
15.1223.14
15.4923.54
16.21 -.16.56 12.40
17.28 13.00

Vaanstanden 9 mei VM 21.31 u.
Springtij 11 mei 05.09 u. NAP+99cm

derscheiding
voor haar vele
verdiensten
voor de Zandvoortse samenleving. Zo worden genoemd:
het - op haar initiatief-tot stand
komen van de
commissie Rekreade. Al meer
dan dertig jaar
wordt van daaruit zomers de
opvang verzorgd van kinderen wier ouders het druk
hebben met seizoenwerkzaamheden. Tegen- • Cor Schram (I.) en 'zuster' Zegwaard kregen ieder
woordig
zijn een onderscheiding. Sico Bruins vertoefde elders en
ook andere kin- krijgt zijn lintje daarom later uitgereikt.
Foto Berlott
deren, ook van
badgasten, weikom.
gelegenheid van haar verjaardag,
Daarnaast leverde mevrouw door Han de Jong 'ontvoerd' naar
Schram (geboren in Arnhem maar het Raadhuis. Toen zij terugkwam
sinds 1956 woonachtig m Zand- op school bleken de kinderen erg
voort) een grote bijdrage aan de nieuwsgierig hoe een 'ridder' er
totstandkoming van de Lokale wel met uit zou zien.
Raad van Kerken in Zandvoort en
Han de Jong is vice-voorzitter
in 1965 werd zij bestuurslid van de
Nederlandse Bond van Protestan- van de NPB, maar als goede kennis
ten, die zich tegenwoordig meer van de familie overhandigde hij
presenteert als 'Vrijzinnige ge- mevrouw Schram het boekje 'En
loofsgemeenschap NPB'. Sinds de kerk is volk geworden'. Dat zegt
1973 is zij voorzitter van de NPB, veel over de wijze waarop binnen
waarvoor zij ook het maandblad de vrijzinnige geloofsgemeenschap
verzorgt en welke zij vertegen- wordt gedacht en gewerkt.
woordigt in het pastores-beraad.
Geloof en maatschappij worden
Van 1956 tot 1972 was zij werkzaam nauw bij elkaar betrokken, maar:
als onderwijzeres op de dr. A. Ples- "We bepalen zelf waar we verantmanschool, de vijf jaren daarna woordelijk voor zijn", aldus Cor
was zij m dienst van de Schoolad- Schram. "Er is meer dan alleen de
viesdienst
Zuid-Kennemerland. bijbel. Zo is bijvoorbeeld Albert
Sinds 1977 is zij directeur van de Schweitzer een lichtend voorbeeld
Hildebrandschool (LOM) in Haar- geweest".
lem. Het was trouwens oud
NPB-voorzitter Mies Sterrenburg
"Als je een levensvisie hebt, moet
die had aangedrongen op de onder- je er wat mee doen". En dat kan,
scheiding.
zegt Cor Schram, als je gesteund
wordt door 'een hogere kracht' en
de mensen om je heen. "En als je
'Ridder'
die steun hebt, hoefje nooit bang te
Cor Schram werd tijdens een zijn dat je met meer verder kunt".
sphoolreisje naar de opbouw van
J.K.
de bloemencorso-wagens, nog ter

ZOO protesteert bij Commissariaat
tegen programmaraad De Branding

Vrouwen beroofd Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

ZANDVOORT - In de Thorbeckestraat zijn dinsdagavond twee Engelse vrouwen beroofd van een tas.
Deze werd bij één van de vrouwen
van de arm gerukt, nadat zij een
stomp in de maag had gekregen.
Daarna zetten de daders, twee mannen, het op een lopen. Een hoteleigenaar, die op het geroep afgekomen
was, zette tevergeefs de achtervolging in. Dankzij het signalement dat
hij wist te geven, konden beide overvallers even later alsnog worden opgepakt.

Oplage: 4.900
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der al akkoord gegaan met de verschuiving.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Omroep Organisatie
heeft bij het Commissariaat
voor de Media protest aangetekend tegen het besluit van de
gemeenteraad. Een meerderheid daarvan ging vorige week
akkoord met het collegevoorstel om de voorkeur voor De
Branding uit Heemstede uit te
spreken, in verband met de
aanvraag van een zendvergunning.

De nieuwe VVD-fractievoorzitter
Wilfred Tates bood burgemeester
Van der Heijden dinsdagavond ook
een voorstel aan voor het nieuwe
collegeprogramma.
De meerderheid van de raadsleden, op drie na, had dit een half uur
tevoor al ondertekend. 'Waarschijnlijk een politieke noviteit', aldus Tates oyqr deze ondersteuning. In de
eerstkomende vergadering wordt
het programma nog ter discussie gesteld. Meer hierover vindt men op
pagina 3.

Steekproef

Het protest richt zich met name
op de door De Branding voorgestelde programmaraad die de representativiteit moet bewaken. De Brandmg heeft slechts vijf organisaties in
de programmaraad, tegen vijftien bij
de ZOO.

Of De Branding nu wel of met voldoet aan de representativiteitseisen
van de Mediawet, is met duidelijk.
"Het is de taak van de gemeente om
te controleren hoe de programmaraad wordt samengesteld. Maar we
hebben het advies van de gemeente
nog niet ontvangen, zodat daar nu
niets over is te zeggen", aldus Marga
Peters van het Commissariaat voor
de Media.

Twijfelachtig

Steekproef

Van deze vijf is er volgens Daniël
Huying een aantal twijfelachtig.
"Twee van deze hebben te kennen
gegeven pas in de programmaraad
zitting te willen nemen als de zendmachtiging is afgegeven. Een derde
organisatie, de Federatieve Vrouwenraad bestaat al twee jaar niet

Uit een steekproef onder de Zandvoortse bevolking door S. de Baar
van de ZOO blijkt dat het overgrote
deel wil gaan luisteren naar de toekomstige lokale radio. De meeste
ondervraagden zeggen ook voor een
onafhankelijke Zandvoortse omroep te zijn.

die krant moet ik liehhen
Natuurlijk,
Omdat ik graag ' «eten wat /ich in mi|ii
omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zandvuorts Nieuwsblad
rtl

13 weken voor maar f 10,50.

'Pijnlijk'
Burgemeester Van der Heijden
wenste de raadsleden geluk, maar
sprak van een 'pijnlijk moment' omdat elders in het land vijftien leden
van extreem rechtse partijen werden beëdigd. "Dat is erg pijnlijk voor
wat een democratie heet te zijn", aldus Van der Heijden.

meer. Ook in het aangenomen voorstel staat overigens dat 'uit de stukken met blijkt dat de bevoegde organisaties van alle genoemde instellmgen hebben besloten tot deelname'.
Voor elf van de vijftien voorgestelde
leden van de programmaraad van de
ZOO is dit wel het geval.

Nieuwsblad
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Inl.: C. VISSER,
02507-14614 (na 20.00 uur)
Y. FLEERS, 02507-15088

Z.S.V. Zandvoortmeeuwen
verzoekt belangstellenden die
serieus zijn geïnteresseerd in de
functie van

BOUWMAN

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

Gemeentegids

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Denkt u aan uw bijdrage voor de nieuwe Gemeentegids van Zandvoort?
Alle bijdragen voor die gids moeten uiterlijk 5 mei 1990 binnen zijn bij het bureau
Voorlichting van de gemeente Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Voor gegevens die na die datum binnenkomen kan niet de garantie woden gegeven dat die op een correcte manier in de nieuwe Gemeentegids worden vermeld.

Het bestuur van de

DROGISTERIJ

HONDENKAPSALON

1 mei wordt weer
aangevangen met golf-instructie
voor beginners op het binnenterrein
van Sportfondsenbad Schalkwijk
aan de Zwemmerslaan
ƒ15,- per 30 min.; ƒ30,- p. uur

EITUI1

Voor informatie over de Gemeentegids kunt u terecht bij het bureau Voorlichting
van de gemeente in het Raadhuis, Swaluëstraat 2, telefoon 61492.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Aangevraagde bouwvergunningen
van onze kantine, te reageren
onder vermelding van hun
relevante ervaring.
Algemene informatie:
De Z.S.V. Zandvoortmeeuwen zal
in de nabije toekomst een geheel
nieuw complex in het circuitgebied
gaan bezetten. De vereniging
bestaat uit een jeugd-, zaterdag-,
zondag- en zaalvoetbalafdeling. De
vereniging is zeer actief in het
organiseren van diverse
evenementen c.q. avonden.
Belangstellenden kunnen reageren middels
hun handgeschreven brief in te zenden aan
de secretaris van de vereniging, de heer H.
Kinneging, Van Lennepweg 55, 2041 LC
Zandvoort.

Weepvenmnnl

57B-90:
58B-90:
59B-90:

Bilderdijkstraat2
Prof. Zeemanstraat 19
Fr. Zwaanstraat 72

bouw zolderetage
bouw garage
plaatsen dakkapel

VOOR DE LEDEN KOMEN
BESCHIKBAAR MEI 1990

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van
dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

1950

40
r.k.s.v T.Z.B.
40 jaar in Beweging

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook
al is er bezwaar ingediend] Dit is een wettelijke verplichting. •
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voetbal

• Verleende bouwvergunningen
07B-90:
33B-90
348-90
37B-90
38B-90
44B-90
45B-90
46B-90
49B-90

Haltestraat 30
Kerkstraat 8
Tj. Hiddesstraat 1
Ir. Friedhoffplein 13
M. Molenaarstraat 1
Fr. Zwaanstraat 14
L. Davidsstraat 11
Haltestraat 34
Vinkenstraat28

vergroten en veranderen woning
gedeeltelijk veranderen bovenwoning
bouw garage
vernieuwen tuinberging
maken dakopbouw
plaatsen dakkapel
wijzigen voorgevel
intern verbouwen winkel
aanleg zwembad

Word nu LID
Bel voor inl.
02507-12514

1990

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

3 mei 1990

zoekt met spoed

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

ervaren en onervaren

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

KOKS
Inl. tel. 12994
Haltestraat 3, Zandvoort.

Gevraagd

Huur ƒ722,11 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
berging en lift.

Softbal
of 14066

Mei 1990: Expositie
Strandpaviljoen 15
Lady Bird
vraagt

keukenhulp m/v
* * *
meisje v.d.
bediening
* *
*
Tel.
12788

jongen voor de afwas en
keukenwerkzaamheden.

Aquarellen van
Coby Goedegebuure
en Laura van Vliet
In het
Wim Mensinkhuis
Hogeweg 42, Zandvoort
Open: ma. t/m zaterdag 14.00-16.00 u.

Tel. 02507-18178

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

Meisje voor de bediening
VERHUIZEN?

Restaurant Harocamo
Kerkstraat 14
Tel. 12102

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Gevr. part-time

Jubileum
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts f29,- (Excl. <i% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

't Familie restaurant
vraagt voor direct

verkoopsters

medewerkers m/v
in de bediening.

Drommel apart
(Karina tel. 17716)

DE WIT VERHUIZINGEN

Drommel excl.
Tel. 12452

Gevraagd zo spoedig
mogelijk

Bedienend
personeel
LE BERRY BEACH

Tel. 12224

Gevraagd

TUINMAN
Tel. 19100

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

^ffr-^'Mï •-, ; ' • . ' ' l
^^fn|aipktih1t
'
' u' bij ons

zoekt met
spoed gem.
woonr.
(Zomerhuisje
o.i.d.). Max
ƒ750,-.
Tel. 01719-17899.

In augustus 1989 heeft EMM haar huurders via een gezamelijke advertentie met de NVH in het Zandvoorts
Nieuwsblad geïnformeerd over de afrekening levering
goederen en diensten over het jaar 1988.

EMM zal alles in het werk stellen om haar huurders in
ieder geval voor 1 juni a.s. de betreffende afrekening alsnog te doen toekomen. Vervolgens kan dan tóch tot aanpassing van de voorschotten worden overgegaan per 1
juli 1990.
Namens woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht",
G. J. Teunis, directeur

fe £ %HQNT
|||tVAMTVERZORGERl Secretaris Bosmanstraat 40

Kerkplein 8
vraagt een
enthousiaste

buffetjuffrouw
Tel. 02507-13599

Kerkplein 8

vraagt

Terraskelners

De toewijzing van bovengenoemde garages zal geschieden in
volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3
alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 8 mei ,1990 vóór 12.00
uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling, heeft voor
meer,o;er§,woningpp/^rfiigf^,kan..men.d.i.t.kenbaar..rnaken in één
bnëf;'het' is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven.
U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te
geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor
op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst
op vrijdag 11 mei a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

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

RUILRUBRIEK MEI 1990
1. Aangeboden- De 4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ 487,41 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. en berging.

Eengezinswoning,

Gevraagd:

DE MANEGE
Gevr. zelfstandige

woonruimte
voor
1 persoon
Brieven onder nr.
103740 bur. van dit
blad.

soc. v. ongebonden
mensen vraagt

2. Aangeboden: De 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT

een schoonmaakhulp
v. 15 uur p.w.
Voor de
zaterdagavond een

garderobedame.
Tel. 16023

'

Gevraagd:

Huur ƒ722,11 per maand.
Bestaande uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.

3-kamerwoning
in centrum (begane grond of 1e etage).

3. Aangeboden: De 3-kamerwoning
DE SCHELP
Huur ƒ 690,86 per maand.
Bestaande uit: woonkamer,
2 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN

ra H. W. COSTER B.V.
UAMtlAAfl

Huur ƒ101,40 per maand.

Tel. 02507-13599

PROCUREURS

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Je koopt een eigen huis...
maar kun je de kosten ook blijven dragen?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

NVM

4. De garage
LORENTZSTRAAT O

REST. QUEENIE

jSyraag; rï^jtigi'vilj ^lijven** '
| alle inlichtingen bij:
Rest. Queenie

Huur ƒ 63,95 per maand.
Alle leden van de vereniging kunnen inschrijven op
bovengenoemde garage.

liefst in omgeving centrum van Zandvoort.

AFREKENING LEVERING EN DIENSTEN

In die advertentie werd er op gewezen, dat de afrekeningen over het jaar 1989 per 1 mei 1990 bij de huurders in
bezit zullen zijn. Door onvoorziene omstandigheden is dit
niet gelukt.

taak en dienstverlening. 3

Tevens afwashulp gevraagd.

Jonge vrouw, 31 jp.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

UIT V A ARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Leeftijd tot 25 jaar

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

Ernm

(liefst met enige
ervaring).

3. De garage
KEESOMSTRAAT L

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.

Kerkstraat 27. Tel. 12537.

BKB4DE
VRHUIZRS

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor bovengenoemde woningen slechts
woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit twee
personen.

De huurders van de woningen aan de Lorentzstraat 268 t/m 314
hebben voorrang bij de toewijzing van bovengenoemde garage.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoos kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.

* * •*•

Huur ƒ 491,56 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
berging.

2. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 172

en

40
jaar

De flatwoning
FLEMINGSTRAAT 256

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Gevraagd:

Andere 3-kamerwoning in centrum.

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

Uw krant of magazine verzorgd van kopij tot films?
l KB KB tBm HU ••• •• IM Hl •• •• BV

ODUKTIES
VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK
WIBAUTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERpAM, TEL. 0 2 0 - 5 6 2 2 5 2 2 , FAX 020-5622713 ,
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Nieuwsblad

DONDERDAG 3 MEI 1990

WEEKMEDIA 22

Sfeervolle Koninginnedag-mering

Dorpscentrum overspoeld door feestvierders

• Veel belangstelling op het Raadhuisplein voor de aubade.
Foto Bram Stijnen

• Waarschijnlijk waren zelfs ook 'de duvel en z'n m...' te koop op de
Foto Berlott
rommelmarkt.

• De Zandvoortse jeugd verdrong zich voor de kinderspelen. Foto Bram stenen

Gemeente maakt
sportief begin
ZANDVOORT - De gemeente-nieuwe-stijl gaat sportief beginnen. Op woensdag 16 mei
zal zowel het gereorganiseerde
ambtenarenapparaat als de zojuist geïnstalleerde nieuwe gemeenteraad zijn beste beentje
voorzetten in het 'Sectorenspektakelsper.

Aanleiding voor dit sport- en spelspektakel is de reorganisatie van het
ambtelijk apparaat van de gemeente, die begin april min of meer is
voltooid. Daarbij werden de secretarie en de dienst Publieke Werken
opgeheven en samengevoegd tot één
dienst met vier sectoren. Het gevolg
daarvan was dat veel ambtenaren
een andere werkplek kregen en ook
nieuwe collega's. 'Voor de personeelsverenigmg was dit aanleiding
om een manifestatie te organiseren
waarin de nieuwe sectoren tot hechte eenheden werden gesmeed en
men elkaar beter zou leren kennen.
Omdat 16 mei de gemeenteraad in
de nieuwe samenstelling meedoet,
kunnen ook die contacten tijdens
het Sectorenspektakel worden gelegd', aldus een persbericht van de
gemeente.
Het sportieve evenement wordt
gehouden op de velden van Zandvoort '75 en Casino Zandvoortmeeuwen Handbal. De ambtenaren,
raads- en collegeleden zullen onder
leiding van hun nieuwe sectorhoofden deelnemen aan de volgende onderdelen: estafette, touwtrekken,
dozenhindernissenspel, waterlopen,
quiz, penalty schieten en volleyballen. Het sportieve spektakel begint
om 8.15 uur en om 16.45 uur reikt
burgemeester Van der Heijden de
prijzen uit.

hun kraam of plekje langs de straat in te nemen. Ook gelukzoekers waren er ben ontvangen. Daaronder ook Corrie Schram en zuster Zegwaard, die
al vroeg te vinden en liepen bijna voetje aan voetje. Onderweg kon men afgelopen vrijdag een onderscheiding kregen. De gasten waren op het
desnoods even uitblazen bij het Gemeenschapshuis, waar een terrasje was Raadhuis ontvangen met een koffie met een oranje-gebakje en - na de
gecreëerd. Uiteraard ook volop etenswaren op de markt, al was de keuze dit opening - een Oranjebitter, waarmee een toost werd uitgebracht op de
jaar enigszins beperkt. De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB was verte- koningin.
genwoordigd met een kraam waar Max Havelaar koffie werd geschonken.
De opbrengst van deze koffie, in verschillende winkels in Zandvoort te
De feestdag werd afgesloten met een Oranjebal op Gran Dorado, wat door
koop, gaat grotendeels naar de boeren die dit verbouwen.
zo'n vierhonderdvijftig mensen werd bijgewoond. "Het was heel gezellig",
Leden van het Comité Viering Nationale Feestdagen Zandvoort, kortweg
aldus voorzitter Van Eist van het Comité Viering Nationale Feestdagen
De kinderen kwamen deze dag flink aan bod en maakten dankbaar Zandvoort. Hij toonde zich na afloop tevreden over de komngmnedagvie'Oranjecomité', waren 's morgensvroeg om zes uur al aan de gang gegaan
om een zestigtal kramen op te stellen langs de Prinsesseweg. In totaal gebruik van de mogelijkheden. De voorstelling in het Gemeenschapshuis ring, al blijft op de achtergrond wel meespelen dat het moeilijk is de
waren er 62 verhuurd, aan particulieren, clubs of verenigingen. Bovendien trok meer dan 150 kleuters en bij de kinderspelen op de speelplaats van de financiële eindjes aan elkaar te knopen.
zochten tientallen een plaatsje op straat, waar een kleedje werd neergelegd Hannie Schaftschool stonden de jonge Zandvoorters rijen dik te wachten.
De Koninginnedagviering was - na een korte inleiding door Theo Hilbers en potjes, pannetjes, diverse 'kunstwerken' en opvallend veel speelgoed
rond half elf door burgemeester Van der Heijden geopend. Vanaf het bordes Vrijmarkt
werden uitgestald.
Sommige kinderen probeerden op een andere manier wat geld binnen te van het Raadhuis wees hij op 'honderd jaar Nederlandse vorstinnen':
Dat wordt ook lastiger, nu de rommelmarkt meer een 'vrijmarkt' dreigt te
halen. Zo kon men een gulden verdienen door het muntstuk, liggend in een Emma, Wilhelmina, Juliana en - de afgelopen tien jaar - koningin Beatrix. worden, aldus Van Eist. Doordat steeds meer mensen met hun spulletjes
bak met water, te raken met een dubbeltje. Een lastige opdracht zo te zien "Het waren allemaal vorstinnen van hun tijd", aldus Van der Heijden, "en buiten de markt op de Prinsseweg neerstrijken, lopen de verhuur van
aan de hoeveelheid dubbeltjes in het water. Een andere jonge Zandvoortse ook koningin Beatrix is een vrouw van deze tijd".
marktkramen en dus ook de inkomsten hieruit, terug.
probeerde met het spel op een dwarsfluit wat bij te verdienen.
Bovendien is het bedrag dat de gemeente voor de Koninginnedagviering
ZAND VOORT - Bij een inbraak uit
De eerste kinderen verschenen 's morgens al rond een uur of zeven om
uittrekt, ƒ11.000,-, s volgens hem sinds 1981 niet meer gewijzigd terwijl de een
in de Lorenzstraat werd voVerdiend
kosten wél zijn gestegen. Als het aan Van Eist ligt, wordt er nog een ding nge box
donderdag een bromfiets
Hij roemde haar als een 'hardwerkende en uitstekend op de hoogte zijnde veranderd. Hij wijst erop dat het animo onder de Zandvoorters om zitting te met week
weggenomen. Eveneens
vorstin'. "Als een land het vorstenhuis krijgt dat het verdiend heeft, dan nemen in het comité terugloopt, 'zolang men persoonlijk aansprakelijk kan wordthelm
een radio met versterker verhebben wij héél wat verdiend".
worden gesteld'.
De dieven kwamen binnen
Het feest werd kracht bijgezet door een aubade van De Wurf, het ZandVoor de viering van Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei, is eveneens een mist.
door de toegangsdeur open te breCentrum Voor Vrijwillige Hulpver- voorts Mannenkoor, het Zandvoorts Vrouwenkoor, Musical In, Zamor en bedrag van ƒ 11.000,- beschikbaar gesteld. Ook dan is er een rommelmarkt in ken.
Weekend: 5-6 mei 1990
lening: Voor informatie, advies en de IJmuider Harmonie. Een en ander werd bijgewoond door enkele tiental- het dorp, al blijft de animo daarvoor iets achter bij de verwachtingen.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer hulp tel. 17373, op alle werkdagen len Zandvoorters die in het verleden een koninklijke onderscheiding heb- Daarover elders in dit blad méér.
JOAN KURPERSHOEK
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninnummer 12000.
l, tel. (02507) 19393.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- ginneweg
op dinsdag en donderdag
gevalllen), Centrale Post Ambulan- Spreekuur
ZANDVOORT - Een 47-jarige
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
cevervoer (CPA) Kennemerland.
Zandvoorter moest zich vrijdagmogelijk na telefonische afspraak.
en
par
keer
mogelijkheden
van
de
het
onderbrengen
van
een
aantal
taeen
reèle
bijdrage
gevraagd
voor
ZANDVOORT - Het nieuwe
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Belbus: Om van de belbus (voor be- collegeprogramma, waarvoor bus bij doseer-punten, extra treinen, ken die o.a. betrekking hebben op voorzieningen en diensten. Het ne- nacht onder doktersbehandeling
stellen omdat hij met een koekenscherming): 023-246899.
woners van 55 jaar en ouder) ge- een voorstel afgelopen dinsdag 'park- en ride-mogelijkheden', snel- het ouderenwerk. 'Ondersteuning gatieve saldo van de recreatiebegro- pan
zijn hoofd was geslagen. De
bruik te kunnen maken, dient men aan burgemeester Van der bussen en gecombineerde vervoers- van vrijwilligers', zoals daar sprake ting mag niet onevenredig zwaar op man op
had onenigheid gekregen met
HUISARTSEN:
Waarnemingen zich 24 uur van tevoren op te geven
en
toegangskaarten
tot
evenemenvan
was
in
het
oude
collegeprogramde
Zandvoortse
inwoners
drukken.
Zandvoortse huisartsen: van zater- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- Heijden werd overhandigd, ten. Ook eventuele doortrekking ma, ontbreekt.
Bezien wordt of ook belasting kan zijn 22-jarige huisgenoot. De aanleidag 08.00 uur tot 1zondag 08.00 uur, sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per wijkt op een flink aantal pun- van de Herman Herjermansweg zal -•Volksgezondheid: Grote aandacht worden geheven op andere vormen ding is niet bekend.
De hardhandige 'kok' werd ter afdr. C. Jagtenberg, ' Thorbeckestraat persoon bedragen: ƒ!,- enkele rit, ten af van het oude program- de volle aandacht krijgen.
voor de gevolgen van herstructure- van toerisme.
koeling op het politiebureau ingeslo44, tel. 13355. Van zondag 08.00 tot ƒ1,50 retour.
ma.
- Economische Zaken en Recreatie: ring in de gezondheidszorg voor de
J.K. ten.
maandag 08.00 uur, dr. P. Weenink, Alg. Maatschappelijk Werk ZandDe kans is groot dat het nieuwe Mocht de A-status van het circuit bereikbaarheid en kwaliteit van
Kostverlorenstraai 70 a, tel. 12499. voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg programma ongewijzigd wordt aan- niet door het Rijk worden verleend, zorg in deze sector. PatiëntenorgamSpreekuren (zonder afspraak): za- 023-320899 of 320464. Spreekuur op genomen omdat reeds veertien dan zal de exploitatie, voorzover af- saties worden waar mogelijk bij het
terdag en zondag 11.30 uur en om werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- raadsleden dinsdagavond - vóór aan- hankelijk van de gemeente Zand- beleid betrokken.
17.00 uur. Dokter Flieringa heeft een dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- vang van de raadsvergadering - er voort worden gecontinueerd met - Milieu: Het in ordelijke en reine
eigen dienstregeling, inlichtingen: der volgens afspraak. Deze hulpver- hun handtekening onder zetten. inachtneming van de door de staats- staat brengen en houden van open
tel. 12181.
lening, beschikbaar voor iedere in- Een selectie uit de 'nieuwigheidjes' secretaris van WVC gestelde voor- erven/terreinen en de openbare weg,
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- woner van Zandvoort, is gratis.
vindt men hieronder. In hoeverre waarden. Bij de N.S. zal worden be- vooral bij bedrijven in Nieuw-Noord,
arts bellen.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. deze merkbaar zijn, hangt uiteraard werkstelligd dat met name de ver- zal met kracht worden bevorderd.
ZANDVOORT - In navolging van Koninginnedag kan ook
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 af van de interpretatie bij de uitvoe- pauperde situatie aan de oostzijde - Ruimtelijke Ordening en Volks- Bevrijdingsdag, komende zaterdag 5 mei, naar verwachting uitring. Vooralsnog ziet het er naar uit van het N.S.-station wordt opgehe- huisvesting: Aanzienlijke beperking bundig worden gevierd. Deze begint met een rommelmarkt en
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
H.B.A Mulder, tel. 13185.
van het aantal bestemmingsplanWijkverpleging: Voor informatie Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. dat er geen rigoreuze veranderingen ven.
- Onderwijs: Als het bijzonder onder- nen. Van het beschikbaar komende eindigt met een grootse taptoe op de Prinsessenweg.
over de dienstdoende wijkverpleeg- Davidsstraat. Eerste woensdag van te verwachten zijn.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
- Algemeen bestuur: De gemeente be- wijs initiatieven neemt om te komen contingent
woningwetwoningen
Het Comité 'Viering Nationale maakt de drumband Damiate uit
kundige: 023-313233.
Huurdersspreekuur NVH: Gratis reidt zich voor op openstelling van tot samenwerkingsscholen stelt het wordt de helft besteed voor huisves- Feestdagen' heeft mets aan het toe- Haarlem een muzikale rondwandeVerloskundige: Mevrouw
Tine voor leden. Eerste en derde dinsdag de Europese grenzen. De mogelijk- Gemeentebestuur zich positief op. ting van ouderen en jongeren. (De val overgelaten om er een gezellige ling door het dorpscentrum. Op de
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier- heid van een lokaal raadplegend re- Verder aandacht voor onder andere: andere helft is bestemd voor eenge- dag van te kunnen maken. Burge- speelplaats van de Hannie Schaftvoort,
tel. 02507-14437, bgg: de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30 ferendum wordt onderzocht.
samenwerking tussen scholen van zinswoningen.)
meester Van der Heijden verricht school kunnen de kinderen van
023-341734.
In de exploitatie-opzet ten behoe- om 10.30 uur de officiële opening 14.00 tot 15.00 uur weer meedoen
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9. - Personeelsbeleid: Zoveel mogelijk dezelfde richting (zonodig in regioDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
ontplooiingskansen.inspraak, ruim- naai verband), milieu-educatie, de ve van de bebouwing van de huidige van Bevrijdingsdag middels een toe- aan het inmiddels traditioneel gebeckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. te om met totaal nieuwe ideeën te emancipatie-gedachte, en preventie sportvelden van 'Zandvoortmeeu- spraak vanaf het bordes van het worden straattekenen. De tekenin15847.
Woningbouwvereniging EMM: komen, actief beleid t.a.v. het in- t.a.v. allerlei vormen van verslaving wen' is o.m. rekening gehouden met raadhuis. Hij zal ook het bevrij- gen zullen door een deskundige jury
Dierenbescherming: Vereniging v.h. Klachtentelefoonnummer
techni- dienstnemen van mindervaliden.
premiebouw (premie A en premie dingsvuur, dat door de Rijwiel-tour- worden beoordeeld en de mooiste
en vandalisme'.
welzijn der dieren (02507) 14561, sche dienst: 17577. Bestuurlijk - Openbare orde en veiligheid: Bij de - Cultuur, Sport en Jeugd- en Jonge- C). Er wordt naar gestreefd het aan- club 'Olympia' vanuit Wageningen komen voor een prijs m aanmerVermissingsdienst 023-383361, Asiel spreekuur: iedere eerste dinsdag financiering van het politiewerk rentaeleid: Aandacht besteden aan bod premie C-woningen (vrije sec- naar Zandvoort wordt gebracht, op kmg.
Zandvoort
(tevens
pension) van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. dient de Rijksbijdrage als uitgangs- de mogelijkheid om te komen tot tor) zoveel mogelijk te beperken ten het Raadhuisplein ontsteken. Als te02507-13888,
Asiel
Haarlem Taxi: tel. 12600.
punt te gelden. Indien extra gelden realisatie van een multifunctioneel gunste van de bouw van woningen in ken van de vrede zullen tegelijkerVan 12.00 tot 16.00 uur vindt bij
023-244443.
nodig blijken te zijn, moet bezien centrum.
de ongesubsidieerde sector. .
tijd zo'n 150 jonge duiven van Dui- het Gemeenschapshuis het spectaworden in hoeverre hieraan tege- - Sociale Voorzieningen en Maatvensportvereniging 'Pleines' boven culaire 'Rodeorijden' plaats. Jong en
moet kan worden gekomen.
schappelijk Werk: Bij Sociale Zaken
Zandvoort het luchtruim kiezen.
oud mogen gratis proberen wie het
Belastingen
- Verkeer en vervoer: Parkeerbe- zal er vanuit gegaan worden dat de
Aan de rommelmarkt Prinsesse- langst op de rug van een mechanileidsplan, grote aandacht voor par- beschikkingen zo snel mogelijk af- - Financiën: Door de gemeente aan weg kunnen zowel volwassenen als sche stier kan blijven zitten. De dag
keren nabij het centrum, 'samen- gegeven worden. Openbaar vervoer- derden, waaronder inwoners, ver- kinderen deelnemen, er zullen ech- wordt tussen 20.00 en 21.30 uur afgeZondag 10.30 uur: mevr. P. ten Cate- hangend gemeentelijk beleid t.a.v. voorzieningen en verkeerssituaties leende diensten dienen in principe ter geen marktkramen opgesteld sloten door vier muziekkorpsen, die
Weekend: 5 - 6 mei 1990
-Bley, uit Amstelveen
verkeerscirculatie', lokaal en regio- nabij bejaardentehuizen worden aan kostendekkend te zijn.Gemeentelij- worden omdat daarvoor te weinig - in de vorm van een feestelijke tapHervormde Kerk, Kerkplein:
naai regelen van verkeer van en naar een kritisch onderzoek onderwor- ke belastingen dienen in ieder geval belangstelling was. De markt duurt toe - aan de Prinsessenweg een
Zondag 10 uur: Bediening Heilige Roomskatholieke Kerk:
Zandvoort. Voor beheersing van de1 pen. Streven naar een eigen geza- telkenjare trendmatig te worden van 's morgens negen uur tot 's mid- groots opgezette show zullen weggeDoop, kollekte noodlijdende ge- Zaterdag 19.00 uur: Woord- en com- drukte valt te denken aan 'dosering menlijke locatie in het centrum voor aangepast. Van de toeristen wordt dags vijf uur. Van 10.00 tot 10.30 uur ven.
meenten en personen; ds. J.A. van muniedienst, mevr. A. Berjnes en
Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerk- mevr. B. Bleijs
(ADVERTENTIE)
koor en blokfluitgroep
Zondag 10.30 uur: EucharistievieKinderdienst
in
het
Jeugdring met Eerste Communie, Th.W.
huis
Durjves
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 uur: W. Volker, Amstel- Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
veen
Lekker hé? Bij eetcafé „The Londoner" serveren ze alle hoofdgerechten
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
met
verse frieten. Ze schillen ze zelf, ze snijden ze zelf en ze frituren ze zelf.
Geloofsgemeenschap bijbelgespreksgroepen
Vrijzinnige
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, C.
NPB:
Moet u eens proberen?
Holleman
Crèche en kindernevendienst
Bijvoorbeeld bij sliptong 17,50 of bij die (onbeperkt) gegrilde
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, R.
SPARE RIBS ƒ 15,50 of bij...
Blom
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Als u ons even belt tijdens de openingsuren sturen wij u een menukaart toe.
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zandvoorts
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Nieuwsblad
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
Nieuw!
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
woensdag
- donderdag en vrijdag vanaf 12.00 uur.
023-244553.
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donZANDVOORT - De belangstelling voor de Koninginnedagviering in Zandvoort was dit jaar overweldigend. De straten waar de feestelijkheden zich
afspeelden, werden overspoeld. De rommelmarkt bleek publiekstrekker
nummer één en trok enkele duizenden bezoekers. Het feest werd 's avonds
afgesloten met een sfeervol Oranjebal op Gran Dorado, dat bezocht werd"
door ongeveer 450 Zandvoorters en een klein aantal gasten van het bungalowpark.

Inbraak

j Weekenddiensten

Flink wat 'nieuwigheidjes' in collegeprogramma

Ruzie beslecht
met koekenpan

Uitgebreid f eestprogramma
op nationale bevrijdingsdag

j Kerkdiensten

Loftuitingen voor Aukema

Weet u nog hoe een vers patatje smaakt?

derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmanager: J F. Sas Hoofdredacteur: J M. Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend' maandag 13-16 u ; dmsdag 10-13,14-16 u , woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041. Postadres- Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B Lodewegen.
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271. Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066 Postadres' postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef), Eddie de Blieck (adj.
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerngter,
Mananne Timmer.
Faxnummer redactie: 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
25,50 per half jaar, ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68 13.00
Bezorqklachten: vnjdag 9-12 u. tel. 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is
1941

opgencht in

Let op!

Burgerlijke stand [
Periode:
24-30 april 1990
Ondertrouwd:
Kuipers, Michael en Hogendoorn,
Bianca Bataette
Geboren:
Dana, dochter van: Yamini, Shahar
en Liauw, Deborah Jeannette
Kevin, zoon van: Vlug, Grjsbertus
Arnoldus en Koper, Ida Lamberta
Jansje
Tessa Anna, dochter van: De Boer,
Arie Jan en Pijpers, Margaretha Hyacintha Maria
Jennifer, dochter van: Nrjssen, Johannes Carolus en Schulte, Monique Catharina Susanne
Overleden:
Jagerman, Frans, oud 42 jaar
Van de Veen, Willem, oud 94 jaar
Stam geb. Van Leeuwen, Neeltje,
oud 95 jaar

• Ide en Ank Aukema, hier temidden van het echtpaar Van der Heijden,
stond vrijdag volop in de belangstelling.
Foto Foto Boomgaard

ZANDVOORT - Politiek
Zandvoort nam afgelopen vrijdag afscheid van 'één van de
meest markante bestuurders
van Zandvoort in de laatste
reeks van jaren'. Zo beschreef
burgemeester Van der Heijden
de scheidende wethouder Aukema die van hem de zilveren
legpenning van de gemeente
Zandvoort kreeg uitgereikt.
Op de feestelijke bijeenkomst, gevolgd door een afscheidsreceptie,
traden diverse sprekers naar voren
om de loftrompet staken over Aukema. "Een man die gaandeweg aan
gezag won en niet minder aan invloed", aldus Van der Heijden.
"Zandvoort werd synoniem voor Aukema, althans voor velen uit het loKaal en regionaal politieke circuit".

Volgens wethouder Jan Termes
hield Aukema zich niet alleen met
financiën bezig. "Je bemoeide je met
alles voor zover het je interesseerde", aldus Termes, die zijn oud-collega betitelde als 'Bourgondiër van
financiën'. Volgens raads-nestor
Flieringa was Aukma aanvankelijk
typisch een 'jongen uit 't rooie nest'.
"In oppositie ben je heel slecht,
maar besturen kun je als de beste",
aldus Flieringa.
Partijlid Bloeme wees op de humoristische arrogantie van Aukema
en op het verlies voor de PvdA, dat
zijn vertrek was. Oud-PvdA-raadslid
Ineke van der Storm verweet - als
grappige noot - Aukema 'blufstrategie als je het moeilijk kreeg1. Oud-wethouder Cors van de Mije Pzn. en
gemeentesecretaris Gevers, namens
het gemeentepersoneel, sloten de rij
eveneens met lovende woorden.

Grote kaart vanaf vrijdag 17.00 uur.
Tot sp edig

° 5,' Zandvoort, tel. 02507-15363
Kerkstraat

Dommel

l J_MAL/V1U-J\
WITNFR
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GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
OER/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614
Oproepen
Mededelingen

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

* Amnesty
International
zoekt actieve leden voor de
werkgroep Zandvoort Tel
19649 of 19587
Bel direct voor AL uw
* De werkgroep van Anines reparaties en vernieuwingen
ty International in Zandvoort Ook ander loodgieterswerk
zoekt mensen die Spaans
Micro-advertenlies voor zakenman en particulier kunnen wor- vertaalwerk willen doen Tel Bellen voor 10 en na 18 uur
02507-19559 of 02520-21378
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot19649 of 19587
ten
Particulieren verwezen wi| naar de speciale bon voor gratis * He hè eindelijk
Personeel
Micro's op de pagina .MICRO'S".
We hebben het gezien hoor'
aangeboden
Plaatsinn is mogelijk in de volgende editie
* Help de Polen. Stuur eens
Zandvoörts Nieuwsblad / 0.38 per millimeter
een voedselpakket' Geen
Sluitingsüjo dinsdag 15 00 uur
1
U runt u.v tcl";t tektonisch opgeven. 02507-17166 of 02977- adres' Dat hebben wij voor u VERHUISSERVICE 3 vnenden met bus Tel 832603
Inl tel 029075235
23411 of alaeven'zenden aan•r Zandvodrts Niejv.sblad, Gasthuisplein 12
* Hiep hier hoera Oliver is 15
2042 JM Zand\oort
Oppas gevraagd/
jaar Hartelijk gefeliciteerd
-t- Weekmed a Uithoorn. Stationsstraat 70,
met je verjaardag. Mama en
aangeboden
1421 AA Uithoorn
papa
® Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
2. Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, * Nog een dansles en dan
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde zijn Inge en Jan Piet klaar om Gevr OPPAS, enkele middaVener Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, het feest met een dans te gen p w., v baby van 2 mnd
Tel 02507-17619, Kroon
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- openen
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe * Ook in mei heeft de Ver. • Rubncksadvertonlie'' Zie
Weesper en alle bijbehorende advertentie-edities.
Vrouwen Van Nu een druk en voor adres en/of telofoonnr
/ 6.13 oer millimeter
gezellig programma Vraag de colofon in deze krant
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
eens een maandblad aan of
s Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- bel tel 14462
combinaties in de Micro s zi]n op aanvraag bij onze kantolen verkrijgbaai
Receptie?
s Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
Feestje?
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
e BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Kom eens vrijblijvend
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
ons fotoboek bekijken
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
Broodje Burger
wordt ƒ 3.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoSchoolstraat 4
nisch opgeven- tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Zandvoort
bezorgklachten) of zenden aan:
Tel 02507-18789
Centrale Orderafdeling Weekmedia
TOONKUNSTKOOR
Zand
Postbus 122
voort geeft vrijdag 11 mei een
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing CONCERT in de Ned Herv
Kerk aanvang 20 15 uur, met
in dezelfde week
solisten en orkest
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Dak lek

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Kunst en antiek

Radio/tv/video

24 uurs service

TV- EN VIDEOREPARATIE
Snel en betrouwbaar
Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
Meestal thuis gerepareerd
* Wie wil er actief lid zijn van
maandag 7 en dinsdag 8 mei
Vrijblijvende prijsopgaaf.
de werkgroep Zandvoort van
Geen voorrijkosten.
Aanvang 1930 uur
7
Tel 0652108800.
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 5 en 6 mei 10-16 u Amnesty International' Kom
eens naar een maandelijkse
Veel inboeoels, antiek en curiosa Frans Halslaan 33,
Foto
Boomgaard
vergadering of bel 19587
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020 473004
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Verloren en
Divers personeel
UW FILM OP VIDEO
Huishoudelijk
gevonden
ƒ 1,75 per minuut met
gevraagd
personeel
gratis achtergrondmuziek

Tel. 13529

gevraagd

Flinke huishoudelijke HULP
gevr voor de woe ochtend,
+ 3 a 4 uur 02507-16184
® Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Wij vragen voor onze
bakkerij in Amstelveen
EEN DEEGMAKER
met ervaring Prima salaris
BAKKERIJ VAN MUYDEN
020-450527/437469
Inl Dhr Renzema.

SNOWWHITt
schoonmaak/glazenwasserij
Tel. 02507-17935

5 REGELS

Bob Schmidt

* Gevonden: grijze dames/meisjesfiets. Tel 16522.

Videotheek

Dpmbo

Weggelopen of
gevonden dieren

verhuurt

5 films
hele week

* Vermist katertje, kleur wit
met cyperse vlekken, rood
vlooienbandje,
roepnaam |
ƒ 25,Sjimmie, kinderen erg verdrieCorn.
Slegersstraat
2b
tig Fam. Ovaa: tel 18156.
tel. 1.2070
7
• Rubrieksadvertentie Zie |
Geopend dagelijks
voor adres en/of telefoonnr
i- ï .A3.0Ör21 '..ÖO..UIHV .
de colofon in deze krant

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

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

r e

VERZAMELBEURS van 10-17
uur op zondag 6 mei as in
twee zalen van ARTIS te Amsterdam, Plantage Middenlaan 41-a, o a munten, postzegels, cunosam, oude ansichtkaarten enz, enz. Entree ƒ 2 Ned Ver De Verzamelaar Tel 020-423519

ALLEEN ZIJN MOE' Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub' 023-356840 (infoband)
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linkerbovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd.
Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging m de behandeling.

Videotheek
gOMBO
'.-'. deiniëuwste dagfilms
^e ^7,50 p. dag
'i'.-i ijÈRO
and the terror
' '~:.(Chück Morris)
• ''The Bear
'Crittens II
, .De cassiére
.yrjdïahai'Jones and the last
;•'.'. ..;'-• -crusade
•'Corn. Slegersstraat 2b
'l.\;tei:VÖ25Ó7.-12070

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Te koop aangeb. rood metalen hoogslaper met bureaublad, ƒ 150 Tel 02507-17179. [
•*• Te koop lederen fauteuil,
als nieuw, ƒ 175 Tel 19081
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v a ƒ5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verschill meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
stoff incl stof of leather-look
ƒ 10 Prachtige 1-pers matras
ƒ 55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr.
10, Zandvoort, 02507-19347.

Muziekinstrumenten
Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel 13529.
Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis mfoboek: 020665.7658 Inruil en fin. mog.

Dier-Plezier

ROCK EN ROLL Ned. en Beneiux kampioen Lollipop start
deze week nieuwe cursussen 24 lessen ƒ 95 Kinderen
ƒ50 Tel. 020-946088/239336

Videotheek

DOMBO
-Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks van
. 13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
première films tevens
veruit dé grootste keuze
.iirZandvoort.

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
'-Verhuur van
;
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
v>-:~;movieboxen.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
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Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Zaienverhuur
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
VERENIGINGSGEBOUW
Of afgeven bij.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
De Krocht
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein
12,
2041
JM
Zandvoort
Grote
Krocht
41, Zandvoort,
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
tel 02507-15705-18812, voor
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
3 8

m

0

Financien en
handelszaken

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
/ 4,83
ƒ 6,04
ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

Alle pn/zen incl. 6% BTW

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

Autoverzekering
V.A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534
Wegens omst.h. ter overn.
aangeb leuke wol- en handwerkzaak Regio Amsterdam
Br o nr 768-76959 v d blad
Vaar/surfsport
MARINA MONNICKENDAM
de gezell jachthaven met alle
faciliteiten Enkele ligplaatsen
beschikbaar Tel. 02995-2595

Betamax
films te koop

Naam.

Videotheek

Adres
Postcode

Plaats:

Telefoon

S.v p. m rubriek:

CHRIS HARDENDOOD

Woningruil

Te koop
aangeboden
diversen

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

SPOED Woningruil 3-kam.flat „De Schelp" Gevr ± 3kamerflat of etage Centr Br
DIEPVRIESEILAND t.k , 250 o nr. 764-76965 bur. v d blad
l , toonbank, kassa. N C R
T Blom, tel. 023-241167, na Woningruil aang 5 gr kam ,
1 + 2 hg, A'dam-Nrd, eigen
18 uur
opg , laagbouw, hr ƒ 274 p m
* Te koop twee ligstoelen, m Gevr Z'voort-Centr 3-kam.prima
staat, ƒ25
Tel won Tel 020-366697
02507-12536
Woningruil aangeb
ben T k. 6 grenen EETKAMER- won., 2 sip kam , tuin op z
STOELEN, ƒ 100 per stuk. Tel. Gevr. won of flat in Centr.
02507-19649
Tel. 02507-17835
Woningruil
maisonnettè,
Onroerende
centr. dorp, geïsoleerd, gr.
keuk., zitk , 2 slaapk , badk +
goederen te koop
Te koop
toiiet, hr ƒ 537,04, eigen verw.
gevraagd
Gevr won. of parterre flat,
gevraagd
minstens 3 a 4 kam., liefst
diversen
geïsoleerd Tel. 's avondsGARAGE
02507-16681.
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
* Te koop gevr gebruikte
Auto's en
damesfiets, eventueel opoefiets. Tel. 02507-16362.
auto-accessoires
Onroerend goed
en woonruimte
TE KOOP GEVR.: inboedelgoederen (kleingoed), boete huur gevraagd
Zie ook de pagina's
ken, antiek/gr.moederst. sp.
SHOWROOM
enz. Tel. 02507-12370.
in deze krant
Garage te huur of t k gevr of
± 20 m2 grand. Wie wil hel- • Rubneksadvertentio'' Zie
Manfred
Leershop, voor adres en/of tolofoonnr
Bijna iedereen in perV
Raadhuisplein, tel 02507- do colofon in dezo krant
Zandvoort huurt 16616 of voor 9.00 uur 's morgens tel. 023-326532.
zijn videofilms
Diverse clubs
l Jong werkend stel zoekt
bij videotheek
WOONRUIMTE te huur met
eigen k./d./t. in Zandvoort
Wendy-foon
Tel. 02507-14830, na 21 uur.
Bel nu de heetste lijn
l Jong, werkend stel zoekt
06-320.332.77
WOONRUIMTE, huur ƒ 600 a
ƒ0,50 p m.
ƒ700. Tel 02507-16878.

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

Wij STOFFEREN

DOMBO

10 BANKSTELKUSSENS

U ook?

Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Vakantie
binnenland

T h 5-p app , HAAMSTEDE,
5 min v strand, onder de
vuurtoren,
zomers verw
zwembTebevr 020-360721.

Diversen
WAAI JENBERG B.V , Nederlands grootste fabrikant van overdekte mvalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland
Voor inlichtingen 020-910518 Waaijenberg Amsterdam;
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal
X.YZ B.V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz.
Dag/nachtservice 020-424800

=

inclusief stof

f 295,Velours
overgordijnen
v
ƒ39.95 voor ƒ9.95 P. mtr.
Vitrage en alle soorten model
gordijnen v.a. J 5,95 per meter,
gratis gemaakt! 1000 verschil!.,
meubelstoff. van ƒ 69.- voor
ƒ 9,95. Wij stofferen alle. soor- ten meubelen, boten en caravans. .zeer voordelig.

GordijnenFroothandcl

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

Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Pracht l fie l pers. matras
ƒ 65.-.
Echt natuurrubber matras met
zuivei
scheerwol
afgedekt
ƒ 225.-.

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

Met een HBO-opleiding aan de Hogeschool
Holland maak je het helemaal zelf
Wij hebben onze keuze al gemaakt. En
we geven toe, het was niet gemakkelijk. Als je een HBO-opleiding wilt gaan
volgen, moet je op een heleboel dingen letten. Is dat echt de opleiding die
je wilt gaan doen? En welke hogeschool kies je? Een die goed bekend
staat en veel voorzieningen heeft. En
als het even kan makkelijk bereikbaar
is. De Hogeschool Holland is zo'n
school en heeft bovendien een enorm
aantal mogelijkheden om je studie zelf
in te vullen. Je kunt er zelfs een
Europese opleiding volgen. Wij hebben
geen spijt van onze keuze. Want wij
weten nu: de Hogeschool Holland,
daar word je wijzer van.
De opleidingsmogelijkheden zijn:
(voltijd en deeltijd)

Hoger Pedagogisch Or*terwfJ&

Lessen en clubs

ICRO

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
'•/oord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

Huwelijk en
kennismaking

voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
Grote Krocht 28.

GRATIS

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
o inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
o aan balie kantoor zijn opgegeven
» verloren/gevonden
« weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
» het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

Hobby's en
verzamelingen

Dornbo
'U --_••__-J

Corn. Slegersstraat 2b
•
tel. 02507-12070

Lerarenopleidingen
(vt=voltijd, dt=deeltijd)
• Aardrijkskunde (vt en dt) 2e gr
• Algemene economie (vt en dt) 2e gr

en 1e gr
• Bedrijfseconomie (vt en dt) 2e gr en

1e gr
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologie (vt en dt) 2e gr
Duits (vt en dt) 2e gr
Engels (vt en dt) 2e gr en 1 e gr
Frans (vt en dt) 2e gr
Geschiedenis (vt en dt) 2e gr en 1 e gr
Gezondheidskunde (vt en dt) 2e gr
Godsdienst (vt) 2e gr
Huishoudkunde (vt en dt) 2e gr
Maatschappijleer (vt en dt) 2e gr en

De richtingen Nederlands, wiskunde,
economische wetenschappen en
Engels kunnen ook in Dordrecht als
deeltijdopleidingen worden gevolgd.
Telefoon (078) 17 54 00.
Voorlichting 9 mei 19.00 uur en

(Engeland), inschrijving gesloten;
Voorlichting op 19 mei.

12 mei 10.30 uur.

In samenwerking met de VU organiseert de Hogeschool Holland de
Amsterdamse Academie, een opleiding
voor Bank en Financiën.
Telefoon (020) 569 62 11.

Hoger Gezondheidszorg Onderwijs:
• HBO-V (vt) vier jaar
• HBO-V (dt) (nieuw), start in augustus

1990

1egr
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natuurkunde (vt en dt) 2e gr
Nederlands (vt en dt) 2e gr en 1 e gr
Pedagogiek (dt) 2e gr .
Scheikunde (vt en dt) 2e gr
Techniek (dt) 2e gr
Staathuishoudkunde (dt) 1e gr
Theologie (vt en dt) 2e gr en 1e gr
Verpleegkunde (dt) 2e gr
Wiskunde (vt en dt) 2e gr en 1e gr

Algemene beroepsopleidingen
• Algemeen Management (vt)
• Bedrijfspresentatie (vt)
• Bedrijfswiskunde (vt en dt)
• Consumentenkunde (vt) (wachtlijst)
• Cultuur en Beleid (vt)
• Cultuur en Beleid Internationaal (vt)
• Gezondheidsvoorlichting en
Preventie (nieuw) (vt)
• Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

(dt) vh MO-B
• Kunst, Cultuur en Educatie (dt)
• Levensbeschouwingen, Cultuur en
Kunst (dt)
• Management Interne Dienst (vt)
• Nationaal Gids (vt en dt)
• Natuur en Milieu/Milieukunde (vt)
• Pedagogiek, Jeugdwelzijnswerk en
Gehandicaptenzorg (dt) vh MO-A
• Psycho-Sociaal Werk (nieuw) (vt)
• Tekstschrijven (vt en dt)
• Theologie en Pastoraat (dt)
• Theologie vrije studierichtingen (dt)
• Theologie en opbouwwerk (dt)
• Theologie en media (dt)
• Theologie en onderwijs (dt)
• Vertalen Engels/Frans/Duits (vt en dt)
• Voorlichting Publiciteit en Informatie
(vt), inschrijving niet meer mogelijk;
geen voorlichting.
Voorlichting op 12 mei.

• HBO-Vv (vt) twee jaar
• HBO-Vv (dt) drie jaar
• Lerarenopleiding verpleegkundige
tweede graad (dt) twee jaar
• Management-opleiding voor middenkaderfunctionarissen in de gezondheidszorg (dt) twee jaar.
Voorlichting op 12 mei.

HEAO:
1

1
1

1

1

Accountancy (vt) (onder voorbehoud), start in augustus 1990
Bedrijfseconomisch (vt en dt)
Bedrijfsinformatica (vt en dt) (nieuw),
start in augustus 1990
Commercieel-economisch (vt en dt)
Economisch-juridisch (vt en dt)
European business administration
(vt) (nieuw), start in september 1990
in Diemen en in Wolverhampton

RO]N

Amsterdamse Academie;

De toelatingseisen:
Om toegelaten te worden is één van
de volgende vooropleidingen vereist:
HAVO, VWO of MBO. Voor sommige
opleidingen is een bepaald vakkenpakket verplicht. Voor hen die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen en 21 jaar
of ouder zijn, bestaat de mogelijkheid
een toelatingsexamen te doen.
Kom op 12 mei 1990 naar de voorlichtingsdag om 11.00 uur (Let op:
niet voor de HEAO.) (voorlichtingsronden om 11.15 en 13.15 uur). Of vraag
de voorhchtingsgids aan door onderstaande bon (zonder postzegel enjn
een open envelop) te sturen naar
Bureau Publiciteit, Studentzaken en
Informatie, Antwoordnummer 1125,
1110 VB Diemen. De Hogeschool is
gevestigd aan Wildenborch 6 in
Diemen-Zuid; metro Gaasperplaslijn,
halte Verrijn Stuartweg.
Infolijn: (020) 560 12 34.

9013 WM

Ja, ik wil meer weten over de studiemogelijkheden van de Hogeschool Holland.
O Ik kom op 12 mei naar de voorlichtingsdag, met.... personen.
O Ik kom op 19 mei naarde voorlichtingsdag van de HEAO, met.... personen.
O Stuur mij de voorlichtingsgids over de studie
vt/dt
Naam
Adres
Postcode/plaats

__ innmi

hogeschool Holland

Gespecialiseerd in veelzijdigheid
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Prima handbal Casino-ZVMteams

JZANDVOORT - Na een paar tegenvallende resultaten hebben de
teams van Casino-ZVM afgelopen
zondag zich uitstekend gemanifesteerd. Waarschijnlijk geïnspireerd
door het fraaie zomerweer en door
de vele toeschouwers wonnen zowel
de heren als de dames met grote
overmacht. Het Casino-ZVM heren
team liet geen spaan heel van Uitgeest en won met 27-12. De Zandvoortse dames volgden het goede
voorbeeld en zegevierden met 16-5
over BSM.
In de eerste helft waren CasinoZVM en Uitgeest aardig aan elkaar
gewaagd. Een geconcentreerd handballend Casino-ZVM had telkens het
initiatief maar Uitgeest was toen
door een grote inzet nog in staat
aardig partij te geven. De Zandvoorters wisten de eerste helft toch een
ruime voorsprong op te bouwen en
gingen rusten met een 12-7 voorsprong. De tweede helft gaf een gemotiveerd Casino-ZVM te zien. Vanuit een stevig en goed gesloten defensie werden de aanvallen razendsnel opgebouwd 'en daar bleef Uitgeest het antwoord schuldig op. De
breaks werden fraai door de Zandvoorters afgemaakt en de score liep
hoog op. De Zandvoorters bleken eigenlijk veel te sterk en wonnen zoals
zij wilden met maar liefst 27-12.
Interim coach Jan Drayer was dan
ook best te spreken over dit resultaat. „We hebben goed gespeeld, de
systemen werden lekker uitgevoerd
en Uitgeest heeft van begin af aan
geen enkele kans gehad. Zij werden
geheel weggespeeld. Vooral de snelle break outs leverden vele doelpunten op." Voor de komende twee jaar
heeft Casino-ZVM een nieuwe trainer-coach gecontracteerd. Oud eerste teamspeler Joost Berkhout
neemt het eerste heren team onder
zijn hoede.
De Zandvoortse doelpunten werden gescoord door: Cees Hoek 7, Peter Pennings 6, Richard Vos 5, Guido
Weidema 3, Jan van Limbeek 2, Gerard Damhoff 2, Jan Molenaar l,
Pred van Limbeek l, Ronald Vos 2.
Dames
,Na de teleurstellende nederlaag
van vorige week, waardoor CasinoZVM vrijwel geen kans meer heeft
op de titel, herstelden de Zandvoortsen zich uitstekend. Een op revanche belust Casino-ZVM kwam dermate sterk uit de startblokken dat er
voor BSM weinig eer viel te behalen.
Met vlotte aanvallen, in een hoog
tempo uitgevoerd werd de BSM defensie uiteengespeeld en na vijf minuten spelen had Casino-ZVM een 30 voorsprong. De Zandvoortse dames gingen sterk door en lieten het
tempo, na die vlot verkregen voorsprong, niet zakken. Ook met variaties bij het nemen van vrije worpen
was Casino-ZVM succesvol. Bovendien was het defensief in de eerste

helft perfect. BSM kon in het eerste
halfuur niet eenmaal het doel vinden, wat getuigt van een ijzersterke
verdediging. Bij rust was de strijd al
beslist 10-0.
In de tweede helft was CasinoZVM niet meer zo scherp als in de
eerste helft maar dat is te begrijpen
bij zo'n voorsprong. BSM kon daardoor wat terugdoen en tweemaal
achtereen scoren, 10-2. Toch bleef
het een aantrekkelijke partij handbal, vooral toen Casino-ZVM het
tempo weer even aantrok. Ook nu
gave scores, waarbij het houtwerk
een hogere score in de weg stond.
Uiteindelijk won Casino-ZVM gemakkelijk met 16-5.
„Een prima partij," vond coach
Geert Dijkstra. ,,We hadden een
agressieve verdediging en speelden
aanvallend prima op snelheid. In de
tweede helft werd het eerst wat minder maar halverwege begon het toch
weer goed te lopen. Jammer dat we
vorige week verloren want nu hebben we het niet meer in eigen hand."
De dames zullen volgend jaar getraind en gecoacht worden door
Geert Dijkstra.
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
Blom 3, Elly von Stein 4, Mireille
Martina 3, Janna ter Wolbeek 2,
Marja Brugman 2, Angelique van
der Werf f l, Anja Hendrikse 1.

De pitchers van TZB/Ad Snel-Koeriers hadden tegen DS'74 bijna een
„perfect game", Dat lukte net niet
omdat DSC toch slechts één runner
op het eerste honk kreeg door vier
wijd. De Zandvoortse pitchers kregen niet één honkslag tegen en het
veld maakte nul fouten. Monique
Rrjnders, die net als Sylvia Koper
een echte fast-pitcher is, draaide in
de eerste twee innings als een trein.
Driemaal drie slag wierp zij achteréén en ook zorgde zij voor een goede
aangooi naar het eerste honk. TZB
had toen al een 0-16 voorsprong opgebouwd door onder andere uitstekende honkslagen van Corinne de
Muinck, Rosalinda Bruijnzeel, Suzanne Bruijnzeel, Sylvia Koper en

Monique Rijnders. Monique Rijnders kreeg van de coaches een publiekswissel en haar plaats werd ingenomen door slow-pitcher Rogier
Zijlstra.Ook Zijlstra wierp een sterke partij en scoorde drie nullen achter elkaar. In de laatste slagbeurt
moest Rogier Zijlstra toestaan dat
één runner van DSC'74 het eerste
honk kon bereiken door vier wijd.
Met drie slag en een prachtige vangbal maakte de Zandvoortse pitcher
ten slotte een einde aan de wedstrijd. Eindstand 0-27.
Aan slag scoorde Corinne de
Muinck het beste met twee homeruns en een gemiddelde van 4 uit 4
(0.1000). Rosalinda en Suzanne
Bruijnzeel sloegen eveneens een gemiddelde van 0.1000, met respectievelijk 3 uit 3 en 2 uit 2.
Het TZB/Floris Visteam dat tegen
Hoofddorp op een 0-6 achterstand
was gezet kwam in de gelrjkmakende inning goed terug tot 5-6. In de
volgende Hoofddorp slagbeurt hield
TZB/Floris Vis het veld goed dicht
en moest slechts één punt toestaan,
5-7. Prachtige aangooien van Linda
Schmidt en Sandra Mors zorgden
voor twee nullen en pitcher Vanessa
Vermeulen maakte de inning uit
met drie slag.

Juwelier Nusselein
veegt de vloer aan
met de hoge prijzen!
Want hoge prijzen staan ons in de weg
tijdens de verhuizing. Daarom geven wij
korting tot maar liefst 50% op diamant
ringetjes, oorknopjes en chokers.
Een paar voorbeelden:
Oorknoppen met diamant
van f212,-voorf 118,Ringetjes met diamant
van f 117,-voor f 59,Halscollier met diamant
van f 257-voor f 134,Brillantset
van f 16.885,-voor f8.440,Ongelooflijktoch?

Wees er dus snel bij
want op = op
Bovendien geven wij 10% korting op alle
niet afgeprijsde merkartikelen zoals:
Omega, Seiko, Diamonde brillant, Desiree
trouwringen en nog vele andere...!

Kmkerstraa(281-28b l Burg d«Vltigtlaan200
Pel l83U7l)-A'damWesthel 132.171-A'dam-SI meer

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag en zondag wordt op
het circuit van Zandvoort de
derde race van dit seizoen verreden. Een groot programma
staat weer op de rol, vandaar
dat er ook op zaterdag, buiten
trainingen, races worden gehouden.

De NK Koni-produktiewagens
groep N, Dunlop Formule Ford 1600
en de Citroen AX GT Cup zorgden in
voorgaande races letterlijk en figuurlijk voor klappers. Ditmaal is
het wedstrijdprogramma uitgebreid
met een wel heel bijzonder onderdeel, namelijk de Ferrari Porsche
Challenge.
Op zondag beginnen deze internationale races om 13.00 uur met de
kwalificatieronde voor de Opel Ascona Finale. Vooral de liefhebbers
van het „showroomracen" komen
dit weekend aan hun trekken, want
behalve de zaterdagrace staat zondag niet minder dan viermaal een
heat van de veelbesproken Kom
Produktiewagens groep N op het
programma. De klasse onder twee
liter komen om 13.30 uur en 16.00
uur aan de start. Ook ditmaal wordt
gerekend op een hevige strijd tussen
de Alfa 75 TwinSparks, de snelle
Opel Kadett GSM6V en de rappe
Peugeot 405 MI-16. De teams van
Mercedes, Porsche, Ford en Mazda
zullen proberen de succesrijke
BMW M3's een halt toe te roepen.
De Groep N boven twee liter start

om 14.00 en 16.30 uur.
Om 14.30 en om 15.15 uur zijn er
nog twee races die zeker de moeite
waard zijn om te volgen. De Citroen
AX cup is een strijd waar de rijders
tot het uiterste gaan om de overwmning te pakken. En de Formule Ford
1600 coureurs is er alles aan gelegen
om het racetalent Frank ten Wolde
af te stoppen in zijn jacht op het
kampioenschap. De races worden
afgesloten met de Formule Ford
2000/Sports 2000, om 17.00 uur en de
finale van de Opel Ascona's om 17.30
uur.
Op zaterdag is de tribune/het
duinterrein gratis toegankelijk. Een
rennerskwartierkaartje, geldig voor
beide dagen, kost ƒ 30,-. De entreeprijs voor de zondag bedraagt ƒ 15,voor een duin/tribuneplaats of f 30,voor het rennerskwartier. Kinderen
tot 12 jaar krijgen 50% reductie.

Spiers-Emmen op
kop bij bridge

ZANDVOORT - Na de Paasdrive en
een bekerwedstrijd speelden de
bridgers vorige week woensdag hun
tweede wedstrijd in de laatste competitie van dit seizoen. Het gelegenheidskoppel Braun-Saueressig deed
het goed in de A-lijn, zij werden eerste met 61,43 procent. Spiers-Emmen kwamen tot 60 procent.
Zandvoortse handbalsters scoren.
Het koppel Spiers-Emmen lijkt op
het clubkampioenschap af te stevenen. na twee wedstrijden staan zij
met 125 procent bovenaan, maar er
zijn nog vier wedstrijden te spelen.
Tweede staat het koppel Peeman-Worp. In de B-lijn werden Van Os
en Saueresssig eerste en het koppel
De Vries Haalman tweede. Dit laatste koppel staat bovenaan en Spiers-Veldhuizen staat tweede. Het echtpaar Van Gellekom scoorde in de
C-lijn 58,48 procent en werd eerste.
Op de tweede plaats kwam KinkZANDVOORT - In de zaalvoetbalEerder in de week had Nihot/Jaap gelukt is", meende coach Guus Mar- houwers-Van Reijn.
competitie heeft Nihot/Jaap Bloem Bloem Sport een gelijkspel behaald celle. Ik ben trots op deze groep jonSport voor een unieke prestatie ge- tegen Otte Eagles (2-2). Dat team gens en we wilden dit gewoon eens
zorgd. Door de reorganisatie van de had met 6-5 gewonnen van De Stal meemaken. Ik hoop dat we goed
diverse afdelingen worden er vol- en door die resultaten moesten de meedraaien, tenslotte lukte het ook
gend jaar landelijke divisies inge- Zandvoorters met twee doelpunten in de interregionale klasse".
steld. Nihot/Jaap Bloem Sport ein- verschil winnen om te mogen prodigde in de interregionale klasse moveren. Dat werd een zinderende
dermate hoog dat promotiewedstrij- maar ook wel zeer nerveuze wed- TZB/Teunissen
den gespeeld mochten worden. Bij strrjd. Het Nihot/Jaap Bloem Sport
Voor TZB/Teunissen kan het seiZANDVOORT - Na drie
winst zou dan een plaats worden team kwam flitsend uit de startblok- zoen, na het behalen van het kampi- competitiewedstrijden
heeft
verkregen in de tweede divisie. En ken en nam vlot een 2-0 voorsprong oenschap, al niet meer stuk, maar de het AudioSonic/Piz Bruin
daarin is het team van coach Guus door twee fraaie doelpunten van Bas Zandvoorters willen ook zo ver mo- Zandvoort tennisteam al een
Marcelle uitstekend geslaagd. Door Heino. De Zandvoorters bleven het gelijk komen in de bekercompetitie. aardig gat geslagen met de coneen hakballetje van Edwin Ariesen beste van het spel behouden en for- Tot nu toe gaat dat voortreffelijk en
wonnen de Zandvoorters met 4-2 ceerden meerdere mogelijkheden. ook hoofdklasser De Zon moest er currentie. De Zandvoorters
van De Stal en dat was voldoende. In De spanning was echter groot en in aan geloven. Het begin van de wed- voegden door een 7-1 zege op
de bekercompetitie doet TZB/Teu- goede posities werd er gemist. Daar- strijd was aftastend en verliep wat Pellikaan Tennis zeven punten
nissen nog volop mee en bereikte de door kwam De Stal, dat vrijuit speel- moeizaam. Tot in de 18e minuut. aan het totaal toe, terwijl de
halve finale door een zwaarbevoch- de maar niets cadeau gaf, weer terug Toen was het Peter van der Heyden overige teams in de hoofdklasten 4-2 zege op De Zon.
in de wedstrijd. Ondanks uitstekend die een solo doeltreffend afwerkte, 1- se veel schade opliepen. Het
werk van de doelman Jaap Bloem en 0. Tot aan de rust wist De Zon verde- ziet er dan, met nog vier wedverdediger René Paap kwam De Stal re schade te voorkomen.
strijden voor de boeg, prima
op gelijke hoogte, 2-2.
De Zon probeerde in de tweede
In de tweede helft zette Nihot- helft de zaken recht te zetten, maar uit voor Zandvoort.
/Jaap Bloem Sport opnieuw aan. TZB/Teunissen draaide nu een stuk
Vooral Michiel Schapers lijkt zijn
Een hoog tempo en sterk aanvallend beter en na ongeveer een kwartier draai gevonden te hebben. Hij was
zaalvoetbal, want er moest twee- spelen was het Martin Kruyff die 2-0 de uitblinkende tennisser die zorgde
In de gelijkmakende tweede in- maal gescoord worden. De Zand- maakte. Door een misverstand in de voor zeer snelle overwinningen. In
ning sloegen Ester Koper, Sandra voorters kwamen op een 3-2 voor- Zandvoortse defensie kwam De Zon het enkelspel had Pellikaanspeler
Mors en Linda Schmidt goede honk- sprong door een doelpunt van Ed- op 2-1, maar dat foutje werd direct Sauer geen enkele kans tegen de
slagen en brachten TZB op voor- win Ariesen en vochten verbeten goed gemaakt. Steef Blanken schoot sterk spelende Schapers. Met 6-2 en
sprong, 11-7. Hoofddorp gaf zich voor de vierde treffer. Met nog een knap in, 3-1. De De Zon-doelman 6-4 werd het punt binnengesleept.
echter niet zomaar gewonnen en paar minuten te gaan kwam Edwin moest toen, door een overtreding, De Zandvoortse dames Karin Moos
kwam terug tot 11-11. Goed werk van Ariesen met de rug naar het doel te twee minuten straf uitzitten en uit en Esmir Hoogendoorn hadden
pitcher Vanessa Vermeulen én cat- staan en kon alleen nog maar een de toegekende strafschop maakte toen al voor een 2-0 voorsprong gecher Jolanda Koper zorgden voor hakballetje loslaten dat tot ieders Peter van der Heyden er 4-1 van. In zorgd door zeer gemakkelijk hun
twee nullen en rechtsveldster Es- verrassing in het doel verdween, 4-2. de slotfase kreeg een Zandvoorter partijen af te maken.
ther Hollander zorgde met een Grote vreugde bij Nihot Jaap Bloem een twee-minuten straf en uit die
Door een knieblessure haalde Ferstrakke aangooi naar het eerste Sport dat de slotfase goed door- meerderheidspositie scoorde De
honk voor de derde nul. In de laatste kwam. „Het is erg knap dat het ons Zon 4-2, wat uiteindelijk de eind- non Wibier niet het niveau van de
stand werd. TZB/Teunissen mag nu eerste competitiewedstrijden, maar
slagbeurt kwamen de TZB/Floris
uitkomen in de halve finale die op 7 ondanks dat wist hij zijn enkelspel
Vis speelsters, Myra v.d. Mrje, Ammei aanstaande wordt gehouden. in winst om te zetten, 6-4, 6-2. Het
ber Doorgeest en Esther Hollander
Tegenstander is dan DVS.
herendubbel
SchapersAVibier
op de honken. Vanessa Vermeulen
kreeg van de coaches de opdracht
een honkslag te slaan waardoor de
winst gegrepen kon worden. Dat
deed zij uitstekend en twee speelsters snelden over de thuisplaat.
ZANDVOORT - AanstaanDaardoor was de eerste winst binde zaterdag 5 mei zal in het kanen, 13-11.
der van 45 jaar bevrijding door
een ploeg lange-afstandfietsers,
welke allen lid zijn van de rijwieltoerclub Olympia, het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen worden opgehaald. De ploeg
onder leiding van Klaas Koper
vertrekt voor de 230 kilometer
lange tocht op vrijdagavond 4
ZANDVOORT - In de schaakcommei om 22.30 uur vanaf het
petitie van de Zandvoortse SchaakRaadhuisplein en zal 12 uur laclub behaalde John Ayress een
ter met het bevrijdingsvuur tefraaie en snelle overwinning op
rug zijn in Zandvoort. Om 10.30
Hans van Brakel. In slechts negen
uur zal de ploeg feestelijk woren amper een half uur spelen slaagden ingehaald en zal het vuur
de Ayress erin om naaste rivaal Van
aan burgemeester Van der HeijBrakel op de knieën te krijgen. Door
den worden overhandigd, waardit resultaat steeg Van Brakel op de
na deze het vuur op het Raadranglijst van de vijfde naar de derde
huisplein zal ontsteken. Belangplaats.
stellenden kunnen de fietsers
Zijn voorsprong blijft echter wel
vrijdagavond een goede reis kominiem. Met nog drie ronden te spemen wensen bij de Raadhuisinlen zal hij geen grote fouten mogen
gang aan de Haltestraat.
maken. Zijn drie naaste tegenstanders, te weten Jack van Erjk, Ton
van Kempen en Hans van Brakel
kunnen hem in ieder geval voorlopig
niet direct bedreigen. Zij moeten het
namelijk vanavond, met clubkampi- HOCKEY
oen Olaf Cliteur opnemen in de strijDe ZHC-heren hebben een goede
de voor de NHSB-bekercompetitie
laten liggen om het kampioentegen het sterke VHS uit Haarlem. kans
schap van de derde klasse te pakken. In de topper tegen koploper
De volledige uitslagen van de 29e Eechtrop lieten de Zandvoorters
ronde waren: Ayress-Van Brakel 1-0, twee strafballen ongebruikt en daarLindeman-Cliteur 0,5-0,5, Ter Brug- door trok Eechtrop aan het langste
gen-Bosma 0,5-0,5, Geerts-Drpst 1-0, eind. De Beverwijkers namen een 2Twint-Termes 0-1, Marquenie-Van 0 voorsprong en dat was te veel van
Elk 0-1, Molenaar-Gorter 0,5-0,5, Van het goede. ZHC knokte nog wel voor
Prijswinnaar van het golftoernooi.
der Mijden-De Oude 0,5-0,5-, Oude een beter resultaat maar meer dan
Handgraaf 1-0, Berkhout-Heitkönig een treffer van Willem Jubels zat er
1-0, Wiggemansen-Paap 0-1, Breu- niet in, 2-1.
ZANDVOORT - Afgelopen zondag strijd met elkaar aan, een strijd die
kel-Schiltmeijer 0-1.
organiseerde de golfafdeling van tot de laatste klap spannend bleef.
Afgebroken partijen
ZHC het jaarlijkse John Letters
Van drie van de vier afgebroken VOETBAL
Uiteindelijk legden het koppel AnOranje Toernooi en dat is een fanpartijen zijn nu de uitslagen bekend.
De voetbalcompetities naderen tastisch
succes geworden. Onder dre van Evenaam en Erik Hamaker
Uit de 28e ronde verloor Paap van het einde en de meeste beslissingen
Heitkönig en de partij uit de 23e ron- zijn gevallen. Zo is Zandvoortmeeu- werkelijk ideale weersomstandighe- beslag op de prachtige hoofdprijs
de tussen Cliteur en Twint werd wen gedegradeerd maar moest nog den konden de 48 deelnemers (sters) Als goede tweede eindigde het duo
door Cliteur winnend afgesloten. De aantreden in de uitwedstrijd tegen hun ronde maken over de velden Erik Demum en Wilma Beerepoot.
De derde plaats was weggelegd voor
wedstrijd uit de 27e ronde tussen Renova. Nu er niets meer op het spel van het Duintjesveld.
Het was een teamwedstrijd waar- Paul van de Fange en Meindert van
Bosma en Twint werd, zonder ver- stond bleek dat Zandvoortmeeuwen
bij opviel dat de jeugd erg goed voor den Boogaart. Het naar de sponsor
der te spelen, remise overeengeko- best tot scoren in staat was.
de dag kwam. Door een soepele slag- genoemde toernooi, John Letters,
men.
De stand van de beste tien na 29 Zandvoortmeeuwen speelde vrijuit vaardigheid hadden de jongeren zorgde voor een leuke attentie voor
van de 32 te spelen ronden is: 1. Cli- en de doeltreffend opererende Wil- minder moeite golfballen op de juis- elke deelnemer.
„Het was een buitengewoon goed
teur, 2. Van Eijk, 3. Ayress, 4. Van lem Paap zorgde voor de gehele te plek te krijgen. Ook al werd er fel
Brakel, 5. Van Kempen, 6. Linde- Zandvoortse produktie. Viermaal gestreden om de topposities, de ge- toernooi," stelde voorzitter van de
man, 7. Ter Bruggen, 8. Geerts, 9. wist hij raak te schieten waartegeno- zellige sfeer leed daar geenszins on- golfafdeling Sikkens. ,,We hopen
Bosma, 10. Termes.
ver Renova één doelpunt stelde. 1-4. der. Met veel plezier bond men de volgend jaar opnieuw dit toernooi te

TZB/Tennissen bekert verder

Nihot/Jaap Bloem Sport door
hakballetje gepromoveerd

SPORT
Sportagenda

Voetbal
Zaterdag: Hoofddorp - Zandvoort'75 14.30 uur
Zondag: Zandvoortmeeuwen
Onze Gezellen 14.30 uur terrein Vondellaan
Hockey
Zondag: ZHC dames - Fit 13.00 uur
terrein Duintjesveld
ZHC heren - Huurhugowaard
14.30 uur terrein Duintjesveld
Handbal
Uitslagen: MA Bunkert - ZVM 6-12,
HS HVH - ZVM 2 43-9, JA KIC - ZVM
7-5, DJ ZVM - BSM 15-7, HJ ZVM Bunkert 13-21, MA ZVM - Uitgeest 76, HS ZVM - Uitgeest 27-12, DS ZVM BSM 16-5, DS ZVM 2 - Uitgeest 14-10.

Johan Neeskens
signeert 'Neeskens'
HEEMSTEDE - Volgende week
woensdag en donderdag naar Heemstede en Haarlem om zijn nieuwe
boek 'Neeskens' te promoten. Deze
biografie over het roerige leven van
Johan Neeskens bevat vele, nog onbekende, feiten en geeft een uitgebreide achtergrondinformatie over
zijn carrière. Op 9 mei signeert Neeskens zijn boek van 16 tot 17.30 bij
boekhandel Blokker in Heemstede.
Op 10 mei is Neeskens van 16 tot
17.30 uur bij boekhandel De Vries in
Haarlem. Het boek gaat 27,50 gulden
kosten.

AS/PB Zandvoort lijkt
niet meer te stoppen

TZB softbaljeugd haalt uit
ZANDVOORT - Afgelopen
week deelden de softbalteams
van TZB rake klappen uit. In
Schalkwijk werd DSC'74 op eigen veld door een uitstekend
TZB/Ad
Snel-Koeriersteam
verslagen met een monsterscore van 0-27. Ook het TZB/Floris Visteam deed het prima en
maakte het eerdere verlies tegen Hoofddorp goed door nu
met 13-11 te zegevieren.

Internationale races

Zandvoorts
Nieuwsblad

Toerfietsers halen
bevrijdingsvuur

speelde een uitstekende partij. Het
Zandvoortse koppel overklaste Pellikaan en wonnen zoals zij wilden
met 6-0 en 6-2.
Ook de mixed-dubbels werden een
overwinning
voor
Zandvoort.
Slechts het damesdubbelspel werd
verloren. Karin Moos en Esmir
Hoogendoorn waren minder in
vorm, terwijl de Pellikaanspeelsters
prima tennis op het gravel legden.
De Zandvoortsen moesten het enige
punt dan ook inleveren. Ondanks
dat ene verhespunt lijkt het vrijwel
niet meer mis te kunnen gaan, alhoewel trainer-coach Paul van
Geuns zich toch nog wat op de vlakte houdt. „Het begint er wat op te
lijken, het gaat de goede kant op,
maar we zijn er nog niet". Aanstaande zondag speelt het AdioSomc/Piz
Bruin team de competitiewedstrijd
tegen Leimomas 2. Op het tennispark De Glee aan de Kennemerweg
begint de strijd om 10.00 uur met de
dames, waarna om ongeveer 11.00
uur de heren aantreden.
Het tweede team van Zandvoort
blijft in de eerste klasse volop meestrijden m de bovenste regionen.
Hans Schmidt en consorten sloten
de wedstrijd tegen Strokel voorlopig
af op 3-3. De nog te spelen gemengde
dubbels moeten Zandvoort de winst
brengen.

Uitstekend golftoernooi

Derde plaats
John Ayress

Foto Bram Stijner

kunnen houden. Dan liggen er wel
nieuwe voetbalvelden maar we wil
len in overleg met de voetbalclub
graag de golfsport doorzetten. Het
zou een bijzonderheid zijn als hockey- en voetbalmensen zomers kunnen golfen. Dat betekent dat de
sportvelden ook zomers gebruikt
worden. Het zou fantastisch zijn als
dat doorgaat.
Voetballers of hockeyers die in de
teamsport moeilijk meer mee kunnen komen vinden m de golfsport
hun ontspanning, want deze sport
kan je lang volhouden. Daarom hopen we maar dat het volgend jaar
lukt om de golfsport te blijven beoefenen."

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
CEfl/E makelaars o.g.

C|J

Tel. 02507-12614
Oproepen
Mededelingen

MIMI

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 7 en dinsdag 8 mei
Aanvang 1930 uur
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 5 en 6 mei 10-16 u
Veel inboedels, antiek en curiosa Frans Halslaan 33,
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020-473004
Divers personeel
gevraagd
Wij vragen voor onze
bakkerij in Amstelveen
EEN DEEGMAKER
met ervaring Prima salaris
BAKKERIJ VAN MUYDEN
020-450527/437469
Inl Dhr. Renzema

Flinke huishoudelijke HULP
gevr voor de woe ochtend,
±3 a 4 uur 02507-16184
® Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub. 023-356840 (infoband).
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Bob Schmidt

\f... de:riiëuwste, dagfilms
fe, :-7,50 p. dag
'v'''tf/EBO and the terror
''.;~ (Chück Norris)
'••' • ',"'77ie Bear
'Crittens 11
.... ' , De .cassiére
'.'Jrjdian/'Jónes and the last
•;:~:/ ;.;•:'Cwsacte
'Corn. Slegersstraat 2b

Woninginrichting

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

dierenbenodigdheden

5 films
hele week

ƒ25,-

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665 7658 Inruil en fin. mog

Dier-Plezier
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
Grote Krocht 28.

GRATIS

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

ROCK EN ROLL Ned. en Beneiux kampioen Lollipop start
deze week nieuwe cursussen 24 lessen ƒ 95 Kinderen
ƒ50 Tel. 020-946088/239336
Videotheek

DOMBO
.Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Geopend dagelijks van
'13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
Grate Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aan/everadres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
première films tevens
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
veruit üè grootste keuze
in Zandvoort.
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee ',.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o nr
bur. v.d.
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
Verhuur van
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
'voord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
•'*v. '-"tnoviebo'xen.
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
m a a t
re K 0 0 P b r u i d s ] a P0n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Zalenverhuur
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
3 8
m 0 c! e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
f i e t e n
5 t 0 e i
T e l
0 2
3 4 3 .
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
VERENIGINGSGEBOUW
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
De Krocht
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplem 12, 2041 JM Zandvoort
Grole Krocht 41, Zandvoort,
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
tel 02507-15705-18812, voor
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

^•••^*J^'^^'it'^^Si^i- •'"-"•• ' •'• s m. ••• '••'- "••' " •' •

• !•-• •

Financien en
handelszaken

••-'

Zandvoorts Nieuwsblad

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

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

regels
regels
regels
regels
regels

Autoverzekering

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04

V.A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534
Wegens ornst h. ter overn.
aangeb. leuke wol- en handwerkzaak Regio Amsterdam.
Br o nr 768-76959 v d. blad

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Vaar/surfsport
MARINA MONNICKENDAM
de gezell jachthaven met alle
faciliteiten Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel 02995-2595

Betamax
films te koop

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam
Adres

Videotheek

.

Postcode
,

Telefoon

Dombo

Plaats:
,rf

S.v.p.
ü.v.p. in
ui rubriek:
ruuner\ . .

Te koop
gevraagd
diversen
* Te koop gevr. gebruikte
damesfiets, eventueel opoefiets. Tel 02507-16362.
TE KOOP GEVR. inboedelgoederen (kleingoed), boeken, antiek/gr.moederst. sp.
enz. Tel. 02507-12370

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DOMBO
U ook?
Corn.
Slegersstraat 25
tel. 02507-12070

Vakantie
binnenland
T.h 5-p app., HAAMSTEDE,
5 mm. v. strand, onder de
vuurtoren,
zomers
verw.
zwemb. Te bevr 020-360721

SPOED Woningruil 3-kam.flat „De Schelp". Gevr. ± 3kamerflat of etage Centr. Br.
DIEPVRIESEILAND t k., 250 o nr. 764-76965 bur. v d blad
l , toonbank, kassa N C R .
T Blom, tel 023-241167, na Woningruil aang 5 gr. kam ,
1 + 2 hg, A'dam-Nrd, eigen
18 uur
opg , laagbouw, hr ƒ 274 p m
•* Te koop twee ligstoelen, in Gevr. Z'voort-Centr 3-kam.prima
staat, ƒ25
Tel. won Tel. 020-366697
02507-12536
Woningruil' aangeb
ben T k 6 grenen EETKAMER- won , 2 sip kam , tuin op z.
STOELEN, ƒ 100 per stuk Tel. Gevr won of flat m Centr
02507-19649.
Tel. 02507-17835
Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

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

telefoon 023-385478
NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

Woningruil:
maisonnettè,
centr. dorp, geïsoleerd, gr.
keuk , zitk , 2 slaapk , badk +
toilet, hr ƒ 537,04, eigen verw.
Gevr won. of parterre flat,
minstens 3 a 4 kam., liefst
geïsoleerd. Tel 's avonds
02507-16681.
Auto's en
auto-accessoires

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

Garage te huur of t k. gevr of
± 20 m2 grond. Wie wil hel- • Rubneksadvertenlio'' Zio
pen^ Manfred Leershop, voor adres en/of lolofoonnr
Raadhuisplem, tel. 02507- de colofon in deze krant
16616 of voor 9.00 uur 's morgens tel 023-326532.
Diverse clubs
Jong werkend stel zoekt
WOONRUIMTE te huur met
eigen k /d /t. m Zandvoort.
Wendy-foon
Tel 02507-14830, na 21 uur.
Bel nu de heetste lijn
l Jong, werkend stel zoekt
06-320.332.77
WOONRUIMTE, huur ƒ600 a
ƒ0,50 p.m.
ƒ700. Tel. 02507-16878.
Diversen
WAAIJENBERG B.V., Nederlands grootste fabrikant van overdekte mvalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland.
Voor inlichtingen- 020-910518 Waaijenberg Amsterdam,
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
X.YZ. BV. verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll. verz
Dag/nachtservice 020-424800

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

ƒ295,Velours
overgordijnen
van
ƒ39.95 voor ƒ 9.95 P mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. J 5,95 per meter,
gratis gemaakt! 1000 verschilt...
meubelstoff. van ƒ 69. voor
ƒ 9,95. Wij stofferen alle, soor- '•
ten meubelen, boten i
vans. .zeer voordelig.

' Gordijnenfiroothandel
DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 - A'dam
tel. 020-2209$!.

Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Pracht i£« l pers. matras
ƒ55,-.
Echt natuurrubber matras met

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

Met een HBO-opleiding aan de Hogeschool
Holland maak je het helemaal zelf
Wij hebben onze keuze al gemaakt. En
we geven toe, het was niet gemakkelijk. Als je een HBO-opleiding wilt gaan
volgen, moet je op een heleboel dingen letten. Is dat echt de opleiding die
je wilt gaan doen? En welke hogeschool kies je? Een die goed bekend
staat en veel voorzieningen heeft. En
als het even kan makkelijk bereikbaar
is. De Hogeschool Holland is zo'n
school en heeft bovendien een enorm
aantal mogelijkheden om je studie zelf
in te vullen. Je kunt er zelfs een
Europese opleiding volgen. Wij hebben
geen spijt van onze keuze. Want wij
weten nu: de Hogeschool Holland,
daar word je wijzer van.
De opleidingsmogelijkheden zijn:
(voltijd en deeltijd)

Hoger Peclagogisch Oncterwijs;

Lessen en clubs

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

Videotheek
gOMBO

Dombo

Com. Slegersstraat 2 b
.
tel. 12070
Rubneksadvertentie7 Zie [ :
'' .Geopend
dagelijks
voor adres en/ot telefoonnr
' "
,de colofon in deze krant

schoonmaak/glazenwasserij

5 REGELS

VERZAMELBEURS van 10-17
uur op zondag 6 mei a s in
twee zalen van ARTIS te Amsterdam, Plantage Middenlaan 41-a, o a munten, postzegels, cunosam, oude ansichtkaarten enz, enz. Entree ƒ2 Ned Ver De Verzamelaar Tel 020423519

9
* Ook in mei heeft de Ver. • Rubncksadvcrtcntie Zie
Vrouwen Van Nu een druk en voor adres en/of telcfoonnr
gezellig programma Vraag do colofon in deze krant
* Te koop aangeb rood meeens een maandblad aan of
talen hoogslaper met bureaubel tel 14462
blad, ƒ 150 Tel 02507-17179_
* Te koop lederen fauteuil,
Receptie?
als nieuw, ƒ175 Tel 19081.
Feestje?
Wij STOFFEREN 10 bankstelKom eens vrijblijvend
kussens inclusief stof voor
ons fotoboek bekijken.
ƒ 295 Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr.
Broodje Burger
Vitrage en alle soorten modelSchoolstraat 4
gordijnen v a ƒ 5,95 per meZandvoort
ter, gratis gemaakt1 1000 verTel 02507-18789
schill meubelstoff van ƒ69
TOONKUNSTKOOR
Zandvoor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
voort geeft vrijdag 11 mei een
soorten meubelen, boten en
CONCERT in de Ned Herv
caravans, zeer voordelig Alle
Kerk aanvang 20 15 uur, met
soorten schuimrubber
op
solisten en orkest
maat gesneden Barkrukken
stoff incl stof of leather-look
Voor trouwfoto's
Radio/tv/video
ƒ 10 Prachtige 1-pers matras
ƒ 55 Echt schuimrubberen
Foto Boomgaard
matras met zuiver scheerwol
24
uurs
service
Grote Krocht 26 TV- EN VIDEOREPARATIE. afgedekt ƒ225 DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, AmsterSnel en betrouwbaar.
Tel. 13529
dam, 020-220981; Ampèrestr.
Meestal thuis gerepareerd
10, Zandvoort, 02507-19347.
* Wie wil er actief lid zijn van
Vrijblijvende prijsopgaaf
de werkgroep Zandvoort van
Geen voornjkosten
MuziekAmnesty International? Kom
Tel 06-52108800
eens naar een maandelijkse
instrumenten
Foto Boomgaard
vergadering of bel' 19587
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Foto Boomgaard
Verloren en
UW FILM OP VIDEO
ook voor
gevonden
ƒ 1,75 per minuut met
portretfoto's,
gratis achtergrondmuziek.
pasfoto's,
receptiefoto's,
* Gevonden grijze dames/groepsfoto's aan huis.
Videotheek
meisjesfiets Tel 16522.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
Weggelopen of
verhuurt
gevonden dieren
Dieren en

* Vermist, katertje, kleur wit
met cyperse vlekken, rood
vlooienbandje,
roepnaam
Sjimmie, kinderen erg verdnetig Fam. Ovaa tel 18156.

SNOWWHITL
Tel. 02507-17935

* Amnesty
International
zoekt actieve leden voor de
werkgroep Zandvoort Tel
19649 of 19587
Bel direct voor AL uw
* De werkgroep van Anines-reparaties en vernieuwingen
ty International in Zandvoort Ook ander loodgieterswerk
zoekt mensen die Spaans Bellen voor 10 en na 18 uur
vertaalwerk willen doen Tel 02507-19559 of 02520-21378
19649 of 19587
* He hè eindelijk
Personeel
We hebben het gezien hoor1
aangeboden
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres' Dat hebben wij voor u' VERHUISSERVICE 3 vrienden met bus Tel 832603.
Inl tel 02907-5235
•*• Hiep hier hoera Oliver is 15
Oppas gevraagd/
jaar Hartelijk gefeliciteerd
rnet je verjaardag Mama en
aangeboden
papa
•*• Nog één dansles en dan
zijn Inge en Jan Piet klaar om Gevr OPPAS, enkele middahet feest met een dans te gen p w , v baby van 2 mnd
Tel 02507-17619, Kroon
openen

Dak lek

f.'icro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worcen gszet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particui'eren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina , MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
ZarcivoóVts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur
L' Minfu.v tc^t telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297723411 of algeven'zenden aan
-r Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort
<• Weckmed a Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
» Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Dierper Courant De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ 6.13 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantolen verkrijgbaar
e Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten.
e BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Onderhoud,
reparatie,

Huwelijk en
kennismaking

CHRIS HARDENDOOD

Woningruil

Te koop
aangeboden
diversen

Hobby's en
verzamelingen

doe-het-zelf

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

r
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Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Lerarenopleidingen
(vt=voltijd, dt=deeltijd)
• Aardrijkskunde (vt en dt) 2e gr
• Algemene economie (vt en dt) 2e gr

en 1e gr
• Bedrijfseconomie (vt en dt) 2e gr en

1e gr
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologie (vt en dt) 2e gr
Duits (vt en dt) 2e gr
Engels (vt en dt) 2e gr en 1 e gr
Frans (vt en dt) 2e gr
Geschiedenis (vt en dt) 2e gr en 1e gr
Gezondheidskunde (vt en dt) 2e gr
Godsdienst (vt) 2e gr
Huishoudkunde (vt en dt) 2e gr
Maatschappijleer (vt en dt) 2e gr en

1egr
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natuurkunde (vt en dt) 2e gr
Nederlands (vt en dt) 2e gr en 1 e gr
Pedagogiek (dt) 2e gr
Scheikunde (vt en dt) 2e gr
Techniek (dt) 2e gr
Staathuishoudkunde (dt) 1e gr
Theologie (vt en dt) 2e gr en 1e gr
Verpleegkunde (dt) 2e gr
Wiskunde (vt en dt) 2e gr en 1e gr

Algemene beroepsopleidingen
• Algemeen Management (vt)
• Bedrijfspresentatie (vt)
• Bedrijfswiskunde (vt en dt)
• Consumentenkunde (vt) (wachtlijst)
• Cultuur en Beleid (vt)
• Cultuur en Beleid Internationaal (vt)
• Gezondheidsvoorlichting en
Preventie (nieuw) (vt)
• Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

(dt) vh MO-B
• Kunst, Cultuur en Educatie (dt)
• Levensbeschouwingen, Cultuur en
Kunst (dt)
• Management Interne Dienst (vt)
• Nationaal Gids (vt en dt)
• Natuur en Milieu/Milieukunde (vt)
• Pedagogiek, Jeugdwelzijnswerk en
Gehandicaptenzorg (dt) vh MO-A
• Psycho-Sociaal Werk (nieuw) (vt)
• Tekstschrijven (vt en dt)
• Theologie en Pastoraat (dt)
• Theologie vrije studierichtingen (dt)
• Theologie en opbouwwerk (dt)
• Theologie en media (dt)
• Theologie en onderwijs (dt)
• Vertalen Engels/Frans/Duits (vt en dt)
• Voorlichting Publiciteit en Informatie
(vt), inschrijving niet meer mogelijk;
geen voorlichting.
Voorlichting op 12 mei.

De richtingen Nederlands, wiskunde,
economische wetenschappen en
Engels kunnen ook in Dordrecht als
deeltijdopleidingen worden gevolgd.
Telefoon (078) 17 54 00.
Voorlichting 9 mei 19.00 uur en

(Engeland), inschrijving gesloten;
Voorlichting op 19 mei.

12 mei 10.30 uur.

In samenwerking met de VU organiseert de Hogeschool Holland de
Amsterdamse Academie, een opleiding
voor Bank en Financiën.
Telefoon (020) 569 62 11.

Hoger Gezondheidszorg Onderwijs:

• HBO-V (vt) vier jaar
• HBO-V (dt) (nieuw), start in augustus

1990
• HBO-Vv (vt) twee jaar
• HBO-Vv (dt) drie jaar
• Lerarenopleiding verpleegkundige
tweede graad (dt) twee jaar
• Managementopleiding voor middenkaderfunctionarissen in de gezondheidszorg (dt) twee jaar.
Voorlichting op 12 mei.
HEAO:
• Accountancy (vt) (onder voorbehoud), start in augustus 1990
• Bedrijfseconomisch (vt en dt)
• Bedrijfsinformatica (vt en dt) (nieuw),
start in augustus 1990
• Commercieel-economisch (vt en dt)
• Economisch-juridisch (vt en dt)
• European business administration
(vt) (nieuw), start in september 1990
in Diemen en in Wolverhampton

Amsterdamse Academie:

De toelatingseisen:
Om toegelaten te worden is één van
de volgende vooropleidingen vereist:
HAVO, VWO of MBO. Voor sommige
opleidingen is een bepaald vakkenpakket verplicht. Voor hen die niet aan de
vooropleidingseisen voldoen en 21 jaar
of ouder zijn, bestaat de mogelijkheid
een toelatingsexamen te doen.
Kom op 12 mei 1990 naar de voorlichtingsdag om 11.00 uur (Let op:
niet voor de HEAO.) (voorlichtingsronden om 11.15 en 13.15 uur). Of vraag
de voorlichtingsgids aan door onderstaande bon (zonder postzegel en, in
een open envelop) te sturen naar
Bureau Publiciteit, Studentzaken en
Informatie, Antwoordnummer 1125,
1110 VB Diemen. De Hogeschool is
gevestigd aan Wildenborch 6 in
Diemen-Zuid; metro Gaasperplaslijn,
halte Verrijn Stuartweg.
Infolijn: (020) 560 12 34.

9013 WM

Ja, ik wil meer weten over de studiemogelijkheden van de Hogeschool Holland.
O Ik kom op 12 mei naar de voorlichtingsdag, met .... personen.
O Ik kom op 19 mei naar de voorlichtingsdag van de HEAO, met .... personen.
O Stuur mij de voorlichtingsgids over de studie ........................................ vt/dt
Naam
Adres
Postcode/plaats

nin

hogeschool holland
Gespecialiseerd in veelzijdigheid
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Prima handbal Casino-ZVM teams

JZANDVOORT - Na een paar tegenvallende resultaten hebben de
teams van Casino-ZVM afgelopen
zondag zich uitstekend gemanifesteerd. Waarschijnlijk geïnspireerd
door het fraaie zomerweer en door
de vele toeschouwers wonnen zowel
de heren als de dames met grote
overmacht. Het Casino-ZVM heren
team liet geen spaan heel van Uitgeest en won met 27-12. De Zandvoortse dames volgden het goede
voorbeeld en zegevierden met 16-5
over BSM.
In de eerste helft waren CasinoZVM en Uitgeest aardig aan elkaar
gewaagd. Een geconcentreerd handballend Casino-ZVM had telkens het
initiatief maar Uitgeest was toen
door een gjote inzet nog in staat
aardig partij te geven. De Zandvoorters wisten de eerste helft toch een
ruime voorsprong op te bouwen en
gingen rusten met een 12-7 voorsprong. De tweede helft gaf een gemotiveerd Casino-ZVM te zien. Vanuit een stevig en goed gesloten defensie werden de aanvallen razendsnel opgebouwd 'en daar bleef Uitgeest het antwoord schuldig op. De
breaks werden fraai door de Zandvoorters afgemaakt en de score liep
hoog op. De Zandvoorters bleken eigenlijk veel te sterk en wonnen zoals
zij wilden met maar liefst 27-12.
Interim coach Jan Drayer was dan
ook best te spreken over dit resultaat. „We hebben goed gespeeld, de
systemen werden lekker uitgevoerd
en Uitgeest heeft van begin af aan
geen enkele kans gehad. Zij werden
geheel weggespeeld. Vooral de snelle break outs leverden vele doelpunten op." Voor de komende twee jaar
heeft Casino-ZVM een nieuwe trainer-coach gecontracteerd. Oud eerste teamspeler Joost Berkhout
neemt het eerste heren team onder
zijn hoede.
De Zandvoortse doelpunten werden gescoord door: Cees Hoek 7, Peter Pennings 6, Richard Vos 5, Guido
Weidema 3, Jan van Limbeek 2, Gerard Damhoff 2, Jan Molenaar l,
Pred van Limbeek l, Ronald Vos 2.
Dames
Na de teleurstellende nederlaag
van vorige week, waardoor CasinoZVM vrijwel geen kans meer heeft
op de titel, herstelden de Zandvoortsen zich uitstekend. Een op revanche belust Casino-ZVM kwam dermate sterk uit de startblokken dat er
voor BSM weinig eer viel te behalen.
Met vlotte aanvallen, in een hoog
tempo uitgevoerd werd de BSM defensie uiteengespeeld en na vijf minuten spelen had Casino-ZVM een 30 voorsprong. De Zandvoortse dames gingen sterk door en lieten het
tempo, na die vlot verkregen voorsprong, niet zakken. Ook met variaties bij het nemen van vrije worpen
was Casino-ZVM succesvol. Bovendien was het defensief in de eerste

helft perfect. BSM kon in het eerste
halfuur niet eenmaal het doel vinden, wat getuigt van een ijzersterke
verdediging. Bij rust was de strijd al
beslist 10-0.
In de tweede helft was CasinoZVM niet meer zo scherp als in de
eerste helft maar dat is te begrijpen
bij zo'n voorsprong. BSM kon daardoor wat terugdoen en tweemaal
achtereen scoren, 10-2. Toch bleef
het een aantrekkelijke partij handbal, vooral toen Casino-ZVM het
tempo weer even aantrok. Ook nu
gave scores, waarbij het houtwerk
een hogere score in de weg stond.
Uiteindelijk won Casino-ZVM gemakkelijk met 16-5.
„Een prima partij," vond coach
Geert Dijkstra. „We hadden een
agressieve verdediging en speelden
aanvallend prima op snelheid. In de
tweede helft werd het eerst wat minder maar halverwege begon het toch
weer goed te lopen. Jammer dat we
vorige week verloren want nu hebben we het niet meer in eigen hand."
De dames zullen volgend jaar getraind en gecoacht worden door
Geert Dijkstra.
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
Blom 3, Elly von Stein 4, Mireille
Martina 3, Janna ter Wolbeek 2,
Marja Brugman 2, Angelique van
der Werff l, Anja Hendrikse 1.

De pitchers van TZB/Ad Snel-Koeriers hadden tegen DS'74 bijna een
„perfect game", Dat lukte net niet
omdat DSC toch slechts één runner
op het eerste honk kreeg door vier
wijd. De Zandvoortse pitchers kregen niet één honkslag tegen en het
veld maakte nul fouten. Monique
Rijnders, die net als Sylvia Koper
een echte fast-pitcher is, draaide in
de eerste twee innings als een trein.
Driemaal drie slag wierp zij achteréén en ook zorgde zij voor een goede
aangooi naar het eerste honk. TZB
had toen al een 0-16 voorsprong opgebouwd door onder andere uitstekende honkslagen van Corinne de
Muinck, Rosalinda Bruijnzeel, Suzanne Bruijnzeel, Sylvia Koper en

Monique Rijnders. Monique Rijnders kreeg van de coaches een publiekswissel en haar plaats werd ingenomen door slow-pitcher Rogier
Zijlstra.Ook Zijlstra wierp een sterke partij en scoorde drie nullen achter elkaar. In de laatste slagbeurt
moest Rogier Zijlstra toestaan dat
één runner van DSC'74 het eerste
honk kon bereiken door vier wijd.
Met drie slag en een prachtige vangbal maakte de Zandvoortse pitcher
ten slotte een einde aan de wedstrijd. Eindstand 0-27.
Aan slag scoorde Corinne de
Muinck het beste met twee homeruns en een gemiddelde van 4 uit 4
(0.1000). Rosalinda en Suzanne
Bruijnzeel sloegen eveneens een gemiddelde van 0.1000, met respectievelijk 3 uit 3 en 2 uit 2.
Het TZB/Floris Visteam dat tegen
Hoofddorp op een 0-6 achterstand
was gezet kwam in de gelijkmakende inning goed terug tot 5-6. In de
volgende Hoofddorp slagbeurt hield
TZB/Floris Vis het veld goed dicht
en moest slechts één punt toestaan,
5-7. Prachtige aangooien van Linda
Schmidt en Sandra Mors zorgden
voor twee nullen en pitcher Vanessa
Vermeulen maakte de inning uit
met drie slag.

Juwelier Nusselein
veegt de vloer aan
met de hoge prijzen!
Want hoge prijzen staan ons in de weg
tijdens de verhuizing. Daarom geven wij
korting tot maar liefst 50% op diamant
ringetjes, oorknopjes en chokers.
Een paar voorbeelden:
Oorknoppen met diamant
van f212,- voorf 118,-

Ringetjes met diamant
van f 117,-voorf 59,Halscollier met diamant
van f 257 -voor f 134,-

Brillantset
van f 16.885- voor f 8.440,Ongelooflijktoch?

Wees er dus snel bij
want op = op
Bovendien geven wij 10% korting op alle
niet afgeprijsde merkartikelen zoals:
Omega, Seiko, Diamonde brillant, Desiree
trouwringen en nog vele andere...!

Kinkerbtraat281-286 l Burg üeVlugtladii 200
lel UUOïll-A'damWesthcl 132371-A'damSlineer

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag en zondag wordt op
het circuit van Zandvoort de
derde race van dit seizoen verreden. Een groot programma
staat weer op de rol, vandaar
dat er ook op zaterdag, buiten
trainingen, races worden gehouden.

De NK Koni-produktiewagens
groep N, Dunlop Formule Ford 1600
en de Citroen AX GT Cup zorgden in
voorgaande races letterlijk en figuurlijk voor klappers. Ditmaal is
het wedstrijdprogramma uitgebreid
met een wel heel bijzonder onderdeel, namelijk de Ferrari Porsche
Challenge.
Op zondag beginnen deze internationale races om 13.00 uur met de
kwalificatieronde voor de Opel Ascona Finale. Vooral de liefhebbers
van het „showroomracen" komen
dit weekend aan hun trekken, want
behalve de zaterdagrace staat zondag niet minder dan viermaal een
heat van de veelbesproken Koni
Produktiewagens groep N op het
programma. De klasse onder twee
liter komen om 13.30 uur en 16.00
uur aan de start. Ook ditmaal wordt
gerekend op een hevige strijd tussen
de Alfa 75 TwinSparks, de snelle
Opel Kadett GSM6V en de rappe
Peugeot 405 MI-16. De teams van
Mercedes, Porsche, Ford en Mazda
zullen proberen de succesrijke
BMW M3's een halt toe te roepen.
De Groep N boven twee liter start

Zandvoortse handbalsters scoren.

TZB/Tennissen bekert verder

om 14.00 en 16.30 uur.
Om 14.30 en om 15.15 uur zijn er
nog twee races die zeker de moeite
waard zijn om te volgen. De Citroen
AX cup is een strijd waar de rijders
tot het uiterste gaan om de overwinning te pakken. En de Formule Ford
1600 coureurs is er alles aan gelegen
om het racetalent Frank ten Wolde
af te stoppen in zijn jacht op het
kampioenschap. De races worden
afgesloten met de Formule Ford
2000/Sports 2000, om 17.00 uur en de
finale van de Opel Ascona's om 17.30
uur.
Op zaterdag is de tribune/het
duinterrein gratis toegankelijk. Een
rennerskwartierkaartje, geldig voor
beide dagen, kost ƒ 30,-. De entreeprijs voor de zondag bedraagt ƒ 15,voor een duin/tribuneplaats of f 30,voor het rennerskwartier. Kinderen
tot 12 jaar krijgen 50% reductie.

Spiers-Emmen op
kop bij bridge

ZANDVOORT - Na de Paasdrive en
een bekerwedstrijd speelden de
bridgers vorige week woensdag hun
tweede wedstrijd in de laatste competitie van dit seizoen. Het gelegenheidskoppel Braun-Saueressig deed
het goed in de A-lijn, zij werden eerste met 61,43 procent. Spiers-Emmen kwamen tot 60 procent.
Het koppel Spiers-Emmen lijkt op
het clubkampioenschap af te stevenen. na twee wedstrijden staan zij
met 125 procent bovenaan, maar er
zijn nog vier wedstrijden te spelen.
Tweede staat het koppel Peeman•Worp. In de B-lijn werden Van Os
en Saueresssig eerste en het koppel
De Vries Haalman tweede. Dit laatste koppel staat bovenaan en Spiers•Veldhuizen staat tweede. Het echtpaar Van Gellekom scoorde in de
C-lijn 58,48 procent en werd eerste.
Op de tweede plaats kwam Kinkgelukt is", meende coach Guus Mar- houwers-Van Reijn.
celle. Ik ben trots op deze groep jongens en we wilden dit gewoon eens
meemaken. Ik hoop dat we goed
meedraaien, tenslotte lukte het ook
in de interregionale klasse".

Nihot/Jaap Bloem Sport door
hakballetje gepromoveerd
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie heeft Nihot/Jaap Bloem
Sport voor een unieke prestatie gezorgd. Door de reorganisatie van de
diverse afdelingen worden er volgend jaar landelijke divisies ingesteld. Nihot/Jaap Bloem Sport eindigde in de interregionale klasse
dermate hoog dat promotiewedstrijden gespeeld mochten worden. Bij
winst zou dan een plaats worden
verkregen in de tweede divisie. En
daarin is het team van coach Guus
Marcelle uitstekend geslaagd. Door
een hakballetje van Edwin Ariesen
wonnen de Zandvoorters met 4-2
van De Stal en dat was voldoende. In
de bekercompetitie doet TZB/Teunissen nog volop mee en bereikte de
halve finale door een zwaarbevochten 4-2 zege op De Zon.

TZB softbaljeugd haalt uit
ZANDVOORT - Afgelopen
week deelden de softbalteams
van TZB rake klappen uit. In
Schalkwijk werd DSC'74 op eigen veld door een uitstekend
TZB/Ad
Snel-Koeriersteam
verslagen met een monsterscore van 0-27. Ook het TZB/Floris Visteam deed het prima en
maakte het eerdere verlies tegen Hoofddorp goed door nu
met 13-11 te zegevieren.

Internationale races

In de gelijkmakende tweede inning sloegen Ester Koper, Sandra
Mors en Linda Schmidt goede honkslagen en brachten TZB op voorsprong, 11-7. Hoofddorp gaf zich
echter niet zomaar gewonnen en
kwam terug tot 11-11. Goed werk van
pitcher Vanessa Vermeulen én catcher Jolanda Koper zorgden voor
twee nullen en rechtsveldster Esther Hollander zorgde met een
strakke aangooi naar het eerste
honk voor de derde nul. In de laatste
slagbeurt kwamen de TZB/Floris
Vis speelsters, Myra v.d. Mije, Amber Doorgeest en Esther Hollander
op de honken. Vanessa Vermeulen
kreeg van de coaches de opdracht
een honkslag te slaan waardoor de
winst gegrepen kon worden. Dat
deed zij uitstekend en twee speelsters snelden over de thuisplaat.
Daardoor was de eerste winst binnen, 13-11.

Derde plaats
John Ayress

Eerder in de week had Nihot/Jaap
Bloem Sport een gelijkspel behaald
tegen Otte Eagles (2-2). Dat team
had met 6-5 gewonnen van De Stal
en door die resultaten moesten de
Zandvoorters met twee doelpunten
verschil winnen om te mogen promoveren. Dat werd een zinderende
maar ook wel zeer nerveuze wedstrijd. Het Nihot/Jaap Bloem Sport
team kwam flitsend uit de startblokken en nam vlot een 2-0 voorsprong
door twee fraaie doelpunten van Bas
Heino. De Zandvoorters bleven het
beste van het spel behouden en forceerden meerdere mogelijkheden.
De spanning was echter groot en in
goede posities werd er gemist. Daardoor kwam De Stal, dat vrijuit speelde maar niets cadeau gaf, weer terug
in de wedstrijd. Ondanks uitstekend
werk van de doelman Jaap Bloem en
verdediger René Paap kwam De Stal
op gelijke hoogte, 2-2.
In de tweede helft zette Nihot/Jaap Bloem Sport opnieuw aan.
Een hoog tempo en sterk aanvallend
zaalvoetbal, want er moest tweemaal gescoord worden. De Zandvoorters kwamen op een 3-2 voorsprong door een doelpunt van Edwin Ariesen en vochten verbeten
voor de vierde treffer. Met nog een
paar minuten te gaan kwam Edwin
Ariesen met de rug naar het doel te
staan en kon alleen nog maar een
hakballetje loslaten dat tot ieders
verrassing in het doel verdween, 4-2.
Grote vreugde bij Nihot Jaap Bloem
Sport dat de slotfase goed doorkwam. „Het is erg knap dat het ons

Toerfietsers halen
bevrijdingsvuur
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag 5 mei zal in het kader van 45 jaar bevrijding door
een ploeg lange-afstandfietsers,
welke allen lid zijn van de rijwieltoerclub Olympia, het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen worden opgehaald. De ploeg
onder leiding van Klaas Koper
vertrekt voor de 230 kilometer
lange tocht op vrijdagavond 4
mei om 22.30 uur vanaf het
Raadhuisplein en zal 12 uur later met het bevrijdingsvuur terug zijn in Zandvoort. Om 10.30
uur zal de ploeg feestelijk worden ingehaald en zal het vuur
aan burgemeester Van der Heijden worden overhandigd, waarna deze het vuur op het Raadhuisplein zal ontsteken. Belangstellenden kunnen de fietsers
vrijdagavond een goede reis komen wensen bij de Raadhuisingang aan de Haltestraat.

ZANDVOORT - In de schaakcompetitie van de Zandvoortse Schaakclub behaalde John Ayress een
fraaie en snelle overwinning op
Hans van Brakel. In slechts negen
en amper een half uur spelen slaagde Ayress erin om naaste rivaal Van
Brakel op de knieën te krijgen. Door
dit resultaat steeg Van Brakel op de
ranglijst van de vijfde naar de derde
plaats.
Zijn voorsprong blijft echter wel
miniem. Met nog drie ronden te spelen zal hij geen grote fouten mogen
maken. Zijn drie naaste tegenstanders, te weten Jack van Eijk, Ton
van Kempen en Hans van Brakel
kunnen hem in ieder geval voorlopig
niet direct bedreigen. Zij moeten het
namelijk vanavond, met clubkampi- HOCKEY
oen Olaf Cliteur opnemen in de strijDe ZHC-heren hebben een goede
de voor de NHSB-bekercompetitie
laten liggen om het kampioentegen het sterke VHS uit Haarlem. kans
schap van de derde klasse te pakIn de topper tegen koploper
De volledige uitslagen van de 29e ken.
Eechtrop lieten de Zandvoorters
ronde waren: Ayress-Van Brakel 1-0, twee
strafballen ongebruikt en daarLindeman-Cliteur 0,5-0,5, Ter Brug- door trok Eechtrop aan het langste
gen-Bosma 0,5-0,5, Geerts-Drpst 1-0, eind. De Beverwij kers namen een 2Twint-Termes 0-1, Marquenie-Van 0 voorsprong en dat was te veel van
Elk 0-1, Molenaar-Gorter 0,5-0,5, Van het goede. ZHC knokte nog wel voor
der Mijden-De Oude 0,5-0,5-, Oude een beter resultaat maar meer dan
Handgraaf 1-0, Berkhout-Heitkönig een treffer van Willem Jubels zat er
1-0, Wiggemansen-Paap 0-1, Breu- niet in, 2-1.
kel-Schiltmeijer 0-1.
Afgebroken partijen
Van drie van de vier afgebroken VOETBAL
partijen zijn nu de uitslagen bekend.
De voetbalcompetities naderen
Uit de 28e ronde verloor Paap van het einde en de meeste beslissingen
Heitkönig en de partij uit de 23e ron- zijn gevallen. Zo is Zandvoortmeeude tussen Cliteur en Twint werd wen gedegradeerd maar moest nog
door Cliteur winnend afgesloten. De aantreden in de uitwedstrijd tegen
wedstrijd uit de 27e ronde tussen Renova.
Nu er niets meer op het spel
Bosma en Twint werd, zonder ver- stond bleek
dat Zandvoortmeeuwen
der te spelen, remise overeengeko- best
tot
scoren
in staat was.
men.
De stand van de beste tien na 29
speelde vrijuit
van de 32 te spelen ronden is: 1. Cli- Zandvoortmeeuwen
de doeltreffend opererende Wilteur, 2. Van Eijk, 3. Ayress, 4. Van en
Paap zorgde voor de gehele
Brakel, 5. Van Kempen, 6. Linde- lem
produktie. Viermaal
man, 7. Ter Bruggen, 8. Geerts, 9. Zandvoortse
wist hij raak te schieten waartegenoBosma, 10. Termes.
ver Renova één doelpunt stelde. 1-4.

TZB/Teunissen
Voor TZB/Teunissen kan het seizoen, na het behalen van het kampioenschap, al niet meer stuk, maar de
Zandvoorters willen ook zo ver mogelijk komen in de bekercompetitie.
Tot nu toe gaat dat voortreffelijk en
ook hoofdklasser De Zon moest er
aan geloven. Het begin van de wedstrijd was aftastend en verliep wat
moeizaam. Tot in de 18e minuut.
Toen was het Peter van der Heyden
die een solo doeltreffend afwerkte, 10. Tot aan de rust wist De Zon verdere schade te voorkomen.
De Zon probeerde in de tweede
helft de zaken recht te zetten, maar
TZB/Teunissen draaide nu een stuk
beter en na ongeveer een kwartier
spelen was het Martin Kruyff die 2-0
maakte. Door een misverstand in de
Zandvoortse defensie kwam De Zon
op 2-1, maar dat foutje werd direct
goed gemaakt. Steef Blanken schoot
knap in, 3-1. De De Zon-doelman
moest toen, door een overtreding,
twee minuten straf uitzitten en uit
de toegekende strafschop maakte
Peter van der Heyden er 4-1 van. In
de slotfase kreeg een Zandvoorter
een twee-minuten straf en uit die
meerderheidspositie scoorde De
Zon 4-2, wat uiteindelijk de eindstand werd. TZB/Teunissen mag nu
uitkomen in de halve finale die op 7
mei aanstaande wordt gehouden.
Tegenstander is dan DVS.

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT

Sportagenda

Voetbal
Zaterdag: Hoofddorp • Zandvoort'75 14.30 uur
Zondag: Zandvoortmeeuwen Onze Gezellen 14.30 uur terrein Vondellaan
Hockey
Zondag: ZHC dames - Fit 13.00 uur
terrein Duintjesveld
ZHC heren - Huurhugowaard
14.30 uur terrein Duintjesveld
Handbal
Uitslagen: MA Blmkert - ZVM 6-12,
HS HVH - ZVM 2 43-9, JA KIC - ZVM
7-5, DJ ZVM - BSM 15-7, HJ ZVM Blmkert 13-21, MA ZVM - Uitgeest 76, HS ZVM - Uitgeest 27-12, DS ZVM BSM 16-5, DS ZVM 2 - Uitgeest 14-10.

Johan Neeskens
signeert 'Neeskens'
HEEMSTEDE - Volgende week
woensdag en donderdag naar Heemstede en Haarlem om zijn nieuwe
boek 'Neeskens' te promoten. Deze
biografie over het roerige leven van
Johan Neeskens bevat vele, nog onbekende, feiten en geeft een uitgebreide achtergrondinformatie over
zijn carrière. Op 9 mei signeert Neeskens zijn boek van 16 tot 17.30 bij
boekhandel Blokker in Heemstede.
Op 10 mei is Neeskens van 16 tot
17.30 uur bij boekhandel De Vries in
Haarlem. Het boek gaat 27,50 gulden
kosten.

AS/PB Zandvoort lijkt
niet meer te stoppen

ZANDVOORT - Na drie
competitiewedstrijden heeft
het AudioSonic/Piz Bruin
Zandvoort tennisteam al een
aardig gat geslagen met de concurrentie. De Zandvoorters
voegden door een 7-1 zege op
Pellikaan Tennis zeven punten
aan het totaal toe, terwijl de
overige teams in de hoofdklasse veel schade opliepen. Het
ziet er dan, met nog vier wedstrijden voor de boeg, prima
uit voor Zandvoort.
Vooral Michiel Schapers lijkt zijn
draai gevonden te hebben. Hij was
de uitblinkende tennisser die zorgde
voor zeer snelle overwinningen. In
het enkelspel had Pellikaanspeler
Sauer geen enkele kans tegen de
sterk spelende Schapers. Met 6-2 en
6-4 werd het punt binnengesleept.
De Zandvoortse dames Karin Moos
en Esmir Hoogendoorn hadden
toen al voor een 2-0 voorsprong gezorgd door zeer gemakkelijk hun
partijen af te maken.
Door een knieblessure haalde Fernon Wibier niet het niveau van de
eerste competitiewedstrijden, maar
ondanks dat wist hij zijn enkelspel
in winst om te zetten, 6-4, 6-2. Het
herendubbel
Schapers/Wibier

speelde een uitstekende partij. Het
Zandvoortse koppel overklaste Pellikaan en wonnen zoals zij wilden
met 6-0 en 6-2.
Ook de mixed-dubbels werden een
overwinning
voor
Zandvoort.
Slechts het damesdubbelspel werd
verloren. Karin Moos en Esmir
Hoogendoorn waren minder in
vorm, terwijl de Pellikaanspeelsters
prima tennis op het gravel legden.
De Zandvoortsen moesten het enige
punt dan ook inleveren. Ondanks
dat ene verliespunt lijkt het vrijwel
niet meer mis te kunnen gaan, alhoewel trainer-coach Paul van
Geuns zich toch nog wat op de vlakte houdt. „Het begint er wat op te
lijken, het gaat de goede kant op,
maar we zijn er nog niet". Aanstaande zondag speelt het AdioSomc/Piz
Bruin team de competitiewedstrijd
tegen Leimonias 2. Op het tennispark De Glee aan de Kennemerweg
begint de strijd om 10.00 uur met de
dames, waarna om ongeveer 11.00
uur de heren aantreden.
Het tweede team van Zandvoort
blijft in de eerste klasse volop meestrijden in de bovenste regionen.
Hans Schmidt en consorten sloten
de wedstrijd tegen Strokel voorlopig
af op 3-3. De nog te spelen gemengde
dubbels moeten Zandvoort de winst
brengen.

Uitstekend golftoernooi

Prijswinnaar van het golftoernooi.
Folo Bram Stijner

ZANDVOORT - Afgelopen zondag
organiseerde de golfafdeling van
ZHC het jaarlijkse John Letters
Oranje Toernooi en dat is een fantastisch succes geworden. Onder
werkelijk ideale weersomstandigheden konden de 48 deelnemers (sters)
hun ronde maken over de velden
van het Duintjesveld.
Het was een teamwedstrijd waarbij opviel dat de jeugd erg goed voor
de dag kwam. Door een soepele slagvaardigheid hadden de jongeren
minder moeite golfballen op de juiste plek te krijgen. Ook al werd er fel
gestreden om de topposities, de gezellige sfeer leed daar geenszins onder. Met veel plezier bond men de

strijd met elkaar aan, een strijd die
tot de laatste klap spannend bleef.
Uiteindelijk legden het koppel Andre van Evenaam en Erik Hamaker
beslag op de prachtige hoofdprijs.
Als goede tweede eindigde het duo
Erik Deinum en Wilma Beerepoot.
De derde plaats was weggelegd voor
Paul van de Fange en Memdert van
den Boogaart. Het naar de sponsor
genoemde toernooi, John Letters,
zorgde voor een leuke attentie voor
elke deelnemer.
„Het was een buitengewoon goed
toernooi," stelde voorzitter van de
golfafdeling Sikkens. ,,We hopen
volgend jaar opnieuw d_it toernooi te

kunnen houden Dan liggen er wel
nieuwe voetbalvelden maar we willen in overleg met de voetbalclub
graag de golfsport doorzetten. Het
zou een bijzonderheid zijn als hockey- en voetbalmensen zomers kunnen golfen. Dat betekent dat de
sportvelden ook zomers gebruikt
worden. Het zou fantastisch zijn als
dat doorgaat.
Voetballers of hockeyers die in de
teamsport moeilijk meer mee kunnen komen vinden in de golfsport
hun ontspanning, want deze sport
kan je lang volhouden. Daarom hopen we maar dat het volgend jaar
lukt om de golfsport te blijven beoefenen."
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GARAGE PETERS
Keuze uit meer dan
150 APK-gekeurde occasions
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Citroen BX 1400E, LPG '86 ƒ 11.950
p.m./ 19
Opel Ascona 1.6. 4-drs LPG '87 1e eig. ƒ 15.950 . p.m./2;
Ford Granada 2300 GL, LPG '81 / 4.900
p.m./ i
Renault 21 GTS. LPG. 4-drs '87 ƒ 13.950
p.m./2
Mitsubishi Tredia 1400 GL. 4-drs '86 ƒ 10.950 . . . p.m./ 18
Citroen Visa TR Diesel 1700, 5-drs m.'87 ƒ 10.950 . p.m./ 18
2x Mazda 626 2.0 Diesel LX, hatchb.'87 v.a. ƒ 14.950p.m.| 22
Mazda 626, Hatchback 5-drs met/zonder LPG
'8
2x Opel Kadett 5-drs Diesel 1.6 station'85 v.a. / 9.950p.m./ 1
2x Fiat Rumo 60CL, 5-drs.'85 met/zonder LPG / 7.950p.m./ 16
Mazda 626, 4-drs. Sedan 2.0 Diesel '87 ƒ 19.500 . . p.m./2
3x Peug.505 GL, 4-drs met/zonder LPG '86 v.a ƒ 10.950p.m./ 18
2x VW Passat 1600 Diesel 5-drs. '87 v.a. ƒ14.750 . p.m./22
Nissan Bluebird 2.0 Diesel stationcar 5-drs '83 ƒ 7.950p.m./ 16
V.W. Jetta 1600 Sedan 4-drs '83 / 8.950
p.m./ 16
Opel Manta 2.0 Hatchback 3-drs '82 / 8.950 . . . p.m./ 16
3x Opel Kadet! 1200 3 drs of 5-drs '82 v.a. ƒ 6.950p.m./ 14
Nissan Cherry 1300 GL'83 / 6.950
p.m./ 14
2x Volvo 340 GLT injectie 2.0 5-drs '84 v.a. ƒ 8.250p.m./ 15
Audi 80 E 1800 LPG 4-drs. Sedan n.m. '88 ƒ 29.950.p.m./40
3x Honda Accord 1.8EX met/zonder LPG '85 / 19.950p.m./ 17
2x Mazda 626LX sedan met/zonder Ipg 84 v.a. / 8.950p.m./ 16
Citroen BX 1600 TRI, LPG '87 / 16.950
p.m./24
Talbot Horizon 1500 GL. 5-drs '83 / 4.950
p.m./ 9 BMW 316 1.8 ,veel ace
'85 ƒ 17.950
Rat Ritmo 60 Diesel 5-drs. '86 / 6.950
p.m./ 14 BMW 528i, uit-gebouwd, nieuw model
'82 ƒ 13.950
2x Nissan Cherry 1700 Diesel 3-drs '86 v.a. ƒ 8.950 p.m./ 16 BMW 635 CSi, automaat, alle opties
'84 ƒ35.950
Rat Ritmo 60 CL LPG '86 ƒ 9.750
p.m./ 17 Citroen BX 16 TRS
'84 ƒ 9.950
3x Honda Civic 1200 3-drs. '83 v.a. / 7.950 . . . . p.m./ 14 Fiat Fiorino diesel
'87 ƒ 7.950
3x Ford Escort 1600 GL 3-drs '83 v.a. ƒ 7.950 . . p.m./ 14 Fiat 127 VAN
'85 ƒ 4.950
3x VW Jotta 1600 Diesel Sedan 4-drs '86 v.a. ƒ 14.950p.m./ 22 Ford fiësta 1.1L
'84 ƒ 6.950
4x Ford Sierra 5-drs 1800 + 2000 laser met en zonder LPG o Ford Sierra 2.0 CL, 3-drs, LPG
'88/22.950
Diesel 2300 '85 v.a. ƒ10.950
p.m./18 Ford Sierra 1.6 CL, 5-drs, LPG
'87 ƒ 17.950
BMW 316, LPG '82 ƒ 8.250
p.m./ 15 Ford Scorpio 2.0GL, injec., automaat
'87 ƒ 20.950
V.W. Golf 5-drs. 1600 nieuw model '87 ƒ 14.950 . . p.m./22 Honda Accord, LPG, automaat
'84 ƒ 6.950
Ford Escort XR3 i.st.v.n. met veel ace. '83 ƒ 12.950 p.m./20 Hyundai Stellar 2.0 GSL, LPG
'87/15.950
Nissan Cherry 1300 GL 3-drs '84 ƒ 7.950
p.m./ 15 Hyundai Stellar 1.6 SL, LPG
87 ƒ 14.950
Toyota Starlet 1300 5-drs '86 ƒ 9.950
p.m./ 19 Hyundai Stellar 1.6 GSL
'86/11.950
BMW 520, 6 cil. met en zonder LPG '83 v.a. ƒ 8.950p.m./ 16 Hyundai Stellar 1.6 SL
'85 ƒ 8.950
Opel Rekord 2.0S. LPG Sedan '86 ƒ 14.250 . . . . p.m./211 Hyundai Pony XP 1.5i Olymp
'88/13.950
2x Mitsub. Galant 1800 Turbo Diesel '87 v.a. ƒ 12.950p.m./ 211 Hyundai Pony XP 1.5 GL Olymp., LPG
'88 ƒ 14.950
Mazda 323 autom. 3-drs '82 ƒ 6.950
p.m./ 141 3 x Hyundai Pony XP 1.5 L
'87 ƒ 10.950
Renault 21 Nevada GTS stat. LPG onderb. '87 ƒ 16.950p.m./ 25( Mazda 626 HB, Diesel
'85/12.950
V.W. Golf Diesel 3-drs '83 ƒ 7.950
p.m.} 15C Mercedes 260 SE, autom, div. ace
'87 ƒ62.000
Subaru 1600 SXL coupé in st. v.n. '88 ƒ 16.750 . . p.m./25C Mercedes 300 E, autom., div. ace
'89 ƒ92.500
Citroen Axel TRS. 3-drs '88 ƒ 9.750
p.m./ 17C Mercedes 230 E, Airco, div., ace
'85/37.950
Skoda 120. LS. Sedan '88 ƒ 7.950
p.m./ 15C Mercedes 190 D, div., ace
'88 ƒ44.950
2x Honda Civic 12 klep. 3-drs nw. mod,'86v.a. ƒ 11.950p.m./ 190 Mercedes 190 D, autom., div., ace
'86/34.950
Ford Escort 1300 5-drs. '84 ƒ 8.950
p.m./ 165 Mercedes 190, LPG, div. ace
'83/23.950
Alfa 33 1300 Milano 5-drs LPG n.m.'&S ƒ 15.950 . . p.m./220 Mercedes 200 D, als nieuw
"83 ƒ 15.950
2x BMW 316 nieuw model '86 v.a. ƒ 17.950 . . . . p.m./24C Nissan Kingcab Diesel
'87 ƒ21.950
Renault 11 GTL 5-drs '85 ƒ 8.750
p.m./ 16C Nissan Silvia 18 turbo Coupé
'87/23.950
2x Mazda 626 2.0 coupé i.st.v.n.'SS v.a. ƒ 12.250 . p.m./205 Nissan Bluebird HB LX
'88 ƒ 19.950
Toyota Corolla 1800 SX diesel 5-drs.'86 ƒ 9.950 . . p.m./ 175 Nissan Bluebird autom
'83 ƒ 4.950
Suzuki Allo 3-drs i.st.v.n.'84 ƒ 6.950
p.m./ 140 Opel Rekord 2.0 S, LPG
'86/15.950
V.W. Golf Diesel C.L. 5-drs.'86 ƒ 13.950
p.m./210 Opel Rekord 2.0 S, LPG
85 ƒ 12.950
3x VW Golf 1600 3-drs. nieuw model '84 v.a. ƒ 10.950p.m./ 180 Opel Rekord 2.0 S
'83 ƒ 8.950
Volvo 340 diesel 5-drs. i.st.v.n.'87 ƒ 11.950
p.m./ 190 Peugot 205 Diesel
'87 ƒ 12.950
Opel Ascona 1600 LS. hatchb.5-drs LPG '86 ƒ 12.950p.m./205 Renault Fuego TL
'82 ƒ 4.950
3x Opel Kadett 1300 LS. 5-drs.'85, v.a. ƒ 10.950 . . p.m./ 180 Skoda 130 L, 5-bak
'86 ƒ 4.950
3x Opel Kadett 1600 D 4-drs. Sedan '87 v.a. ƒ 14.500p.m./220 Talbot Horizon, autom
'82 ƒ 3.950
3x Ford Sierra 2.0 met/zonder LPG n.m.'87 v.a./ 16.950p.m./ 235 Toyota Corolla, 12 klepper
'85/11.950
3x Opel Ascona 1600 D. 4-drs.Sedan '85 v.a./ 7.950p.m./ 140 Volvo 240 stationcar diesel
'84 ƒ 15.950
Nissan Sunny 1600 SLX. 5-drs. LPG n.m.'86 ƒ 13.950p.m./ 210 VW Passat Diesel
'80 ƒ 2.950
Fiat Panda 45S 3-drs '86 ƒ 7.950
p.m./140 VW Golf Diesel, 5-bak
'85/12.950
Mitsubishi Colt 3-drs autom. '84 ƒ 7.950
p.m./ 140 VW Passat Diesel Variant VAN
'87 ex. ƒ 12.800
Renault 9 TC. Sedan 4-drs. '84 ƒ 6.950
p.m./ 130
Ford Taunus 1600 Bravo i.st.v.n.'82 4-drs. ƒ 6.950 p.m./ 130
AUTOBEDRIJF VAN BATUM BV
Honda Prelude coupé '83 ƒ 8.950
p.m./ 165
RIJKSSTRAATWEG 25
2x Ford Fiesta 1100 Bravo 3-drs '83 v.a. ƒ 7.950 . p.m./ 130
Toyota Corolla 4-drs Sedan 1.3 12 klep.'SS ƒ 9.750 p.m./170
1969 LB HEEMSKERK
Ford Escort 3-drs 1400 CL '86 ƒ 11.950
p.m./205
OFF.DEALER HYUNDAI, APK EN VVN KEURINGSSTATION
Mitsub. Galant 5-drs,station,LPG onderb.'85 ƒ 9.950p.m./ 17!
LID BOVAG INRUIL/GARANTIE/FINANCIERING MOGELIJK
Talbot Horizon 1700 Diesel 5-drs '85 ƒ 8.950 . . . p.m./ 165
3 TOT 12 MAANDEN GARANTIE
Nissan Micra 3-drs GL 1.3 '88 ƒ 13.950
p.m./210
Peugeot 104 GL. 5-drs.'83 ƒ 4.950
p.m./ 99
2x Fiat Uno 55S, 5-drs. '86 v.a. ƒ 8,950
p.m./ 165
2x Lada 2105 1500 Sedan 4-drs '88 v.a. ƒ 7.950 . p.m./ 130
Opel Senator 2.5i autom. overdrive i.nst.v.n.schuifdak metallic,
radio trekhaak '87 / 20.950
p.m./ 330
Honda Accord 1800 EX autom 4-drs. '85 ƒ 11.950 . p.m./205
Honda Civic 1200 GL sport 3-drs '83 ƒ 7.950 . . . p.m./ 140
Ford Escort 1300 3-drs '85 ƒ 9.950
p.m./ 175
2x Mitsubishi Cordia 1600 SR coupé '84 v.a. ƒ 9.950p.m./ 175
Ford Sierra 2.0 GL. LPG 5-drs '83 ƒ 8.950
p.m./ 165
BMW 316 nieuw model '84 ƒ13.950
p.m./210
Opel Corsa 1200 TRS. 3-rs. '84 ƒ 7.950
p.m./ 140
V.W. Golf GTi 3-rs '83 ƒ 10.250
p.m./ 180
± 150 automobielen in voorraad
Mercedes 200 sport.velg. spoiler stereo cass. rookzilver
als nieuw '86 ƒ35.750
p.m./430
Mercedes 207 verl.dubb schfdeur. '83 ƒ 14.750 . . p.m./220
2x Ford Sierra 2.0 stat. met/zond.LPG '87 v.a. ƒ 17.950p.m./ 240 Alfa 33 super de lux, WW-glas, 1e eig. . .
'89 ƒ 18.950
Audi 80 1.9 inj., special interieur
'88/29.950
"Wij geven minimaal ƒ 2.500. tot ƒ 3.000. terug voor uw oude auto Audi 80 LS, LPG, 5-bak, 1e eigenaar . . .
'87/23.950
ongeacht de staat 'Hoge inruil prijs voor uw auto, motor of 3MW 316, 2-drs., ww-glas, 1e eig
'87 ƒ 17.950
caravan 'zonder inruil extra korting 'Wij geven 3, 6 of 12 3MW 324 Diesel, 5-bak, sport velgen . . .
'87/21.950
maanden garantie 'Al onze occasions worden getest en ge- BMW 518i, zw.met., 5-bak, supermooi . . .
'86 ƒ 18.750
keurd en afgeleverd inclusief keuringsrapport 'Alle occasions 3MW 520i, autom., alle opties
'86 ƒ 19.250
worden met radio/cassette en automatten of een volle tank BMW 520i, LPG, diam.zwart, ww-glas . . .
'86 ƒ 19.950
benzine of 3 maanden wegenbelasting afgeleverd *Uw financie- BMW 524 Diesel, diam.zwart, cent.lock . .
'87 ƒ24.500
nng ter plekke geregeld met extra lange looptijd extra lage rente BMW 728i, autom., diam., zwart, alle opties
'83 ƒ 10.950
vanaf 10,3% nu reeds vanaf 18 jaar.en ook financiering voor ~ «roert CX 2000, metallic, elektr.ramen . .
'86/11.950
65+'ers * Bij aankoop van een occasion worden uw reiskosten ïat Uno 75 SX, injec.,nieuw staat
88 ƒ 16.950
vergoed.
-\al
Croma 2.0ie, Srbak, le.eig
'88 ƒ 17.950
:
ord Sierra 2.0, autom., 1e eig., kanskoop
'84 ƒ 9.950
:
ord Sierra 2.0 CL, metallic, kanskoop . .
'87 ƒ 14.950
Garage Peters, Nieuweweg 190
r
ord Scorpio 2.0 GL, 5-bak, elektr.ramen .
'86 ƒ 15.950
Veenendaal. Telef. 08385-42411
-ord Scorpio 2.0GL, 5-bak, metallic . . . .
'86 ƒ 15.950
-ord Scorpio 2.0GL, metallic, schuifdak . .
'89/26.500
:
Geopend: maandag t/m donderdag 9.00-19.00 uur
ord Scorpio 2.5GL Diesel, 5-bak, 1e eig.
'88/22.750
vrijdag 9.00-21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur
laguar Sovereign 3.6, automaat alle opties
'88/62.950
:
.m. '89/32.950
0SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving ord Mustang 5.0 luxe automaat, airco . .
Lancia Prisma Turbo Diesel, 5-bak
'88 ƒ 16.950
Oplage 730.000 ex.
vtercedes 190 D, metal., 5-bak, sch.dak . . . ,'86/25.950
Elke week in Het Parool én
vlercedes 190 D, 5-bak, mooi, zwart
.'88/36.500
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
vlercedes 190 D, alpineweiB, 5-bak, supermooi ,'89/44.750
Tel. 020-6658686.
vlercedes 190 E, sportvelg
'89/49.950
vlercedes 190 E, zeer mooi, alle opties . . . . ,'89/45.950
Vlercedes 190 Benzine, LPG, Schuifdak .
'84 ƒ 22.750
vlercedes 190,Benzine, 5-bak, metallic . .
'86/28.950
vlercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw.staat
,'87/36.950
Vlercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak
'87/38.950
Vlercedes 200 benzine, airco, UNIEK mooi
'87/37.500
Vlercedes 200 benzine, sch.dak, LPG, sportv.
'88/41.500
vlercedes 230 E, rookzilver met., 5-bak, doorlock. '86 ƒ 36.500
Vlercedes 250 D aut., schuifdak, mooi
.'86 ƒ 38.950
SHOWROOM
elke vri|dag in Het
Vlercedes 280 SE, automaat, LPG, UNIEK MOOI '82 ƒ 19.950
i
-t • '\\ • • '.-. f '-A in alle edities van Week media, t.w. ;
vlercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat . . . .'84/74.500
!""-- Sten i'-b!ad. Buitenvelderlse Courant, Diemer
vlercedes 300 D aut., sportv., alle opties . . . . .'87/49.500
L'" Nio'iv.,. Rqlmer, Nieuwsblad Gaasperdarn,
vlercedes 300 TD station, 1e eig., alle opties
'85 ƒ 23.950
M-,! Of IVrmor, De Zaanse Gezinsbode,
Vlercedes 300 E, aut., schuifdak, sportv. . .
,'87/47.500
.-. - Wf '--per. r Jieuwbblad Haarlemmermeer.
vlercedes 380 SE, metallic, sportv., 1e eig.
.'84 ƒ 24.750
't •:> - \'/'•• 4 i^ui. Uithoornse Courant. De Ronde
vlercedes 380 SEL, metallic, alle opties . . .
.'85/39.500
, -il'..-!', •.",;.,"• Courant <:•\} Zandvoorts Nieuwsblad.
,'87 ƒ 39.950
vlercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties
vlercedes 500 SE, aut., Pullman, alle opties
'86 ƒ 54.750
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
vlercedes 500 SEL aut., soortv., Pullman . .
.'86/49.500
l* '1','ri •!•,!•-. i : -.u'i maandag t/m vri|dag 'ussen 8.30 en
'88/28.950
vlitsubishi Sapporo 2.4i,autom., 4-drs
2'V:0 „..:.. T,'l. 020-665S68Ó. Fax 020.6656321.
Opel Kadett Club, antr.met., 5-drs, nieuw staat . '90/21.950
S, i'nt:i ''v : Vul ,::•.- bon m en .-end deze ann
Opel Kadett, 3-drs, LPG, metallic
'86 ƒ 12.750
SHOWROOM, PaMUis 156, 1000 AD Amsterdam.
Opel Manta GTJ, metallic, pullman int
'85 ƒ 14.950
A'..;...."! liin , , - k : H.'t Parooi, Wtbaulstroal 131 of Rokin
Opel Monza 2.5 in jee..5-bak SUPER MOOI . . . '84 ƒ 18.950
Opel Omega 2300 diesel, 5-bak, metallic
'88 ƒ 19.950
Opel Senator 2.5 E aut., comfort-pakket
'86 ƒ 19.950
'eugeot 205 XE 1100cc, 1e eigenaar, rood . . . '90 ƒ 15.950
'ontiac Fiero, aut., sportcoupe, UNIEK
'85 ƒ 26.950
'orsche 911, uitgevoerd als 935, top 295 km/p.u . ƒ36.000
Renault Espace Turbo, Diesel 1e eig., ZEER excl. '88 ƒ 39.950
Renault 25 Monaco, metallic
'88 ƒ 22.750
Renault 25 GTX, automaat, schuifdak
'88/21.750
oujenae dag reeds geplaatst.
'85 ƒ 10.950
5aab 900 GLS. combi coupe, LPG
/W Golf Diesel, 3-drs., ww.-glas
'88 ƒ 16.950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
/W Golf GTi, 2-drs., diamantzwart, 5-bak
'88 ƒ 23.500
3 regels
ƒ 25./olvo 340 DL Diesel, 4-drs, ww.-glas, 5-bak . . . '88 ƒ 15.750
Voor elke extra regel ƒ11,/olvo 740 GL, LPG, Sportvelgen
'87 ƒ21.600
mm-prijs
ƒ 5.68
DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10

autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
HYUNDAI

VAN BATUM

TEL. 02510-47787 FAX. 02510-47714

KIES VOOR KLASSE

^AUTOBEDRIJF

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

665 86 86

INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MAANDEN
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
GEOPEND MA. T/M ZAT. 09.00-19.00 UUR
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR.

Autobedrijf Lokhorst
Hoofdweg 177b Zegveld
(Gemeente Woerden)

Tel.: 03489 - 868/853

LET OP! Diverse goedkope
auto's met nieuwe APK
bij Wagenpark

KEURINGEN

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
a'dam-osdorp, eindpunt bus 19
Tel. 020-105478 /101021
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Evt. inruil mogelijk
Audi 80 GLS, eind '80, LPG,
ƒ 1950. Toyota Carina 2 drs bijna '81, ƒ 1950. Talbot Horizon,
bj '82, ƒ 1750. Ford Sierra 2.0 L,
m.'83, LPG, ƒ5950. Nissan
Cherry, bijna '84, ƒ3950. Nissan Sunny 1.7 d combi, m.'84,
ƒ5950. Fiat 127, bj.'81, ƒ 1750.
Daihatsu Charmant, bj.'83, 1e
eig., ƒ3250. Opel Ascona 1.9
LPG, eind '80 ƒ 1950. Mazda
323, m.'82, ƒ 2450. Honda civic
sport, bj.'84, LPG, ƒ 5950. Opel
Kadett 1.3 S Berlina, eind '81,
ƒ3450. Lada 2105, bj.'87, 1e
eig. ƒ 4950. Chevrolet Impala 6
cil., bj.'SO, ƒ 2750. Peugeot 305
Break, bijna '83, ƒ 2450. Rat Ritmo 85 S, bj.'83, ƒ2450. Ford
Taunus 1.6, m.'82, ƒ2250. Fiat
Uno 45, bj.'83, ƒ 3950. Ford Escort 1.3 L, m.'82, ƒ4950. Opel
Record 2.3 d combi, bj.'83,
ƒ4950. Honda Civic aut. m.'83,
1e eig. plaatje, ƒ4950. Saab
Turbo, versnelling stuk, eind
'82, ƒ2950. Volvo 343 dis,
bj.'82, ƒ2450. Mitsubishi Tredia, bijna '83, ƒ2950. Mazda
323 Estate combi, eind '82, 1e
eig. ƒ 3450. en + 60 auto's v.a.
ƒ 400 tot ƒ 20.000.

ingdijk

ƒ63,50

Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT
o.a. 2 CV's, AX, BX
Citroen AX 10 E
198vanaf
8 ƒ 27,50 excl. BTW
Citroen AX 14 TRD 1989
Tel. 020-932750
Citroen BX Leader 1986
S. Stevinstraat 12a, A'dam
Citroen Visa super 4
1982
Citroen Visa 14 TRS ....1986 BX 16 RE, LPG, 8-'88, BX 14
Daihatsu Cuore 850 TS .1988 RE, 9-'86, BX 14 E, LPG, 2-'88.
Daihatsu Cuore 850 TS .1989 BX 14, LPG, 1-'87. BEREBEIT,
FiatTipo 1400 DGT 1989 Amsteldijk. 020-6627777.
Honda Civic 5D Wagon .1983 T.k. Visa Super E, '83, LPG,
Honda Civic
1988 sunroof, APK jan.'91. Prijs
Mitsubishi Colt 1983 ƒ2.500. Tel. 020-460552.
Nissan Bluebird 1600 .. .1987
VW Polo Van diesel ....1988
Autobedrijf G. J. Oldenhage,
Lisserdijk 347, tel. 02521-14918
Div. demonstratie- Rat 127 1050. Bj. 85, i.z.g.s.
in Lisserbroek.
34000 km. F 5300,-. Tel.
auto's met O km., met 020-105820,
na 17.00 uur.
AANTREKKELIJKE
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
PRIJZEN.
Voor de liefhebber t.k. aangeA.Philipsweg 13, Uithoorn.
boden Alfa Romeo Jullieta 1.6,
Tel. 02975-62020.
Keuze uit 50 verschillende
bouwjaar '80, zeer goede mogekeurde occasions.
tor (gereviseerd). Prijs: t.e.a.b.
• Bewijsnummers van een geTel. 02975-61640.
plaatste "SHOWROOM"
SPECIALIST
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenT.k.a. zr. mooie Audi 80 1.8S Burg. de Vlugtlaan 119, A'dam baar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ 3,wit bj. 10-'87, boek aanw. als
tel. 020-133579
nw. stereo, alarm sport. uitv.
ƒ 24.500 02503-15778.

autoverhuur

Fiat

Alfa Romeo

AUDI

"WEISS"bv

Ford

Austin
Austin 30 jaar dealer. Gar. T.k. MINI METRO 1982, blauw
Boom Aalsmeer, 02977-25667. metallic, APK t/m 3-'91. Vr.pr.
Off. AUSTIN-DEALER-Pim v. ƒ 2400. Tel. 020-6628694.
Rootselaar • staat altijd voor u
Adverteren in
klaar! - Rhôneweg 40-42 „SHOWROOM"
A'dam - SI. Dijk - Info -131375.
Tel. 020 - 665.86.86

BMW
BMW 315. Bj. '82, nwe APK • „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
puntgaaf, rijdt prima, ƒ4.9501
Amsterdam en omgeving.
Tel. 02990-37825.

Citroen
2 CV 6 spec., bj. '82 + Palma
bagagebak,
/1750.
Tel.:
020-952667, 17.00-18.00 u.
2107 1.5 rood '86 luxe uitv.,
mooie auto, ƒ 5950. Inruil en fin.
mogel. Citroen dealer Lanting
02990-27651 P'rend.
Visa 11 RE wit'86, 71.000 km.,
technisch goed onderhouden.
Inruil-i-fin, mogelijk ƒ 8600.
Auto Lanting 02990-27651.

Visa L, '83, 4 cil., i.g.st., APK
5-'91, nwe remm., uitl. en kopp,
ƒ2750. Tel. 020-869324.
Citroen GSA Pallas, z.g.onderh., grijs, APK '91, startkl,
ƒ 1850. Tel. 02991-1415.
T.k. Citroen AX 10E, sept. '88,
43.000 km, kleur tropical blue,
ƒ10.500. Tel. 023-322911.
Citroen Visa, bj '82, nwe APK,
heel zuinig, rijdt perfect,
ƒ1.450. Tel. 02990-37825.
Citroen CX, 2 Itr, dure uitv.,
puntgaaf, bj. '84, ƒ5.950.
Tel. 02990-37825.
LNA 3 drs. 78 rose, APK 2-'91,
fijne leuke 2e automobiel
ƒ1.850. 020-333019.

APK

Ford ESCORT 1.1 L '82, nieuwe
APK, zeer mooi, ƒ4750.
020-250096.
Escort 1.3L, 5 drs. '84/7.950.
Escort 1.3C, 5-drs. '86 ƒ 12.950.
Auto Rijp. Tel. 02997-3709.
Ford Sierra Combi 2.3 D, '87,
trekhaak, 90.000 km, div. opties. Autobedrijf Jan Wals. Tel.:
02902 - 1697.
Ford Escort 78. APK. Prijs
ƒ1500. Autobedrijf Jan Wals.
Tel.: 02902 - 1697.
FORD ORION 1.6, bj. '86, APK
feb.
'91,
vr.pr.
ƒ9250.
020-224160.
FORD TAUNUS 2.0 1982 met
trekh. P. ƒ 1.500. 02977-42378.

Fora Sierra 2 Itr, LPG, nwe
APK, mod. '83, puntgaaf,
ƒ5.950. Tel. 02990-37825.
Ford Escort 1.4 CL, nw model,
bj '87, als nw, ƒ13.950. Inruil
mog. Tel. 02990-37825.
Opel Ascona 1.6 S, '81, Ipg,
groen met., radio/cass/stereo
+ trekh. Autobedrijf J. Wals.
Tel.: 02902-1697.
Opel Ascona 1.9 N, rood, Ipg,
4-drs. 09-'81. Autobedrijf Jan
Wals. 02902-1697.
Opel Ascona 2 LS, 2 drs. b.j.
'79. Autobedr. J. Wals,
02902-1697.
Weg. leas. v. part.: Ford Escort,
10/88, zw., IVzjrfabr.gar.XRS
pakket, pr. n.o.t.k. 020-973334.

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD
Of het nu een waterpomp is of een
carburateur. Een krukas of een startmotor.
Een cllinderkop of een dynamo: één keer
gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Tenminste, als het een Ford is. Want de
Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange
garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen. •
Deze unieke garantie geldt overigens
voor elke personen- en bestelwagen van
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
zolang u de auto heeft.
Misschien toch iets om rekening mee
te houden als u een auto wilt kopen. Bij
de Ford dealer ligt een uitgebreide folder
voor u klaar, waarin alles uit de doeken
wordt gedaan.

Service

Citroen 2CV SP, '86, APK
11/90, grijs, 36.000 km, i.z.g.st.
Vr.pr. ƒ4800,-. 020-979707.
BX 14, i.z.g.st., alp.wit, nov. '85
APK apr. '91, 85.000 km. Vr.pr.
ƒ10.000. Tel. 020-341159 of
HYUNDAI Service Dealer
Hyundai Pony 1.4, automaat,
023-360960 (na 18.00 uur).
Auto Centrum Duivendrecht
'84, ƒ 2.950. AUTO RIJP.
BX 16 RS wit 09-'85, schadevrij, Industrieweg 27 020-995176.
Tel. 02997-3709.
fijne auto, 68.000 km. APK. In• Handelaar of particulier.
ruil en fin. mogelijk, ƒ9.750.
Uw auto(s) aanbieden in „SHOWROOM" is dé manier.
020-333019.
Tel. 020-6658686.

REPARATIES
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

Hyundai

Jaguar/Daimler

Isuzu

Van 1e eig., Daimler 3.6, automaat, febr. '88, blauw, BEREBEIT, Amsteldijk. 020-6627777.

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

ZET NU UW AUTO IN
,::,.;•,\:. '...r,:'..*.'' . ;;;Pil%.. f i^.'^:;;^^i;5^^.;^^ ^..: ^ t

3. Chevrolet
-1950 -Sedan

Adverteren In SHOWROOM s de slimste
• manier om uw auto te verkopen en er
één cadeau tekrijgen.$HÖWRÖQM,de autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet aüeen in Het Parool, maar
ook rti alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

r

v'.'

r

5. Buick Super
1950

f

:

' ':'.

'• ' J>r''.,Hy''::;::'%II;||ï

6. FordT-Bird

7. Ferrari 250

1961

GTO 1963

•l

^B

B Cadillac
Cldorado Seville

M • M^HI ^^^^

GOED
VOOR
EEN
AUTO
Ja

•

ik wil mijn auto verkopen en ik wil er pok best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een

ur mij als cadeau het model nr.

zo spoedig mogelijk toe.

rijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hc kje. Cijfers, leestekens en
ienruimten tellen voor 1 letter.Minstens 3 ree)els beschrijven.

Prijs
ex. 6%
BTW

Prijs
in. 6%
BTW

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

-5 1
Dl

£ 2

Een auto cadeau!
Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen rnet uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
Startdatum*:
Telefoonnummer:

_

:

U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
. Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
afgeven bij het Parpol, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54 - 56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, NieuWstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
~_.

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
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Herinneringen aan De kleine Patriot
ZANDVOORT - Wat herinnert mevrouw Van Soolingen-Bos, die als kind het ondergronds verzet in Zandvoort tegen de vijand van zeer nabij
heeft meegemaakt, zich van de
oorlog. Tijdens een praatje bij
haar thuis in de Corn. Slegersstraat blijkt dat héél veel te
zijn.

orgiers, die niets van de Duitsers
moesten hebben, verklaarden dat er
bijna geen wapens in het depot waren opgeslagen. Jan, Siem en Henk
werden tewerkgesteld m Duitsland.
Arend ontsprong de dans omdat hij
plotseling ischias kreeg die maar
niet over wilde gaan. "Ik geloof datje
de kluit belazert," vermoedde dokter Van Praassen.

Zij is de jongste telg in het gezin
van Henk Bos, rijwielhandelaar aan
de Grote Krocht en bovendien werkzaam bij de PTT. Dat werken bij
;ante Pos zit de familie kennelijk in
het bloed want niet alleen de broers
Jan, Siem, Henk en aanvankelijk
Arend en Jaap, maar ook Wim, de
man van haar zuster Maartje, en
haar eigen Joop ambieerden deze
vorm van dienstverlening.
"We hadden een gezellig gezin.
Het was bij ons de zoete inval want
m'n moeder zorgde altijd, dat er van
alles voldoende was, zodat iedereen
die even aanwipte kon blijven eten."
Die gastvrijheid strekte zich in de
oorlog uit tot onderduikers en zelfs
tot radiotoestellen. Toen deze ingeeverd moesten worden en sommige
mensen aarzelden, nam Henk ze
maar omdat hij ze de Duitsers niet
• "Het was eigenlijk te riskant", beseft Betty van Soolingen-Bos, die tijdens
gunde.
WO II met het verzetskrantje achter op haar fiets over straat reed.
Foto Berlott

Angstig
een knopje onder de mat. "M'n broer
Arend nam er stenografisch de berichten van Eadio Oranje op, werkte
ze uit en vermenigvuldigde ze," vertelt Betty van Soolingen. Het was
het begin van het illegale blad "De
kleine Patriot" dat werd samengesteld door genoemde Arend Bos, gedrukt door Gors de Vries en getypt

Een angstig moment was toen mevrouw Van Zeijl de radio ging missen en het toestel terugvroeg. Ze begreep niet waarom dat niet kon. "Als
de Ortskommandant het merkt dan
vertel ik hem toch dat u het zo lang
voor mij bewaard heeft?" Hun eigen
toestel zat in de grond onder de W.C.
en was heel simpel te bedienen met

Herdenkingsvlucht met
Dakota boven Zandvoort
ZANDVOORT - In het luchtruim boven Zandvoort zal op
Bevrijdingsdag,
aanstaande
zaterdag 5 mei, tussen drie en
vier uur in de middag, een
oude Dakota uit de Tweede
Wereldoorlog
verschijnen.
Deze zal duizenden verzetskrantjes uit die tijd boven het
centrum en het strand uitwerjen, om zodoende de herinne•ing aan de tijden van weleer
evendig te houden.

door Cees Kuyper, terwijl Jac. van
den Bos vanuit zijn onderduikadres
"Mea Vota" aan de Tramstraat als
politiek tekenaar medewerking verleende.
"Met al die jongens in huis, onder
wie Martin Verhoef die slager was
bij Heek, en Arie Koper, waren ze
thuis natuurlijk bang voor een inval
van de Duitsers en daarom was een
groot gedeelte van de kelder uitgegraven. Verder was een leeg vertrek
m een nabij gelegen bovenwoning,
die via een slaapkamer bereikt kon
worden, een mooie schuilplaats.
Overal in het dorp waren er Georgiërs.

Dakota Association doorvliegen
langs het Noordzeekanaal richting Wapens
Amsterdam om ook vele duizenden
Ze moesten voor de Duitsers een
exemplaren van de 'Vliegende Hol- wapendepot bewaken in een pand
lander' over de feestvierende menig- waar nu een reisbureau zit. Toen ze
te in de hoofdstad uit te strooien.
op een avond een feestje hadden
hebben mijn broer Jaap en Arie
Herfst er alle wapens weggehaald en
die in een kast in die lege kamer
verstopt. Repressailles (alle bewoners van de Grote Krocht zouden
gegijzeld worden) gingen op het laatste nippertje niet door omdat de Ge-

Het initiatief van deze herdencingsdropping is van plaatsgenoot
Willem Jubels. "Met deze dropping
combineer ik mijn liefde voor de
uchtvaart en mijn dankbaarheid je?ens onze bevrijders. Ik vind dat
mijn generatie die dankbaarheid op
anze kinderen moet overbrengen",
•ertelt de Zandvoorter. Van burgemeester Van der Heijden en de Eijks
luchtvaart Dienst kreeg hij sponaan toestemming voor deze herdenkmgsaktie.
Sportvlieger Willem Jubels is directeur van 'Printerette', een kopeerbedrijf m Amsterdam. Tot de naatenschap van zijn vader behoorde
:en zorgvuldig bewaard gebleven
aatste nummer van de 'Vliegende
Hollander' dat de geallieerden boen het bevrijde Nederland uititrooiden. Een kostbare herinneSportvlieger Willem Jubels strooit
ing die hij niet voor zichzelf wilde
op Bevrijdingsdag duizenden 'Vlielouden.
Na een rondvlucht boven de bad- gende Hollander's' boven Zandvoort
plaats zal de PH-DDA van de Dutch uit.

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

ZANDVOORT - Herman
Landman, tot eergisteren nog
gemeenteraadslid voor GBZ,
wil dat er bij de realisatie van
de komende nieuwbouwprojecten één of meerdere straten
vernoemd worden naar de drie
Zandvoortse jongemannen die
in de meidagen van 1940 zijn
gesneuveld in de strijd tegen
de Duitsers.
Landman deed deze oproep aan de
nieuwe gemeenteraad tijdens de
laatste vergadering van de oude
raad.
In zijn pleidooi noemde hij de namen van de Zandvoorters die, allen

Glazenwassen!
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtremigers
tel. 14764-14090

Weru kunststof ramen en deuren maken het verschil in:

l

Kom daarom naar de
nieuwe showroom!

• U ziet er werkelijk alle Weru-mogelijkheden
voorin uw huis!
• Wij rekenen de zeer gunstige prijzen t.o.v.
hout vrijblijvend voor u uit! ^^^^^^^

R\|LUGT

VAN DER,

De Ortskommandant m Den Haag
dacht dat kennelijk ook. Hij ontbood Arend, die, met krukken lopend en dus de trap op moest worden gedragen, een stoel weigerde
("anders kom ik er niet meer uit")
en door twee Duitsers gedragen
weer beneden kwam. "Hij ging naar
huis en heeft tot aan de avond van de
Vierde Mei met krukken gelopen.
Op de ochtend van de Vijfde Mei
rende hij vrolijk en gezond door het
dorp," vertelt z'n zuster lachend. In
die tijd was het haar taak om in de rij
te staan voor eten. Eerst 's morgens
om 7 uur bij Kemp m de Kerkstraat
voor groente en dan om 8 uur bij
Sierkan voor melk. Ze herinnert
zich dat tijdens de strenge winter
haar vingers vastvroren in de taptemelk.

Onder invloed

Fietsenmaker
Omdat Henk Bos de enige fietsenmaker op het dorp was en samen
met Willem Molenaar belast was
met het bezorgen van de post hoefde
het gezin niet te evacueren. Maar
veilig was het hier niet. Gelukkig
was de politie in Zandvoort "goed"
en werd hij gewaarschuwd wanneer
er iets stond te gebeuren, zoals een
"bezoek" van de W.A., dat echter
niet doorging. Waren de "heren" wél
gekomen dan zouden ze te maken
hebben gekregen met een stuk of
twintig tegenstanders, gewapend
met loden pijpen. Ook kreeg hij de
tip dat de Duitsers alle fietsen zouden weghalen. "Nog dezelfde avond
hebben we de fietsen bij de klanten
teruggebracht, behalve die van de
N.S.B-ers," aldus Betty. "Die hebben
we laten staan."
Het rondbrengen van "De kleine
Patriot" liep bij Bos niet zo in de
gaten omdat hij postbode was. Hij
hield het stapeltje krantjes gewoon
onder de brieven. Wanneer hij niet
de Zandvoortselaan als bezorgwijk
had deed de twaalfjarige Betty het.

natuurlijk, kunststof
Ramen+Deuren

JAK VAN DER VLUGT & ZOON BV
Cornwallstraat 6 - Umuiden - Telefoon: 02550-30624
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De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks m het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Rectificatie

Mensinkhuis

Een verkeerde inlichting kan
soms tot nare misverstanden leiden. Vorige week berichtte ik over
een prijsuitreiking bij de volkstuindersveremging, waarbij de
'Jelle Attemabeker' centraal
stond. Volgens het bericht zou
burgemeester Van der Heijden
deze trofee vorig jaar hebben uitgereikt en het dit jaar om (on)duidelijke reden hebben laten afweten. Door een commumcatiestoornis met de informant kwam het
bericht onjuist m de krant. De
burgemeester treft derhalve geen
enkele blaam. 'Mea maxima culpa'.

Marianne Bies, activiteiten-medewerkster m het 'Mensinkhuis'
aan de Hogeweg is laaiend enthousiast over de expositie van aquarellen die op dit moment m het
verzorgingstehuis wordt gehouden. Coby Goedegeburen en Laura
van Vliet, beide medewerksters in
het tehuis hebben de kunstwerken vervaardigd. Landschappen
en stillevens voeren de boventoon.
De werken zijn er dagelijks van 14
tot 16 uur te bewonderen. Op zaterdag 19 mei is er in het Mensmkhuis een voorjaarsmarkt Een
soort 'Waterlooplem' met handwerken, bloemen en allerhande
spullen die deze dag van 11 tot 16
uur te koop worden aangeboden.
De opbrengst van de voorjaarsmarkt komt ten goede aan de bewoners zelf. Bij mooi weer wordt
de markt buiten m de tuin gehouden. Als het giet, kunt u binnen
terecht. Evenals de expositie is
ook deze markt voor iedereen gratis toegankelijk.

Oversteekplaatsen

ZANDVOORT - Een bestuurder
van een auto werd zaterdagnacht op
de Vondellaan aangehouden, hij verkeerde duidelijk onder invloed van
sterke drank. De man verzette zich
hevig tijdens zijn aanhouding en
werd dan ook onder enige dwang
naar het bureau afgevoerd. Op het
bureau gedroeg hij zich zeer recalcitrant en weigerde zijn naam te noemen. Hij werd dan ook voor nader
onderzoek in een cel opgesloten.
Achteraf bleek het om een 24-jarige
Amsterdammer te gaan. Na nachtje
cel en met een proces-verbaal is hij
de volgende dag ontnuchterd naar
huis gestuurd.

Bromfietsers
op de bon

ZANDVOORT - Doordat een groep
jeugdige snor- en bromfietsers het
plein bij het Casino als racebaan gebruikten, stelde de politie een onderzoek in naar het vermogen van de
voertuigen. Vier bromfietsen waren
opgevoerd en één bleek een gladde
band te hebben. Tegen de eigenaren
Te riskant
Ze toonde bij de wachtpost van werd proces-verbaal opgemaakt.
"de Muur" haar Ausweis en fietste
met de onder een los zadeldek verZANDVOORT - De politie werd
donderdag gewaarschuwd nadat
buurtbewoners uit de Dr. Mezgerstraat en omgeving een 24-jarige
Haarlemmer hadden betrapt tijdens
het inbreken. De vrouw van een ex-politieagent had hem eveneens getoen hij bij haar buren, die afweop 10 mei 1940, in de strijd tegen de zien
zig waren, naar binnen gluurde.
vijand zijn gesneuveld: Sallie Bar- Toen
de inbreker probeerde binnen
tels, die in Voorburg het leven liet bij te dringen
de woning van de
een voltreffer op zijn batterij-luch- vrouw zelf, in
die
thuis was,
tafweergeschut; Jan Koper, die bij vluchtte zij naar alleen
de voorkant van
de verdediging van het vliegveld Val- haar huis. Daar kon
man
kenburg sneuvelde in de gevechten waarschuwen die er opzijdathaar
moment
met Duitse parachutisten en Peter net aan kwam. Deze adviseerde
haar
de Block, die tijdens een bustran- de politie te bellen, terwijl hij zelf
op
sport op de Haagseweg door Duit- onderzoek uit ging.
sers werd gemitrailleerd.
De ex-agent trof de inbreker aan in
Mede namens het Veteranen Legi- een
van een buurtbewooen Nederland, de belangenvereni- ner. zomerhuis
Voor de verdachte was er geen
ging van oorlogsveteranen, verzocht wegkomen
in handen van de
Landman de gemeenteraad "deze voormalige aan,
moest hij de
Zandvoortse zonen" te eren met het komst van politieman
agenten afwachten.
vernoemen van een of meerdere Deze namende
de Haarlemmer onder
straten bij de nog komende nieuwvan hem hun oud-collebouwprojecten, "zodat zij niet verge- dankzegging
ga over en stopten hem m een politen zullen worden".
tie-cel.

Inbreker gepakt

Landman wil nieuwe straten
vernoemen naar gesneuvelden

Meteen Micro komt u onder demensen.

• onderhoudsvrij • verfraaiend
« koude-warmte-geluidwerend
• naar elke maat leverbaar

stopte krantjes naar een adres m
Bentveld.
"Het was iets dat je deed maar
waar je niet over praatte"" zegt ze.
"Mijn vriendinnetje heeft het bij
voorbeeld nooit geweten. Toch geloof ik, met alle waardering voor
mijn vader, dat ik dit mijn dochter
nooit had laten doen. Het was te
riskant. Er was mij op het hart gedrukt nooit mijn Ausweis uit handen te geven en nooit en te nimmer
de bunker binnen te gaan. Toen een
keer West-Indiërs, de zogenoemde
"tulbanden" bij "de Muur" controleerden was ik extra voorzichtig en
wachtte tot ik samen met iemand
anders door de controle kon gaan.
Terug bleef ik wachten op ome Piet
Terol, die 's middags zijn vrouw m
het ziekenhuis bezocht had."
Henk Bos werd voor zijn aandeel
in het verzet meerdere malen onderscheiden. Zo komt zijn naam voor m
het Grote Verzetsboek, kreeg hij een
hoge Franse onderscheiding en
werd hem de Prins Bernhard-erepennmg opgespeld. In 1985 werd hij
postuum geëerd met het Verzetsherdenkmgskruis.
C.E. KBAAN-MEETH

Met oog en oor
de badplaats door

Het kruispunt Zandvoortselaan/Kostverlorenstraat is kortgeleden gereconstrueerd. Tot verdriet van de bewoners heeft men
echter nagelaten op deze lokatie
enkele oversteekplaatsen te creeren. "Levensgevaarlijk", vinden
vooral de bewoners van het 'Huis
in het Kostverloren' de nu ontstane situatie. Wethouder Prits van
Caspel heeft geen verklaring voor Balletuitvoering
het ontbreken van de zeebra's. Hij
Ter ere van het 4'/:-jang bestaan
heeft laten weten, "op korte ter- van balletschool 118 uit de Cornemijn iets aan het euvel te gaan lis Slegerstraat geven de leerlmdoen".
gen van deze school aanstaande
zondag om 19.30 uur een uitvoering in de Stadsschouwburg te
Haarlem. Evenals twee jaar geleRidder te fiets
den belooft het weer een heel specHet leven is met altijd rozegeur takel te worden. Voor de pauze
en maneschijn. Vele zullen dat zullen de toeschouwers kunnen
met mij kunnen beamen. Afgelo- genieten van de 'Droomfantasie'
pen zondag werd ik geconfron- van Dokter Toverwater. Na de
teerd met een nare kant van het pauze is er een wervelende anderleven. Tussen twee sporten door half uur durende show, waarin
moest ik voor een noodzakelijke verschillende stijlen, van 'semi-kstop even naar huis. Zoals ge- lassiek' tot moderne jazz zullen
woonlijk bracht mijn trouwe worden gepresenteerd Een leuke
tweewieler mij comfortabel daar bijkomstigheid is het feit dat een
waar ik wezen moest. Toen ik na van de choreografieën werd geeen half uurtje weer buiten kwam, maakt door Danny Clark en Kableek mijn scooter, die ik even op rim Raihami, twee leerlingen van
de stoep had geparkeerd, verdwe- deze school. Voor de liefhebbers
nen. Even dacht ik aan een poets van een gezellig avondje uit liggen
die men mij gebakken had. Een er nog enkele kaarten klaar aan de
zoekaktie in de omgeving leerde school. Deze zijn na 16 uur telefoechter dat het bittere ernst was: msch te bestellen onder nummer
mijn brommer was gestolen. 17789.
Voorlopig ben ik dus weer 'ridder
te fiets'. Het verhikkel is met gejat, ik heb hem geleend van mijn Roeispektakel
buurmeisje. (Het trappen bevalt
Na het succes van de voorgaanmij overigens maar matig).
de jaren, heeft de Zandvoortse
Reddingsbrigade besloten ook dit
jaar dit ludieke evenement te laten plaatsvinden. Het strandgeHulde
beuren zal wederom plaatsvinden
Het leven gaat verder. De zon ter hoogte van de reddmgspost
schijnt en zaterdag is het weer be- 'Piet Oud' aan de Noord boulevrijdmgsdag. Deze dag zal weer vard. Als datum is gepland vrijdag
bol staan van de festiviteiten. Het 29 juni van 19 tot 22 uur. De inOranje-commité heeft weer een schnjvmg start al op maandag 5
dijk van een programma in elkaar mei. Ploegen die mee willen doen
getimmerd, elders in deze krant kunnen voor informatie terecht
leest u daar meer over. Als ik terug bij Mary van Duyn, telefoon 16283
kijk op Koninginnedag kan ik niet en Robert Drommel. U kunt ook
anders dan waardering opbrengen de reddmgspost bellen. U moet
voor alle medewerkers van het or- dan draaien: 12376. Het inschnjfganiserende commité. Ongeloof- geld bedraagd 15 gulden per ploeg.
lijk wat er allemaal komt kijken
Dit was het weer voor deze
om een dergelijk evenement goed week. Blijf gezond, tot de volgende
te laten verlopen. Hulde dus, voor week.
BRAM STIJNEN
deze noeste werkers.

HOE VAAK STOPT
ONDERWEG?

Haarlemmerstraat 35: Halfvrijst. won.,
goede staat v. onderh., vooren achtertuin,
achterom, qpp. 180 m2, ind. entree, hal,
kamer en suite, erker, keuken, toilet/douche,
1e et. 3 sl.k., badk. (ligb., douche, toilet), Vr.
pr. /195.000,-k.k.
Piet Leffertsstraat 28: Goed onderh. tussenwon., vooren achtertuin, achterom,
opp. 162 m2, ind. entree, hal, toilet, uitgeb.
woonk. (parketvl.), serre, keuken, bijkeuken,
1e et. 3 si. k., badk. (douche, toilet), 2e et.,
sl.k., thermopane begl. Vr. pr. ƒ 245.000,-k.k.
Lorentzstraat 2: Vrijst. won. met garage,
opp. 244 m2, ind. entree, hal, woonk. met
open haard, werkk., sl.k., half open keuken,
badk. (ligb., toilet, wastafel), 1e et. 3 sl.k., toilet, veel bergruimte, balkon.c.v., Vr. pr.
/345.000,-k.k.
Trompstraat 7/6: Goed onderh. 3/4 kam.
app. op 3e et., ind. entree, hal, L-vormige
woonk. (45 m2), groot balkon, 2 slaapk., keuken met inb. app., badk. met ligbad, c.v. gas,
serv. k. ƒ 318,-p.m. Vr. pr. 182.000,- k.k.
Trompstraat 21/7: Luxe 3/4 kam. app. op 4e
et., ind. entree, hal, woonk. met open haard,
toilet, keuken met inb. app., 2 sl.k., balkon,
serv. k. /250,-p.m. Het app. wordt incl.
vloerbedekking en luxaflex opgeleverd, geheel voorz. v. therm. begl., Vr. pr. ƒ 189.000,k.k.
Als u\\ auto na 2 uur ri|dcn ook een k \\amei mooi

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

lusten, dan kunt u u\\ auto bclci inruilen \ooi een Top
Occasion bi| de Rcnauk-dealcr Deze maand wel in hei
bijrondei Want t/m 31 mei as kuni u gebiuik maken
\an een van de volgende jamtekkelijke
finani.iciings>mogcli|khei.len*
- 6 maanden uitgestelde
betaling (vanaf bou\MJar 1985)

- of 12 maanden financierim; legen 0% lente
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liet is een ongi.su.ioide \akantic \\aaid
* Peze akiie loopt t m M IIKI 1<-WO
l inanuei int; op basis \ an hum koop
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naai di. \oot\\aaidui
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Autobedrijven Rinko
Cunestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel 02507-13360 (showr)
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Lada
Autobedrijf Ridderbos
LADA - DEALER
Vanwege het enorme verkoop
succes van ons SAN REMO
aktie-model.hebben wij nu
een ruime keus in goede
betrouwbare occasions met
eventueel 1 jaar BOVAG
garantie en tot 6 jaar
carrosserie garantie.
Nu zeer aantrekkelijke 100%
financienngs mogelijkheden
TEGEN LAGE PRIJZEN.
Zuideinde 28-30 Landsmeer
Tel 02908-1297
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
LADA-DEALER
biedt aan- APK gekeurd
2105 13
'86/5250
1200 S
'87/5250
1200 S . . .
. '88/6.750
1200
'86/3750
Vernjn Stuartweg 6, Diemen.
TEL 020-992865.

Lada

-

LADA WETTER
Samara 1.3
'86 ƒ8250
Lada 1200 S
'85/3.750
Lada 2105 1.5 GL .'88 ƒ 8.750
Lada 2105 1.5 GL .'87 ƒ 7.250
Lada 2105 1.3 ....'86/6.000
Lada 2105 1.2 ....'86/5.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
WESTDORP
vertrouwd en bekend adres
voor uw nieuwe of jonge LADA.
Natuurlijk met echte BOVAG
garantie en APK keuring 100%
financiering, v.a. ƒ250 p m.
Uit vooraacl leverbaar:
NIEUWE LADA2105 1.2/9.995
NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ13.995
OCCASIONS o.a
2 x 1200 S, 2 x stationcar,
3 x 2105, 5 x Samara.
OCCASION VAN DEZE WEEK;
Samara 1.3 kat. 3-'88 ƒ 10.500
Adres verkoop:
Adm. de Ruyterweg 398,
A'dam, tel: 020-825983

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren
T.k. Peugeot 205 accent '86 309 XL Diesel, 10-'87, 604 STI Swift 1,3 GL, '86, met. lak, door SUZUKI SWIFT GL, 1987,
wegens auto v.d. zaak. APK 4- automaat, 5-'82. BEREBEIT, deal. onderh., vr.pr. ƒ10.500 18.000 km, ƒ12.950. Suzuki
'91, zeer goede staat, pms Amsteldijk 25, 020-6627777.
incl. surfimp. 020-142086.
Amstelstad tel. 020-799100.
1/11.500,-. Tel. 020-847222.

Peugeot

OCCASIONS

Nissan Bluebird VAN, LPG,
'86/8.950. AUTO RIJP.
Tel. 02997-3709.
Micra GL '87 5 bak, 32.000 km.,
wit, verbruik ±1 op 17 ƒ 15.000
Tel.: 020-866668, na 18 u.

Nissan Micra, bj. '87, 35.000
km, ƒ12.950. Suzuki Amstelstad, 020-799100.
SUNNY 1.4 SLX, 4-drs sedan,
3/'89, nu ƒ6000 onder nw.pr.
Tel. 02993-72637.

Corsa 4drs, lpg,'86 ƒ 9950. Kadett 1.3,'81 ƒ6950, Kadett 1.2
HB/83 ƒ6950, Ascona 1.6S
aut., n.st,'82 ƒ4950,02997-3709
Kadett 1300 LS, 3-drs, LPG,
april '87, ƒ 12.500.
Tel. 075-287733.
Opel Kadett 13S, hb, bj '86,
LPG, als nw, ƒ 11.950. Inr. gar.
mog. Tel. 02990-37825.
Kadett 1.3LS, LPG,'86, '87 en
'88. Kadett 1.3 LS, LPG, 5-drs
station, 1-'86, Ascona 1.6S, 6'82. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
020-6627777.
Opel Ascona 1.9, bj. '78, nwe
APK, ƒ 1200. Tel. 075-705575.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK JN SPUfTBUSSEN

otto nieuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 96 04

T.k. Opel Rekord 2.0S LPG +
trekhaak '85, ƒ9500,-.
Na 18.00 u.: 03200-22166.
T.k. OPEL KADETT City 1977,
APK 11-'90, vr.pr. F 500,-. Tel.
02526-89700.
T.k. Opel Manta Berlinetta
1900 S, bj. 1975, t.e.a.b.
Tel. 020-183010
TT. Opel Kadett Sedan 1.6 die- T.k. Opel Kadett 1.3 GL, '86,
sel m.'87.90.000 km, zilvergrijs. kleur: wit, getint glas etc.,
Vr.pr. ƒ 13.250. 02907-4764.
i.z.g.st., f 12.750,-. Tel. na 18.00
Opelcentrum Geldrop heeft 70 uur. 02990-29566.
ANWB gekeurde occasions. T.k. v. 1e eig. Opel Omega 18 S
Emopad 43, Geldrop. Zien is aut., bj. '87, 58.000 km., met.
kopen, info 040-862483.
zilver, LPG, stereo, i.st.v.nw.
Pr. ƒ18950. Tel. 020-327397.

Zeilemaker-Opel

INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

£7oc?a -Noord
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Tel. 020-361153

• De occasion die u zoekt staat al klaar!
In „ SHOWROOM" leest u waar.
• „SHOWROOM",
de autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Tel. 020-6658686.

A Eerste Bejaardenverzorgende
of Ziekenverzorgende
Moet in staat zijn in voorkomende gevallen leiding te geven aan de

verzorgende medewerkers.

Express 1.1 '87 grijs kent.
ƒ 10.250 autoservice WETTER
Tel. 02907-6572.
R 25 GTX 1-'86, R 9 GTX, LPG,
11-'87. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020-6627777.
RENAULT 4 F6 bestel metzijramen. Bj. ein '81, Ipg, APK maart
91, nwe banden, gerev. motor.
Vr.pr. ƒ3000. Tel. 020-166174.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
•Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Subaru

Bij voorkeur bekend met verzorgende werkzaamheden

1 x per 2 weken geheel weekend (zaterdag en zondag)
ô f 1 weekenddag per week

2. de keuken
1 x per 2 weken geheel weekend (zaterdag en zondag)
ôf1 weekenddag per week

c. Vakantiekrachten voor
de huishoudelijke dienst en voor de keuken.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
C.A.O. Bejaardentehuizen.
Inlichtingen te verkrijgen bij het hoofd verzorginghuishouding Mevr. M. Potgiesser-Zwemmer.

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
Toyota STARLET 12 Valve,
eind '87, nwe LPG, 1e eig.,
ƒ 10.900. Tel. 020-250096.
Toyota Carma 1600, met.grijs
bj. '81 zgn. tussenmod., APK
t/m 6/'90, ƒ 1500. Tel. na 17 u.:
02990-205P7.

TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk info-865511
„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

Volkswagen

SUBARU

VOORJAARSAKTE
GRATIS PAKKET t.w.v ƒ 1000
op alle nieuwe MINI Jumbo's.
Alle kleuren en types uit
voorraad leverbaar.
Reeds v.a. ƒ250,- p. mnd.
Zonder aanbetaling rijdt u bij
ons in een nieuwe MINI Jumbo.
Blasiusstraat 13-19, tel.
020-719154/6622204.

Skoda

versn., radio/cass., nieuwe
APK, ƒ 10.950. 020-250096.
T.k. VW-Jetta 1.5C, juli '83,
4 drs, kleur brons met. Vr.pr.
ƒ6750. Tel. 02977-43758.
VW Golf D., Bj '79, APK sept.
'90, ƒ 1250. Tel. 020-6646275.
ZUINIG ! 1 op 20 VW Passat
Diesel 82 APK 4-'91 nwe dieselmotor nwe. banden ƒ4000.
020-250544.

Van Deinum heeft weer
heel veel raaazend
mooie occasions.

AUTOBANDEN
voor zeer lage prijzen.

Van Deinum
off. Suzuki-dealer
voor Amsterdam en omg.

Jarmuiden 29, A'dam Sloterdijk tel. 020-148933
Ook gevestigd: J.v.Galenstr. 113, A'dam. Tel. 020-831956.

Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402/820581

APK „NOORD"
continu autokeuring, geen afvoor A'dam Noord e.o.
spraken, geen reparaties, ƒ 75,Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
all in. Let op het juiste adres:
Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
A'dam-Noord. Tel. 020-362690.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
Biedt aan:
autobeveiliSwift GTi, sunroof, sportvelg., zwart met
'89/21.250 goedgekeurde
ValkenburSwift GTi, wit, 22.000 km
'88 ƒ 19.500 gingssystemen.
Alto automaat, grijs met., 24.000 km. wis-was . .'87 ƒ 11.250 gerstr. 134. Tel. 020-240748.
Diversen Alto's van '84 tot '88

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

LUYKX BV

off. Suzuki dealer

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp.
tel: 02968-94330
Diverse Alto's
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
Bozenhoven 119, Mijdrecht.
Tel. 02979-84866.

SUZUKI ALTO GL 1987,26.000
km, ƒ 9850. Suzuki Amstelstad
tel. 020-799100.
SUZUKI ALTO GL 1988, 25.000
km, ƒ 10.850. Suzuki Amstelstad tel. 020-799100.

Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam. Tel.
020- 234986. Accu's, imperials,
ladder- & fietsdragers. Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's. Grote sorting onderdelen, gereedschappen & autolak
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Lid Nevar.

naar

van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Autofinanciering
en verzekering

Zandvoopts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ25
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Gratis halen en brengen.
Kwaliteit staat voorop!
Tel. A'dam: 020-942145.
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Adverteren in
Purmerend
02990- 34768
„SHOWROOM"
Zaandam
075-174996
Tel. 020 - 665.86.86

Autosloperijen
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

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

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691
Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. Gespecialiseerd in verkoop van motoren.
Inbouw mogelijk. Osdorperweg
520 A, Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020-107566.

Extra voordelig in
SHOWROOM?
Wilt u extra voordelig adverteren m SHOWROOM' Sluit dan
een advertentie-contract af, hieronder ziet u hoe voordelig
dat is:
Slag advertenties
Losse mm-prijs„ „ „„ , .f 5,68 . ., .15.000 mm-;.contract f 5,01
1.000 mm-contract f5,39
20.000 mm-contract f4,89
2.500 mm-contract f5,31
25.000 mm-contract f 4,77
' "
' 50.000 mnvcontract f'4*67'
10 000 mm-contract f5,11 100.000 mm-contract f 4,56
Vignet/foto advertenties
Losse mm-prijs
f6,10
15.000 mm-contract f5,45
1.000 mm-contract f5,85
20.000 mm-contract f 5,31
2.500 mm-contract f5,80
25.000 mm-contract f5,19
5.000 mm-contract f5,68
50 000 mm-contract f5,09
10 000 mm-contract f5,56
100.000 mm-contract f 4,97
Een contract heeft een looptijd van 12 maanden.
Meer weten?
Bel SHOWROOM Daan Verschoor 020-5622442

Wibautstraat131

1091 GL Amsterdam

De gezelligste sociëteit voor
ongebonden mensen
is het komende zomerseizoen alleen
zaterdags geopend van 20.00-03.00 uur.

Entree ƒ 10,Gratis koffie en hapjes

Ons fax.nr. 19694

Corr. kleding verplicht v.a. 25 jaar.

Info 02507-16023

V4 literbeker
Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

Bundergehakt

Magere
Runderlappen

kilo

500 gr.

9f

8,45
Hollandse
Bloemkool

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Luxe en bestel
3 m3 t/m 38 m3
020-794842
020-908683

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt incl.
APK en leen auto ƒ299,Geldig voor 90% alle merken
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Ouke Baas

Welkom in „de Manegeir

Fa. Gansner & Co.

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

bij

Autoverz. met lage premie.
Geldlening voor auto/boot
caravan. Celie Assurantiën:
Tel. 020-416606. Fax 456174.

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

Auto huren?
niet duur!

Tel n?fiD7-19155.

PERSCOMBINATIE

Service en reparatie
'APK LASWERK en reparatie.
Keuring klaarmaken, leder
merk auto. Vooraf prijsopgave.
Autobedrijf BEEN, Aalsmeerderdijk 386, Aalsmeerderbrug.
Tel. 02977-27262.

Autoverhuur

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

Volvo

Totale opheffing alles moet weg
Aanbieding geldt tot eind mei

Dankzij onze succesvolle voorjaarsshow is de verkoop enorm
gestegen. U kunt nu profiteren van en kiezen uit een groot
assortiment, perfekte inruilauto's van div. bouwjaren en uitvoeringen.

APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702

Auto's te koop gevraagd
APK, LPG, i.z.g.st., mod. '86,
ƒ9.950. Inr. gar. 02990-37825.
Koop- of VERKOOPPLANDE HOOGSTE PRIJS
T.k. v. part. Jetta diesel, m. '85, sik merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
APKdec. '90, vr.pr. ƒ8900.
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478. Occasionlijn. 023-365206
Tel.: 020-990772.
HOOGSTE PRIJS
• Handelaar of particulier.
T.k. VW CAMPER '78, 2 1. mot., voor elk merk auto, a contant,
Uw auto(s) aanbieden in
gen. compl. met voortent, koel- met vrijwaringsbewijs, geen „SHOWROOM" is dé manier.
kast e.d., ƒ5000. 03240-21183. sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Tel. 020-6658686.
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Volvo 66, bj. '79, APK, ƒ 1300. Volvo 340 GL, autom., sch.dak,
Tel. 075-705575.
nov.'82, ƒ4950. BEREBEIT,
Weg. bedr.auto: Volvo 440 GL, Amsteldijk. 020-6627777.
5 mnd., 7 mnd fabr. gar., 9000 Ron Geurs Personen Auto BV
km. Nw ƒ34000, NU ƒ25000.
Voor exclusieve Volvo's
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
A'dam-Oost. Info 020-920505.
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, Tel.: 04498-51955.
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.:
Accessoires en onderdelen
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouw/pakketten
Onderhoud

AKO
Sollicitaties te richten aan mevr. B.C.C.M. van Dril,
directrice Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1,
2042 PM Zandvoort,
tel. 02507- 16945.
•

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

HEERE B.V.

Werktijden: vroege of late dagdiensten in wisselend rooster.

B. Weekendhulpen voor
1. de verzorgingsector

•De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

TALBOT HORIZON, 5-drs,
'84, ƒ4.950. AUTO RIJP.
Tel. 02997-3709.

reeds meer dan 25 jaar
voor

•

Inde verzorgingssector zijn vacatures
ontstaan voor:

Talbot

AMSTERDAM-CENTRUM
„SHOWROOM"
205 XR
'87 ƒ 16.250 Skoda 130 GLS, eind '86, 1e
km.,
Postbus 156,
205 XT
'86 ƒ 14.750 eigenaresse, 30.000
1000 AD Amsterdam
205 Junior
'87 ƒ 12.500 /4950. Tel. 020-250096.
205 Accent
'86/11.500
Suzuki
505 SR
'82 ƒ 4.250
104 ZL
'82 ƒ 2.750

Alle auto's met
PEUGEOT
3 Maanden Bovag-Garantie
205 GE 67.000 km 84 8.900 tevens service en reparatie
205 GE 80.000 km 86 10.450 2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47
205 GL 63.000 km 85 10.750
Tel. 020-237669.
205 GR 50.000 km 88 18.250
Peugeot
205 GR bj '84,5-drs, 5
205 GRD 65.000 km87 18.900
205 GT 32.000 km 87 17.500 versn. bl. met. izgst rijdt loodvr.
205 XE 5.500 km 89 18.900 T.e.a.b. na 18 u. 020-937993.
205 XE 49.000 km 87 12.750
205 XL 53.000 km 85 10.'
205 XLD 78.000 km 87 16.7! B KUPERUS PEUGEOT
205 XL 15.000 km 89 19.250
1200 m2 SHOWROOM
205 XR 43.000 km 87 16.900
NIEUW EN GEBRUIKT.
205 XR 34.000 km 87 17.500
205 XR 49.000 km 89 19.250
205 XRD 70.000 km 87 16.000
205 XS 60.000 km 87 16.950
205 XS 74.000 km 87 16.750 ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
205 XT 66.000 km 86 14.900 bij het Olympisch stadion. Ver305brGR111.000km84 7.950 koop nw. en gebr. Peugeots.
305 GT 98.000 km 84 7.950 Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
305 GTX 111.000 km86 11.750
COBUSSEN Amsterdam
309 GL 1.1 56.000 km86 12.950
Sinds 1930.
309 GL pr. 51.000 km87 16.750
309 GL pr. 34.000 km87 17.800 LEEUWEKEUR, gebr. auto's
'86-'88
309 GR 110.000 km 86 12.650 205 XE accent
309 XE 23.000 km 88 18.500 Peugeot 205 La Coste ... '85
12-'87
405 GL 1.4 38.000 km88 21.900 Peugeot 205 XLD
405 GRD 42.000 km 89 34.000 Peugeot 309 1.3 profil ... '86
405 SR 1.6 82.000 km87 22.500 Peugeot 505 GL Break ... '87
505 GTI 90.000 km 85 12.500
Ook andere merken o.a.:
505 Sel. 110.000 km85 11.250
Rat Uno 45S
'87
Rat Uno 60 diesel
'87
DIVERSE MERKEN
'88
Rat Panda 750 CL 89 11.850 Volvo 360, LPG
'84
Ford Scorpio 2.0 CL87 19.900 VW Golf CL
GL enz. enz.
Ford Scorpio 2.0 GL87 21.900
3 Mnd 100 % garantie
Renault 9 GTX LPG 86 11.250
Seat Ibiza 1.5 GLX 89 18.750 aanvullende gar. mogelijk.
Volvo 740 GL
86 20.500
Baarsjesweg 249-253
WESTELIJK HALFROND
Amsterdam: 020-121824.
Amstelveen - Tel. 020-455451.

Het Bejaardencentrum
Huis in het Kostverloren met
97 bewoners en 57 bejaardenwoningen te Zandvoort.

Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat
Auto Centrum APC, 2e Schinkelstr.
18-28. Tel. 020763333/763334/763335.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.
T.k. Seat Ibiza 1.2 3-drs rood
'85 APK 4/91 div. ace. zeer
mooi o.a. sp.vig: 020-965620.

• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Tel. 020-6658686.

AUTOBEDRIJF
Bouma/Straakenbroek
Aalsmeerderweg 101
Aalsmeer - Tel. 02977-21026/41296
KOUDIJS PEUGEOT
Lorist Peugeot

INR UI L WA G E NS

Seat

SAAB 99 GL, 5-bak, LPG, '84,
ƒ9.950. AUTO RIJP.
Tel. 02997-3709.

TALBOT mm

3 maanden garantie op arbeidslopn en onderdelen,
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep.bepalmgen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

Rover uw dealer, ook 800. De
nieuwe 200 nu aanwezig. Gar.
Boom Aalsmeer 02977-25667.

Saab

PEUGEOT BI M

Opel

Met volle BOVAG-Gar.Vele merken in alle prijsklassen
BAARSJESWEG 199, A'dam-W. Info 020-182525

km
km
km
km
km
km
km
km
km

Uw Peugeot Talbot dealer:

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

Renault

Rover

• De advertentie-afdeling be- Peugeot 205 Accent, wit
1989 20.000
houdt zich het recht voor ad- Peugeot 205 Accent, rood
1987 28.000
vertenties eventueel zonder Peugeot 205 Rally, wit
1988 37.000
Linnaeuskade 5-7
opgaaf van redenen te weige- Peugeot 405 SRI, wit
1988 34.000
1098 BC Amsterdam
ren. (Art 16 regelen voor het Peugeot 405 GL, break wit
1989 19.000
advertentiewezen).
Peugeot 405 GR, aut. grijs
1988 44.000
020-929548
Peugeot 405 SRI, grijs
1987 34.000
Volvo 360 GL inj., groen met
1987 28.000
Mazda
V W. Polo coupe, wit
1986 48.000
Mazda Lagato stationcar, mod. Mazda E2200D personenbus,
Leeuwekeur: de garantie voor
'82, puntgaaf, APK gek Tel. '86, nette auto. Autobedrijf De
optimale zekerheid.
02990-37825.
Witte, tel. 02993-72951.
• 3 maanden Leeuwekeur garantie
Mazda 626 2L GLX bronski.
Adverteren m
op arbeidsloon en onderdelen
met b.j. '84. Autobedr. J. Wals,
„SHOWROOM"
• geen eigen risico» geen uitsluitin02902-1697
FAX: 020 - 665.63.21
gen • geen km-beperking en
andere beperkende bepalingen •
Mitsubishi
het recht van omruil • mogelijkheid tot het afsluiten van
de Leeuwezeker Mechanische Schadeverzekering, een
Mitsubishi Galant 1.8 TD '85 Mitsubishi Galant turbo D. Bj.
aanvulling van 9 maanden op de Leeuwekeur garantie.
'86,
110.000
km,
i.z.g.st.
Vr.pr.
ƒ11.950. AUTO RIJP.
ƒ 15.500,- Tel. 020-435133.
Tel. 02997-3709.

Nissan

-

JQ,
1275,

Meer Garage

MITSUBISHI COLT 1,8 D
bj. '86, kleur wit.
02972-4199.

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.
Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.
GARAGE VITESSE
APK Keuringsstation
Ook voor al uw reparaties en
onderhoud. Altijd div. APK
gek. occasions in voorraad.
Voltastraat 5, Z'voort.

KA-

Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig

5 mei geopend tot 13.00 uur.

CELSIUSSTRAAT 192

29,50
Japans fondue
vlees

32,50

Japans fondue
vis

37,50 :•::::- .'

inkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten.

Wekelijkse Weekmedia-pagma gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd.
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving: Paul Busse. Coördinatie: Trudy Steenkamp.
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Bijna veertig jaar maakte
'iet Poelman van stukken
lout allerlei sierlijke gebruiksoorwerpen. Hij is na een her„eninfarct sinds een jaar niet
neer in staat zijn houtdraaiedraaiende te houden. Zijn
iochter Sonja heeft het beirijfje overgenomen. Alles wat
Ie, inmiddels gecomputeriseerde, houtindustrie laat ligren, wordt nog kleinschalig
angepakt in deze ambachtelije draaierij. Er worden geen
norme aantallen voorwerpen
ervaardigd, maar toch kom ze
liet overal tegen.
Terwijl hij op de ambachtsschool
at, werkte Piet Poelman drie avonlen in de week en op zaterdag bij een
loutdraaierij aan de Jacob van Lenlepkade in Amsterdam. „Ik heb die
aak van mijn baas en leermeester
n 1950 overgenomen. Er was een
loutdraaibank en een lintzaagje,
erder ging alles met de hand", verelt Piet Poelman, nu 63 jaar. „Maar
.r was toen geen personeel te krij:en en het houtdraaiwerk was niet
Lan te slepen... Toen heb ik een mahme, een halfautomaat, in huis gelaald."
Poelman was en is geen groot
oorstander van vol-automatische
nachines. „Ik ben in 1954 wezen kij:en bij een bedrijfje. Ik moest er
>erst bewijzen dat ik geen meubeluaker was die kwam afkijken. Ik
:ag een jongen die duizend tafelpoen per dag maakte. Maar het was
:een leuk werk, hij hoefde er alleen
naar hout in te gooien en de geIraaide tafelpoot er weer uit te haen, de rest ging vanzelf."

Vdviseur
In de draaierij van de 34-jarige
jonja Vennema-Poelman, waar haar
ader officieel de rol van adviseur
leeft, staan verschillende machines.
}een een is vol-automatisch. De
iude houtdraaibank met de grote
landrijfbanden, die nog stamt uit de
jeriode vlak na de wereldoorlog,
functioneert zeer goed.
Alle bewerkingen in het hout moeen door de vakman of -vrouw acher de machine worden aangebracht.
)e bank laat het stuk ruw hout

Bij vader en dochter Poelman kan je
nog zeggen hoe je het wilt hebben
slechts razendsnel ronddraaien. Door er een
beitel 'tegenaan'
te houden, ontstaat er een evenwichtig reliëf op
het hout. Naar
believen kunnen
er inkervingen,
hobbels, knobbels en plooiingen in worden
aangebracht.
Onder de draaibank hopen de
krullen en het
zaagsel zich op.
Even verderop
staat een machine met een profielbeitel,
geschikt om onder
meer kastknopjes op te maken.
Door het hout tegen de beitel te
drukken, wordt
de vorm 'automatisch'
gedraaid. Hiermee
maakte
Piet
Poelman
ook
knopjes
voor
aan vaantjes en
vlaggestokjes.
Piet Poelman leert dochter/directrice Sonja de kneepjes van het vak
„Die maakte ik
in voorraad. Ik
heb er drie beitels op versleten. De moeten draaien, hebben we een scheepsbouwers een beroep op de
eerste kostte zeventig gulden en de goeie klus." Veel potentiële klanten houtdraaierij.
tweede tweehonderd gulden, kun je kunnen natuurlijk terecht bij de groIn 1975 moest Houtdraaierij P.
nagaan."
te bouwmarkten. „Maar bij Wickers Poelman uit het centrum van Am„Hier gebeurt niet alles helemaal en Gamma ben je ten eerste maatge- sterdam verhuizen en kwam t erecht
met de hand, maar het meeste moet bonden en je kunt aan het hout goed in de wijk Oostzanei werf, boven Het
nog wel met de hand worden afge- zien dat dat machinaal is afgewerkt. IJ. De klanten bleven. Vorig jaar lag
werkt. Het verschil met de grote Er moet altijd nog wel wat aan ge- Piet een half jaar in het ziekenhuis
houtdraaierij is dat ze daar duizen- beuren", vertelt Piet. Afgezien van en bleef daarna gedeeltelijk verden stuks tegelijk draaien. Als wij particulieren, doen vaak maquette- lamd.
voor een klant veertig tafelpoten bouwers,
reclamebureaus
en
Sonja Poelman: „Mijn moeder

Mazda oogt sportief en
heeft goede wegligging

Meubelzaken tonen exclusieve 'romantische' Galerieshops
•. Het 'modem-klassieke' interieur ademt een nostalgis sche sfeer

Kwaliteit en nostalgie. Twee trefwoorden voor
het wonen van tegenwoordig. Het strakke moderne is uit. De ouderwetse houten kastjes van
oma zijn weer helemaal in. Een combinatie van
modern en nostalgie (moderne klassieken) is
helemaal 'up-to-date': rotan stoelen, een leren
bank en een oud dressoir.
Sinds drie jaar kent men in Nederland het zogenaamde Galerie-Clair assortiment. In 35 meubelbedrijven in
ons land is een dergelijke Galerie te vinden. Het assortiment bestaat uit een romantisch interieur gecombineerd met een groeiend bewustzijn voor kwaliteit. Het
exclusieve karakter van de ontwerpen waarvan de jong-

Deze week wordt de gloednieuwe Mazda 323
WD op de Nederlandse markt geïntroduceerd.
enmerk van deze vierwielaangedreven auto is
kijn spqrtiviteit in combinatie met een goede
vegligging.
De Mazda 323 4WD GTX, zoals de volledige naam
uidt, gaat zijn tweede generatie in. Het nieuwe model is
hog verfijnder en levert hogere prestaties, onder andere
dankzij een krachtiger motor en een verbeterd 4WD•ysteem (four-wheel-drive). De motorinhoud is groter
lan die van het vorige model. De 1.840 cc viercilinder
?enheid levert nu een vermogen van 122 kW (165 pk) bij
i 500 tpm (DIN) en een maximum koppel van 219 Nm
JDIN) bij 3.000 tpm. Het basisontwerp van de voor- en
pchterwielophanging is hetzelfde als van de vorige 323
8WD; enige componenten en onderdelen zijn wel opmeuw ontworpen.
Een flink aantal voorzieningen is standaard, zoals
tuurbekrachtiging, het electrisch bedienbare stalenkanteldak, de electrische bediening van zijruiten en
luitenspiegels, het van binnenuit openen van de bagageuimte en brandstoftank, getint glas, de wissel/sproeier
"•p de achterruit en de centrale deurvergrendeling. De
beschikt over 195/60VR14 staalgordel radiaalbanien en 5.5JJ 14 velgen. De auto wordt geleverd in twee
:leuren: 'blaze red' en 'brilliant black'. Het interieur is
n beide gevallen in de kleur zwart uitgevoerd.
De prijs van de Mazda 323 4WD GTX bedraagt
56.995,- (inclusief BTW).

Nieuwe Mercedes
in juni leverbaar
De Mercedes-Benz 190 E 1.8, die vanaf juni
990 voor de Nederlandse markt' leverbaar
wordt, zal ƒ 49.500 (inclusief BTW) gaan kosten.
j De auto wijkt slechts op zeer kleine details af van de
overige«tot de 190-serie behorende typen. De verschillen
fijn met name een enkelvoudige in plaats van dubbeltoige hoorn, een 46 Ah-accu, een aan de motor aangepasjeJ radiator en verwarmde buitenspiegels tegen méérnjs, terwijl de deurbekleding uit hoogwaardige kunsttof is vervaardigd. Naar wens van de cliënt kan de auto
jevens als 'Sportline'-versie worden besteld, voorzien
fan een aangepast lager onderstel, hardere vering, bree wielen
wielen en
en sportstoelen.
sportstoelen.

C

„Mensen vragen al naar de prijs
voordat je weet wat je moet maken
en van welk soort hout", is de ervaring van Piet. „In het begin keken de
klanten mijn vader aan en antwoordde hij. Tegenwoordig zegt hij
'dat moet je aan de directrice zelf
vragen'."
Sinds Sonja de scepter zwaait, is
er in de werkplaats iets veranderd.
,,Ja, je kunt er nu van de vloer eten",
zegt haar vader. Die nieuwe eigenaresse heeft de boel eens flink geprobeerde via structureerd en heel wat kilo's hout
uitzendbureaus weggegooid en -gegeven. Piet bevakmensen te waarde veel, want je weet maar
krijgen, maar die nooit.
bleken niet te bestaan. Toch heb
ben we met el- Afgekeurde ballen
kaar de boel
Sonja: „Een van mijn grootste erdraaiende weten germssen was dat het altijd zo'n
te houden. Vroe zootje was. Nu blijkt dat ik die doos
ger had ik altijd met afgekeurde ballen beter met
al meegewerkt in had kunnen weggeven aan een prode zaak om zak- ject in Hoorn. Een klant bestelde
centen te verdie- een stel halve ballen, die had ik mooi
nen, maar later daarvan kunnen maken." De oude
heb ik alleen Piet knikt bevestigend. „Zij is van de
kantoorwerk ge- wegwerpmaatschappij, maar ja, het
daan. Als we de is goed."
zaak zouden verEen ander verschil tussen de twee
kopen, betekent generaties houtdraaiers, is het inhet dat je alles nen van het geld. Na een 'zeperd van
kwijt bent en dat 2600 gulden van een failliet bedrijf'
mijn ouders ook piekerde Piet Poelman er niet meer
nog eens moeten over om cheques aan te nemen. Alverhuizen. Dus leen contanten en niet dat gesodeben ik doorge- mieter. Sonja lijkt vooralsnog geen
gaan. Ik vind het moeite te hebben met cheques, hoeleuk, vooral om- wel ze er na al die ervaringen van
dat net een oiid haar vader wel meer op let.
ambacht is."
Volgens Sonja heeft ze de komende tijd werk te over. „Nu worden er
in Amsterdam veel van die grachtenTrappelen
panden gerenoveerd. Mensen hebHaar vader en ben er steeds meer geld voor over
leermeester
om huizen te herstellen in de trant
kijkt nog altijd zoals ze er vroeger uitzagen Je kunt
Foto Bram dp Hollander
mee over de die balusters van een hekwerk niet
schouder
van meer krijgen. Het is prijzig, maar bij
Sonja. „Het duurt nogjaren, voordat ons kan' je nog zeggen hoe ze wilt
je het vak helemaal hebt geleerd", hebben. Ook houten meubels worzegt hij. „Ik leer gaandeweg, want de den weer populair. Dat merken we
produktie gaat door. De klanten meteen." Via restaurateurs en meustaan altijd te trappelen van onge- belmakers krijgt de ambachtsvrouw
duld", zegt zijn dochter. Behalve de veel opdrachten. Het vakwerk wordt
houtbewerking is ook het runnen door haar gedaan, de eer komt de
van de zaak nieuw voor haar. Het opdrachtgever meestal toe.
bepalen van prijzen blijkt niet altijd
FERDINAND RUSCH
Het adres van Houtdraaierij v/h I'. I'oeleven makkelijk. Je moet kunnen in- man
is:
Oostzanerdljk
schatten hoelang je er over doet. lefoon: «120) 315312. 72 In Amsterdam. Te-

Kleinschalige aanpak in Amsterdamse ambachtelijke houtdraaierij

X57 als Clio gelanceerd

Voor het adres van een dichtbrjzijnde Galerie Clair-shop kan men
tijdens kantooruren contact opnemen met Galerie Clair. showroom
en kantoren. Bouwenj 102, Amstelveen, tel 020-412119

Europees toerisme is miljarden-zaak

Toeristische organisaties: 'Wij
moeten groen leren denken'

Black en Decker komt up de
markt met een geavanceerd
stoomstrijkijzer dat zichzelf rejnigt en automatisch wordt uitgeschakeld. Het apparaat (de SE 640
S) laat een opvallend geluidsignaal horen zodra de ingestelde
temperatuur is bereikt Blijft het
strijkijzer langer dan 30 seconden
zonder onderbreking op de zooiplaat staan, dan geeft het drie korte piepjes en gaat een lampje knipperen. Als men vei volgens het apparaat niet beweegt, zal het 15 seconden later geheel automatisch
uitschakelen. Datzelfde gebeurt
ook als men het strijkijzer zo'n
tien minuten op de achterkant
laat staan. Na gebruik van het apparaat spoelt u met een druk op de
knop de binnenkant van het stnjkijzer schoon.
Adviespnjs./ 159,-

Gazongids
De Gazongids is een tuintijdschnft dat uitsluitend over gazons
gaat. De gids geeft overzichtelijk,
helder en compleet allerlei details
hoe een handig gebruiksgazon of
een sierlijk groen tapijt het gehele
jaar in conditie te houden. Dan wel
de aanleg daarvan. Op 84 pagina's
biedt de auteur Frans van Miert,
die in de vakbladen ruim 20 jaar
op dit gebied publiceert, antwoord
op nagenoeg elke vraag over aanleg en onderhoud, problemen en
'renovatie' van de grasmat, vertikuteren, sproeien, bemesten of
aankoop van machines en gereedschappen.
De gids is verkrijgbaar in kiosk en
tijdschriftenhandel en kost f 4,95.

Kunst-horloge
Kunst combineren met tijd, daarin slaagt het vooraanstaande Zwitserse horlogemerk Omega. Kunstminnend Nederland wordt verwend met een (prijzig) miniatuur
kunstwerk om de pols, dat bovendien de precieze tijd aangeeft. Elk
Art-Omega horloge bevat op de
achterzijde een speicaal voor deze
gelegenheid vervaardigde creatie
van vooraanstaande kunstenaars
zoals Max Bill, Fntz Glarner en
Camille Graeser. De kunstwerken
kennen een beperkte genummer
de oplage en elk horloge is voorzien van de handtekening van de
kunstenaar. De Omega-Art presenteert zich in drie modelgrootten (40, 32 en 22 mm).
Het horloge is te verkrijgen bij de
betere juweliers vanaf f 795,-.

spektakel straattheater hoort en m het toerisme en heeft als motto 'Hoe Euro- Strandmat met spel
Het jaar 1990 van het Europees afstervende bomen. Milieu dus.
De Internationale Federatie van Toe- najaar heeft Scheveningen een badplaat- pa's toerisme zich ontwikkelt'. De uitslag
Toerisme grijpt om zich heen. AmWie wel van de zon houdt maar
sterdam heeft natuurlijk een
prachtige trekpleister en spring-

plank met het Van Gogh-jaar. Maar
hier, in ons land, en in Europa gaat

heel wat meer geheuren.

Zevenhonderd
Nederlandse gemeenten zijn al
maandenlang in
de weer om dit
jaar het beste toeristisch produkt
te leveren. De winnaar wordt bekend gemaakt op het Toeristisch Congres van de Amsterdamse Hogeschool
voor de kunsten in oktober.
De Hogeschool heeft alle zuster-hogescholen in de deelnemende Europese
landen uitgenodigd een ontwerp te maken voor de KLM Toerisme Trofee, die de
winnaar met een geldprijs van ƒ50.000
ontvangt. Intussen zijn ook de leerlingen
uit de hoogste klassen van 2000 basisscholen bezig aan een werkstuk dat zal
aantonen, waarom juist de regio waar zij
wonen, er toeristisch uitspringt. Per provincie zal er één winnende school zijn en
.die vaardigt een leerling af voor het „Nederlands Jeugd Ambassadeursteam", dat
verdere bekendheid aan die uitverkoren
regio's gaat geven.
Het Jaar van het Toerisme heeft veel te
maken met de Europese een wording, die
snel nader komt met het wegvallen van
de binnengrenzen in 1992. Toerisme is
een snelgroeiende bedrijfstak, die in de
EG rechtstreeks aan zeven en een half
miljoen mensen werk geeft en rond de
eeuwwisseling zelfs de belangrijkste 'industrie' zal zijn.
EUROTEES |AAB \A\ HET TOERISME

W

15 1 /2 miljoen vakanties

Renaults nieuwste model heet Clio en wordt in juni op
'e Franse markt gelanceerd. De auto, die ontwikkeld
'erd onder de codenaam X57, gaat de versies uit het
lidden en de top van de huidige Renault 5-gamma
'ervangen. De Clio zal Renaults goede positie in de
'terk competitieve klasse van kleine auto's verder gaan
erstevigen. In november zal de Renault Clio op de
Nederlandse markt worden gebracht.

ste collectie is afgeleid, is op de hedendaagse manier
vertaald in een betaalbare reeks meubelen waarmee een
compleet interieur kan worden ingericht.
Behalve uit zitmeubelen bestaat de collectie uit tafels,
kasten, dressoirs, verlichting, accessoires en woningtextiel. Alle onderdelen zijn in harmonie met elkaar,
zodat het mogelijk is om een eigen woonsfeer te creëren.
Nieuw in de Galerie-Clair collectie is een stijlvol 33-delig
servies voorzien van het goudkleurig GC-beeldmerk.
Ter kennismaking krijgt iedere cliënt bij aankoop ter
waarde van f 6500,- het servies gratis. Bij aankoop van
f 4000,- tot ƒ 6500,- betaalt men ƒ 650,-. Na l juli kost het
servies in de shop ƒ 1295,-.

Zelfreinigend strijkijzer

Veel Nederlanders gaan in hun vakantie naar het buitenland, maar het binnenland scoort daarnaast opvallend hoog. In
1989 werden 15'/2 miljoen vakanties genoteerd, die het stevige bedrag van 2,75 miljard gulden opbrachten. Favoriete bestemmingen zijn wel de Noordzeekust en
de Veluwe, maar toch wordt steeds meer
aan spreiding gedaan, zowel qua seizoen
als qua bestemming. Er is onderzocht
welke streken als de 'schoonste' (reinste)
gelden. Daarbij kwam Zuid-Limburg aan
de kop, dadelijk gevolgd door de Groningse, Friese en Drentse zandgebieden
en de IJsselmeerkust.
De rest van ons land - inclusief de
Noordzee-badplaatsen - staat lager genoteerd, met (helaas) onderaan de Veluwe.
De klachten gelden vooral zwerfvuil en

ristische Organisaties heeft overigens on- sen-conferentie.
daarvan wordt in Amsterdam bekend gelangs in Londen verklaard dat wij „groen
Op allerlei wijzen wordt het reisver- maakt. Alle amateur-fotografen mogen
moeten denken". President Eolf Pagnia keer dit jaar gestimuleerd, zowel voor meedoen aan „Tourism through photozei: „We moeten er voor waken dat in alle senioren als junioren, met o.a. de Euro graphy" (toerisme door fotograferen),
een wedstrijd die Europeanen bewust wil
betrokken landen de infra-structuur be- domino-railpas, die 300/<> korting geeft.
maken van het veelzijdig Europa. Van de
rekend is op het aantal bezoekers. In de
meeste landen zijn genoeg faciliteiten
twaalf winnende foto's wordt een kalenBlikvangers
der voor 1992 gemaakt.
voor het hele jaar - inclusief het laagseizoen. Maar soms komen er moeilrjkheVeel blinkvangers vestigen de aanden in hoogseizoen door een (te) grote dacht op het Toeristisch Jaar. Elke drie
toestroming van vakantiegangers."
maanden zijn er nieuwe posters van het Niveau is nodig
Dit jaar gaan delegaties van Pagma's fe- NBT. Daarnaast heb je uitersten als
De commissaris voor toerisme van de
deratie naar bestemmingen waar in 1989 luchtballonnen en wijn. De wijnindustrie E.G., Cardoso e Cunha, wijst er op dat we
te veel toeloop was, om te onderzoeken is een deel van onze gemeenschappelijke ons Europees bewustzijn kunnen verhoe dit is te voorkomen.
cultuur en er werken veel mensen in. sterken door de culturen, gewoonten en
Toerisme is in ons land pas sinds vorig Daarom werd een 'vineyard competition' geschiedenis van de EG-landen op ons te
jaar een eigen belaten inwerken. De
leidsgebied
van
Europese
toeEconomische Zakomst wordt geken, onder staatsbouwd door mensecretaris drs. Piet
sen en naties, maar
ook door samenBukman. De Eurowerking op wereldpese Gemeenschap
niveau. Het Jaar
heeft er sinds 1986
van het Toerisme
een eigen budget
kan de band tussen
voor van drie miljoen ECU (ca. ƒ 7,5
de volken sterk
aanhalen.
Meer
miljoen.) per jaar.
toeristisch verkeer
Voor het Toerisbinnen
Europa
tisch Jaar 1990 is
brengt ons meer
rond ƒ 12,5 miljoen
extra uitgetrokken.
saamhorigheid.
Maar goed reizen
De hoofdafdeling
vraagt zorgvuldige
toerisme in Brussel is van vier leden
voorbereiding.
op zestien geInhakend op het
laatste, publiceerbracht, met desde de Vereniging
kundigen uit alle
van ANVE reisorEG-landen. Uit Neganisatoren in het
derland kwam daar
begin van dit jaar
de heer G. B. H.
de brochure „Fijn
van Woudenberg
De IJsselmeerkust (hier Muiderberg) wordt door toeisten als een schoon gebied op vakantie zeker
van de ANWB bij.
1
Atrhiellolo Woekmedia Gemt Hol ; weten". Deze geeft
Behalve de EG- gewaardeerd
een overzicht van
landen doen trouwens ook Oostenrijk, Zwitserland, Noor- (wijngaarde competitie) opgezet. Deze de reisvooi waarden en veel tips en aanwegen, Zweden, Finland en IJsland mee. wil de kennis over wijn vergroten en wijzingen. Bij "Milieu, meer dan schone
Het extra geld is gedeeltelijk voor propa- vooral een stuk amusement brengen. lucht" ziet de vakantieganger wat hier
ganda, maar ook om activiteiten te sti- Want velen vinden dat wijn meer een van hem wordt verwacht. De brochure
muleren. Nederland heeft er al een kwart populaire dan een elitaire drank is en wijst op het belang van stiptheid inreisbeschouwen het als erfgoed van onze so- schema's en comfort in alle vervpermidmiljoen gulden van gehad.
In ons land komt het toeristisch jaar ciale cultuur. Wijnproeverijen in alle lan- delen, uiterste zorg voor de maaltijden en
vele keren op televisie. Een spectaculair den gaiin de belangstelling van het pu- optimale bereikbaarheid van de reisleiding. Directeur drs. G. J. N. Couvreur van
Pan-Europees programma zal een avond bliek toetsen.
In ons land kwamen intussen sugges- de ANVR zei me dat naast zorg voor het
duren en kijkers die inschrijven voor
deelnante kunnen leuke prijzen winnen ties voor bier en kaasproeven. Wat de milieu een goede vakantiespreiding vooren krijgen een couponboekje met kortin- luchtballonnen betreft: er komt een pp moet staan. Sommige landen zijn hiertrans Europese wedstrijd over een tra- in verder dan Nederland: in Engeland
gen tot f 200,-.
Er zijn ook twaalf uitzendingen voor de ject van 4000 kilometer voor bemande kunnen kinderen bijvoorbeeld tien a
jeugd van 'Tros Aktua Junior'. Er is een luchtballonnen. Elk land levert een ploeg twaalf dagen extra vrij van school krijuitwisselingsprogramma voor trips door en ons land doet waarschijnlijk mee met gen, om met hun ouders buiten het hoogberoemde Nederlandse en Europese tui- een exemplaar in de vorm van een molen, seizoen op vakantie te gaan. Verder vindt
hij dat de vakantieganger als gast medenen, in juni komen in Zutphen en Deven- die het NBT bezit.
Een anderp competitie is voor stude- verantwoordelijk is voor het milieu.
ter 'Hanzedagen' die teruggaan op het
HANS YKEMA
oude steden-verbond on waar bij het renden aan Euiopese hogescholen voor

niet de hele dag wil luieren, sjouwt
al gauw een boek of een eenvoudia;
spel mee naar het strand. Voor die
mensen is de strandmat inclusief
een spelletje, een leuke en praktische uitvinding. De matten zijn
stevig en zeer goed afgewerkt. Op
beide kanten van de mat is een
speelbord ingeweven. Er zijn vier
spellen: schaken, dammen, boter/kaas/eieren en backgammon
Wanneer je uitgespeeld bent, biedt
de forse mat ruimte genoeg om
een volwassene heerlijk van de
zon te laten genieten.
De spelmatten kosten / 49,95 per
stuk en zipi verkiesbaar bil Verta
in Vught.' tel. 073-579130.

Gezichtssauna
De gczichtssauna van Philips is
een nieuw apparaat dat begin mei
op de markt wordt gebracht. Hot
is een ergonomisch uitgekiend
tafclapparaat waarin precies het
gezicht past. De afneembare kap is
in twee standen verstelbaar Nadat het waterreservoir met een
meegeleverd maatbekertje is ge
vuld, wekt het verwarmingsele
ment damp op van circa 50 gia
den. Deze opent de ponen en icinigt de huid. Naar wens kunnen
ook kruiden aan het water worden
toegevoegd.
De kleur van het apparaat is wit en
de adviesprijs bedraagt / 79,-

Motor-tuning
Evcrliard Hi'bly neemt volgende
weck een kijkje in het Ford Kaciiig
Sport Centre te Wilnis. In dit bèdrijf vindt een zogenaamde motorlunlng plaats van Ford motoren.
Simpel weg betekent dit datje hier
de motor van je auto Hink kan laten opvoeren.

Rond uw veertigste begint het gedonder in de glazen.

Beach and Bodyshop
Grote Krocht 20 b

Veel mensen hebben niet alleen een bril nodig om vér
!e zien, maar ook om ie kunnen lezen. Daarvoor is nu
een nieuwe oplossing: Rodenstock Progressiv S. Met
een komfortabel breed leesdeel. Geen merkbare vertekening van het beeld. En geen gewenningsperikelen.
Komt u gerust langs voor een vrijblijvend advies. Wij hebben ook een tol- __^„,,___
der voor u klaarliggen.

Ze zijn er weer!

De luxe Espadrilles
van Castaher

Rodenstoch

Rodenstock Progressiv S.
De doorbraak in multifokale glazen.

SLINGER OPTIEK

Oranje vissen
in je vijver
dat is bevrijding

DIER-PLEZIER

en verder ook nog mooie lingerie
en leuke kleding

Gediplomeerd opticien, optometrist o. v. .
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort, tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.

qrote krocht 20
zandvoort

STRUIKEN EN
HEESTERS

erica
grote krocht 24,
zandvoort-02507-12301

Kwekerij
P. van KLEEF

Rood, wit, blauw, oranje
Met een bloemetje van Erica
nog meer franje.

groenblijvend en
bloeiend
Vaste planten
Bemesting border
en gazons ook
biologisch

Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

UUR SERVICE
bij

LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

FOTO BOOMGAARD

Zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag

Paap
Open tot 13.00 uur,

Grote Krocht, Zandvoort, tel. 13529

vers brood en Oranje gebak

KLAAR TERWIJL U WINKELT

COMITÉ VIERING NATIONALE
FEESTDAGEN ZANDVOORT
Programma
Bevrijdingsdag 5 mei 1990

't is nu tijd voor

ASPERGES
gratis geschild

AART VEER groente en fruit
Grote Krocht 25, Zandvoort, tel. 14404
C QC
Uj«79

DE TROMP Wij zijn 5 mei

Muzikale rondgang
10.00-tot 10.30 uur /
Centrum DorpQC
Drumband Damiate

2,98

geopend van 9.00 tot

10.30 uur
Raadhuisplein
Toespraak Burgemeester
Ontsteken bevrijdingsvuur
Oplaten duiven
m.m.v. Duivensportver. Pleines

Dit weekend:

Rum Runner

7,95

Stfaattekenen

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel.: 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

Taptoe

Aparte Lingerie van o.a.
Charnas en Huit
Slipjes van

Tel. 02507-12174

99

DE SUNSHOP

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Tel. O25O7-14443
Leuke
KINDERMODE
van 0-12 jaar

20.00-tot 21.30 uur
Prinsesseweg m.m.v. Muziekband Juliana
Jeugdkorps Bernard
Showband Adest Musica
Tamboer-trompetterkorps Rijnmondband

mini
club

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de
gemeente Zandvoort, het Holland Casino, Elisé Beachhotel en
Mac Donald's, Grand Dorado, alsmede andere begunstigers.

YORK OPTIEK
Haltestraat 5, Zandvoort

Kerkstraat 31, Zandvoort

12.00 tot 16.00 uur
Prinsesseweg nabij het
Gemeenschapshuis

ANVR

Haltestraat 7
Zandvoort

Uw Zandvoortse speciaalzaak voor
al uw parfumerie, cosmetica en
geneesmiddelen.

Rodeorijden

Grote Krocht 20 ZandVOOrt
Tel. 02507-12560
«•*••

T. C. van der Schelde

DE GAPER DRUGSTORE

14.00- tot 15.00 uur
Speelplaats H. Schaftschool
Inschrijving ter plaatse van 13.00 tot 14.00
uur

Voor elke prijs op Reis met
&
TOERKOOPlReisburo Zonvaart

KLM

Parf. D.A. Drogisterij

(spaar onze kassabonnen, uitgezonderd geneesmiddelen)

Opening Bevrijdingsdag

17.00 uur.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT

09-.0(X&tot 17.00 uur
Prinsesseweg

Biogarde yoghurt
volle en halfvolle
2 bekers voor

men

Rommelmarkt

Belegen Goudse
500 gr. nu voor
maar

POTGIETERSTRAAT 24
ZANDVOORT. TEL. 12865

Wereldberoemd
in héél
Zandvoort

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

Vanaf 1 mei

7 dagen p.w. geopend
HERMAN HARMS

CShHE-hissJ
Grote Krocht 22 - Zandvoort

van 10.00 - 22.00 uur
vraagt enige

SEIZOEN MEDEWERKERS/STERS
leeftijd van ± 17-22 jaar

jacob van heemskerkstraat 6 / zandvoort
postadres: postbus 159 /2040 AD zandvoort
telefoon 02507-13909

627.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Nieuwsblad
Donderdag 10 mei 1990

Los nummer ƒ 1,25

eek

50e jaargang nummer 19

Editie 22

Oplage: 4.900

WD, D66 en GBZ willen onderzoek naar programmaraad van De Branding

Raad komt terug op beslissing lokale
ZANDVOORT - WD, D66 en
GBZ willen een nader onderzoek van de kandidatenlijst die
De Branding heeft opgegeven
voor haar programmaraad.
Naar aanleiding van berichten
in de pers is bij genoemde politieke partijen twijfel ontstaan
over de juistheid van de gegevens. Wethouder mediazaken
Jan Termes zal de kwestie in
het college ter discussie stellen.
••c--

Een meerderheid van de gemeenteraad sprak vorige maand voorkeur uit voor de Heemsteedse omroep De Branding, kandidaat voor
de lokale Zandvoortse omroep. Belangrijkste tegenkandidaat was de
Zandvoortse Omroep Organisatie
(ZOO).
Nu twijfelt een meerderheid over
de juistheid van de gegevens in het
raadsvoorstel. Men vraagt zich af of
het vijftal kandidaten voor de programmaraad van De Branding, op-

gesomd in het raadsvoorstel, wel
toezeggingen heeft gedaan. En of enkele van deze instanties eigenlijk
nog wel bestaan.
De kwestie is opnieuw aan de orde
gekomen naar aanleiding van uitlatingen in de plaatselijke en de regionale pers van zowel Daan Huying
van de ZOO als van diverse programmaraad-kandidaten van De
Branding. Huying wees er vorige
week in deze krant al op dat de Federatieve Vrouwenraad al twee jaar
niet meer bestaat.

'é

Van genoemde kandidaten kiest
het Dienstencentrum uiteindelijk
voor de omroep die de zendmachtiging krijgt. Maar de ondernemersvereniging heeft nog geen voorkeur
uitgesproken en de AbvaKabo zegt
van niets te weten. In de Sportraad
is het kandidaatschap niet ter sprake geweest en bovendien heeft deze
een binding met de gemeente. Het
oude college was tegen deelname
van gemeentelijke instanties in de
programmaraad omdat dit 'vermenging van bevoegdheden en verant-

woordelijkheden' zou kunnen geven.
VVD en D66 namen in de vorige
raadsvergadering al een afwijzend
standpunt in ten aanzien van de kandidatenlijst van De Branding. Sandbergen (D66) dreigde toen de zaak in
de volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda te laten zetten.
"Dat voornemen hangt nog steeds",
aldus Sandbergen. "Als de feiten in
de kranteberichten juist zijn, is er
een reden temeer. Ik verwacht wel
dat het college uit eigen beweging

'•
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Machielsen is de negende in rij die
de zilveren legpenning krijgt uitgereikt, een in 1950 ingestelde onderscheiding voor ingezetenen die zich
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente. Voor Machielsen is het tweede onderscheiding sinds zijn vertrek. De eerste,
een koninklijke, stuurde hij terug
naar de koningin.

• Jong geleerd, maar ook jong gedaan. Een afwijking van het bekende spreekwoord is zeker gerechtvaardigd voor deze jeugdige ballerina's, het jongste
'grut' van Studio 118. Samen met de oudere leerlingen van deze Zandvoortse
balletschool gaven zij zondagavond een wervelende show ten beste in een bijna

uitverkochte Haarlemse Stadsschouwburg. De choregrafieen van danspedagoge Conny Lodewijks waren als vanouds verrassend en lokten bij het publiek
enthousiaste reacties uit.
Foto: Bram Stijnen

Casino Zandvoort in de lift

• Postkantoor Zandvoort krijgt
zijn eigen filateliestempel.

Eten zonder geld

ZANDVOORT - Het Casino
Zandvoort zit weer in de lift.
Na een daling van het bezoekersaantal in 1988 was er in
1989 sprake van een toename.
Deze bedroeg 23,1 procent, zo
blijkt uit het jaarverslag van
Holland Casino's. Het verlies
is met de helft teruggebracht
tot 2 miljoen gulden.

ZANDVOORT - Een 26-jarige Enselsman is zondag aangehouden omdat hij in een hotel aan de Boulevard
Het aantal bezoeken per dag aan
Barnaart had gegeten zonder te beta- het casino te Zandvoort nam vorig
len. De man bleek geen vaste woon- jaar toe van 503 naar 619. In totaal
o£ verblijfplaats te hebben en bedien- komt het aantal bezoeken in 1989 op
de zich van een valse naam. Hij is ruim 225.000, in 1988 was dat nog
voor nader onderzoek ingesloten.
183.000. Opmerkelijk deze stijging,
aangezien het bezoekersaantal in
1988 nog met 7000 was teruggelopen
ten opzichte van het jaar daarvoor.
ZANDVOORT - Twee op 30 april in Volgens het casino is de opgaande
Zandvoort gestolen Duitse auto's lijn van het eerste Holland Casino te
zijn vorige week woensdag respectie- danken aan de opening van de nieuvelijk in Halfweg en Zwanenburg we behuizing en de daarna gevolgde
aangetroffen. Van beide voertuigen extra promotionele activiteiten.
was een groot aantal onderdelen verwijderd.
Hotel

Gestolen auto's

Snelle snorfiets
ZANDVOORT - Een 16-jarige
Zandvoorter werd vorige week
woensdag om 12.40 uur aangehouden omdat hij met zijn snorfiets tenminste zestig kilometer per uur had
gereden op de Zandvoortselaan. De
niaximum snelheid voor snorfietsen
bedraagt 25 kilometer per uur.

Hersenschudding

bruto resultaat uit spelopbrengsten jaar is dat nog hoger, zo zijn de veren andere inkomsten van 371,4 mil- wachtingen. De koers die in het verjoen gulden, een toename van 16,7 leden werd ingeslagen, wordt voortprocent. De lasten stegen echter met gezet in de jaren negentig.
19,4 procent, mede als .gevolg van
een toename van het personeelsbe- In 1991 en 1992 worden op toplocastand tot bijna 1900 medewerkers. ties respectievelijk in Amsterdam en
Het netto bedrijfsresultaat van Rotterdam nieuwe casino's ge1989 is 64,6 miljoen gulden. Voor dit opend.
(ADVERTENTIE)

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
JM COIFFEURS*
vrijdagavond
geopend
TEL.

14040

TEL. 18855

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE
TEL 14267

Datum

10
H
12
13
14
15
16
17

HW

mei
04.35
mei
05.09
mei
05.41
mei
06.16
mei
06.45
mei
07.18
mei
07.58
mei
08.50
18 mei 10.04

Maanstanden: 17 mei LK 21.45 u.
Dopdtij 20 mei 00.06 u. NAP+50cm

Met een gemiddelde besteding per
bezoek van ƒ129,- leidde dat tot een

17166
Bevrijd van schaar
ZANDVOORT - Een 84-jarige vrouw
uit de Secretaris Bosmanstraat in
Zandvoort moest vrijdag om 22.40
uur door de politie bevrijd worden
van een schaar. Een van de schaarogen was achter de knokkel van een
vinger geschoten. Door middel van
koud water en afwasmiddel lukte
het de agenten om de vrouw te bevrijden.

Het schip, in totaal inclusief boegspriet 145 cm lang, is op verzoek van
het kerkbestuur door de Bomschuit
Bouwclub Zandvoort vervaardigd.
Verscheidene leden hebben er aan
meegewerkt. "We zijn er ongeveer
twee jaar mee bezig geweest", zegt
secretaris Huub Bakker. "Dat komt
neer op zo'n 700 man-uren", schat
hij. Niet vreemd als men bedenkt
dat er in het schip alleen al zo'n 3600
klinknageltjes zijn verwerkt en het
eikehout door de leden zelf op maat
is gezaagd. Eén dezer dagen wordt
de kleine bomschuit officieel aan
het kerkbestuur overgedragen en
zal deze ook een naam krijgen.
De traditie in Nederlandse vissersplaatsen om een schaalmodel van
een schip in de kerk op te hangen, is
al eeuwen oud. Hiermee smeekte
men de zegen af, voor een behouden
terugkeer van schepen en bemanningen.

Hoger

Genomen over alle acht vestigin00.15 16.5612.40 gen in Nederland is voor het derde
00.55 17.28 13.00 jaar in successie de winst van Hol01.26 18.01 13.40 land Casino's toegenomen, ten op01.55 18.31 14.05 zichte van 1988 met acht procent
02.30 19.05 15.05 oftewel 4,8 miljoen. Mede onder in03.10 .19.46 15.40 vloed van de opening van de vestiging in Nijmegen steeg het aantal
03.55 20.2516.14
04.46 21.35 17.04 bezoeken van Holland Casino's in
05.36 22.57 18.14 1989 met 17% tot bijna 2,9 miljoen.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

ZANDVOORT - Naar een
eeuwenoude traditie in Nederlandse vissersplaatse n is nu
ook de Hervormde Kerk in
Zandvoort verrijkt met een
schaalmodel van een vissersboot, een kleine bomschuit.

Voor 1990 wordt een verdere stijging van het aantal bezoeken per dag
verwacht, 'maar daarvoor zijn ook
in 1990 extra inspanningen vereist,
temeer daar geen duidelijkheid bestaat over de aard en het tijdstip van
bebouwing van de directe omgeving'. Dat laatste slaat op het braakliggende terrein waarvoor nog geen
bestemming vast ligt, behalve dat er
een hotel moet komen. Er is echter
nog steeds geen exploitant gevonden. Zo dit onmogelijk blijft, zou er
een
appartementengebouw
geplaatst kunnen worden.

B

LW HW LW

Uw krant niet
ontvangen?

Bomschuit voor Hervormde Kerk

ZANDVOORT - Een 26-jarige man
uit Rotterdam reed zaterdag tegen
2es uur 's middags met zijn auto op Automaten
de Westerduinweg een 16-jarige
Het totaal bruto spelresultaat in
snorfietser uit Haarlem aan. De Zandvoort bedroeg in 1989 10,3 milsnorfietser liep een hersenschud- joen gulden (1988 8,9 müj.ï, de opding
op en zijn duo-passagier ver- brengst van de speelautomaten 7,5
v
'ondingen aan een bil. Beide zijn miljoen (1988 4,6 milj.). Daarmee is
naar het ziekenhuis gebracht.
het verlies, mede veroorzaakt door
de hoge onkosten van de nieuwe
huisvesting, met de helft teruggebracht tot 2 miljoen gulden.

Waterstanden

Zinggen
In de Hervormde Kerk wordt
vrijdagavond weer uitgebreid gezongen. Het Toonkunst•coor geeft die avond een concert.

9

Slaags met meisjes
ZANDVOORT - Een 27-jarige
Zandvoorter werd zaterdagnacht om
3.15 uur op het Stationsplein aangehouden nadat hij slaags was geraakt
met twee meisjes. Waarover de ruzie
ging is niet bekend. Na verhoor op
het politiebureau is de man heengezonden.

Als milieu-maatregelen uitblijven

Bezoekersaantal neemt flink toe

Zandvoort
15. V. 90-09

K o o p m s» ra
Met de FF 1600 race van afjr
gelopen zondag is de ZandO
voorter Werner Koopman in het licht
komen te staan. Koopman behaalde een fraaie tweede plaats.

ZANDVOORT - Oud-burgemeester Machielsen heeft dinsdag"uit
handen van burgemeester Van der
Heijden de zilveren legpenning van
de gemeente Zandvoort ontvangen.
Dat gebeurde in zijn woning in Culemborg, in aanwezigheid van wéthouder Van Caspel.

' ZANDVOORT - Het post' kantoor Zandvoort heeft
met ingang van 16 mei een
l eigen filateliestempel. De
afbeelding daarop is van
het raadhuis.
Men kan één keer in de
maand op het postkantoor terecht voor het stempel en wel op
de derde woensdag van 10.00 tot
12.00 uur, op 16 mei voor het
eerst. Aan het apart staande filatelieloket kan men dan zijn post
laten afstempelen met een tekening van het Zandvoortse raadhuis. Het stempel heeft dezelfde
functie als het dagtekeningstempel. Voor degenen die alleen
een postzegel (minimaal 55
cent) met een stempel willen,
zijn er in beperkte mate ook
speciale filatelie-kaarten verkrijgbaar.
Het stempel is aangeleverd
door PTT Post Filatelie te Groningen. Op het Zandvoortse
postkantoor is men er erg enthousiast over, omdat dit toch
als een bijzonderheid wordt gezien. Alleen gemeenten waar
een apart filatelieloket te vinden is, komen in aanmerking
voor een eigen stempel. Dat zijn
er zo'n 220, maar nog lang niet
allemaal hebben een eigen stempel.

Door de dodenherdenking
n
zijn 32 namen bekend geO
worden van Joden die in WO II werden afgevoerd en nooit meer terugkwamen.

Legpenning voor
Machielsen

Jong geleerd...

Eigen stempel
voor Zandvoort

Medewerkers van het illegale
«5
blaadje De Kleine Patriot her*5
dachten zaterdag gezamenlijk de
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.

met nieuwe adviezen komt, anders
sta ik klaar met mijn vinger", zegt
hij, de rechter wijsvinger opheffend.
VVD-raadslid Jaap Methorst heeft
het nieuwe college schriftelijk om
een uitspraak gevraagd over juistheid of onjuistheid van de gegevens
in het raadsvoorstel. Hij vraagt op
korte termijn te onderzoeken of genoemde 'Zandvoortse instellingen'
zich inderdaad wel bereid verklaard
hebben om in de programmaraad
van De Branding zitting te nemen.
Vervolg op pagina 3

Milieu-inspectie
voorziet sluiting
van het circuit
ZANDVOORT - De kans is ëist, zoals riolering en vloeistofdichvrij groot dat de provincie te bodembedekking. Het provinciNoord-Holland tegen het 'ille- aal bestuur heeft de activiteiten echmilieu-hygiënische
gale' interim-circuit van Zand- ter zonder enigelaten
plaatsvinden,
voort maatregelen moet ne- voorzieningen
men. Dat zegt Marjan van Gie- ondanks herhaalde adviezen".
zen van de Inspectie Milieuhygiëne Noord-Holland van het
Winnen
ministerie van VROM.
Het zal overigens nog wel even duren voordat de Raad van State zich
De Inspectie heeft bij de Raad van over het beroep van de Milieu-inState beroep ingesteld tegen de wei- spectie zal buigen. "Maar als de zaak
gering van Gedeputeerde Staten om voor komt is de kans erg groot dat
bestuursdwang toe te passen tegen we deze winnen. Anders zouden we
het circuit. De kans dat het circuit er niet aan begonnen zijn", zegt Mardan gesloten wordt is groot. Bij de jan Giezen van de Milieu-inspectie.
provincie zelf is inmiddels een ArobOok de Dienst Milieu en Water
-procedure gestart, waarover bin- van de provincie heeft er bij GS op
nenkort een hoorzitting wordt ge- aangedrongen stappen tegen het cirhouden. Ook heeft de Milieu-inspec- cuit te nemen, hetgeen zou beteken
tie de Officier van Justitie gevraagd dat dit gesloten zou moeten worden,
strafrechtelijke stappen te onderne- omdat de vereiste maatregelen erg
men tegen de Stichting Exploitatie duur zijn. "Het ligt in het college van
Circuit Park Zandvoort.
Gedeputeerde Staten erg moeilijk.
Milieu Gedeputeerde Geert De Boer
is het wel met ons eens, maar een
Bodembedekking
meerderheid in het college vindt be"De bouwactiviteiten op het ter- stuursdwang een te zwaar middel",
rein van het circuit Zandvoort zijn zegt Jeroen Vrijburg van deze
in mei 1989 begonnen", aldus de Mi- dienst.
lieu-inspectie. "Op dat moment was
een ontheffing op grond van de provinciale Verordening Grondwater- A-status
beschermingsgebieden niet verVolgende week of de week daarop
leend. Deze ontheffing is nodig in bespreken de gedeputeerden een
verband met de drinkwaterwinning. ambtelijk stuk over de kwestie. InHet interimcircuit is gelegen in zo'n middels is ook duidelijk dat de Migebied. Door middel van die onthef- lieu Effect Rapportage over de A-statïng hadden bodembeschermende tus van het circuit niet voor begin
voorzieningen kunnen worden ge- 1991 gereed zal zijn.

Natuurlijk,

' krant moot ik hebben.
Omdat ik graat; wil weten wat /.ich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xanilvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.
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D maand f 4.-KI*

D kwartaal l l-i.-

D halfjaar f 25.50 D jaar f -id* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postaboniu'es gelden

andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: OJO-MiS.l.xOO.
Stuur de/e bon in een open envelop naar

• De kleine bomschuit hangt vóór in de kerk. Op de foto ook de heren Paap
en Van den Bos die samen met Van Bavelgem het schip op zijn plaats
hebben gehangen. Op de kleine foto is te zien dat de Bomschuit Bouwclub
geen half werk heeft afgeleverd.
Foto: Beriott

Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Danielle
Hartelijk Gefeliciteerd
De Familie

uw drukker voor:

Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

drukkerij van petegem b.v.

OOK NAAR MAAT

Als jc hart open staat voor de
ander, is er altijd ware liefde.
Daarom trouwen

Yvo Bos
en

Heien Keur
op dinsdag l 5 mei a. s. om 1 4.00 uur
in hef Raadhuis van Zandvoort. De
kerkelijke inzegening vindt plaats om
l 5.00 uur in de Opstandingskerk,
Koediefslaan 76 te Heemstede. Adres
Vlugthovenstraat 10, 2071 AX
Santpoort.

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Johannes van Routeren
echtgenoot van E. E. Florentinus
op de leeftijd van 62 jaar
Zand\ oort:
E. E. van Kouteren-Florentmus
Ronald
Marcella en Marcel
Rudi
Richard
Raymon en Wendy

Openbare vergadering commissie Financiën
De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.

Wie heeft dinsdag
8 mei tussen
12.00-13.30 omg.
Linnaeusstraat
mensen met een
T.V. toestel
zien lopen?

tel. OZ507-13585

VJIvJL.r*' 1 mei wordt weer
aangevangen met golf-instructie
voor beginners op het binnenterrein
van Sportfondsenbad Schalkwijk
aan de Zwemmerslaan

lp ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg183 TH. 023-315 855 (DAG EN NACHT)

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

Inl.: C. VISSER,
02507-14614 (na 20.00 uur)
Y. FLEERS, 02507-15088

REST. QUEENIE
Kerkplein 8

CHRIS HARDENDOOD

vraagt
k*************************************

1950
r.k.s.v T.Z.B.
40 jaar in Beweging

40
jaar

Fa. Gansner & Co.

en

HUISH. HULP
1 ochtend
per week

na 18.00 uur.

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

Softbal
40

Tel. 12888

jaar

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

telefoon 023-385478

Voetbal

Gevraagd

2041 TJ Zandvoort, 9 mei 1990
Celsiusstraat 221

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

023-315855

ƒ15,- per 30 min.; ƒ30,- p. uur

Tel. 02507-13599

Bedroefd om zijn heengaan, maar heel dankbaar
voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij
U kennis van het overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Gemeente Zandvoort 16 mei gesloten
Alle afdelingen van de gemeente zijn woensdag 16 mei 1990 in verband met het gemaentelijke Sectorenspektakel voor het publiek gesloten.

tijdstip : maandag 14 mei 1990,20.00 uur
plaats : Raadhuis

Getuigen gezocht!

Terraskelners

t

'ummmi

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Word nu LID
Bel voor inl.
02507-12514
of 14066

enz.

1990

Deskundig advies.

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

***************************************i

De gemeentereiniging haaltzaterdag 12 mei 1990 klein chemisch afval, glas en oud papier op m de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald.
Welke producten kunt u meegeven?
- batterijen en accu's
- fotochemicalien
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oud papier.
Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de straat, maar
geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens de normale grof-vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer 61400.

Hinderwetvergunning
(art. 33, eerste lid W.A.B.M.)
Bij burgemeester en wethouders is ad 1. op 11 september 1989 en ad 2. op 12 oktober
1989 een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Hinderwet ingekomen van:
1. S.F.S. EI-Elimi te Zandvoort - tot het oprichten en in werking hebben van een snackbar/
shoarmazaak, gelegen aan de Burg. Engelbertsstraat 80 te Zandvoort;
2. l. Iwan te Amsterdam - tot het oprichten en in werking hebben van een pizzeria/ltaliaans eethuis, gelegen aan de Boulevard Barnaart 20 te Zandvoort.
Burgemeester en wethouders hebben de beschikking op de hierboven genoemde aanvragen niet binnen de, ingevolge artikel 43, eerste lid, geldende termijn van zeven maanden na de datum van de ontvangst van de aanvraag gegeven.

Voorgenomen Hinderwetvergunningen
(W.A.B.M.)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om positief te beschikken op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben
van een:
- snackbar/shoarmazaakaan de Burg. Engelbertsstraat 80 in Zandvoort;
- croissanterie/snackbar aan de Kerkstraat 22/1 in Zandvoort;
- pizzeria/Italiaans eethuis aan de Boulevard Bamaart 20 in Zandvoort.

• De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
• Zandvoort, alwaar bezoek is op zaterdag 12 mei
' van 19.30-20.00 uur. De Eucharistieviering zal
plaatsvinden op maandag 14 mei 1990 om 09.45
in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort,
waarna de crematie zal plaatsvinden om 11.30 in
het Crematorium Westerveld te Velsen.

De ontwerp-beschikkingen en stukken die op de aanvragen betrekking hebben liggen
van 11 tot 25 mei 1990 ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het
kantoor is op werkdagen geopend van 9.00-12.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het crematorium.

De stukken liggen tijdens openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
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T. A. H. Wijnand
tandarts
vrijdag 11 mei geen spreekuur.
Voor dnngende spoedgevallen tel. 15832

C. A. Jagtenberg
Huisarts

Aangevraagde bouwvergunningen

DOE DE DINGEN DIE JE OPA EN
D
DOEN.OPENEENEUROSTYLE-REKENING
PIN-code, Eurocheques, sparen en betalen met één ickening, 'n bijzonder hoge lente.
Daarnaast reisaanbiedingen
en allerhande kortingen door
heel Europa op
hel gebied van

AFWEZIG

van 14 mei t/m 22 mei
Waarnemers de huisartsen
Anderson tel. 12058
Weenmk tel. 12499

ADVERTENTIES

muziek, sportmanifestaties
en festiviteiten, 'n Volwassen
rekening dus. Bedoeld voor
jonge 'Europeanen', van 15
tot 25 jaar. Als je nu een

60B-90:
•>61B-90:,
62B-90:

kunt,deze aanvragen jnzien bij de afdeling Bouw- en Milieu, Raadhuispleifl4. op dinsdag-eh vrijdagmorgen'van'9'.OQ-T2.30 uur gedurende één week ha' verschTjrién van dit
blad.

,[ü
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Grote Krocht 12-14
2042 LW Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

veranderen restaurant
bouw appartementengebouw
bouw zolderverdieping

Boulevard Barnaart 16
Bramenlaan
Fazantenstraat 12

{U
1

EUROSTYLE-iekening komt
openen bij ons kantoor krijg
je de CD 'Oil tbr the Bones'
cadeau. Met 15 tophits die
zelfs opa weer lenig krijgen.

ENZEGilüEIBIJDE

De aanvragers, degenen die bezwaar hebben gemaakt naar aanleiding van de aanvraag
en een ieder, die aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest, kunnen tot
genoemde datum naar aanleiding van de ontwerp-beschikking schriftelijk bezwaar maken.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

[

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

Verleende bouwvergunningen
38B-87:
21B-90:
28B-90:

Prof. Zeemanstraat 15
Max Planckstraat 36
Herman Heyermansweg 4

uitbreiden woning
bouw loods
plaatsen terrasmuur en tuinhuisje

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

10 mei 1990

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
Stationsstraat lOa: Bovenwon. nabij strand.
Ind. entree, gang, woonk. (28m2), 2 sl.k. mod.
witte keuken, badk. met ligbad, wastafel, toilet,
c.v. Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.
Piet Leffertsstraat 40: Tussenwon. met voor-en
achtertuin, achterom, opp. 169 m2, md. entree,
hal, toilet, ruime woonk., keuken, kelderkast, Ie
et. 3 slaapk., badk. (douche, wastafel), vlienng
bereikb. via vlizotrap, c.v. Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Patrijzenstraat 44: vierkam. maisonnette, balkon z/w, terras zuid, ind. beg.gr. ruime slaapk.,
wastafel, bergk., Ie et. entree, hal, woonk., keuken, 2 slaapk. met vaste kast, badk. met douche,
serv.k. ƒ410,- p.m. Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 59/13: Vierkam.app.
op 4e et., ind. entree, hal, toilet, woonk., 3
slaapk., badk. (douche), keuken, balkon z/o,
serv.k. ƒ 375,- p.m. Vr.pr. ƒ 155.000,- k.k.
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OPEN HUIS
Celsiusstraat 185, zaterdag 12 mei van 14.0016.00 uur. Halfvr. won. m. garage, gr. voor- en
achtertuin. Ind. gr. hal, toil., gr. eetkeuken m. mb.
app., woonk. (40 m2) m. parket en o.h., Ie et.
badk. m. ligb., douche, toil., 4 sl.k., 2e et. gr. sl.k.
en berg. bouwj. 1974. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k. Van
Schaik mak. o.g. 02507-12944.

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G,

vvenmnl
zoekt met spoed

KOKS
* * * KELNERS
SERVEERSTERS

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

'ti bij
,L,ri i n ui i i j m r r .
uu M i l l i u t a t i t ' Suius koiiu'ii /r nii't
l ii dat t e r w i j l hi'i'1 veel borkhandrls
^ HU < rii paar dubbelt]^ n\\ .l
Komci ril'

Hogeweg 56 a ' 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Bij Impodra is het de hele maand
moederdag.
Wal doen slimme vaders deze
maand? Die gaan naar Impodra.
Want daar hebben ze bij de likcuren Safari, Kahlua, Peachtree en
Grand Marnier echte handgemaakte
bonbons. En dat betekent dus een
dubbele verrassing met moederdag.

Inl.: tel. 12994
Haltestraat 3 Zandvoort

Grand Marnier
rouge
0,70 liter
Kahlua
0,70 hier
Peachtree
0,70 liter
Safari
0,70 liter

DE FAVAUGEPLEIN
Modern vierkamerappartement in recentelijk
gerenoveerd flatgebouw, op 4e etage aan
boulevard met prachtig uitzicht op zee en
strand. Gang, woonkamer/eetkamer met
balkon, moderne keuken incl. apparatuur, 2
slaapkamers, toilet met fonteintje, douche,
garderobekast.
Appartement wordt aangeboden met
elektrische zonwering en luxaflex. Flatgebouw is
v.v. elektronische beveiliging en een traplift.
Eventueel garage te koop aan het Burg. van
Fenemaplein.
Vraagprijs ƒ 230.000,- k.k.

H. W. COSTER BV
Aankoop Verkoop Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Inspirerende winkels
vol drankjes

ervaren en onervaren

MAKELAAR o.g.
BOUWKUNDIGE
TEL 02507-15531

32,95
24,95
14,95
16,95

Verhoeven

EET"

Courvoisier ***

21,95

0,70 liter

34,95

Canadian Club
whisky
11,70 liter
26,95
Boomsma Vlierbcssen
hele liter
14,95
Siebrand
akohol vri|e likeuren
0,50 liter
2,98
Calvet Reserve
rouge 0,75 liter

CÏS

11,95

Calvet Reserve
blanc 0,75 liter
9,45
1988 Coteaux du Langedoc
Montpeyroux
5,95
Niersteiner
Gutes Domtal
4,45
Listcl

NVM

niuge /blanc/gris de gris

Lindeboom Pilsticr
krat 24 \ 30 cl

Met een Micro komt uonder de mensen.

5,95

17,98

Geldig van 10 mei tot en met 30 mei 1990.

Zandvoort. Kerkstraat l 2a
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Kampioenselftal Zandvoortmeeuwen 51948

Nieuw concert
Toonkunstkoor
ZANDVOORT - Toonkunstkoor Zandvoort geeft morgen,
vrijdag 11 mei, een concert in
de Hervormde Kerk aan het
Kerkplein, aanvang 20.15 uur.
Op het programma staan werken
van J.M. Haydn en W.A. Mozart. Requiem Solemne van eerstgenoemde
en Te Deum en Regina Coeli, beide
van Mozart. Als solisten treden op
Clara de Vries, sopraan, Bernadette
Bouthoorn, alt, Paul Endendijk, tenor en Hans van Heiningen, bas.
Harm Harhuis bespeelt het orgel.

oog en oor
de badplaats door
CH7#'

-^•<~<"/-,^,

M.

Op de oude foto van deze week staat het kampioenselftal van Zandvoortmeeuwen 5 uit 1948. De fot is ingezonden door Jan Molenaar.
Staand van links naar rechts: K. Visser, O. Paap, W. Vader, J. Molenaar, J. van
Duijn, B. van Vliet, Arend Paap.

Zittend van links naar rechts: W. van der Moolen, E. van Etegem, H. Bukker, M.
Hagtveld, H. Bos.
Bezitters van oude groepsfoto's kunnen deze geplaatst krijgen in het Zandvoorts Nieuwsblad. Inleveren aan het kantoor, Gasthuisplein 12. Na plaatsing
ontvangt de inzender een extra afdruk.

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

Fotokring zette Zandvoorts
casino op de gevoelige plaat

Alle kandidaten lokale omroep 'piraten'
Gaarne onderschrijf ik het ingezonden stuk van de heer W. Leminers over de heer S. Paagman en
zijn
omroep De Branding. Voor
D
aagman is een ieder die belangstelhng toont om als zendgemachtigde
e worden toegelaten op een lokaal
omroepstation waarop Paagman
zelf zijn zinnen heeft gezet, een piaat. Tijdens de hoorzitting die het
Commissariaat voor de Media destijds in het Heemsteedse gemeenteluis hield om een kandidaat voor de
lokale omroep in Heemstede aan te
wijzen, werden de mensen van de
indere kandidaat, de Stichting Algemene Lokale Omroep Heemstede
ALOH), ook als piraten aangeduid.
"Nee", zo hield Paagman mr. A.
Geurtsen van het Commissariaat, de
burgemeester en de aanwezige
aadsleden voor: "De Branding heeft
;rvaring van ruim 20 jaar, meer dan
veertig vakkundige medewerkers,
zeven complete omroepstudio's en
onderhoudt een nauwe samenwerlung met de Vereniging Lokale Omoep Haarlemmermeer (VLOH)".
Op grond van deze uitspraak en
mede door de goedgelovigheid van
de fractieleider van de WD, de heer
H. Bleekemolen werd De Branding

als zendgemachtigde toegelaten. Al
spoedig zou blijken dat de mededeling van Paagman grootspraak was.
Een man die zo in de lucht komt is
zelf een piraat. De resterende jaren
dat de vergunning nog geldig is, zitten Bennebroek en Heemstede opgescheept met De Branding. Als
Zandvoort een oprechte en pluriforme omroep wil, weet ze voor wie ze
moet kiezen. Oh ZOO!
V.C. Klep
Heemstede

plechtig stuk, precies in de sfeer van
deze bijeenkomst.
De organist tracht, door tweemaal
een zacht akkoord aan te slaan, het
lawaai dat de bezoekers produceren,
wat te verstommen. Dat lukte niet,
en omdat nu eenmaal 'orgelspeF was
aangekondigd, is hij maar gaan spelen. Veel voorafgaande studie resulteerde in een goede uitvoering. Echter, de herrie in de kerk verstomde
niet, zelfs niet een klein beetje, en de
speler kon z'n eigen spel nauwelijks
horen.

Hij vraagt zich af wat dat toch is.
Wordt orgelspel beschouwd als een
soort café-achtige achtergrondmuziek? Op z'n zachtst gezegd was dit
onbehoorlijk. Wanneer het koor • Het Zandvoortse casino blijkt foto-geniek.
Dodenherdenking, 4 mei 1990. De prachtig zingt is iedereen stil, en de
Foto G v Zwieten de Blom
Hervormde Kerk vult zich langza- sprekers worden aandachtig beluismerhand met bezoekers die het ge- terd.
het Gemeenschapshuis in ZandZANDVOORT - De Fotokring in
past vinden deze dag in gezamenlijvoort.
De organist is wel wat gewend Zandvoort brengt deze maand
ke herdenking te besluiten. Het programma vermeldt als punt één: or- voor aanvang van een kerkdienst, het Casino-gebouw op artistiek Door middel van onderlinge opgelspel, dit op verzoek van de organi- maar bij deze gelegenheid verwacht- wijze in beeld. Tot en met 30 drachten en discussies over de resulsatoren. Buxtehude, Passacaglia in te hij wat meer piéteit. Jammer, mei exposeert de kring in het taten stimuleren de leden elkaar. De
d. Dit is een der mooiste orgelwer- punt één van het programma is der- Casino.
jaarlijkse climax van de Fotokring is
ken ooit geschreven, gebaseerd op halve zinloos. Uw organist.
de december-tentoonstelling in de
Gerard van Zwleten de Blom
een motief uit het Onze Vader van
bibliotheek. Door het lidmaatschap
de componist Werkmeister. Een
Haarlem Er zijn twintig foto's te zien die ge- van de Bond van Nederlandse AmaVerenigingen
maakt zijn door de leden van de Fo- teurfotografen
tokring Zandvoort. De foto's zijn het BNAFV neemt de Fotokring regelresultaat van een onderlinge compe- matig deel aan competities van het
titie van de leden met het Casino-ge- rayon Kennemerland, zowel met
zwart-wit, kleur en dia's. "Aan de opbouw als opdracht.
dracht tot fotograferen van het mte260 in Overveen. Woensdag wordt er voortse Postzegelclub vanaf 19.30
De Fotokring Zandvoort bestaat ressante Casino-gebouw is met v.eel
samen gegeten in restaurant Brink- uur een snuffelavond in het Ge- dit jaar precies veertig jaar. De kring plezier gewerkt, en de gelegenheid
op de Grote Markt in Haar- meenschapshuis aan de Louis Da- telt, met een vrij kleine groep van tot exposeren ter plekke wordt bijDe bridgeclub van Vrouwen Van- mann
Volgende week donderdag om vidsstraat. Inlichtingen over de amateur-fotografen, twaalf leden. De zonder op prijs gesteld", aldus voorNu besluit maandag om 12.30 uur lem.
10.30 uur is er Zomerkontakt/koifie- snuffelavond zijn te verkrijgen op de vereniging houdt haar clubavonden zitter G. van Zwieten de Blom.
het winterseizoen met een feestelij- -ochtend
in Dreefzicht, Fonteinlaan telefoonnummers 13241 of 16456.
te eind-drive. Dinsdag om 14 uur l in Haarlem.
wordt in Hotel Triton een lezing gehouden door de Stichting Veriditus
sver de toepassing van aromatische
Zaterdag 19 mei organiseren tien>n etherische oliën, waarvan parfum
Volgende week dinsdag van 14 tot
motortoerclubs, waaronder
wel de beroemdste is. Volgende 15 uur kunnen belangstellenden tallen
de Motor- en Autoclub Zandvoort
ZANDweek donderdag om 8 uur vertrekt zich in het Gemeenschapshuis in- van
10 tot 16 uur de Nationale Mo- VOORT - 't
3c vereniging met de bus vanaf het schrijven voor de dagtocht naar Hat- tortoerdag.
OP tal van plaatsen in Stekkie biedt
3emeenschapshuis voor de voor- tem een week later. De prijs voor het land kunnen
motorrijders star- de jeugd van 6
laarsreis naar het Oostenrijkse Lan- deze tocht bedraagt 58 gulden, min- ten voor een toertocht
van ongeveer tot en met 12
teck. Diezelfde dag verzamelen an- der dus dan eerst was aangekon- 100 kilometer.
leren zich om 10 uur op de Rotonde digd. In Hattem wordt een bakkerijjaar woensdag
oor een lentewandeling langs het museum bezocht. In de omgeving
een spannentrand.
van Heino wordt een Sallandse kofde
middag
fietafel geserveerd, waarna het AnWomen's Aglow Fellowship, de met kinderton Pieck Museum in Hattem wordt wereldwijde interkerkelijke organi- theater. Het
bezocht.
satie, houdt volgende week donder- stuk heet 'De
De Nederlandse Vereniging voor
dag van 9 tot 11.30 uur een bijeen- Tovenaarsluisvrouwen houdt dinsdag om
komst in Die Raeckse 1-3 in Haar- leerling'
en
1.30 uur een Wandelkontakt in holem. Spreekster is Zwaantje Kooy. het duurt van
el Roozendaal, Bloemendaalseweg
Vanavond organiseert de Zand-

Overpeinzingen
van een organist

VERENIGINGSNIEUWS

Vrouwen VanNu

ANBO-dagtocht

Motorclub

'De Tovenaarsleerling'

Women's Aglow

Huisvrouwen

Postzegelclub

(ADVERTENTIE)

Dubbel genieten van
moederdag,
Met Hema foto's ki ijgt u prima kwaliteit voor een haarscherpe prijs. Nu bij elk duopak Hema
Super SR kleurenfilms: waardebon met 3.75 korting op ontwikkelen en afdrukken. Kleinbeeld 100 ISO 2 x 2 4 opnamen!4.50,2x36 opnamen 17.50 en pocketfilm 200 ISO, 2 x 2 4
opnamen 11.50. Diafilm 100 ISO, 2 x 3 6 opnamen 23.50 met 3.50 korting op diapnnts.

.HEMA Denormaalste zaak van de wereld-

twee uur tot
kwart
over
drie. De toegang
kost
ƒ2,50.

'

_

<

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

steld worden dat het Oranje-commité uitstekend werk heeft verncht.

Wanklank

Verzamelbeurs
sluit
seizoen
ZANDVOORT - In het

Volgens de organisatoren is er
weer een uiterst gevarieerd aanbod
aan artikelen op deze moederdag:
postzegels, speldjes, lucifermerken,
ansichtkaarten, munten, grammofoonplaten, poppen, sieraden en boeken.
De Verzamelbeurs komt het nieuwe seizoen weer terug. De organisatoren gaan dan op dezelfde voet verder en zoeken daar nu al nieuwe objecten en rariteiten voor. Voor inhchtingen kan men bellen: F.L. Tervelde, tel. 12303 of G.H. v.d. Eijken,
tel. 14234.

•

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

Koor en solisten worden begeleid
door het Amsterdams Begeleidmgsorkest. Het geheel staat onder leiding van Frans Bleekemolen.
De entreeprijs bedraagt ƒ12,50 en
de kaarten zijn in de voorverkoop te
verkrijgen bij leden van TOZ of 's
avonds aan de kerk.

Gerneenschapshuis aan de L. Davidsstraat wordt zondag 13 mei
de laatste Verzamelbeurs
Zandvoort van het seizoen gehouden. Deze duurt van 13.00
tot 17.00 uur.

'S *,

Strandgenoegen
Al weken lang worden wij verwend met prachtig weer. Zomerse
temperaturen zijn dit jaargetijde
allang geen uitzondering meer. De
ondernemers in het dorp en de
strandpachters varen er wel bij.
Afgelopen weekend was het langs
onze kust weer een drukte van belang. Bleke borsten hebben plaats
gemaakt voor bruinvertarande torso's. Terwijl de volwassen zonaanbidders zich koesteren in de stralen van de 'koperen ploert', vermaken de kinderen zich al spelend in
het zand. Een aandoenlijk taf e-"
reel, waarbij de camera natuurlijk
niet onberoerd kan worden gelaten.

De enige wanklank tijdens deze
feestelijkheden werd veroorzaakt
door enkele volwassen inwoners
die tijdens de rommelmarkt met
hun 'negotie' een plaatsje hadden
opgezocht tegenover het busstation aan de Louis Davidsstraat.
Nadat de markt was afgelopen
verlieten deze lieden zonder blikken of blozen en met achterlating
van een grote berg rommel hun
stek en vertrokken spoorslags
naar huis, zonder zich te bekommeren over het feit dat de buurtbewoners deze troep voor hun
deur zelf op moesten ruimen. Een
slecht voorbeeld voor de jeugd,
dacht ik zo.

Jaarmarkt

Meer dan tweehonderd handelaren zullen aanstaande zondag 13
mei weer acte de présence geven
tijdens de jaarlijkse markt op de
lokatie: Louis Davidsstraat, Grote
Krocht en Prinsesseweg. De Zandvoortse Ondernemers Vereniging
(ZOV) tekent ook nu weer voor de
organisatie. Volgens Henk Oonk,
een van de organisatoren van dit
evenement, zal het behoorlijk
druk worden op deze dag. Hij verwacht weer vele tienduizenden bezoekers uit de hele regio. "Het
aanbod van verschillende artikelen is dit jaar enorm", laat de tevreden ondernemer aan de Grote
Triest
Krocht weten. Bijous, bloemen,
De brief die mij deze week be- kleding en allerhande huishoudereikte heeft mij aan het denken lijke artikelen zullen door een grogezet. De inhoud van het epistel te schare verkopers uit binnen- en
moet ook u niet onberoerd laten. buitenland aan de man gebracht
Een Zandvoortse inwoner schreef worden.
mij het navolgende verhaal. 'Tot
Ook de inwendige mens wordt
groot verdriet van de gedupeerde daarbij natuurlijk niet vergeten.
is vorige week uit de tuin van een Saté- en braadworstverkopers, ijsoude invallide dame nabij het venters en vishandelaren moeten
Huis m het Kostverloren een bloe- aan deze jaarmarkt weer een extra
menzuil ontvreemd. Het ding dat dimensie geven, evenals de verde vorm heeft van een boom- schillende atracties waaronder
stronk met daarbovenop een bloe- een Road-show en het Veronica
menmand, is van beton. De bloe- promotieteam. Gelet op de weersmenmand was gevuld met viool- verwachtingen voor het komende
tjes. Het geheel is ongeveer 60 cm weekend (overwegend droog en
breed en plus-minus 120 cm hoog. niet te warm) lijkt een bezoek aan
Er zijn twee personen nodig om de dit evenement dan ook alleszins
zuil te vervoeren'.
gerechtvaardigd. De markt duurt
'De eigenaresse kan alleen van- van 13.00 tot 19.00 uur.
uit haar rolstoel van haar tuintje
genieten en is zeer gehecht aan het Poddik
stuk. Wie kan zo ongevoelig zijn
Je hebt zo van die typisch Zandgeweest om dat ding te ontvreem- voortse
woorden, waarvan de herden, of wie heeft deze zuil ergens komst niet meer te achterhalen
in een tuin zien staan. De bejaarde lijkt. Deze week werd ik door een
dame is zeer verdrietig over het oudere Zandvoorter opgebeld met
gemis van haar pronkstuk'.
het verzoek eens uit te zoeken
U zult begrijpen dat ik graag ge- waar
het woord 'Poddik' vandaan
volg geef aan de smeekbede van de komt. De betekenis is bij de meesverdrietige dorpsgenoot om te te Zandvoorters wel bekend. Het
trachten deze zuil weer bij haar was vroeger een scheldnaam voor
terug te laten bezorgen. Misschien het katholieke gedeelte van de
dat de daders na het lezen van dit Zandvoortse bevolking en sommiartikel alsnog spijt krijgen van ge oudere inwoners hanteren deze
hun daad. Mocht u weten waar het uitdrukking nog steeds. Onze meeigendom van deze bejaarde zich dewerkster, mevrouw Kraanop dit moment bevindt, dan wordt -Meeth, Zandvoortkenner bij uitu verzocht contact op te nemen stek, kon geen verklaring geven en
met Mevrouw A. Gerritsen, Quar- ook informatie bij de oudere
les van Uffordlaan nummer 12, te- Zandvoorters leverde tot nu toe
lefoon: 15330.
geen enkel resultaat op. Zandvoort kent vele uitdrukkingen die
Slecht voorbeeld
in de vergetelheid dreigen te geraDe feestelijkheden rond komn- ken. Zonde eigenlijk.
ginnedag en bevrijdingsdag zijn
Vandaar dat ik een beroep doe
weer voorbij. Geloof het of niet. De op uw geheugen om zodoende
reacties vanuit het publiek waren eens een lijst samen te stellen van
zeer positief. Door het zomerse alle typisch Zandvoortse woorden
weer was er tijdens de 5 mei vie- en uitdrukkingen en hun betekering weinig animo voor de ver- ms daarvan. Als u mij daarbij dan
schillende evenementen. Voor het ook nog de herkomst van deze
rodeo-rijden op de Prinsesseweg, woorden kunt geven zal ik zorgen
het straattekenen op de speel- dat dat deze voor het nageslacht
plaats van de Hannie Schaft- bewaard blijven
school en de rommelmarkt m het Dit was het weer voor deze week.
centrum was maar weinig belang- Blijf gezond, tot de volgende week.
stelling. Desondanks kan toch geBRAM STIJNEN.
(ADVERTENTIE)

Voor't leukste cadeau
moet u zondag moeder
even mee uit nemen,
Moeders worden zondag in de l lolland Casino's extra
verwend met'n uniek kookboek "Met Holland CaMiio's aan
tafel" is 'n prachtige uitgave vol vernissende iceepten

De Tovenaarsleerling
gaat
over een jongetje
dat als bedelaar
bij toeval in het
kasteel van een
grote tovenaar
terecht
komt.
Deze heeft nog
een knecht nodig en neemt het
jongetje aan als
zijn leerling. Op
een nacht, als hij
op het kasteel • De tovenaarsleerling, een spannende voorstelling
moet
passen, voor de jeugd.
wordt zijn hulp
ingeroepen door een hond die buiten Aad Wieman, met behulp van dia's.
staat en het ontzettend koud heeft. Regie Cees Bavius, geluid en fotoOm hem van een gewisse dood te grafie Hans Christen, techniek Dick
redden moet het jongetje wel de ver- Frederiks, kostuums Daan Wieman,
boden kamer van de tovenaar betre- adviezen Ria Uzelenberg en Koos
den. Maar hij kan elk moment be- Wieman, 't Stekkie is te vinden op
Celsiusstraat 190 grenzend aan de
trapt worden...
'De tovenaarsleerling' wordt ver- Van Pagéehal, bij het winkelcenteld en - pantomime - gespeeld door trum Zandvoort-noord.

En natuurlijk kunt u haar daarvan meteen 'n voorproefje geven in
één van onze sfeervolle restaurants
Dus wie moeder wil verrassen
met een \\el heel bijzondere
moederdag, is zondag
vanaf 14 oo uur van harte
welkom

-HOLLAND
Q\SINO'S
In de l lolland Casino's kom je ogen tekort.
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Videotheek

DOMBO

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15 00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297723-111 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
* Plaatsing is ook mogeli|k in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant. De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ 6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
* Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
e BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Huwelijk en
kennismaking

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
'•">
tel. 02507-12070 .3

'4

de nieuwstèj
dagfilms

ƒ 7,50 p.d.
ROAD HOUSE

INDERDAAD,
LIMOUSINE IS EEN
FRANS WOORD.

OLD GRINGO
WHO'S HARR1

LEVIATHAN

HOLDS-BARRED

*** '."'^n

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Unieke recreatietum 1900m2
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan in natuurgebied aan uitvaart
Parasol Reis- en Contacten- naar de Loosdrechtse Plasdub 023-356840 (infoband) sen. Tel 070-3858556

Financien en handelszaken

Ambtenarenleningen
BIJ de Landelijke Bemidd. voor Ambtenaren in een halve dag,
ook v. semi-ambt., pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr.

met verlaagd tarief

Vele jaren heeft de ontwikkeling geduurd, vele miljarden francs zijn er geïn-

elektrisch bedienbare vooq^orticrruiten, stuurbekrachtiging en een in de

HERO AND THE
TERROR f!

vcstecrd. Maar het resultaat is ernaar. De Peugeot 605 is een auto waarvoor

hoogte en lengterichting verstelbare stuurkolom. Wilt u meer, dan kan er

(Chuck Norris||j

maar een woord voorhanden is. Inderdaad, limousine. Dit betekent dat z'n

meer. Notehoutcn afwerking, leren bekleding en zelfs regelbare ventilatie

karakter soepel en stil is, z'n rijgedrag onberispelijk, z'n wcgligging subliem

achter. En de techniek? De techniek staat voor niets in de Peugeot 605. Maar

en z'n uitrusting meer dan voortreffelijk. Standaard kunt u ondermeer

dat kunt u het beste zelf ervaren. U bent van harte welkom voor een proef-

rekenen op getint glas, PEUGEOT 6O5. UNE GRANDE VOITLIRE.
j

!

rit in dezc

limousine.

!

605 SLI (199S cm , HO DIN PK/79 CEE kW); 605 SRI (1998 cm , 122 DIN PK/89 CEE kW); 605 SV 3.0 (2975 cm , V6,170 DIN PK/123 CEE kW); 605 SV 24 (2975 cm', V6 24-KLEPPEN, 200 DIN PK/147 CEE kW). AFGEBEELD PEUGEOT605 SV 24.

Ook voor doorlopend krediet. Lopende leningen geen bezw.

L.B.A. - 020-997633
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DE CASSIERE

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Rijksstraatweg 72, Duivendrecht. Ook 's avonds van 19-21 u

Autoverzekering

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Bloemen, planten

V A ƒ75 - DORSMAN
en tuinartikelen
blijft toch goedkoper!
Bel ny 02507-14534.
« Rubrieksadvertentie opgeven7 Zie voor adres en of * T.k. Randna cirkelmaaier
telefoonnummer de colofon met vangbak, m goede staat,
prijs ƒ45. Tel. 02507-13952.
.n deze krant

Divers personeel
gevraagd

Oppas gevraagd/
aangeboden

Horecapersoneel
gevraagd

* Oma Damman gefeliciteerd. Liza, Peter, Hetty.

Receptie?
Feestje?

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Energieke dame van ca 40
Gevraagd:
Kom eens vrijblijvend
jaar, met flair, voor horeca ge* AFWASSER v./h. seizoen
ons fotoboek bekijken.
Oppas
gevraagd
zocht
voor
pannekoekfarm.
(spreken v. Ned. taal is een
3x scheepsrecht
Salaris en werktijden n.o.t k
Broodje Burger
vereiste).
* TOILETJUFWie wil er
Bel direct voor AL uw
FROUW
v./h. seizoen. op Susan en Merel passen Tel. 19498, tussen 16.00 en
Schoolstraat 4
reparaties en vernieuwingen.
schoonmaak/glazenwassen j
* WERKSTER v.d. ochtend- op ma en woe. namiddag? 18.00 uur.
Zandvoort
Ook ander loodgieterswerk.
uren. Leeftijd voor alle vaca- Goede beloning.
Tel. 02507-18789
Bellen voor 10 en na 18 uur:
tures n.v.t. Strandpaviljoen
Personeel
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
Tel. 16973.
* Strandpaviljoen 12 heel 02507-19559 of 02520-21378.
10, Seagull. Tel. 02507-13200.
hartelijk bedankt voor het teaangeboden
rugbezorgen van onze kat
MuziekSjimmie, Fam. Ovaa.
GRATIS
5 REGELS
•
Mg
VERHUISSERVICE. 3 vrieninstrumenten
den met bus. Tel. 832603.
Voor trouwfoto's

Dak lek

SNOWWHITE.

MICRO

Verloren en
gevonden

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
» inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
« aan balie kantoor zijn opgegeven
o verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
o alleen voor particulier gebruik
« het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanteveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
m a a t
b r u i d s l a P 0 n
P
e n
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
3 8
r i e t e n
T e l
0 2
3 4 3
s t 0 e l
k

T e

0 0

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 3,63
2 regels / 3,63
3 regels / 3,63
4 regels ƒ 4,83
5 regels ƒ 6,04
6
7
8
9
10

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

regels
regels
regels
regels
regels

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

Hobby's en
verzamelingen

* Verzamelaar zkt helmen,
foto's van Z'voort per. '40-'45.
P.S. willen die mensen van de
rommelmarkt s.v.p. contact
opnemen'' Tel. 17357.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

GRATIS
Woninglijst van Zandvoort

Adres:

•

* Verloren omg. Tolweg/Patrijzenstraat leesbril m rood * Wie oh wie heeft voor mij
etui, zeer gedupeerd. Tel. een klassefoto Julianaschool
tussen 1924-1930? Herman
02507-15786.
Wessehng. Tel. 023-325793.
* Wij wensen de deelneemOproepen
sters aan onze voorjaarsreis
Mededelingen
een fijne en zonnige week in
Oostenrijk toe! Ver. Vrouwen
van Nu.
* Fam. Paap, Strandpaviljoen 12, de Wurf bedankt, we Wilt u ook u zolder opruimen''
zijn dolgelukkig met onze kat Huur dan een kraam op de
Sjimmie, jullie zijn schatten. grote snuffel- en curiosamarkt m het GrandoradoMenno en Ingeborg.
complex op Hemelvaartdag.
* Gelukkig hebben we een Org. Don, tel. 02943-3602.
feestje te bouwen, Kor en
Mimi gaan vrijdag 11 mei om * Zondag 13 mei Gemeenschapshuis, van 13-17 u. vertwee uur trouwen.
zamelbeurs Zandvrt. Ruilen,
* Heeft u het al gehoord? kopen, verkopen. Inl. 14234 of
Zat. 9 juni concert van het 12303. Gratis toegang.
mannenkoor met een harmonie en vendelzwaaiers op het
Badhuisplein.
Radio/tv/video
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
24 uurs service
adres9 Dat hebben wij voor u!
TV- EN VIDEOREPARATIE.
Inl.: tel. 02907-5235.
Snel en betrouwbaar.
* Hoera' Zij doen het ook1 Meestal thuis gerepareerd.
Wie' Waf Waar? Vrijdag om
Vrijblijvende prijsopgaaf.
twee uur in het Raadhuis worGeen voorrijkosten.
den Kor en Mimi eindelijk een
Tel. 06-52108800.
paar'
Foto Boomgaard
* Hoezee Oma Dammann
Grote Krocht 26.
A.O.W. Jochen, Rik en
Telefoon 13529.
Mandy
UW FILM OP VIDEO
* Ingewijden weten het, an- / 1,75 per minuut met
deren snappen hier niets van, gratis achtergrondmuziek.
maar Inge en Jan Piet vanavond zijn we er weer niet11
* Jan, Klaas, Paul, Ruud,
veel politiek succes voor D66
de komende vier jaar
* Komt u ook zat. 9 juni luisteren naar het concert van
het mannenkoor om 15.00 uur
op het Badhuisplein7
* Kor, vergeet mijn ring niet,
het gaat nu echt gebeuren!
Mimi
* Lia en Kick ze trappelen
van ongeduld-. Nog 133 dagen.
•*• Mimi zet je schrap, vrijdag
samen om twee uur op de
trap.

ƒ 7,25
ƒ 8,48
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

makelaars o.g.
.

Tel. 02507-12614

LIJ

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

Vaar/surfsport

Te koop
aangeboden ,r<
diversen

f oliy MU uo,i.

-u^\ .i'd)

Bankstel, rundieder, d.br.,
DENNIS PAPEGAAIEN
3+2-zits, ƒ350 en rvs aan- een begrip m Nederland. Bel l
rechtblad, 180 cm, dubbel- voor gratis infoboek: 020-1
bak, midden, ƒ 75. Tel. 02507- 665.7658. Inruil en fin. mog.
12867.
Dier-Plezier
* Te koop centrifuge ƒ50;
voor het huisdier dat
poppenhuis ƒ 150; spiegel
kwaliteit op prijs stelt.
met planchet ƒ 25. Tel. 02507Grote Krocht 28.
18637.
* Te koop grastapijt, 10 mtr * Weg. omst. Welke lieve
lang, precies op maat voor mensen willen de allerliefste
balkon flats Keesomstraat, poes van de wereld hebben,
liefst omg. Vondellaan. Tel.
ƒ75. Tel. 02507-18866.
02507-15148.
* Te koop massief grenen
tafel, 1.20x0.65 m, ƒ50. Tel.
Te koop
02507-13858.
gevraagd
* T.k.a. combi-kinderwagen,
pr. ƒ 175; zeer fraaie buggy,
diversen
als nieuw, met zonnescherm,
ƒ100. Tel. 12556.
TE KOOP GEVR.: inboedel* Wie wil een grote doos goederen (kleingoed), boewolrestanten; 1 repr. in lijst, ken, antiek/gr.moederst. sp.
Witte Rozen, Gogh, 55x65 enz. Tel. 02507-12370.
cm, ƒ50. Tel. 02507-13509.

Custom-Made,
surf board,
semi-zmker, 2.95 m, ƒ800.
Zalenverhuur
Tel. 02507-12846.
MARINA MONNICKENDAM
VERENIGINGSGEBOUW
de gezell. jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
De Krocht
beschikbaar. Tel. 02995-2595. Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
Woninginrichting
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

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

Dieren en
-.-, -i dierenbenodigdheden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

INDIANA JONES
AND THE LAST
CRUSADE l

Videotheek

DOMBO

WeekvoordeelSi
5 films 11
voor ƒ 25,- H
een hele weekil

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Werkende jongere zoekt I
WOONRUIMTE in Zandvoort |
of omq. Tel. 071-214266.
• Rubrieksadvertentie? Zie l
voor adres en/of telefoonnr. |
de colofon in deze krant.

Auto's en
auto-accessoires

Gezocht zomerhuis voor jong
werkend stel. Tel. 02507- LANDROVER 109 pick-up
* Te koop een binnendeur, 14830, na 18.00 uur.
1977, technisch 100%, ƒ 4500.
wit, 2 m lang, 83 breed, boven
Rietveld's Autobedrijf, Woermet glas, ƒ45. Tel. 02507-Jong werkend stel zoekt
woonruimte te huur in Zand- den. Tel. 03480-12252.
12536.
voort met eigen k.d.t. Tel. T.k. Peugeot 103 SP, waterTe koop nieuwe witte elektr. 02507-14830, na 18.00 uur.
koeling, mono-shock en vele
oven + gaskookplaat voor inandere extra's. Prijs ƒ650.
bouw (nog m verpakking).
Tel. 02503-33641.
Tel. 02507-19833.
Woningruil
* Te koop wit kinderbedje
Diverse clubs
(Welcome) mcl. goed matras. Koop/won.ruil: aangeb. zonniPrijs ƒ 150. Tel. 02507-17753. ge, ruime 2-kam.flat, k., badk.
T.k. eiken wandkast, 3-delig, m. ligb. Passage, 8e et., uitz. Nette vrouw bezoekt nette
met verlichting, ƒ 1500; mas- zee/dorp. Gevr. ruime wo- mannen. Br. o. nr. 795-76967
sief ronde eiken tafel, uit- ning, liefst omg. watertoren. bur. v.d. blad.
schuifb. -t- 4 eiken stoelen Tel. 02507-14104.
Wendy-foon
met biezen zitting ƒ 1000. Tel. Woningruil: aangeb. ben.Bel
nu de heetste lijn
02507-13388.
won., 2 slp.kam., tuin op z.
06-320.332.77
* T.k.a. tienerbureau met 2 Gevr. won. of flat in Centr.
ƒ0,50 p.m.
laden en lektuurzak, f 60. Tel. Tel. 02507-17835.
14175, Dr Kuyperstraat 2.
Woningruil? Vraag folder of
Zoek je een hete meid?
DE TIPPELBOX:
Wy STOFFEREN 10 bankstel- schrijf m bij Gradelite.
06-320.329.88 (50 cpm.)
kussens inclusief stof voor Bel 080 • 230 009.
ƒ 295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Diversen
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ 5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 ver- WAAIJENBERG B.V., Nederlands grootste fabrikant van overschill. meubelstoff. van ƒ69 dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
soorten meubelen, boten en Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
caravans, zeer voordelig. Alle Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam;
soorten schuimrubber op 08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
maat gesneden. Barkrukken
stoff. incl. stof of leather-look * Gratis af te halen hout voor X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras open haard. Tel. 02507- karnerveitiuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800
ƒ 55. Echt schuimrubberen 13102.
matras met zuiver scheerwol Grote snuffel- en curiosaafgedekt ƒ225. DE VRIES, markt HEMELVAARTDAG 24 - Rubrieksadvertentie opHaarlemmerdijk 168, Amster- mei, Zandvoort in Grandora- geven' Zie voor adres en/of
dam, 020-220981; Ampèrestr. do complex. Kraam huren? telefoonnummer de colofon
n deze krant
10, Zandvoort, 02507-19347. Org. Don, tel. 02943-3602.

BETAMAX films l
huren is houden!
ƒ5,- p. filmr.yi
Videotheek-^

DOMBO l

Movieboxen
ƒ 10,-p. dag f
ƒ40,- p. week..-.$
ƒ80,- p. maand

GEOPEND
DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR
Corn.
l
Slegersstraat 2b <
Zandvoort :*ff
Tel. 02507-1207(1

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

ob Nieuwenhuis: 'Auto's timen kan a la carte'
Een auto die 225 km/uur kan maar dat niet mag, blijft het
ideaal van velen. Auto's die dergelijke snelheden realiseren zijn
echter doorgaans óf onbetaalbaar óf onpraktisch voor wie er een
gezin op nahoudt. Een betere en betaalbare oplossing is het de
vierwieler voor een paar duizend gulden te laten tunen.
Wie kent ze niet? Die doorsneeauto's met het uiterlijk van een bruikikker. Brede bandjes, een stripje
hier, een extra koplampje daar, een
nep GTI-embleem of een vraagteken
achterop. Tegenwoordig zijn de dikke uitlaatpijpjes zeer geliefd omdat
die zouden doen vermoeden dat er
een zware jongen onder de motorkap huist.
Kortom frustaties bij de man in de
straat die zo graag een Porsche had
willen hebben. Of een Mercedes 500
SEC, dat is wat praktischer voor het
gezin en voor de vakanties. Dan kan
er tenminste met 190 km/uur door
Duitsland gekruist worden zonder
dat alles begint te ratelen en te koken. Maar goed, dit ideaal zit er niet
in en dus wordt de Escort maar verfraaid, waar niets mee opgeschoten
wordt als de race-inspiraties bekroond moeten worden. Om aan die

loe eten om af te vallen?

verminderde ontisting bij vermageren
heel normaal. Minder
betekent minder
ulling van de darm en
aardoor zal deze zich
ok minder vaak ledi»n. Om bij een vermajringsdieet een zo
oed mogelijke stoelang te houden, is het belangrijk om
eel te drinken (tenminste anderhalliter per dag), zoveel mogelijk
rodukten te gebruiken die rijk zijn
an voedingsvezel zoals volkorenrood, volkorenknackerbrot, volko-i
enbeschuit, volkorenmacaroni, zilervliesrijst, rauwkost, fruit (soorn die met schil en al kunnen woren gegeten) en peulvruchten. Daaraast is regelmatig bewegen voor
en goede stoelgang als het vermage« een aanbeveling.
Er verschijnen steeds nieuwe vermgeringskuren, -pillen en -poeders
a de markt. Welke zorgt ervoor dat
snel afvalt en slank blijft?
lle kuren, poeders en pillen die zo2el beloven, hebben op een termijn
in één of twee weken ogenschijnik effect. Dit komt doordat in het
egin van de kuur veel vocht vrij-

komt. Na verloop van tijd gaat het
lichaam over op vetverbranding en
dan is het gewichtsverlies veel minder snel. Deze vertraging motiveert
het lijnen niet echt. Daarnaast gaat
vaak de smaak en de eentonigheid
van de kuur tegen staan. Men staakt
de kuur, vervalt weer in oude voedingsgewoonten en komt met dezelfde vaart weer aan.
Langdurig gebruik van preparaten
wordt trouwens afgeraden omdat
dan tekorten aan vitamines en mineralen kunnen ontstaan. Bovendien
loopt een kuur aardig in
de papieren. Daarom
geeft op langere termijn
een evenwichtig samengestelde energiebeperkte voeding het meeste
resultaat en is het beste
vol te houden. Voor het
samenstellen van een
dergelijke voeding kan
een diëtist worden geraadpleegd.
Ook biedt de brochure 'Naar een
paar kilo minder' (nr 150) van het
Voorlichtingsbureau voor de Voe; ding'informatie.. De brochure, is té
.bestellen .door; overmaking van ƒ
3,50 op giro 4323700 van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding in
Den Haag onder vermelding van titel en nummer. Wil men ondanks de
nadelen toch een kuur volgen, dan
kan men het beste een kuur kopen
waarop de aanduiding 'voedingskundig compleet produkt voor gewichtsbeheersing' staat. Een dergelijk produkt voldoet aan de wettelijke eisen en bevat in ieder geval alle
noodzakelijke voedingsstoffen'.
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de
Voeding, postbus 85700,2508 CK 's Gravenhage; Infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen tussen
13.30 en 17 uur, ƒ 0,40 per minuut).

TOEREN

peilen met oude schepen of
)ierbrouwen in Amersfoort
Wandelsafari's, stedentripjes,
'ektochten per kano of zo maar
kker liggend in het gras wat
"hapewolkjes nakijken. Alles
a.n en alles mag deze zomer,
'ierbij wat tips van reisjournaste Leni Paul.
* We schreven het al eerder. Rotrdam wordt steeds leuker en
erkt hard om zijn toeristische ima) op te vijzelen. Wat bijvoorbeeld te
inken van een bezoek aan een van
>'n kubuswoningen bij de Oude Ha'n. Ed de Graaf is eigenaar van zo'n
jzondere paalwoning en u mag van
3tn komen kijken hoe het voelt om
larin te wonen. De 'Krjk-Kubus' is
por het publiek geopend op vrijdag
IP tot 17 uur en in het weekend van
l : tot 17 uur. Toegang ƒ 2,50, kinden tot 10 jaar betalen ƒ 1,50 en groekrijgen korting.
• Bouillon (van Godfried) is een
!erlijk Belgische stadje, gelegen
in een van de vele lussen van de
illige Semois. Je kan er roeien,
temmen, vissen, paardrijden, kaJvaren en veel meer. Ook de uit de
vende eeuw stammende burcht
in Godfried himself is er nog en
terin wordt regelmatig een klanklichtspel vertoond. In Bouillon
erd onlangs de jeugdherberg geoderniseerd en wie meer wil weten
'er Bouillon en zijn schitterende
fageving vol bossen en rotsplaaus moet bellen naar het Belgisch
erkeersbureau, Amsterdam, tel.
0-245953.
Wie het wat te druk vindt bij Van
ogh zou deze zomer eens aan Lugakunnen denken waar in de Villa
vorita een unieke schilderrjverzaeling is te zien van de stichting
>yssen-Bornemisza. Naast Degas,
auguin, Matissen, Monet, Renoir
'k onze Vincent. Speciaal hiervoor
cft de WV Lugano het hotelarngement 'Arte 90'. Informatie:
vitsers Verkeersbureau, tel. 0202033.
Zeilend teruggaan in de tijd. Dat
deze zomer in Zeeland, de proicie met de rijke historie in de
heepvaart. In Zierikzee is de zeiloot 'De Zeeuwsche Stromen' geves-

• Fietsen in Sauerland

tigd die tal van mogelijkheden biedt
om met antieke schepen verkenningstochten te maken. Onder leiding van een ervaren schipper en
zijn maat kan men het water op.
Zeilervaring is niet vereist, maar
lekker wat suffend in een hoekje
naar de blauwe golfen krjken is er
niet bij. Van de deelnemers wordt
verwacht dat zij een handje mee helpen bij het zeilen, hijsen, lieren
draaien, afmeren, sturen en navigeren, zo schrijft de organisatie. Er
zijn ook schepen om duikexpedities
te gaan maken naar oude scheepswrakken op de Oosterschelde.
• Een geurig rosensprookje, dat is
het rozenfestival in het Bulgaarse
Kazanlak. Het lijkt wat ver, duur is
het echter niet, want Bulgarije kent
nog prijzen in de trant van 15 cent
voor een glas limonade, een dubbeltje per kilometer in een taxi en een
postzegel van vijf cent. Op 25 en 26
mei is het genoemde festival, waar
alles die dagen in het teken staat van
de Rosa damacena, een geurig soort
buitenroos.
• Dichterbij en niet zo geurigls het
Hortusweekend in ons eigen Artis
dat op 19 en 20 mei wordt gehouden.
Het thema is stekeligheden en voor
de liefhebbers van cactus een goede
gelegenheid om eens te gaan kijken.
• De vele liefhebbers van atletiek

Fonkelnieuwe Ford

Ford Racing Sport Centre in Wilnis heeft zich erin gespecialiseerd en
niet onverdienstelijk ook. Een dezer
dagen wordt de laatste hand gelegd
aan een blauwe Ford Escort 1.9 RSI.
De auto is nog fonkelnieuw en gaat
dienst doen als demonstratiewagen.
Aan het oog onttrokken bevinden
zich alle technische staaltjes die mogelijk zijn om een simpele Escort te
veranderen in een hongerige huilende wolf. Maar dan wel één in
schaapskleren, want dat de auto in
iets meer dan zeven seconden naar
honderd brult en daarmee de Sierra
RS Cosworth bijna achter zich laat,
is aan niets af te lezen. Met zijn top
225 km/uur overtreft hij de snelste
serie Escort, de RS2000 Turbo, meer
dan ruimschoots.
Laatstgenoemde heeft 132 pk, ter• De Escort 1.9 RSI. Een hongerige wijl
deze getunede versie er 150 onwolf in schaapskleren.
der de motorkap heeft. De RSI accelereert dus de straat kapot, remt en
stuurt direct, reageert in toerental• Onder een motorblok voorzien len snel op het gaspedaal en blijft
van dubbele carburateur die voor de voor alles een 'gewone' gezinsauto.
Bovendien is de 1.9 RSI uitgevoerd
nodige paardekrachten zorgt
Foto's: Wilfried Overwater met een geregelde drieweg katalysator, waarmee hij voldoet aan de
strenge Amerikaanse milieu-eisen.

/OEDING

Met de zomer in aantocht
rorden de zwemkleding en zonerjurken weer uit de kast geaald. En dan blijkt dat er een
aar pondjes bij gekomen zijn.
)aarom deze week de beant'oording van enkele vragen
ver vermageren.
Ik ben aan het vermageren en geruik daarom geen vet meer op mijn
vod. Nu krijg ik last van obstipatie.
'at kan ik ertegen doen zonder vet te
sbruiken?

wens tegemoet te komen moet er
getuned worden.

Geen racewagens
Rob Nieuwenhuis, eigenaar van
Ford Racing Centre uit Wilnis, legt
zich in het bijzonder toe op het tunen van standaard-Ford's. Racewagens hoeven niet zo nodig, temeer
daar die onbetaalbaar zijn voor de
normale klant. Wekelijks tuned hij
twee a drie motoren. Tunen is niet
reviseren waarbij alleen oude onderdelen vervangen worden door nieuwe. Tunen is het verbeteren van de
prestaties. „Het tunen van een motor zoals wij dat doen, maakt een
snelle, betrouwbare gezinsauto voor
iedereen bereikbaar", aldus Nieuwenhuis.
„Vroeger was het een trend om in
een sportwagen te rijden, een MG.
Tegenwoordig wil men een gezinsauto die ook als sportwagen gebruikt kan worden. Ford heeft dat
soort auto's niet, want de Sierra Cos-

Nederland is het land waar
men op normale dagen al
massaal op de fiets zit. Fietsen
is praktisch, gezond en het land
leent zich er uitstekend voor.
Tijdens de Landelijke Fietsdag
springen honderdduizenden
enthousiaste fietsers op het
zadel, voor hun plezier.
Zaterdag 12 mei wordt deze
traditie voor de zeventiende
keer voortgezet. Aan de start
worden niet minder dan
300.000 deelnemers verwacht.
Dit jaar kan men kiezen uit 159
routes met een lengte
variërend tussen de 30 en 40
kilometer.

224 startplaatsen voor 159 verschillende tochten

Fietsdag voert langs vele
landschappelijke routes
Vorig jaar waren fietsers in sommige delen van het
land genoodzaakt hun regenpakken te voorschijn te
halen. De harde wind zorgde ervoor dat de sportievelingen extra kracht op de pedalen moesten zetten. „Door
de weersomstandigheden waren er toen iets meer dan
200.000 deelnemers", zegt Dirk Diepenhorst van de
ANWB, die de fietsdag organiseert. „Maar op mooie
dagen hebben we in het verleden ook 400.000 mensen op
de fiets gekregen."

Wat altijd opvalt, is dat er relatief zeer veel fietsers
van boven de zestig jaar meedoen. De fiets is het recreatiemiddel bij uitstek, ook voor ouderen. Zelfs als het
lopen wat moeilijk wordt, kan er vaak nog gefietst worden. „Veel deelnemers doen in familieverband mee",
vertelt Diepenhorst. „De bedoeling is iedereen een dag
die ons land kent, hebben deze zo- of een paar uur sportief te laten recreëren. Fietsen is
mer een goede gelegenheid hun va- immers goed voor de gezondheid en goed voor de geest."
kantie te combineren met hun favoriete sport. In Split, een schitterende stad die naast palmenstranden en Molendag
De Landelijke Fietsdag wordt door de ANWB georgaromantische winkelstraatjes een
overdaad aan historie en cultuur in niseerd in nauwe samenwerking met de WV's. Ook de
huis heeft, wordt van 27 augustus tot TROS is er vanaf het begin bij betrokken geweest en
en met l september de Europese schenkt op radio en televisie aandacht aan het gebeukampioenschappen atletiek gehou- ren. Omdat het evenement traditioneel samenvalt met
den. Joegoslavië is nog steeds een de Nationale Molendag voeren veel routes langs vergoedkoop vakantieland en Split schillende molens. Deze zijn te bezoeken als er een
heeft hotels en campings in diverse blauwe wimpel is uitgehangen. Een aantal molens dient
prijsklassen. Informatie: Joegosla- ook als startpunt.
Nergens ter wereld zijn zoveel goede fietspaden als in
visch Verkeersbureau, Amsterdam,
Nederland. Ook de mooie, stille plekjes zijn op de tweetel. 020-750496.
• Voor velen is Gelderland niet wieler te bereiken. Op de twaalfde mei wordt hier weer
veel meer dan een dagje grote, niet dankbaar gebruik van gemaakt, de meeste routes voemeer zo stille heide en de spatteren- ren langs landschappelijk aantrekkelijke gebieden.
de Bedriegertjes. Maar juist deze Deze tochten zijn speciaal voor de fietsdag ontworpen.
provincie heeft veel te bieden voor
Dit jaar is er een record aantal van 224 startplaatsen,
één of meer dagen afwisseling.
Huurde u bijvoorbeeld al eens een verdeeld over het hele land. Daar moet de routebeschijmotorbootje in Kerkdriel en ging u
daar mee de Maas op? Een romantisch tochtje is dat naar Doorwerth
om daar thee te drinken op het kasteel, iets wat ook mogelijk is in de
Oranjerie van Huis Verwolde. Voor
heroïsche typen is er het Airbornemuseum in Oosterbeek met herinneringen aan de Slag bij Arnhem.
Het zijn slechts enkele attracties.
Wie het toch liever bij die grote heide houdt, kan naar het Nationale
Park De Hoge Veluwe. Voor meer
informatie: VW Vakantie Boekingscentrale Gelderland, tel. 085513519.
• Niet ver weg en toch een echt
buitenlandgeyoel: dat krijgje in Sauerland Stern in Willingen, een kuuren sporthotel met een scala aan faciliteiten voor sportfreaks, maar ook
voor families met kinderen. Fakkelen huifkartochten, toerfietsvakanties waarbij de fietser 's avonds terugkeert bij zijn dierbaren die zich
intussen ook niet hoeven te vervelen
en nog veel meer leuks. Van half juni
tot half augustus gelden voor een
verblijf én de diverse sporten sterk
verlaagde prijzen. Voor meer informatie: Mieke Bosman, tel. 0499075688.
• Al vier eeuwen was Amersfoort
bekend als bierstad. Wie nog eens
een ambachtelijke brouwerij wil
zien en interesse heeft voor een expositie over het brouwproces kan
van maandag tot en met zaterdag
van 11 tot 19 uur terecht in De Drie
Ringen in deze stad. Toegang gratis.
Meer informatie: tel, 033-620300.

worth kost rond de honderdduizend
gulden. De Escort RS 2000 Turbo
komt wel in die richting, maar het
rijden met turbo wordt niet als plezierig ervaren."
„We doen precies zoveel als de
klant wenst. Meestal weet hij wat hij
precies wil. Maar het belangrijkste Kookboek over gebak
is hoeveel hij bereid is uit te geven.
'Gebak' is het zevende deel in de
We hebben ook goedkope oplossinserie Blue Band kookboeken,
gen in huis, dan heb ik het over
waarvan het eerste deel in 1984 is
hooguit duizend gulden, maar voor
uitgekomen. In het kookboek
dat geld is het moeilijk om echt veel
staan ruim 300 recepten beschremeer vermogen uit de motor te haven van allerlei soorten taarten,
len. Je kan bijvoorbeeld wel een angebak, petit fours, koekjes en bonder uitlaatspruitstuk monteren,
bons. Blue Band speelt met dit
maar het resultaat is pas optimaal
nieuwe kookboek in op de huidige
wanneer er ook een andere nokketrend van de 'High Tea'. Dankzij
nas gemonteerd wordt. Het is hetde stap-voor-stap methode die in
zelfde als wanneer je banden die gealle Blue Band kookboeken wordt
schikt zijn voor snelheden van 300
gehanteerd, kunnen de niet ervakm/uur, monteert op een auto die
ren taartenbakkers zonder problemaximaal 180 km/uur kan rijden.
men de heerlijkste gebakjes maDat is zinloos en kost veel geld".
ken. In de Blue Band kookboekenserie verschenen al eerder het Ba
siskookboek, het Kookboek Vlees,
Aanpassing chassis
Soepen & Sauzen, Groenten, Vis,
Pasta & Rijst. De kookboeken zijn
Het Engelse werkwoord 'to tune'
verkrijgbaar via het Blue Band
betekent stemmen of afstemmen en
spaarsysteem voor 40 zegels + ƒ 2,vooral die laatste betekenis moeten
per stuk of zonder zegels voor /'
we hier letterlijk nemen. Bij getune7,90 per stuk.
de auto's moet alles op elkaar worden afgestemd. Het is namelijk volkomen zinloos en zelfs gevaarlijk
om een motor sterk op te voeren
zonder daarbij aandacht te besteden
aan de rij-eigenschappen en chassis.
De remmen van een standaard-Escort zijn niet gemaakt voor snelheden van 225 km/uur. Bij tuning
wordt daarom zeer uitvoerig stilgestaan bij juist het veiligheidsaspect.
Rob Nieuwenhuis: „Als een klant
wil dat we zijn auto voor zesduizend
gulden onder handen nemen, dan
kan dat geld niet alleen geïnvesteerd
worden in motoronderdelen. De Nieuwe voorraadbussen
auto zal ook beter moeten remmen
Tuppertops, dat is de naam van de
en sturen. Je kan alleen het maxisplinternieuwe serie Tupperware
mum uit een motor halen als je de
voorraadbussen. De set bestaat uit
rest ook verbetert. Zonder die aanvier bussen van verschillende
passingen krijg je in feite geen waar
hoogten. De inhoud varieert van
voor je geld. De Escort 1.9 RSI die
1,2 liter voor de kleinste tot 5,5
we gebouwd hebben, is niet alleen
liter voor de grootste tuppertop.
om wild mee te rijden. Je kunt er
Op de stevige bus van roomwit
ook gedwee boodschappen mee
kunststof past een afneembare
doen. De auto is vooral veilig. Ik
ring in rood of turquoise. Daarin
durf rustig te stellen dat hij veiliger
klikt
een losse deksel dat desgeis dan het produktie-exemplaar.
wenst open kan blijven staan. Het
Toch ziet hij er geciviliseerd uit."
deksel is hoog en doorzichtig, zoDat geldt overigens voor alle audat de inhoud van de voorraadbus
to's die het Ford Racing Sport Cendirect in het oog valt.
tre verlaten, want uiterlijk wordt
zelden iets gewijzigd. Hoeveel pk's
de motor erbij krijgt, hangt van het Maatwerk voor grasmaaien
budget van de klant af. „Tuning is
Het uitzonderlijke mooie weer
het bouwen naar de wensen van een
heeft ons eerder de tuin ingelokt
klant. Een soort a la carte."
dan we gewend zijn. De tuinmeuEVERHARD HEBLY
bels zijn uit het plastic gehaald en
de eerste planten zijn in de tuin
gezet. Dankzij de hoge temperaturen is ook de grasmat er vroeger
bij dan gewoonlijk. En daarmee is
de maaftijd aangebroken. De firma
Husqvarna brengt dit seizoen een
uitgebreide collectie moderne
maaimachines. Of het nu gaat om
een kleine grasmat in de tuin van
een doorsnee eengezinswoning of
een riant breed gazon, voor iedere
tuin is er een maaimachine. De
prijzen variëren van ƒ 649,- tot ƒ
3195,-..

ving worden gekocht en vandaar kan men vertrekken
tussen 9 en 13 uur. Het overgrote deel van de tochten
gaat over een afstand tussen de 30 en 40 kilometer.
Diepenhorst: „Voor het eerst zijn er dit jaar tien routes
van 70 kilometer die starten vanaf enkele grote recreatiecentra. Daar bleek behoefte aan, er zijn altijd een stel
mensen die zeggen '40 kilometer is niks voor mij, hebben jullie niet iets langers'."
Ook voor het eerst is er deze keer een speciaal parcours uitgezet, dertig kilometer, voor de ATB-fietsers,
die sterk in opkomst zijn. Deze wat ruige etappe is
alleen in omgeving van Holten in Overijssel te vinden.

Jaarhanger
De routebeschijvingen zijn alleen zaterdag 12 mei op
alle startplaatsen te koop voor drie gulden. Waar men 'Milieuvriendelijk' brood
de fietstocht kan beginnen, staat in het mei-nummer
Sinds kort is onder de naam Veldvan de Kampioen vermeld. De ANWB heeft tevens een
brood nu ook bij de bakker biolospeciaal telefoonnummer geopend voor informatie over
gisch volkorenbrood verkrijgbaar.
de fietsdag: 070 - 3141460.
Biologisch (of ecologisch) beteVoor de liefhebbers is er bij terugkomst (als de route
is uitgereden) een zogenoemde Jaarhanger 1990. Die- kent, dat voor de bereiding van dit
brood uitsluitend meel wordt gepenhorst: „Dat is kleine penning, kleiner dan dubbeltje,
bruikt van tarwe die miïieuvrienmet een ringetje er aan, die mensen kunnen krijgen als
delijk is verbouwd. Kunstmest en
herinnering. Vele deelnemers zijn verzot op die penchemische bestrijdingsmiddelen
ning, ze verzamelen de jaarhangers."
komen er niet aan te pas. Ook tijdens de bereiding in de bakkerij
mogen uitsluitend dit biologische
meel, gist, water, bakkerszout en
biologische zonnebloemolie worden gebruikt. Tot voor kort was
biologisch brood alleen verkrijgbaar bij de natuurvoedingswinkel.
De belangstelling voor milieuvriendelijke en gezonde produkten groeit echter dermate, dat het
voor de bakker nu ook lonend is
elke dag vers biologisch brood te
gaan bakken.

Stoomvaartuigen
Driehonderd eigenaars van motorsleepboten en vijfentwintig van
Stoomvaartuigen. Zij vormen de
Stichting tot behoud van authentieke Stoomvaartuigen en motorsleepboten uit Koog; aan de Zaan.
Volgende week op deze ATV-pagina een reportage over de acthiteiten van deze Stichting.
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Datsun Cherry 81, 1e eig.,
blauw, km.st. 70.000, APK '91,
zeer mooi, ƒ 2500,-.
Tel.: 02159-17285, Bussum.

JO,
1275;
te1.6

Sunny 1.3L, 3-drs, 4-'87. Bluebird 2.0 SLX, LPG, st.bekr., 5drs, 1-'88. BEREBEIT, Amstel-'
dijk 25, 020-6627777.

Citroen BX 1-100E. LPG '06 ƒ 11.950
p.m./ 190
Ope' Ascona 1.6, 4 drs LPG '87 1e eig, ƒ 15.950 . p.m./ 230
•~ord Granada 2300 GL, LPG '81 / 4.900
p.m./ 99
•-.•jnau!t 21 GTS. LPG, 4-drs '87 ƒ 13.950
p.m./210
'viitsubisni Trcdia 1400 GL, 4-drs '85 ƒ 10.950 . . . p.m./ 180
Cürocn Visa TR Diesel 1700, 5-drs m.'87 / 10.950 . p.m./ 180
2x Ma?da 626 2.0 Diesel LX. hatchb.'87 v.a. / 14.950p.m./220
Ma::cia 626, HatchbacK 5-drs mel'zonder LPG
'85
2< Opel Kade!' 5-drs Diesel 1.6 statidn'85 v.a. ƒ 9.950p.m./ 170
:>*. Fial R;!mo 60CL. 5-drs '85 met/zonder LPG ƒ 7.950p.m./ 160
Mazda 626. 4-ars. Sedan 2.0 Diesel '87 / 19.500 . . p.m./215
3\ Püua.505GL. 4-drs me: ronder LPG '86 v.a ƒ 10.950p.m./ 180
." VW Passat i600 Diesel 5-drs. '87 v.a. / 14.750 . p.m./220
Nissan Bluoturd 2.0 Diesel stationcar 5-drs '83 ƒ 7.950p.m./ 160
;.W. Jetta 1600 Sedan 4-drs '83 / 8.950
p.m/160
Ope! Manu-, 2.0 Hatchback 3-drs '82 / 8.950 . . . p.m./ 160
3.-. Opel Kadctt 1200 3 drs of 5-drs '82 v.a. ƒ 6.950p.rn./ 140
Nissan Cherry 1300 GL.'83 ƒ 6.950
p.m./140
;:•. Volvo 340 GLT inieclie 2.0 5-drs '84 v.a. / 8.250 p.m./ 155
Audi 80 E 1SOO LPG 4-drs. Sedan n.m. '88 / 29.950.p.m./400
3,>. Honda Accord 1.8EX met/zonder LPG '85 / 19.950p.m./ 170
2:< Ma;:da 626LX sedan met'zonder Ipg 84 v.a. / 8.950p.m./ 160
Citroen BX 1600 TRI, LPG '87 ƒ 16.950
p.m./240
Talbot Horizon 1500 GL. 5-drs '83 ƒ 4.950
p.m./ 99
hm Ritrr.o 60 Diesel 5-drs. '66 / 6.950
p.m./ 140
± 150 automobielen in voorraad
2>. Nissan Cherry 1700 Diesel 3-drs '86 v.a. ƒ 8.950 p.m./ 165
r.a; Ritino 60 CL LPG '86 ƒ 9.750
p.m./ 170
3x Honda Civic 1200 3-drs. '83 v.a. / 7.950 . . . . p.m./ 145 Alfa 33 super de lux, WW-glas, 1e eig. . .
'89 ƒ 18.950
3>: Ford Esccr! 1600 GL 3-drs '83 v.a. ƒ 7.950 . . p.m./ 145 Audi 80 LS, LPG. 5-bak, 1e eigenaar . . .
'87 ƒ 23.950
o\ VW Jelta 1600 Diesel Sedan 4-drs '86 v.a. ƒ 14.950p.m./ 220 BMW 316, 2-deurs, LPG, UNIEK MOOI . .
'86 ƒ 16960
4 < Ford Sierra 5-drs 1800 -r 2000 laser met en zonder LPG o!
BMW 324 Diesel, 5-bak, schuifdak, metallic
'88 ƒ 24.950
Diesel 2300 '85 v.a. / 10.950
p.m./ 180
BMW 324 Diesel, 5-bak, sport velgen . . .
'87/21.950
3MW 3I6. LPG '82 ƒ 8.250
p.m./150 BMW 518i, zw.met., 5-bak, supermooi . . .
.'86 ƒ 18.750
V.W. Golf 5-drs. 1600 nieuw model '87 ƒ 14.950 . . p.m./220
BMW 520i, autom., alle opties
'86 ƒ 19.250
Ford Escort XR3 i.st.v.n. met veel ace. '83 ƒ 12.950 p.m./200 BMW 520i, LPG, diam.zwart, ww-glas . . .
,'86 ƒ 19.950
Nissan Cherry 1300 GL 3-drs '84 ƒ 7.950
p.m./ 150 BMW 524 Diesel, diam.zwart, cent.lock . . . nov
'.'87 ƒ 24.500
ioyota Starlet 1300 5-drs '86 / 9.950
p.m./ 195
BMW 728i, autom., diam., zwart, alle opties
.'83/10.950
BMW 520, 6 cil. met en zonder LPG '83 v.a. ƒ 8.950p.m./ 165 Citroen BX TRi, alle opties
.'89/19.950
Opel Rekord 2.0S. LPG Sedan '86 ƒ 14.250 . . . . p.m./210 Fiat Uno 75 SX, injec.,nieuw staat
. 88 ƒ 16.950
2>: Mitsub. Galant 1800 Turbo Diesel '87 v.a. ƒ 12.950p.m./210
Rat Croma 2.0ie, 5-bak, le.eig
,'88/17.950
Mazda 323 autom. 3-drs '82 ƒ 6.950
p.m./ 140
Ford Sierra 2.0 CL, metallic, kanskoop
.'87 ƒ 14.950
Fienault 21 Nevada GTS stat. LPG onderb. '87 ƒ 16.950p.m./ 250
Ford Scorpio 2.0 GL, 5-bak, elektr.ramen
.'85/15.950
V.W. Golf Diesel 3-drs '83 / 7.950
p.m./ 150
Ford Scorpio 2.0GL, 5-bak, metallic
.'86 ƒ 15.950
Subaru 1600 SXL coupé in st. v.n. '88/16.750 . . p.m./250 Ford Scorpio 2.0GL, metallic, schuifdak
'89/26.500
Citroen Axel TRS. 3-drs '88 ƒ 9.750
p.m./ 170
Ford Scorpio 2.5GL Diesel, 5-bak, 1e eig
'88/22.750
Skoda 120. LS. Sedan '88 / 7.950
p.m./ 150
Ford Mustang 5.0 luxe automaat, airco
m .'89/32.950
2:< Honda Civic 12 klep. 3-drs nw. mod.'86 v.a. ƒ 11.950p.m./ 190 Hyundai Stellar.automaat, alle opties
'90/21.950
Ford Escort 1300 5-drs. '84 ƒ 8.950
p.m./ 165
Jaguar Sovereign 3.6, automaat alle opties . . . . '88/62.950
Alfa 33 1300 Milano 5-drs LPG n.m.'SS ƒ 15.950 . . p.m./220
Lancia Thema ie Turbo, alle opties, nieuw staat .'87/19.950
£x BMW 316 nieuw model '86 v.a. ƒ 17.950 . . . . p.m./240
Lancia Prisma Turbo Diesel, 5-bak
.'88/16.950
Renault 11 GTL 5-drs '85 ƒ 8.750
p.m./ 160
Mercedes 190 D, 5-bak, mooi, zwart
.'88/36.500
2x Mazda 626 2.0 coupé i.st.v.n.'SS v.a. / 12.250 . p.m./205
Mercedes 190 D, alpineweiB, 5-bak, supermooi .'89/44.750
Toyota Coroila 1800 SX diesel 5-drs.'86 ƒ 9.950 . . p.m./ 175
Mercedes 190 E, sportvelg
,'89/49.950
Suzuki Alto 3-drs i.st.v.n.'84 ƒ 6.950
p.m./ 140
Mercedes 190 E, zeer mooi, alle opties
.'89/45.950
V.W. Golf Diesel C.L. 5-drs.'86 / 13.950
p.m./210
Mercedes 190 Benzine, LPG, Schuifdak . . . . .'84/22.750
3x VW Golf 1600 3-drs. nieuw model '84 v.a. ƒ 10.950p.m./ 180
Mercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw.staat . . . .'87/36.950
Volvo 340 diesel 5-drs. i.st.v.n.'87 ƒ11.950
p.m./190
Mercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak . . . '87/38.950
Opel Ascona 1600 LS. hatchb.5-drs LPG '86 ƒ 12.950p.m./205
Mercedes 200 benzine, sch.dak, LPG, sportv. . '88/41.500
3x Opel Kaden 1300 LS. 5-drs.'85, v.a. ƒ 10.950 . . p.m./180
Mercedes 230 CE, automaat, shuifd., sportvelg. '85/22.950
3x Opel Kadett 1600 D 4-drs. Sedan '87 v.a. ƒ 14.500p.m./220
Mercedes 230 E, rookzilver met., 5-bak, doorlock . '86 ƒ 36.500
3x Ford Sierra 2.0 met/zonder LPG n.m.'87 v.a./ 16.950p.m./ 235
Mercedes 280 SE, automaat, LPG, UNIEK MOOI '82 ƒ 19.950
3x Opel Ascona 1600 D. 4-drs.Sedan '85 v.a./ 7.950p.m./ 140
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat . . . .'84/74.500
Nissan Sunny 1600 SLX. 5-drs. LPG n.m.'86 ƒ 13.950p.m./ 210
Mercedes 300 D aut., sportv., alle opties . . . . .'87/49.500
Fiat Panda 45S 3-drs '86 ƒ 7.950
p.m./140
Mercedes 300 TD, automaat.schuifd., sportvelg. ..'88/57.500
Mitsubishi Colt 3-drs autom. '84 / 7.950
p.m./ 140
Mercedes 300 TD station, 1e eig., alle opties . . '85/23.950
Renault 9 TC. Sedan 4-drs. '84 ƒ 6.950
p.m./ 130
Mercedes 300 E, aut., schuifdak, sportv
.'87/47.500
t-ord Taunus 1600 Bravo i.st.v.n.'82 4-drs. ƒ 6.950 p.m./ 130
Mercedes 380 SE, metallic, sportv., 1e eig. . . .'84/24.750
Honda Prelude coupé '83 ƒ 8.950
p.m./ 165
Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties
.'85/39.500
2x Ford Fiesta 1100 Bravo 3-drs '83 v.a. ƒ 7.950 . p.m./ 130
Mercedes 300 TE, automaat, alle opties
'87 ƒ 64.500
Toyota Coroila 4-drs Sedan 1.3 12 klep.'SS ƒ 9.750 p.m./ 170
Mercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties . .'87/39.950
Ford Escort 3-drs 1400 CL '86/11.950
p.m./205
Mercedes 500 SE, aut., Pullman, alle opties . . . '86/54.750
Mitsub. Galant 5-drs,station,LPG onderb.'SS ƒ 9.950 p.m./ 175
Mercedes 500 SEL aut., sportv,, Pullman . . . . .'86/49.500
Talbot Horizon 1700 Diesel 5-drs '85 ƒ 8.950 . . . p.m./165
Mitsubishi Colt GLX, automaat, 1e eigenaar . . . '88 ƒ 17.950
Nissan Micra 3-drs GL 1.3 '88 ƒ13.950
p.m./210 Mitsubishi Lancer Wagon GL diesel nieuw staat .
'87 ƒ 14.950
Peugeot 104 GL. 5-drs.'83 ƒ 4.950
p.m./ 99 Mitsubishi Sapporo 2.4i,autom., 4-drs
'88/28.950
2x Fiat Uno 55S, 5-drs. '86 v.a. / 8.950
p.m./ 165
Opel Kadett Club, antr.met., 5-drs, nieuw staat . '90/21.950
2x Lada 2105 1500 Sedan 4-drs '88 v.a. ƒ 7.950 . p.m./ 130
Opel Kadett, 3-drs, LPG, metallic
'86/12.750
Opel Senator 2.5i autom. overdrive i.nst.v.n.schuifdak metallic,
Opel Manta GTJ, metallic, pullman int
'85 ƒ 14.950
radio trekhaak '87 / 20.950
p.m./330
Opel Monza 2.5 in jec.,5-bak SUPER MOOI . . . '84 ƒ 18.950
Honda Accord 1800 EX autom 4-drs. '85 ƒ 11.950 . p.m./205
Opel Omega 2300 diesel, 5-bak, metallic
'88 ƒ 19.950
Honda Civic 1200 GL sport 3-drs '83 ƒ 7.950 . . . p.m./140 Opel Senator 2.5 E aut., comfort-pakket . . ' . . .
'86 ƒ 19.950
Ford Escort 1300 3-drs '85 ƒ 9.950
p.m./175 Peugeot 205 XE 1100cc, 1e eigenaar, rood . . .
'90 ƒ 15.950
2x Mitsubishi Cordia 1600 SR coupé '84 v.a. ƒ 9.950p.m./ 175 Pontiac Fiero, aut., sportcoupe, UNIEK
'85/26.950
Ford Sierra 2.0 GL. LPG 5-drs '83 ƒ 8.950
p.m./165 Renault Espace Turbo, Diesel 1e eig., ZEER excl.
'88/39.950
BMW 316 nieuw model '84/13.950
p.m./ 210 Renault 25 GTX, automaat, schuifdak
'88/21.750
Ope! Corsa 1200 TRS. 3-rs. '84 ƒ 7.950
p.m./ 140 Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
'85 ƒ 10.950
V.W. Golf GTi 3-rs '83 ƒ 10.250
p.m./ 180 Volvo 340 DL Diesel, 4-drs, ww.-glas, 5-bak . . .
'88 ƒ 15.750
Mercedes 200 sport.velg. spoiler stereo cass. rookzilver
Volvo 740 GL, LPG, Sportvelgen
'87/21.600
als nieuw '86/35.750
p.m./430 VW Golf VAN Turbo diesel, grijs kent.,1e eig. . .
'88 ƒ 14.950
Mercedes 207 verl.dubb schfdeur. '83 ƒ 14.750 . . p.m./220 VW Golf 1.8 injec., zwart, sportvelgen
'89 ƒ 24.950
2x Ford Sierra 2.0 stat. met/zond.LPG '87 v.a. ƒ 17.950p.m./ 240

aotorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

'Wij geven minimaal ƒ 2.500. tot ƒ 3.000. terug voor uw oude auto
ongeacht de staat "Hoge inruil prijs voor uw auto, motor of
caravan "zonder inruil extra korting 'Wij geven 3, 6 of 12
maanden garantie 'Al onze occasions worden getest en gekeurd en afgeleverd inclusief keuringsrapport *Alle occasions
worden met radio/cassette en automatten of een volle tank
benzine of 3 maanden wegenbelasting afgeleverd 'Uw financiering ter plekke geregeld met extra lange looptijd extra lage rente
vanaf 10,3% nu reeds vanaf 18 jaar.en ook financiering voor
65+'ers " Bij aankoop van een occasion worden uw reiskosten
vergoed.

Garage Peters, Nieuweweg 190
Veenendaal. Telef. 08385-42411

LET OP! Autobedrijf

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp eindpunt bus
19
Tel. 020-105478 /101021
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Alle auto's APK, hoge inruil,
financiering binnen 24 uur, v.a.
ƒ 5000, 1 jaar volled. garantie.
Ford Sierra 2.0 L, eind '86, 1e
eig., ƒ12.950. Ford Escort 1.4
CL, nw.mod.,'87, ƒ11.950.
Honda Prelude aut. '80, ƒ 2450.
Nissan
Micra,
eind
T"
ƒ 11.950. Opel Manta GSi, bijna
'86, ƒ13.950. Honda Civic 1.2
special, bj.'86,1e eig., ƒ 10.950.
Nissan Bluebird 2.0 SLD,
nw.mod.'87, ƒ 10.950. Citroen
BX RE, bj.'85, ƒ7.950. Nissan
Sunny 1.7 D combi, mod.'84,
ƒ 5.950. Opel Kadett 1.3 S, eind
'86, LPG, ƒ11.950. BMW 518,
bj.'SS. ƒ6.950. Seat Ibiza 1.2
GL. VAN, bj.'87, ƒ8.950. Ford
Escort 1.1 laser, bj.'86, 1e eig.,
ƒ9.950. Audi 80 GLS, eind '80,
LPG, ƒ1.950. Rat Panda 45,
open kap, bj.'82, ƒ 2.450.
Honda Civic, bijna '83, ƒ 2.950.
Opel Ascona 1.9, bj. '80, LPG,
ƒ1.950. Pontiac GrandLemans, eind '79, ƒ1.950.
Volvo 343 DLS, bj. '82, ƒ 2.450.
Ford Taunus 1.6, bj.'81, ƒ 1.950.
VW Golf orig. '80, / 1.950. Lada
2105, bj.'84, plaatje, ƒ2.450.
Mazda 323, bj.'82, ƒ 2.450.
Nissan Stanza, bj.'82, ƒ2.450.
Renault 5 GTL, bj.'SS, 1e eig.,
/ 2.950. VW Polo,79, ƒ 950. Volvo 66, bj.'81, ƒ 1.450 en nog div.
auto's v.a. ƒ 600 tot ƒ 20.000.

Ford

APK n
KEURINGEN

ƒ63,50

Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709 Fiat Panda de luxe, als nieuw,
KLAAR TERWIJL U WACHT '86,3-drs. ƒ 6950, kl. blauw. Tel.
020-123420/156655.

Austin

Austin 30 jaar dealer. Gar.
Boom Aalsmeer, 02977-25667.
Austin Metro Div. Aanbiedigen
Garage Boom Aalsmeer
Tel: 02977-25667.
T.k. Austin Metro bestel '85
APK 2/91 div. nwe. onderd. pr.
n.o.t.k. 02503-39196.

Citroen

T.k. Ford Escort diesel, '84,
zwart, 135.000 km., APK,
schuifdak. Tel. 02979-87343.
T.k. Ford Escort 1.3 laser 1985
i.z.g.s. Vraagprijs ƒ 8950,Tel. 02907-6168.

FIAT RITMO, bj. '87, APK '91
km. 67.000, prijs ƒ7990.
Tel, 020-880298.
Rat Uno 55, Uitstekende
Wagen T 84, APK, 5 versnell.,
luxe uitvoering, ML beh„
slechts ƒ 4950. Inruil en fic.
Tel. 02990-35957.
FIAT.VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

Honda

2CV6bj. '82APK5-91.Vraagprijs ƒ 1200,- niet netjes, wel
goed. Tel. 020-126076.
HONDA CIVIC bj. '77, rijdt prima, APK tot aug. '90, ƒ600.
2 CV 6 spec., rood, '82,
+ Palma bagagebak, APK tot Tel: 020-419202/457101.
15/10, ƒ 1650. Tel. 020-981482.
• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Visa L, '83, 4 cil., i.z.g.st, APK
Het Parool en Weekmedia.
5-'91, nwe remm., uitl. en kopp.
Huis aan huis in heel
ƒ2750. Tel. 020-869324.
Amsterdam en omgeving.
Citroen C 15, diesel, gesloten
Oplage 730.000 ex.
bestel met 2 extra ramen, T 86,
Tel. 020-6658686.
slechts 60.000 km. , APK,
pracht wagen ƒ 6950. Inruil en
fic. Tel. 02990-35957.

Div. demonstratieauto's met O km., met
AANTREKKELIJKE
PRIJZEN.

Prachtige Nissan Micra DX,
deurs, '84, licht groen metallii
nw.banden, APK, plaatje, lux
bekleding. Let op / 5950. Inru
en fic. Tel. 02990-35957.

Oldsmobüe
Oldsmobile Cutlass Brougham,
3-'80, APK:5-'91, LPG, als
nieuw! ƒ4750. 08373-15524.

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Opel
T.k. weg. verandering werkkring OPEL KADETT 13 S type Gl
Bouwjaar 1987. Km.stand 75.000, blauw metall, plus extra'
Vraagprijs ƒ 11.900. Tel. 020-562.2838 (9.00-17.00 uur)
Tel. 01719-13142 (na 18.00 uur)

autoiak
ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizeri bv
Overtoom 515. Amsterdam.
,
(020) 12 96 04
T.k. Opel Commodore Berlina,
T 81, op LPG, nw. APK, binnen
gestald, werkelijk 100% gaaf
en goed ƒ3250. Inruil en fic.
Tel. 02990-35957.

Corsa 4 drs, Ipg, '86 /995C
Kadett 1.3,'81 ƒ4950, Kade
1.2 HB/83 ƒ 6950, Ascona 1.6
aut., n.st,'82 ƒ6950, 02997-370
Kadett 1300 LS, 3-drs, LPG
april '87, ƒ 12.500.
Tel. 075-287733.
Opel Ascona '80, APK '91,
drs., prima staat, ƒ1.850. Te!
02159-17285 (Bussum).

Kadett 1.3LS, LPG,'85, '87e
'88. Kadett 1.3LS, LPG, 5-dr
station, 1-'86, Ascona 1.6S,
T.k. OPEL KADETT,
'82. Kadett 1.6D, 5-drs statior
diesel station, '86, donkerbl., 1-'87. Kadett 1.2S, 5-'82.
SPECIALIST
APK tot 3-'91. Sunroof, radio, 5 BEREBEIT,
Amsteldijk 25
versn.bak. PRIJS ƒ12.000,-. 020-6627777.
03240-31550.
Mooie Ascona 16 S, luxe's
Burg. de Vlugtlaan 119, A'dam
Van part. 1e eig. Opel Kadett, bj.'82, nw.mod. APK. radio/
tel. 020-133579
kleur zwart, 12 S, bj juni '86 cass. ƒ3650. 02990-42710.
i.z.g.s.t., prijs ƒ11.500, Tel:
Opel Ascona 1.6 diesel,
02979-84585.
4 deurs, nov.'84, betrouwbar
en zeer goede auto, nw. APK
HYUNDAI Service Dealer
iets goeds, ƒ 5950. Inruil en fic
Auto Centrum Duivendrecht
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Tel. 02990-35957.
Industrieweg 27 020-995176.
Tel. 020-361153
Opel Corsa 1.0. S Swing, all>
Zeilemaker-Opel
ace. '85, kl. met. /9.50C
020-123420/156655.
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's Opel Corsa 1.3 SR. kl. wit, na
.Noord
Burg. D. Kooimanweg 7,
'84, alle ace. / 9.500. sportuih
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Purmerend 02990-22551.
020-123420/156655.
Tel. 020-361153
Opel Senator 2.5. E, autom., juli Opel Kadett HB, 13SGT, 5-d
'84, als nieuw, ƒ 14.250. Keur. '87, kl. rood, ƒ18.950. Keur.
toegest. 020-123420.
toegest. 020-123420/156655.
Opelcentrum Geldrop heeft 70 Opel Rekord '80, blauw 2 ...
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
ANWB gekeurde occasions. APK, 4-'91, LPG Sunroof trek
LADA-DEALER
Emopad 43, Geldrop. Zien is haak ƒ 1950, 02990-34719.
biedt aan: APK gekeurd
kopen, info 040-862483.
2104 Combi ......'86/8.750
2105 1.3
'86/5.250
1200 S
'87/5.250
1200 S
'88/6.750
COBUSSEN Amsterdam
KUPERUSJPÏÜGE01
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Sinds 1930.
TEL. 020-992865.
1200 m2 SHOWROOM
LEEUWEKEUR, gebr. auto's
NIEUW EN GEBRUIKT
205 XE accent
'86-'88
Peugeot 205 La Coste ... '85
Peugeot 205 XLD
12-'87
Mazda E 1600 bez. bj. '83, ge- Peugeot 309 1.3 profil . . . '86
sloten busje, dubbellucht, ver- Peugeot 505 GL Break . . . '87
ZUIDWIJK - Minervalaan 8
lengd met 2 zijdeuren, zeer
bij het Olympisch stadion. V
goede wagen. Let op ƒ4950.
koop nw. en gebr. Peugeo
Ook andere merken o.a.:
Inruil en fic. Tel. 02990-35957. Rat Uno 45S
'87 Ook inkoop. Tel. 020-66295
Fiat Uno 60 diesel
'87
Volvo 360, LPG
'88
Lorist Peugeot
VW Golf CL
'84
AMSTERDAM-CENTRUM
GL enz.,enz.
,205 XR
'87 ƒ 16.2
3 Mnd 100% garantie.'.'.
V. part., MB 280S 83, ABS,
205.XT
'86/14.7
119000 km, boekje" t.i. .(nw, aaflvullenda,gar.,.mpselijk,., v., 7. 205.Jun.ior
,- .'87 ƒ125
ƒ 86000) ƒ 19900. 020-450534.
205 Accent'.'. ....'86/11.5
Baarsjesweg 249-253
305 SRD
'85 ƒ 6.9
Amsterdam: 020-121824.
104 ZL
'82 ƒ 2.7
Keuze uit 50 verschillende
gekeurde occasions.

"WEISS"bv
Hyundai

£*ai>a -Noord

Isuzu

Lada

Citroen GSA 1982, Break Special, grijs, i.g.st., nieuwe APK
ƒ2750,-. 01751-77866.
BX 16 RE, LPG, 8-'88, BX 14
RE, 9-'86, BX 14 E, LPG, 2-'88.
BX 14, LPG, 1-'87. BEREBEIT,
Amsteldijk. 020-6627777.

T.k. Citroen VISA 11 RE '86,
Ford Resta, 1.1 luxe, als nieuw, i.g.st., wit, APK 5-'91, vr.pr.
nov. '82, rood met., ƒ5.250. ƒ7500. Tel. werkdagen:
020-123420/156655.
070-3325064.
Ford Orion 1.6 GL, alle ace.,
nov. '84, m. LPG, ƒ9.000, kl.
beige. 020-123420/156655.
Ford Orion, 1.6L Diesel, grijs
met. Jan '88, 59.000 km., part.,
Vr.pr. ƒ17.500. 02503-14117.

Fiat
Rat Fiorino Diesel Febr. '86, T.k. Rat Panda 45, rood, b.j.
70.000 km. nw apk., ƒ4.750. '84, APK tot 2-91, z.g.st. Vr.pr.
ƒ4.200. 02940-30235.
Tel. 02507-16515/15546.

Nissan bluebird 2.0 LX augu
tus 1989, antraciet met. 16.00
km. ƒ 24000. Tel. 02977-4201

LADA WETTER
Samara 1.3
'86/8.250
Lada 1200 S
'85/3750
Lada 2105 1.5 GL .'87 ƒ 7.250
Lada 2105 1.3 ....'86/6000
Lada 2105 1.2 ....'86/5.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

Lada
Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548

ingdijk
autoverhuur
o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Daihatsu

Peugeot

Mazda

Mercedes Benz
Mercedes 230, met electr.
schuifd. en powerst. '77, APK
'91, kl. geel, ƒ4500. in zeldz.
mooie st. 020-123420/156655.

T.k. FORD SIERRA 1.6 L.,
zwart, 3-drs., nov. '87, f 16.500.
Daihatsu Charmant L.C.,
Tel. 020-963214, na 18 u.
4 deurs, T 85, smetteloze waT.k.a. FORD Taunus combi, gen, ANWB keuring mogelijk,
Mitsubishi Galant 1.8 TD, '85, MINI'S Nieuw uit voorraad
1980, keuring verl., rijdt goed,
div. extra's. Let op ƒ 4950. Inruit ƒ11.950. AUTO RIJP.
30 jaar dealer Garage Boom
vr.pr. ƒ350. Tel. 020-909793.
en fin. Tel. 02990-35957.
Aalsmeer Tel: 02977-25667.
Tel. 02997-3709.

Mitsubishi

Mini

T.k. weg. verandering werk, als
nw, zwarte Peugeot 205 XL, 5Dak, weinig bereden + Grundig
rad./cass.speler, zéér voord,
aanb. T. 020-109785 na 17 uur.

Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garanti
tevens service en reparati
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m

Tel. 020-237669.

DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD
INRUIL EN FINANCIERING IN EIGEN BEHEER
WIJ GEVEN 3 TOT 12 MAANDEN
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
GEOPEND MA. T/M ZAT. 09.00-19.00 UUR
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR.

Autobedrijf Lokhorst
Hoofdweg 177b Zegveld
(Gemeente Woerden)

Tel.: 03489 - 868/853

HYUNDAI

Geopend: maandag t/m donderdag 9.00-19.00 uur
vrijdag 9.00-21.00 uur en zaterdag 9.00-17.00 uur
«SHOWROOM: De autorubriek'voor Amsterdam en omgevino
Oplage 730.000 ex.
E'ke week in Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA
Tel. 020-6658686.

|dncj m Hel
r.YM' :' ; \ : •' » .. . • v. • > , - • in aüe edities van Weekmedia, t . w.:

A" tcr.i.:":- S'. :< i- i :, :d, S.nteMvo'dertse Courant, Diemer
(_.. i. ir. ir.:, IJ..' Nieuw: Biiin;ei , Nieuw hblacl Gacibpcrdom,
N;.-i.v-l :u O" P:, r;:"". D-: Zyonse Ge.'insbode,
D:- M., - i . - . . W...,".-!', r, r-K-rwsb'ad Haarlemmermeer.
A::,, .te!' ..... n-, VYevi l -Lid. U'theornsi.: Courant, De Rende
ranten Zandvoorti Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
T i - l f l o i v - c l i . •. tin iiuïunJcKi t/in vti|dacj tussen 8.30 en
20.00 L..L.T T.'!. 020-6656686. Fax 020-6656321.
StViiteliii: V,.| .j,.. l)on ,n en 7end de?e ann
SHOV/k'OOM. P-v,tlnis 15ó, IOOO AD Amsterdam.
Aiaeven L ( :n ooi: Het Parool Wibaulstraot 1 3 1 of Rokni
l \~'\ A.n:,t,;rdan:.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25.Voor elke extra regel ƒ11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ 6.10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

O

fbfö f*p*E? ft^ n^
20-665 86 86

VAN BATUM
BMW 316 1.8 ,veel ace
BMW 324 Diesel
BMW 528i, uit-gebouwd, nieuw model
Citroen BX 16 TRS
Ford Sierra 1.8 Cl Sedan, automaat
Ford Sierra 2.0 CL, 3-drs, LPG
Ford Sierra 1.6 CL, 5-drs, LPG
Ford Scorpio 2.0GL, injec., automaat
Honda Accord 2.0, automaat
Hyundai Stellar 1.6 SL, LPG
Hyundai Stellar 1.6 GSL
Hyundai Stellar 1.6 SL
Hyundai Pony XP 1.5i Olyrnp
Hyundai Pony XP 1.5 GL Olymp., LPG
3 x Hyundai Pony XP 1.5 L
Mercedes 300 E, autom.. div. ace
Mercedes 230 E, Airco, div., ace
Mercedes 190 D, div., ace
Mercedes 190 D, autom., div., ace
Mercedes 190. LPG. div. ace
Mercedes 200 D, als nieuw
Nissan Silvia 18 turbo Coupé
Nissan Bluebird HB LX
Opel Rekord 2.0 S, LPG
Opel Rekord 2.0 S, LPG
Opel Rekord 2.0 S
Peugot 205 Diesel
Renault 11 GTL
Renault Fuego TL
Skoda 130 L, 5-bak
Talbot Horizon, autom
Toyota Coroila. 12 klepper
VW Passat Diesel
VW Golf Diesel, 5-bak

'85 ƒ 17.950
'86/20.950
'82/13.950
'84 ƒ 9.950
'88 ƒ26.950
'88/22.950
'87 ƒ17.950
'87 ƒ20.950
'84 ƒ 4.950
87 ƒ 14.950
'86/11.950
'85 ƒ 8.950
'88/13.950
'88 ƒ 14.950
'87 ƒ 10.950
'89 ƒ92.500
'85 ƒ37.950
'88/44.950
'86/34.950
'83 ƒ23.950
"83 ƒ 15.950
'87 ƒ23.950
'88 ƒ 19.950
'86 ƒ 15.950
85 ƒ 12.950
'83 ƒ 8.950
'87 ƒ 12.950
'83 ƒ 4.950
'82 ƒ 4.950
'86 ƒ 4.950
'82 ƒ 3.950
'85/11.950
'80 ƒ 2.950
'85/12.950

BEDRIJFSWAGENS
VW Transporter met ruiten
VW Passat Diesel VAN
Ford Escort 1.3 VAN
Rat Fiorino Diesel
Volvo 340 Diesel
VW Transporter Diesel

'81 ƒ
'87 ƒ
'81 ƒ
'86 ƒ
'87 ƒ
'84 ƒ

3.250
12.950
3.250
6.950
7.950
7.750

AUTOBEDRIJF VAN BATUM BV
RIJKSSTRAATWEG 25
1969 LB HEEMSKERK
OFF.DEALER HYUNDAI, APK EN VVN KEURINGSSTATION
LID BOVAG INRUIL/GARANTIE/FINANCIERING MOGELIJK
3 TOT 12 MAANDEN GARANTIE

TEL. 02510-47787 FAX. 02510-47714

Adverteren in SHOWROOM is de slimste
manier om uw auto te verkopen en er
één cadeau tekrijgen.SHOWROOM,de autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook in alle nieuws- en huïs-aan-huisbiaden
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

r

l
I
l
l
l
l
l
l
Een auto cadeau!
l
Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar l
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
l
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen) l
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd
l
l
l
l

GOED VOOR E

• «. ik wil mijn auto verkopen en ik wil er ook best één cadeau krijgenj Plaats daarom de
J Cl»onderstaande
onderstaande tekst
tekst zo
zospoedig
spoedig mogelijk
mogelijk in
in de
deautorubriek
autorubriel SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-Yeurocheque
-eurocheque ter waarde va
van de kosten van de advertentie in.
.zo spoedig mogelijk toe.
Stuur mij als cadeau het model nr.:
Prijs
Prijs
in. 6%
ex. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

22
l3
|

L

4

6
7
8
9
10
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
Startdatum*:
Telefoonnummer:

25,00
36.00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

.26,50.
38,16
49,82
61,48
84,80
108,12

. * U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
. Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
afgeven bij het Parpol, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kanookbij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54 -56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
<
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Staat uw postcode er ook
tussen?

De gemakkelijkste en
Elke maand kans op de
leukste loterij van Nederland. 100.000,-. Elke maand kans
Meedoen met de Postcode Loterij is
op duizenden andere prijzen.
heel simpel. Als u onderstaande bon

Als uw buren winnen,
wint u ook!

Wint iemand in uw postcode een prijs
tot duizend gulden, dan wint u diezelfde
Elke maand gaat de 100.000,- eruit.
prijs ook! Dat kan alleen bij de Postcode
Elke maand ook zijn er duizenden andere Loterij. Het geeft u dus extra kans op een
prijzen. Van tien tot duizenden guldens. prijs.

Dan heeft u geluk, als u meedoet aan
de Postcode Loterij. U heeft dan namcinvult en opstuurt, doet u volgende
lijk ook een prijs gewonnen. Zo gaat dat maand ook al mee. Prijzen krijgt u autohij de Postcode Loterij: iedereen die in
matisch op uw rekening bijgeboekt.
dezelfde postcode speelt als een winnaar
heelt ook een prijs. Tol duizend gulden
/elfs dezelfde prijs!

•

Alleen als u meedoet &Mr u '~"

/t

M /

FEESTIN DE VOLGENDE NEDERLANDSE POSTCODES:
Hieronder staan alle lotnummers waarop een prijs is gevallen bij de trekking van 2 mei. Hebt u lotnummers die beginnen met dezelfde postcode, dan hebt u ook
een prijs. Tot ƒ1000.- zelfs dezelfde prijs! Voor de Hoofdprijs en Eerste Prijs geldt een troostprijs van ƒ100,-. De city bikes (ter waarde van ƒ 1000,-), Gran Dorado
\akantiereizen en AKAI CD-spelers zijn individuele prijzen. Bij de prijzen van ƒ!(),- heeft u al gewonnen als de eerste 4 cijfers gelijk zijn.
Dus als u in dezelfde wijk of hetzelfde dorp woont.
017 EG 01 25.031 VT 02 100,033 ZS 01 50,034 GH 02 25.1041 AS 03
city bike

1502 RB 01 50,1546 LD 01 500,1634 EC 01 50,1689 PH 02 700,1702 VM 01 500,1712 VN 01 50,1827 JH 01 500,1051 CB01
1861 CW02
AKAI CD-speler
AKAI CD-speler

1057 XE 01 700,1059 XL 02 25,1069 CH 01 50,1077 DD 03 700,10772J01
AKAI CD-speler
1081 EM 01 50.1104 EB 02 700.1132 KL 01 25.1135 TX 01 70,1141 CB 01 50.1186 WC 01
city bike

1422
1432
1441
1444
1447

GW01 50,HG 01 25,LX 10 70,BN 03 25,LG 03500,-

1961 EZ 01
1962 XX 02
1963 BC 01
2011 JZ 01
2034 PN 01
2134 PT 01
2182 CS 01
2182 PW 02
2202 CW 01
2203 EE 02
2215 TS 03
2242 LP 03
2263 VW01
2274 NE 02
2284 XP 01
2286 HC 01
2295 LM 01
2315 LZ 01
2316 NP 01
2318 ZN 01

700,50,25,10,25,50,25,700.25,25,25,25,700,50,25,25,25,50,50,50,-

NATIONALE

L 0 T E R IJ

2321 BR 02 500,- 2941 EZ 05
2352 EC 02 50,Gran Dorado reis
2353 MS 01 50,2953 BD 04 500,2353 TW 02
AKAI CD-speler 2984 AM 01 500,3052 PS 03 700,2401 BD 01 25,- 3066 CN 03 25,2435 NK 01 70,- 3069 JR 01 700,2514 BM 01 25,- 3071 RJ 01 25,2522 VD 01 700,- 3072 VT 02 25,3075 BH 02 500,2526 KV 01
city bike 3076 HR 05 50,3078 WG01 700,2555 KH 03 25,- 3079 BW 01 50,3081 GE 02 25,2563 AB 01
AKAI CD-speler 3081 RJ 02 25,3086 ES 01 25,3123 PH 05 25,2565 KC 03
Gran Dorado reis 3142 AL 01 25,3143 KA 01
2571 AW 01
AKAI CD-speler
city bike
3193 JM 01 50,2581 TT 01 50,- 3218 AP 01 25,2584 VT 01 50,- 3224 HD 02 70,3227 AH 01 700,I2593BX01
city bike 3231 VH 12 25,3251 AZ 01 25,2595 SR 01 50,- 3261 EB 01 700,2614 AS 04 50,- 3263 AR 03 50,2622 ER 02 25,- 3313 CN 02 50,2623 PE 01 7000,- 3313 XJ 01 70,2681 HP 01 700,- 3318 TJ 01 50,2685 LH 02 700,- 3319 EN 01 70,2741 VN 01 25,- 3351 AL 01 70,2742 DK 01 50,- 3362 AC 01 50,2771 SH 01 50,- 3363 JD 11 50,2803 WS 06 25,- 3434 XN 01 25,2841 SZ 01 25,- 3438 AJ 03 70,2905 TN 01 500,- 3438 RD 04 25,2908 AH 02 25,- 3442 JL 01
AKAI CD-speler
zelfouien voorbehouden

4944 VC 02 1000,3521 XX 01
Gran Dorado reis 5021 DN 01 700,5041 KL 01 50,3524 GT 01 25.- 5042 KP 02 25,3554 G G 02 50.- 5049 KC 03 50,3561 XL 01 70,- 5051 CV 03 25,3562 CB 02 50,- 5171 CC 07 70.3581 BS 01 700,- 5213 BX 02 25.3601 CK 01 50,- 5317 KV 01 25,3632 EP 08 70,- 5431 KM 01 50,3641 WB01 500,- 5461 XH 01 25,3641 ZE 02 25,- 5467 DC 04 700,3643 BE 027000,- 5482 CT 01 500.3701 VH 03 25,- 5503 TK 01 700.3723 ZD 01 700,- 5521 KS 02 50,3766 GM 01 25,- 5642 GP 01 25.3769 ZG 01 700,- 5643 H R 02 25.3911 EH 01 25,- 5643 RL 01 50.3961 AK 01 25,- 5672 VC 04 70.3981 SB 10 50,- 5688 PR 01 50,4003 AM 01 50,- 5706 AV 02 70,4201 KW 01 25,- 5707 LB 01 70.4261 XB 02 25,- 5721 KV 01 10,4301 HD 02 50,- 5751 HM 01 25,4383 XE 04 500,- 5801 SE 01 25,4436 AP 02 700,- 5995 PT 01 70,4458 BN 01 25,- 6014 AH 01 10,6043 GR 01 25.4561 XC 02
city bike 61 18 CG 01 50,6134 XS 01 700,4571 CH 02 50,- 6212 CT 01 25,4651 JG 01 700,- 6212 CT 01 50,4661 TA 01 25,- 6228 GB 02
4664 BB 01
AKAI CD-speler
city bike
6312 AE 02 50,4707 RX 04 50,- 6372 HX 01 50,4751 TC 01 70,- 6431 GW01 25,6433 BB 01 50,481 7 JM 02
AKAI CD-speler 6467 GR 03 700,6533 RX 03 25,4834 RK 04 50,- 6561 AD 02 70,-

6681 DE 01 25,6712 JD 01 50,6812 DL 01 25,
6814 CR 017000,6851 KM 01 70,6982 DE 02 25.7004 CR 01
city bike

7944 BV 03 25.7946 AN 01
AKAI CD-speler

7958 SC 02 25.8017 NN 01 700.8181 VW01 70.8242 WB 01 25.8891 HP 01 50,7031 ZV 02 50,- 8916 EM 01 50,7071 CV 02 25.- 8932 HL 01 70.7211 DG 07 25,- 8934 CC 02 25.7271 AW01 25,- 9204 EH 01 50.7351 BK 01 50,- 9244 CE 05 50.7471 GP 01 25,- 9263 TT 01 25.7607 KR 01 50,- 9285 RW 04 50,7608 JV 01 700,- 9331 EK 01 25.9501 GN 01 70,7671 BK 01
Gran Dorado reis 9636 EB 01
Gran Dorado reis
7881 CH 01 7000,7905 AP 01 50,- 1 9642 BH 02
city bike
7908 EB 05
HOOFDPRIJS
9713 GT 02 25.9721 BE 017000.9737 PZ 01
voor IcdcrMn In
dazalfd» poctcod»
city bike
7908 EB ƒ100,-

ƒ100.000

1013
1015
1018
1018
1032
1032
1033
1054

LC
KW
DW
JE
JT
XG
BR
WP

LPG, siaaigr.^ met., 9feCOO
Werceoes230e.bj '8.-.,., ö,
km, '
' '
"••

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen,
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep.bepalmgen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

Peugeot 104, '81, rood, vr.pr.
ƒ 1850. 1 jaar APK. Tel. 0250719158.

PEUGEOT
205 GE 67.000 km 84 8.900
205 GE 80.000 km 86 10.450
205 GL 63.000 km 85 10.750
205 GR 50.000 km 88 18.250
205 GRD 65.000 km87 18.900
205 GT 32.000 km 87 17.500
205 XE 5.500 km
89 18.900
205 XE 49.000 km 87 12.750
205 XL 53.000 km 85 10.600
205 XLD 78.000 km 87 16.750
205 XL 15.000 km 89 19.250
205 XR 43.000 km 87 16.900
205 XR 34.000 km 87 17.500
205 XR 49.000 km 89 19.250
205 XRD 70.000 km 87 16.000
205 XS 60.000 km 87 16.950
205 XS 74.000 km 87 16.750
205 XT 66.000 km 86 14.900
305brGR111.000km84 7.950
305 GT 98.000 km 84 7.950
305 GTX 111.000 km86 11.750
309 GL 1.1 56.000 km86 12.950
309 GL pr. 51.000 km87 16.750
309 GL pr. 34.000 km.87 17.800
309 GR 110.000 km 86 12.650
309 XE 23.000 km 88 18.500
405 GL 1.4 38.000 km.88 21.900
405 GRD 42.000 km 89 34.000
405 SR 1.6 82.000 km87 22.500
505 GTI 90.000 km 85 12.500
505 Sel. 110.000 km85 11,250

Express 1.1 '87 grijs kent.
32.000 km ƒ 10.250
autoservice wetter 02907-6572.

Is deze bonƒ 700.000,- waard?

POSTCODE-LOT-BON
ik doe mee en maak kans op duizenden prijzen.
Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzeggmg het
aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven:

9743 KZ 01 700,

9751 GP

01 70.

9801 KM 01 25,
9863 PT

postbank

08
02
02
03
01
01
01
02

25.100.25.50.50.700.50.25.-

1058
1067
1069
1074
1079
1079
1081
1091

KC
HZ
KL
CH
TS
ZZ
AK
JS

03
01
02
01
02
01
01
01

R 25 GTX 1-'86, R 9 GTX, LPG,
11-'87. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020-6627777.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11.
T.k. Renault 18 GTX type 2
combi m. tr.hk. Bj '84, 121.000
km APK aug. '90. Bord.rood.
Vr.pr. / 10.500. 02975-62230.
T.k. RENAULT 5TL, i.z.g.st.
bouwjr 11/'S4, APK 11/'90
Vr.pr. ƒ 6.000,- Tel. 020-336214.

1 lot (10 gulden) [

70.70,25.50.-

LUYKX BV
off. Suzuki dealer

Een PERFECTE Seat ocdssiön
koopt u vertrouwd bij Seat SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Auto Centrum APC, 2e Schm- v.d. Madeweg 23 bij Makro
kelstr.
18-28.
Tel.
020- A'dam - 020-6686146.
/63333/763334/763335.

'89/21.250
'88 ƒ 19.500
.'87 ƒ 14.500
.'87 ƒ 11.250

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp.
tel: 02968-94330
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Suzuki Alto GL, wit 6-88, 36000
km. Perfecte st. vaste prijs
ƒ 9950. (na 18.00 u) 020-962563
Suzuki eind '82, APK, i.z.g.st.
ƒ2750. Tel. 075-289182

Talbot
„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

TALBOT HORIZON, 5-drs,
'84, ƒ4.950. AUTO RIJP.
Tel. 02997-3709.

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

Subaru
SUBARU

HEERE B.V.
VOORJAARSAKTE

off. dealer A'dam-A'veen e.o.
GRATIS PAKKET t.w.v ƒ 1000
Voor nieuw en gebruikt.
op alle nieuwe MINI Jumbo's.
Buysdaelkade 75 A dam-0 Z
Alle kleuren en types uit
voorraad leverbaar.
: Info 020-6623167732853
Reeds v.a. ƒ250,- p. mnd.
Zonder aanbetaling rijdt u bij
Heere BV
Ceintuurbaan 225
ons in een nieuwe MINI Jumbo.
tel 020-719154/6622204.
Blasiusstraat 13-19, tel.
020-719154/6622204.

I

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

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
Toyota Corolla, 4 deurs automaat, T 84, verzorgde en goede wagen, APK. Let op slechts
ƒ4950. Inruil en fic. Tel.
02990-35957

Toyota Corolla Hatcback juli,
'89,1.6. SLX 16 Valve sport
zwart metalic, 12000 km met
fabr. gar. Tel. 020-791176.

Dhr/Mevr

Adres:

25-

Postcode:

25.50.-

datum.

J

|

Woonplaats'

handtekening

700.-

STRATEN BLIJ! \^f™^^^~^
AADEH (ai, te
!&•
'6,', LPG, roeuwsts 'model , .8000, ƒ M.2SO 000 000000

VW bestel 2.0, benz. mot. m.
ramen, kl. wit, km. 80.000, 1e
eig. '86, als nw. 020-123420.

VW Polo Classic GL Koffer, 9'83, APK 5-'91, radio-cass., nw. VW Golf SC 75 pk, 8/'81, apK
2/'91, nw. bndn. + schokd., in
staat, ƒ 6.950 02977-28870.
prima staat, vr.pr ƒ 3.900 Tel
VW Polo Fox, 11/87, bl., perf. 02940-14313
st., elke keuring toegest,
ƒ9.750,-. Tel. 020-165146.

.1 ooi}»»»:.*.;

Autofinanciering
en verzekering

Totale opheffing alles moet weg
Aanbieding geldt tot 20 juni

AUTOBANDEN
voor zeer lage prijzen

Volvo
V. part. Volvo 244 GL-2,3 L1983 APK 11-'90 LPG-trekhopen dak-overdr.-alaim etc.
160.000 echte km. Nota's ter
mz., i.perf.st., vaste pr. ƒ9000.
020-157226.

Ron Geurs Personen Auto BV
Voor exclusieve Volvo's
A'dam-Oost. Info 020-920505
T.k. Volvo 440 GL, bj.4-'89, wit,
14.500 km, incl. div., pr n o.t k.
Tel. 02990-36288

Haarlemmerweg 113 115 A'dam, 020-812402-820581

Service en reparatie
A.P K KEURINÜSSÏATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt incl
APK en leen auto ƒ 299.Volvo 340 GL b.j. '85, 68.000
• „SHOWROOM" verschijnt
Geldig voor 90% alle merken
km. metall, blauw + trekh. Pr.
huis aan huis in geheel
Auto Centrum Duivendrecht
Garage
ROBE,
gespec
m
remƒ11.900. Tel. 02968-93747.
Amsterdam en omgeving
men en fricties Comeniusstr Industneweg 27 020-995176
455, 020-177388 Lid BOVAG APK keuring geen afspraak,
Bedrijfsauto's
klaar terwijl u wacht. Ook repaNieuw, nieuw, nieuw
raties en onderhoud
Gar
APK KEURINGSTATION
RADIATEURENWest Center 122476
Toyota DYNA Truck Dubb., BLOKSMA
Garage Baarsjes,
Cab., Benz., 10/'86 40.000 krn. warmtewisselaars, Kapoeas- keuren klaar terwijl u wacht
• De autorubnek
weg 17, A'dam, 020-148385.
Groen, m perfecte staat
„SHOWROOM" heeft
Baarsjesweg 295-296.
vraagprijs ƒ 15950
Mitsubishi L 300 Diesel, met
een oplage van 730 000 ex
tel 020-892613
Autobedrijf Brouwer bv
houten vloer en tussenschot,
Hamerstraat 3-15 Amsterdam
wit 6500 km, jan.'90, ƒ 19950
tel • 020-360401.
esxcl BTW Tel 02997-3709.

• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden m
„SHOWROOM" is de manier
Tel 020-6658686

\
\
\
\
\
\

Autoverhuur
Auto huren?
niet duur!
bij

Ouke Baas
Luxe en bestel
3 m j t m 38 m1
020-794842
020-908683

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ25
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Gratis halen en brengen
Kwaliteit staat voorop'
Tel. A'dam 020-942145
overdag
020-853683
's avonds .
. 020-181775
Adverteren m
Purmerend
02990- 34768
„SHOWROOM"
Zaandam
075-174996
Tel 020 6658686

Autosloperijen
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tei 020-361178 • 02907-6248

Autosloperij A de Liede
Neem geen nsico ong
PTT vrijwaring RDW

(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
Grote sortering ONDERDELEN
Tel 020 198691
van alle schade-auto's, alle Autosloperij
DE
ZOMBIE
merken, alle bouwjaren
vraagt te koop schadeauto s
Ravenstijn, 02502-5435
Tevens verkoop van alle mer
Het HOOGSTE BOD'" Bel ken onderdelen Gespeciali
voor vrijblijvende prijsopgaaf
seerd in verkoop van motoren
Loop, sloop en schadoauto's Inbouw mogelijk Osdorperweg
met vrijwaring Tel 020-754193 520 A Amsterdam-Osdorp
Tel 020-107566
• „ SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 000 ex Tel 020 6658686

Auto's te koop gevraagd
Koop
of VERKOOPPLAN
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met NEN? Bet dan snel Nationale
Occasioniim 023 365206
vrij w bewijs Tel 020 105478
• Auto te koop7 Plaats een
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant, SHOWROOM advertentie U
mot vrijwanngsbewijs, geen zult verbaasd staan over het
sloopauto's Tol 02990-37825 resultaat

Klassiekers en oldtimers
SAAB 95,1978, APK, tax waar- T.k. VW Kever 1200 i.z.g.s.,
de ƒ10.000.-, vr.pr. ƒ6.500,-. APK 31/3/91, pr. n.o.t.k. Kantooruren 072-155984, na 18 uur
Tel.: 05130-23552
020-6625576.

Accessoires en onderdelen

APK„NOORD"
Autoshop J Schievink, Rozencontinu autokeuring, geen af- gracht 69-71-73. A'dam. Tel.
spraken, geen reparaties, ƒ 75,- 020- 234986 Accu's, impenals,
Adverteren m „Showroom"
TOYOTA DE GRAAF
all in. Let op het juiste adres' ladder- & fietsdragers Thule
Tel. 020 - 665.8686
nieuw + gebruikt
Chrysantenstraat 14(bij Isaac), dakdragers • voor dakgootloze
FAX 020 - 665.63.21
Condensatorweg 44
Postbus 156, 1000 AD A'dam A'dam-Noord. Tel. 020-362690 auto's. Grote sortmg onderdeA'dam-Sl.duk info-865511
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. len, gereedschappen & autolak
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- Grote sortering ONDERDELEN
ters en dynamo's. Erkend
van schade-auto's, alle
inbouwbedrijf van TBBS/TNO merken, alle bouwjaren.
T.k. VW Kever, bj. '72, APK in T.k.a. VW Golf bj '78. APK gek. goedgekeurde
autobeveiliRAVENSTIJN. 02502-5435.
z.g.st., weg. beeind. hobby.
tot april '91 rood, ƒ2.000.
gmgssystemen.
ValkenburLid Nevar
Tel. na 19.00 u. 075-169468.
Tel. 020-125936.
gerstr 134. Tel 020-240748

Volkswagen

gulden)

a.u.b. invullen met blokletters

VW Kever 1969, wit, met radio.
APK jan. '91. ƒ1850. Tel.
020-909945

Suzuki

Diverse Alto's
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
Bozenhoven 119, Mijdrecht
Tel. 02979-84866.

j . loten (

Naam:

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Rover

Rover uw dealer, ook 800 De
nieuwe 200 nu aanwezig. Gar.
Boom Aalsmeer 02977-25667.

| 2 loten (20 gulden)

Autoverzekeringen vergelijk
Uw bestaande polis met 74
maatschappijen, verschil
soms honderden guldens
Celie Ass Tel. 020-416607

Voor wie kan sleutelen: nog
Biedt aan:
goede onderdelen Renault 5
GTL.77. 020-6629210/969904. Swift GTi, sunroof, sportvelg., zwart met
Swift GTi, wit, 22.000 km
Swift 1.3 GLX, 5-drs, blauwmet.,26.000 km ...
Alto automaat, grijs met., 24.000 km. wis-was
Diversen Alto's van '84 tot '88
Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-13l375

bank

01 700.

Renault

Seat

V'h Museum autooeanivenl

Op prijzen Doven de 1000 gulden zit 25% kansspelbelasting Trekking is iedere maand De Irekkmg wordi verricht door Nolaris
L Jongrnans te Driebergen Rysenburg Trekkingslipten zijn verkrijgbaar bi| het secretatjaat Willemsparkweg 176 1071 HT
Amsierdam De uitslag zal worden gepubliceerd m deze krant De loten] is goedgekeurd door de minister van Justitie onder
nummer 10 890 09& 177 89 d d 20 10 1989 Als u het niet met een afschrijving eens oent dan kunt u binnen een maand de
bank of giro opdracht geven het bedrag terug te boeken De verstrekte machtiging kunt u allijd weer intrekken hiervoor kunt u
zich wenden lot de Stehting Nalonale Postcode Loterij De prijzen worden automatisch op uw bank qirorekenmo oMnrt

JO.
1275;
w»i.6

Peugeot 309 GL Profil 1.3
53000 km dec. '86 kl. blauw
vr.prijs ƒ 13.000 020-164422

DIVERSE MERKEN
Saab
Fiat Panda 750 CL 89 11.850
rd Scorpio 2.0 CL87 19.900
Ford Scorpio 2 O GL87 21.900 SAAB 99 GL, 5-bak, LPG, '84
Renault 9 GTX LPG 86 11.250 / 9.950. AUTO RIJP.
Seat Ibiza 1.5 GLX 89 18.750 Tel. 02997-3709.
Volvo 740 GL
86 20.500
Adverteren in
WESTELIJK HALFROND
„SHOWROOM"
Amstelveen - Tel. 020-455451.
FAX: 020 - 665.63.21

MOOY EN ZOON

Kent u uw postcode? Dan weet u uw lotnummer.
Uu Inimimnicr hcsUml uil uu poxicotk.'plus twee door de computer incjiekcnde cijfers. Die weel u ;illccn. Hoe meer mensen m uw posicodc meespelen,
hoe groter de k;ms op piij/en \oor ,illeni;uil. Want hoe meer mensen meedoen,
des ie \aker /u ook uw postcode m de »role trommel wnaruil de notaris de
prij/en Irekt. Per postcode kunnen ma\imaal M) loten meespelen.

EXTRA PRIJZEN VOOR D

MAA
Peugeot

Zo kunt ook u winnen
met uw postcode!

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.
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Gevraagd

De gemeente Zandvoort is een bloeiende badplaats met een grote toeristische aantrekkingskracht. Zandvoort heeft ongeveer 15.500 inwoners.
Sinds 1 april 1990 is een nieuwe organisatiestructuur in werking getreden.
De secretarie en de dienst Publieke Werken zijn samengevoegd tot één
organisatie met vier sectoren: Middelen, Grondgebied, Eigendommenbeheer en Bewonerszaken. Elke sector bestaat uit een beperkt aantal afdelingen. De nieuwe organisatie wordt geleid door een managementteam,
dat bestaat uit de gemeentesecretaris (voorzitter) en de vier sectorhoofden.
Binnen de sector Eigendommenbeheer is een vacature ontstaan voor een

PLANTSOENMEDEWERKER

M/V

op basis van 23 uur per week
Algemene informatie:
De sector Eigendommenbeheer bestaat uit de afdelingen Civieltechniek/
Bouwkunde, Plantsoenen, Reiniging en Algemene Dienst en een bednjfsbureau.
De afdeling Plantsoenen omvat 17,5 formatieplaatsen.
Functie-omschrijving:
- draagt in hoofdzaak zorg voor de feitelijke uitvoering van werkzaamheden in het kader van de aanleg en onderhoud van openbaar groen;
- houdt de begraafplaats inclusief gebouwen schoon;
- onderhoudt het materieel;
- verzorgt alle werkzaamheden die voor een goed functioneren van de
afdeling nodig worden geacht;
- is inzetbaar bij de gladheidsbestrijdmg;
- verricht buiten de normale werktijden werkzaamheden, zowel incidenteel als regulier tijdens het seizoen en op drukke weekeinden.
Deze werkzaamheden hebben m hoofdzaak betrekking op de afdeling
Reiniging en Algemene Dienst.
Functie-eisen:
- diploma aankomend hovenier;
- enige ervaring strekt tot aanbeveling;
- een flexibele instelling;
- bereidheid om in teamverband te functioneren met het vermogen om
zelfstandig te werken.
Selectie en salariëring:
Bij de sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van de afdeling betrokken.
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstelling plaatsvinden tot een
salarisbedrag van maximaal f 1.757,- bruto per maand.

MEDEWERKER(STER)
***
BLOEMBINDER(STER)

HAARMODE

Drogisterij-Parfumerie

MARJO FIJMA

MOERENBURG

heeft plaats voor een

Leeftijd tot ± 20 jaar

LEERLINGKAPSTER

BLOEMENHUIS

tel. na 19.00 uur 18152

J. BLUYS

PART-TIME
KRACHTEN

Haltestraat 65
Zandvoort Tel. 12060

SPOED!
WIE HELPT MIJ?
Nette heer
(gepensioneerd)
zoekt voor 1 juni a.s.

VRIJDAGAVOND
11 mei DARDECUE

WOONRUIMTE (KAMER,
ZOMERHUIS, ETAGE).

v.a. plm. 18.00uur
Voor de meeste gein,
moet u naar het Dorpsplein

CAFÉ SAM-SAM

'T EINDPUNT
Bloemendaal
vraagt

KEUKENHULP M/V
(Liefst schoolverlater)
Tel. 023-251840
vragen nr Marco of Femke

voor zowel zomer als winter

CAFÉ SAM-SAM

Huur tot ƒ 700, - p.
mnd. Ik heb geen
telefoon. Wilt u a.u.b.
schrijven. Brieven
onder nr. 105800 bur.
van dit blad.

Haltestraat 1
zoekt

Café Restaurant

inl. tel. 02507-16123
of 12496

Het ParOOl middagkrant
vraagt voor Zandvoort een

AGENT M/V
Te koop aangeboden
4 GROTE DIEPVRIES KISTEN (KASTEN)
plffl. 30 TERRASSTOELEN MET ZITTING
3 PROF. GROTE BARREQUE'S
Tel. 16023

Taken o.a. uitdelen van kranten
begeleiding van
bezorgers/sters

Inl.: 023-319242
of 02507-18156

Mensen, kinderen,wat valt er
veel te halen bij de Hema.

Voor het werken op onregelmatige tijden bestaat een aparte vergoedingsregeling.
Inlichtingen en sollicitaties:
Nadere inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij het
hoofd van de sector Eigendommenbeheer, de heer F. Smits, telefoon
02507-61400. Inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunnen worden
ingewonnen bij de afdeling Personeelszaken, telefoon 02507-61450.
Sollicitaties, gericht aan burgemeester en wethouders van Zandvoort, kunt u binnen veertien dagen na publicatie richten aan de
gemeente Zandvoort, afdeling Personeelszaken, postbus 2,2040 AA
Zandvoort, onder vermelding van vacaturenummer E.4.9-90 linksboven op de enveloppe.

Gevraagd

Luxe draaispiegel in div. modieuze kleu-

Leren huishoud-, beugelportemonnee of

ren.

geldmapje, m div. kleuren.

7.50

16.75

2e
heeft volop

KAPSTER
Mp coiffures

Belegen Goudse Kaas. Vers van 't mes.

l kg.

Hogeweg 27
tel. 16969

Party kipschotel, feestelijke combinatie

Afwashulp m/v
Voor een 4-sterrenhotel in Zandvoort De werktijden zijn
volgens rooster, zowel overdag als 's avonds en ook in het
weekend De baan is per direct, voor ongeveer 2 weken.
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

van kip/kernesalade met huzarensalade,

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

ir randstad uitzendbureau

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Quartz mini-wekker, l jaar Hema-garantie.

11.50

600 gram.

Kersenbonbons, zakje met 200 gram.

4.25

3.25 2 voor

5.75

Alle damesnachthemden 15%
voordeel.
VOOR DE
EERSTVOLGENDE
VEILING
KUNNEN
NOG DAGELIJKS
NETTE GOEDEREN
WORDEN
INGEBRACHT
inl.: 12614

Gasthuisplein

Magnetron. Inh. 15 L, aansluitvermogen
220 V/1100 Watt. Nuttig vermogen 600
Automatische

Watt. 3 Standen: ontdooien, verwarmen

koudwand-toaster, 750

en koken. Roterende energieverdeler,

Watt. Geschikt voor het roosteren van vele

tijdklok (30 mm.) en binnenverlichtmg.

broodsoorten, o.a. halve broodjes. Kema

Kema Keur en l jaar Hema-garantie.

Keur en l jaar Hema-garantie.

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 17093
VASTE PLANTEN - STRUIKEN - BEMESTING

Lef op! Plant verantwoord,
dus niet voor half mei.

385.-

59.-

KLEEFF

anti-nadruppelvoorzienmg en opbergmo-

Nu uw gerechten snel Maar én
een bruin korstje!

gelijkheid voor snoer. Kema Keur en l jaar

Magnetron/gnllcombinatie,inh.l6I.Nuttig

Hema-garantie.

vermogen 550 Watt. 7 Standen, roteren-

Koffiezetapparaat voor 2-10 kopjes. Met

-èë^ P^ O

Oor

de energieverdeler en tijdklok (30 mm.)
Kema Keur en l jaar Hema-garantie.

1-jarige zomerplanten na de IJsheiEigen volop
aanwezig.

575.-

VOOR MOEDERDAG

PLANTEN
Lady shaver m luxe cassette. Gebogen
scheerblad en zowel rechte als gebogen
tondeuse. Kema Keur en l jaar Hemagarantie.

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

57.50

Moederdagtaart.

vm 12.50

Toilettas iri div. kleuren en dessins.

Een kus voor moeder: een feestelijke slagroomtaart met moederdag-decoratie.

.HEMA De normaalste zaak van de wereld.

7.50
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Ook Zandvoort kan nu
alarm slaan via 06-11

COMMENTAAR

Drie halen....

ZANDVOORT - Ook Zandvoorters kunnen sinds maandag
gebruik maken van het alarmnummer 06-11. Dat nummer kan
iedereen draaien die voor dringende noodgevallen politie,
brandweer of ambulance nodig heeft.
De Commissaris der Koningin van
Noord-Holland, Roei de Wit, heeft
het alarmnummer maandagmiddag
officieel opengesteld voor inwoners
van het telefoondistrict Haarlem
(waaronder Zandvoort valt). Hij
deed dat in het politiebureau in
Haarlem.
Het grote voordeel van het landelijk ingevoerde alarmnummer 06-11
is dat men niet eerst hoeft te zoeken
naar het telfoonnummer van de gewenste hulpdienst. Gebleken is namelijk dat slechts weinig mensen de
plaatselijke alarmnummers van politie, brandweer of ambulance uit
het hoofd kennen. Daarom heeft het
ministerie van Binnenlandse zaken
besloten om een landelijk alarm-

nummer in te voeren (06-11). In de
meeste delen van het land is het
nummer reeds eerder ingevoerd.
Het nummer is alleen bestemd
voor noodsituaties; dus niet voor het
aangeven van vermiste huisdieren,
melden van verzwikte voeten, of
aangiften van inbraken die al gepleegd zijn. Dergelijke gevallen kunnen gewoon gemeld worden via de
gebruikelijke nummers van de hul
pinstanties.
Wie naar het alarmnummer 06-11
belt, moet de telefonist(e) vertellen
waar hulp nodig is en van wie (poltie, brandweer en/of ambulance). De
centrale verbindt dan direct door
met de dienst waar de hulpvrager de
boodschap kwijt kan.

Van Caspel loco-burgemeester
ZANDVOORT - Wethouder Van
Caspel is de nieuwe loco-burgemeester. Dat blijkt bij de vaststelling van
de portefeuilleverdeling van het college.
De verdeling ziet er als volgt uit.
Burgemeester Van der Heijden: bebtuurlijke coördinatie, burgerzaken,
economische zaken/toerisme/recreatie, emancipatie, informatievoorziening en automatisering, middenstandszaken, openbare orde en veiHgheid, personeelszaken en ambte-

Vernieling
ZANDVOORT - Na vernielingen te
hebben aangebracht aan een geparkeerde auto werd zaterdagavond om
21.15 uur een 25-jarige Amsterdamse
vrouw aangehouden. De auto stond
verkeerd geparkeerd en moest worden weggesleept. De vrouw leverde
daarbij flink wat commentaar en
klom op het voertuig, waarbij zij met
haar naaldhakken krassen op de motorkap veroorzaakte.

• Burgemeester Van der Heijden ontsteekt een bevrijdingsvuur met de
door Rijwielclub Olympia opgehaalde vlam.

ZANDVOORT - De vijfenveertigste Bevrijdingsdag, afgelopen zaterdag, is vrij rustig gevierd in Zandvoort. Dat lag bepaald niet aan het
Comité Viering Nationale Feestdagen Zandvoort, deze instelling had
er van alles aan gedaan om er een
groot feest van te maken. Kennelijk
was het strand op deze bijzonder
warme dag aantrekkelijker dan het
dorpscentrum. Daar werd de rommelmarkt van koninginnedag nog
eens dunnetjes over gedaan: weinig
animo zowel van de kant van de
deelnemers als van die van de kooplustigen. Ook de belangstelling voor
zowel de rodeo, de mechanische
stier, als voor het straattekenen liet

lijke organisatie, representatie, verkeer (gewestelijk) en openbaar vervoer, voorlichting en inspraak.
Wethouder F.E. van Caspel: aanleg en onderhoud wegen, riolering,
gemeentelijke gebouwen, strand,
duin en openbaar groen, bouwzaken, circuit, grondzaken, grondbedrijf, milieu, monumentenzorg,
nutsvoorzieningen,
onderhoud
sportaccommodaties,
ruimtelijke
ordening en planologie, verkeer (lokaal) en woningbouw. Wethouder J.
Termes: culturele zaken, jongerenbeleid, mediabeleid, minderhedenZANDVOORT - De gemeente
beleid, ouderenbeleid, sociale zaken Zandvoort heeft gistermiddag
en maatschappelijke dienstverle- een kleine bronzen plaquette
ning, sociale
werkgelegenheid, ontvangen uit handen van één
sportbeleid,
volksgezondheid,
volkshuisvesting en volwassenen-e- van de Canadese bevrijders uit
ducatie. Wethouder mr. P. Ingwer- de Tweede Wereldoorlog. De
sen: algemeen gemeentelijk finan- omgekomenen uit die oorlog
cieel beleid, gemeentebegroting en zijn uitgebreid herdacht.
-rekening, gemeentegaranties woningbouw, onderwijs, overleg stranDe Canadees, A.A. Looker, had
dexploitanten, visventers en exploi- deel uitgemaakt van The First Canatanten van parkeerterreinen, par- dian Squadron. Daarvan zijn inderkeerbeleid.
tijd heel wat soldaten in Nederland
blijven hangen. Burgemeester Van
der Heijden mocht de kleine plaquette gistermiddag in ontvangst nemen, ter nagedachtenis aan de oor-

• De taptoe trok 's avonds wel behoorlijk wat publiek.
Foto s Bram Stijnen

Bevrijdingsdag meer
op strand gevierd
te wensen over.
Voor zowel de opening als voor de
afsluiting van de feestdag (foto
links) was wel behoorlijk wat belangstelling. Op het raadhuis verzamelden zich een aantal ouderen die
betrokkenen waren geweest bij De
Kleine Patriot, het verzetskrantje
uit de Tweede Wereldoorlog, waaraan in het Cultureel Centrum een

uitgebreide tentoonstelling is gewijd.
Burgemeester Van der Heijden
ontstak rond half elf een 'Bevrijdingsvlam' met vuur dat door leden
van Rijwiel Toerclub Olympia uit
Wageningen was opgehaald. De
avond tevoren waren zij op de fiets
uit Zandvoort vertrokken om de
vlam 'af te tappen', die brandt voor

Canadees schenkt herdenkingsplaquette

| Weekenddiensten

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Konin14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- ginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
nummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
gevalllen), Centrale Post Ambulan- mogelijk na telefonische afspraak.
cevervoer (CPA) Kennemerland.
Belbus: Om van de belbus (voor beDIERENAMBULANCE (Dierenbe- woners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
scherming): 023-246899.
zich 24 uur van tevoren op te geven
HUISARTSEN:
Waarnemingen bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusZandvoortse huisartsen: van zater- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
dag 08.00 uur tot maandag 08.00 uur, persoon bedragen: ƒ!,- enkele rit,
dr. G. Mol, Koninginneweg 34 a, tel. ƒ1,50 retour.
15091 of 15600. ' Spreekuurtijden ~Alg. Maatschappelijk Werk Zand(ronder afspraak): zaterdag en zon- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
dag 11.30 uur en 17.00 uur. Dokter 023-320899 of 320464. Spreekuur op
Flieringa heeft een eigen dienstrege- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanling, inlichtingen: tel. 12181.
dagavond van 19.00-20.00 uur. VerTandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor informatie 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
over de dienstdoende wijkverpleeg- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
kundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine Davidsstraat. Eerste woensdag van
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
voort,
tel. 02507-14437, bgg: Huurdersspreekuur NVH: Gratis
023-341734.
voor leden. Eerste en derde dinsdag
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
15847.
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Dierenbescherming: Vereniging v.h. (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
welzijn der dieren (02507) 14561, Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Woningbouwvereniging EMM:
Zandvoort
(tevens
pension) Klachtentelefoonnummer
techni02507-13888,
Asiel
Haarlem sche dienst: 17577. Bestuurlijk
023-244443.
spreekuur: iedere eerste dinsdag
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
lening: Voor informatie, advies en Taxi: tel. 12600.

logsjaren en de bevrijding.
De omgekomenen uit de Tweede
Wereldoorlog zijn afgelopen week
uitgebreid herdacht tijdens de Nationale Herdenkingsdag. Van der
Heijden herinnerde daarbij aan de
wens van tallozen die in de oorlog
werden weggevoerd en geen enkele
overlevingskans meer hadden: 'Vergeet ons niet! Blijf erover praten!
Draag het over van generatie op generatie!'
"Vijfenveertig jaar lang hebben we
jaar op jaar herdacht, beleefd en gesidderd", aldus Van der Heijden.
Maar of we ervan geleerd hebben?
Bij het opmaken van de stand stuitte hij op het feit dat extreme groepe-

ringen nog immer kunnen gedijen
en in Nederland in maart van dit
jaar maar liefst vijftien raadsleden
uit de hoek van de Centrum Democraten zijn gekozen.
Hij herinnerde eveneens aan de
recente ontwikkelingen m Oost-Europa. "We zijn enthousiast! Maar
ook waakzaam! Want wij realiseren
ons heel goed dat bij open grenzen
ook broeinesten van het kwaad hun
vruchtbare voedingsbodem kunnen
uitbreiden. Fascistische en andere
extreme groeperingen zullen hun
markt gaan bewerken met gebruikmaking van allerlei middelen en mogelijkheden die hen in deze nieuwe
politieke situatie ten dienste staan".

Weekend: 12/13 mei 1990

l Kerkdiensten
Weekend: 12 - 13 mei 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10 uur: Gemeensch. Hervormde/Gereformeerde dienst i.d.
Hervormde Kerk, ds. J.A. van Leeuwen
Gereformeerde Kerk:

Zondag 10 uur: Gemeensch. Hervormde/Gereformeerde dienst i.d.
Hervormde Kerk, ds. J.A. van Leeuwen
Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

Zondag 10.30 uur: mevr. drs. Chr.
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De kleine Patriot herenigd
ZANDVOORT - Op Bevrijdingsdag vond 's morgens in de
raadszaal van het stadhuis de
vijfjaarlijkse reunie plaats van
medewerkers aan „De kleine
Patriot", de illegale krant die
van 1943 tot 1945 dagelijks in
Zandvoort verscheen.

Rydell, Vincent Joseph en Parks,
Ravonna Lee

Rik, zoon van: Bos, Pieter en Ter
Maat, Cornelia Gezina
Darcie Elaine, dochter van: Paardekooper, Franciscus Anthonius en
Da Silva dos Santos, Ana Paula
Overleden:

Kooij geb. Lokenberg, Johanna Bernadina Magaretha Maria
Franchimont, Henri Gérard Nicolaas, oud 64 jaar
Kloppenburg, Peter, cud 49 jaar
Sabelis, Christiaan, oud 41 jaar

Nieuw bestuur D66
ZANDVOORT - D66 Zandvoort
heeft een nieuw bestuur. Bij acclamatie is Joke Lammers tot voorzitter gekozen, Thea Robbers tot eerste
secretaris, Coen Bleys tot tweede secretaris, Roger van der Meulen tot
eerste penningmeester en Nell
Vreugdenhil tot tweede penningmeester.
Voor deze partij is er nogal wat
veranderd, als gevolg van de verkiezingsuitslag.

Programmaraad lokale omroep
Vervolg van voorpagina

Als blijkt dat dit niet het geval is, dan
moeten zowel de gemeenteraad als
het Commissariaat van de Media
hiervan op de hoogte gesteld worden. Methorst dringt daar in ieder
geval wel op aan 'aangezien de representativiteit van de programmaraad
essentieel is voor het verlenen van
de zendmachtiging voor een lokale
omroep'.

het college af, aldus fractievoorzitter
Jeanette van Westerloo. Haar partij
stemde vorige maand verdeeld. Wéthouder Jan Termes zegde toe een en
ander in het college te bespreken.
Van die discussie wil hij laten afhangen, of er een nader onderzoek komt.
Aan het onderzoek wordt op twee
manieren waarde gehecht. Enerzijds
met het oog op het functioneren als
raadslid, betrokkenen willen er zeker van zijn dat zij als zodanig goed
zijn voorgelicht alvorens hun keuze
te maken. Anderzijds inhoudelijk,
omdat op basis van deze gegevens
een advies wordt gegeven aan het
Commissariaat voor de Media. De
gemeente bekijkt namelijk in hoeverre de kandidaten voor de programmaraad de plaatselijke bevolking vertegenwoordigen.
Een lokale omroep moet - om een
zendmachtiging te krijgen - een programmaraad hebben met een zo
breed mogelijke vertegenwoordiging.

Tweeëndertig Joden omgekomen

Ondertrouwd:

Geboren:

De dag werd feestelijk afgesloten
met een grootse taptoe, waar wel de
nodige belangstelling voor was. Zo
konden de organisatoren alsnog ervaren dat de vele voorbereidende
werkzaamheden toch niet voor niets
waren geweest.

Jan Jongsma, fractievoorzitter van
GBZ dat vorige maand voor De
Branding stemde, wil eveneens een
onderzoek. Dat liet hij dinsdagavond
weten in de commissie voor Maatschappelijk Welzijn. "Als de berichten in de pers juist zijn en wij verkeerd zijn voorgelicht, dan moet
deze kwestie terug in de raad", aldus
Jongsma. "Dan moet er een nieuw
advies naar het Commissariaat voor
de Media".
De PvdA wacht het antwoord van

De heer Arend Bos, organisator
van de bijeenkomst en indertijd revan Schuppen, Santpoort
dacteur en samensteller van het
blad, bracht dank aan het gemeentebestuur voor de verleende gastvrijRoomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en heid en memoreerde dat de kring
Comm.viering, T. Knijff (past. werk- van reunisten steeds kleiner wordt.
ster in Haarlem)
Een speciaal woord van welkom
Zondag 10.30 uur: Woord- en Comm- richtte hij dan ook tot de twee over. vier ing, T. Knijff
gebleven dames, te weten Truus Hagen en Annie Paap, de laatste koeKerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, rier Jaap Schuiten en tot Joop BiHaarlem:
senberger „die in die tijd voor ons
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en onmisbaar is geweest."
Na de omstandigheden geschetst
bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, C. te hebben die hadden geleid tot het
oprichten van „De kleine Patriot"
Holleman
Crèche en kindernevendienst
las de heer Bos een brief voor van
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, R. iemand uit het verzet, die zich afBlom
vroeg „of het het allemaal wel waard
was geweest." Burgemeester Van
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, der Heijden, zelf pas na de oorlog
geboren, meende deze vraag bevestiSmedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag gend te mogen beantwoorden. „Men
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, is geneigd te gaan relativeren en de
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. eigen prestaties wat af te zwakken.
Dankzij wat u met elkaar gedaan
023-244553.
hebt in het verzet en de wijze waarop
u dat heeft gedaan, leven wij thans in
Onze huidige samenleving
Burgerlijke stand B vrijheid.
profiteert van de durf die u tentoongespreid heeft," aldus de burgemeester, die vervolgens de strijd mePeriode: l - 7 mei 1990
moreerde die nu op een paar hon-

Gehuwd:
Molenaar, André en Spaans, Ingrid

'De Wereld', het voormalige hotel
waar de vrede destijds getekend
werd. Na de nachtelijke rit kon het
vuur 's morgens om half elf aan burgemeester Van der Heijden overhandigd worden. Eens in de vijf jaar
wordt het vuur opgehaald, dit jaar
was het de tweede keer. Het wordt
per auto vervoerd maar door de
wielrenners op de fiets begeleid.

Drie halen, één betalen. Het nieuwe college van burgemeester en
wethouders is nog maar net begonnen en dan ligt er bij het eerste probleem al zo'n mooie aanbieding
klaar. En wel inzake de lokale omroep.
Politieke partijen dringen aan op
duidelijkheid omtrent de programmaraad-kandidaten van De Branding. Het zou verstandig zijn hierop
in te gaan, want met één onderzoek
kan men drie partijen een hoop nariglieid besparen. Duidelijkheid
brengt rust onder de meerderheid
van de raad, die nu eenmaal zeker
wil weten of zij niet op het verkeerde
been is gezet. Het college kan zich zo
een lastige confrontatie besparen.
Daarnaast heeft De Branding recht
op een uitspraak die alle twijfels omtrent haar integriteit doet verdwijnen, want al met al brengt zoveel
commotie gezichtsverlies met zich
mee. Vooral nu er binnenkort ook
reclamegelden naar de lokale omroepen gaan, mag er geen misverstand bestaan. Drie partijen dus die
met één onderzoek geholpen zouden zijn.
Maar eigenlijk gaat het om méér
dan drie. Wat te denken van de mstanties die opgegeven zijn als kandidaat, tenminste, voor zover zij nog
bestaan. Voor hun naam is het eveneens beter als er een eind komt aan
alle onduidelijkheid onder het publiek. Een publiek dat nog de belangrijkste partij in deze kwestie
vormt, want het gaat toch om de
toekomstige luisteraar? Die is er weinig mee gebaat als hij zich steeds
moet afvragen of hij nou wel naar
een echte Zandvoortse lokale omroep luistert.

Ad Keur overleden
ZANDVOORT - Na een kortstondige ziekte is gisteren in
zijn woning aan de Oosterparkstraat de Zandvoortse horeca-ondernemer Ad (Adrianus)
Keur overleden. Hij genoot bekendheid door onder andere
Chez Keur en Chin Chin. Ad
Keur is 61 jaar geworden.
Keur wordt maandag gecremeerd in Driehuis/Westerveld,
het tijdstip waarop was gistermiddag nog niet bekend. Hierover kan men bellen: 15638.

HET POPULAIRE
derd kilometer hier vandaan door
Oosteuropese landen gevoerd wordt
om vrijheid en democratie te verwerven.
Evenals vijf jaar geleden gaf het
gemeentebestuur met een tastbaar
huldeblijk uiting aan zijn grote
waardering voor de Zandvoortse
verzetslieden. Uit handen van de
eerste burger mochten zij en de nabestaanden van hen die er niet meer
zijn, een fraai Delfts blauw bord met
inscriptie in ontvangst nemen.

Poppenbeurs
inZANDVOORT
Gran Dorado
- De vereni-

ging 'Dolls, Old Toys' houdt
zondag 13 mei in Gran Dorado
van 10.30 tot 16.30 uur eenpoppenbeurs in Gran Dorado.
Men kan er stands aantreffen met
zeldzaam wordende antieke poppen.
Poppen van stof, klei, porcelein,
zeemleer, hout en allerlei ander materiaal. Maar ook accessoires, zoals
poppenwagentjes, inventaris van
poppenhuizen en ander klein oud
speelgoed. De Zandvoortse Thea van
het Hof is ook aanwezig met een
stand waar ook oude beren te vinden
zijn.
Poppenmaaksters uit alle delen
van Nederland zijn uitgenodigd met
hun replica's van beroemde merken
plus eigen ontwerpen. Ans Berm
Vos, Gerda Heurter demonstreren
hoe men zelf poppen kan maken.
Men kan ook een kapotte pop of beer
meenemen, want poppendokter
Korsman is aanwezig om ter plekke
kleine 'operaties' uit te voeren. Daarnaast kan men op de beurs terecht
voor een gratis taxatie.
De entree bedraagt ƒ4,- voor volwassenen, kinderen t/m 12 jaar onder geleide betalen ƒ!,-.

ZANDVOORT

ZANDVOORT - Honderden
Zandvoortse ingezetenen van
Joodse kom-af zijn in de oorlogsjaren weggevoerd naar vernietigingskampen. Zij kwamen terecht
in de vernietingskampen Auschwitz, Seibersdorf, Sobibor of Lublin, of elders, in midden-Europa.
Van tweeéndertig van hen zijn de
namen te vinden in een herinneringsboek op de Erebegraafplaats
te Beekbergen op de Veluwe, zij
keerden niet meer terug. In verband met de Nationale Dodenherdenking is de lijst met namen afgelopen week tevoorschijn gekomen.
Dat waren: Esther van Beem
(geb. 13/12/'20); David Blitz senior
en junior (11/12/'20); Marianne
Blitz-Moscoviter (13/5/'22); Maurits Bohemen (16/6/'24); Simon
Bronkhorst (25/12/1889); Elisabeth Hekster (22/l/'24); Samuel

Henselijn (31/5/1901), Dora Henselijn-Roos ((31/10/'07), Salomon
(9 jr.), Marcus Isidor (5 jr.) en
Freddy Herman (7 jr.) Henselijn;
Alexander de Hond (23/6/'25); Jacques Eddy (28/4/'20), Zadek Siegmond (22/9/'22) en Rita (13 jr.)
Levy; Jacques (8/ll/'22) en Richard (10/3/'24) Meijer; Jacob
(24/5/'23) en Freddy (3 jr.) Moscoviter; Daniél (13/l/'24), Michel
(13/l/'24) en Evalme (30/10/'22)
Stodel; Freddy Eduard Spijer
(24/4/'18);
Eliazer
Sterk
(ll/12/'23);
Judith
Swaab
(28/12/'24); Abraham Vedder
(10/6/1876), Sipora Vedder-Toorenburg (25/3/1883) en Arnold Vedder (23/3/'23); Debora Waterman
(7/5/'16);
Hester
Zegenus
(6/10/'24); David de Zwarte
(ll/2/'21). Hoewel zij in Zandvoort
woonden, waren de meesten in
Amsterdam geboren.

(ADVERTENTIE)

Weet u nog hoe een vers patatje smaakt?
Lekker hé? Bij eetcafé „The Londoner" serveren ze alle hoofdgerechten
met verse frieten. Ze schillen ze zelf, ze snijden ze zelf en ze frituren ze zelf.
Moet u eens proberen?
Bijvoorbeeld bij sliptong 17,50 of bij die (onbeperkt) gegrilde
SPARE RIBS ƒ15,50 of b i j . . .
Als u ons even belt tijdens de openingsuren sturen wij u een menukaart toe.
Nieuw! LUNCH!!
woensdag - donderdag en vrijdag vanaf 12.00 uur.

Let op!
Grote kaart vanaf vrijdag 17.00 uur.
Tot spoedig.
Kerkstraat 5, Zandvoort, tel. 02507-15363

Dommel

L'e/cö/P
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- MOEDERDAG - MOEDERDAG - MOEDERDAG - MOEDERDAG - MOEDERDAG - MOEDERDAG

WEG NAAR 'T HART BEGINT BIJ
ONZE DEUR
Anaïs-Anaïs
Anaïs-Anaïs
ô de Lancôme
Lanvin Arpege
Lou Lou
Ysatis
Rive gauche
Paris
Montana
Poison

30
75
75
30
30
25
30
30

NIEUW PANTHÈRE CARTIER
BADSERIE

32,50

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

49,95
37,50
29,95
39,95
39,50
29,50
42,50
45,59,-

30 ml

28,95
28,95
49,39,50
29,50
12,50
34,50
144.-

Magie Noire
Climat
Diorissimo
Ysatis
Givenchy
Charlie
Colors Benetton
Panthère Cartier

Vrijdag en zaterdag
is er een
LANCASTER specialiste

voor advies in onze zaak
aanwezig

JOOP!
VANDERBIU

CJiristian
Dior
POISON

en verder:
Armani - Nina Ricci - Cartier
Lancaster - Estée Lauder - Chopard
Opium - Jil Sander Lancaster enz.

WIJ KUNNEN U ZO GOED ADVISEREN,
Plm 100 geuraanbiedingen! OMDAT WE ALLE GOEDE MERKEN HEBBEN!

5 luxe miniaturen van Joop!, Bogner en Jil Sander
Moederdagprijs

39,50

Drogisterij Parfumerie Moerenburg, Haltestraat 1
NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

"DE SUNSHOP

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Tel. O25O7-14443

Gevraagd

MEISJE
(scholiere)

±18 jaar
voor de bediening

Broodjesbar

HAROCAMO
Kerkstraat 14
tel. 12102

WORDT U EEN VAN RINKO'S
BEVOORRECHTE KLIËNTEN?
Wij STOFFEREN

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
AUTO LEKKER SCHOON HOUDT?
E E R S T

DENKEN, DAN

l Mi

l

' I n '

>nu \:, n ni mi l dl Sliüili , Ju li Hl L! mi

inclusief stof -

ƒ295,Velours
Mver(",orai|nen
; 39.95 vuor ƒ9.95 P "
Vitrage ei) dlle poorten i
Bprdiinen v.a. ƒ 5.95 ner
firatis Remaahi' 1000 v

DOEN

l l hl i I n

10 BANKSTELKUSSENS

Altt soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l
pers. matras

ƒ55,,

WAARBORGGARANTIE

SIRE
Gordijnensroothandel

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

Showroom atelier fabriKate.
Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

In de nieuwe autorubriek
f
"SHOWROOM' vindtuveel
meer parkeerruimte voor
uw auto-advertentie.

DE RENAULT 19 BROADWAY. VOOR EEN SELEKT PUBLIEK.

U moet er wel snel bij zijn.
Want van de Renault 19 Broadway
zijn er maar 750 gemaakt.
De Broadway is een speciale
uitvoering van de suksesvolle
Renault 19.
Met zwarte
carrosserie,

zonwerend glas, toepasselijke
striping en: uw eigen
"série limitée" nummer.
Prijs: vanaf f 25.495,inclusief BTW,
exclusief

RENAULT

HMJU«J- '

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoorl, Tel. 02507-13360 (showr.)
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ZANDVOORT - Afgelopen
maandagavond begon het grote zaalvoetbaltoernooi in de
Pellikaanhal om de „Zandvoortmeeuwen-Cup". Voor de
20e keer heeft Zandvoortmeeuwen de organisatie verzorgd en
ook dit jaar belooft het, gezien
het sterke deelnemersveld een
boeiend spektakel te worden.
De eerste speelavond bracht
geen verrassing en conclusies
trekken over een eventuele afloop zijn dan ook te voorbarig.

• Werner Koopman

Werner Koopman
op tweede plaats
ZANDVOORT - In de FF
1600 race op het circuit behaalde Werner Koopman uit Zandvoort een prachtige tweede
plaats. Met een Van Diemen
1990, waarmee hij voor het NOMAG racingteam uit Beverwijk rijdt, bleek Koopman de
verrassing van de race te zijn.
Al tijdens de trainingen toonde
Werner Koopman zijn talent door in
beide trainingen de derde tijd te rijden. Koopman, die zijn derde race
op Zandvoort reed, maakte en uitstekende start en kwam in derde positie de Tarzanbocht uit. Drie ronden lang (van de twintig) kon hij zijn
teamgenoten Ten Wolde en Middelkoop volgen, maar moest hen toen
laten gaan omdat Goossens en
Spoolder veel druk uitoefenden,
waardoor hij verdedigend ging rijden om zijn derde positie te handhaven.
Deze derde plaats werd plotseling
een eerste doordat Ten Wolde en
Middelkoop beide een strafminuut
kregen vanwege een te vroege start.
Twaalf ronden lang kon Koopman
Goossens en Spoolder van zich afhouden, voordat het Goossens lukte
hem te passeren. In de laatste acht
ronden hield Kooopman Spoolder
fraai achter zich en kwam als tweede over de finish. Stralend beklom
hij het podium om de bloemen en de
beker in ontvangst te nemen. Koopman, die vijfde in het Nederlandse
kamp is, komt met Pinksteren weer
m Zandvoort in actie. Over twee weken racet hij in Luxemburg.

In verband met het wereldkampioenschap voetbal in Italië heeft de
organiserende vereniging Zandvoortmeeuwen besloten het toernooi een paar weken te vervroegen
en ook een week korter te maken.
Niet dat er minder wedstrijden worden gespeeld, maar daarvoor heeft
men besloten de zaterdagen en de
zondagen in te lassen. Zo wordt de
concurrentie van TV uitzendingen
ontlopen en hoopt de organisatie op
de avonden en weekenden volle bakken te trekken.
Alleen de finale-avond vindt tegelijkertijd plaats met de openingswedstrijd van het WK. En dat de
Pellikaanhal menig keer kan volstromen, moet haalbaar zijn gezien
de hoge kwaliteit van de teams. De
profvoetballers mogen, van hun
club dan wel niet meedoen, uit de
regio zijn voldoende prima amateur
zaalvoetballers.

Drie BMW's bleven aan de kant
doordat de keurmeesters constateerden dat er verkeerd gemonteerde wieldraagarmen gemonteerd waren. De coureurs Euser, Huisman
en Visser waren het daar niet mee
eens omdat zij al anderhalf jaar
daarmee racen. De technische commissie bleek echter niet te beïnvloeden en BMW besloot toen niet van
start te gaan. Zonder de BMW's
werd de strijd in deze klasse een
stuk minder interessant. Arthur van
Dedem en Jeroen Hin, beiden in een
Mercedes, hadden de wedstrijd geheel onder controle. Van Dedem

ZVM zaalvoetbaltoernooi
beleeft twintigste editie
Zo is het Zandvoortse team Play
In ingeschreven, in de competitie
spelend onder de naam Nihot/Jaap
Bloem Sport. Dit team promoveerde
naar de tweede divisie landelijk en
staat borg voor aantrekkelijk en
aanvallend zaalvoetbal. Ook de
kampioen van vorig jaar HB Beveiliging is present en zal er alles aan
doen de beker opnieuw in de wacht
te slepen. Bekende namen als Klikspaan, Jaap Bloem Sport en Zandvoort Centrum doen eveneens hun
opwachting in de eerste divisie. In
de tweede divisie treft men aan de
plaatselijke favoriet Auto Versteege
terwijl Trefpunt ook niet kansloos
wordt geacht.

Veteranen
Vorig jaar speelden de veteranen
en recreanten in gecombineerde
poules, maar daar is de organisatie
van afgestapt. Zowel de veteranen en
recreanten spelen in een poule van
acht teams. Bij de veteranen wel een
paar oud-profvoetballers zoals Fred
Andre en Paul van Egmond. Vermeld kan nog worden dat het team
van Jaap Bloem Sport gecoacht

wordt door Pim van der Meent, de
nieuwe trainer van het Alkmaarse
AZ. De KNVB heeft ook dit jeer gezorgd voor een uitstekend scheidsrechterskorps.
Zandvoortmeeuwen heeft om dit
toernooi rond te krijgen een begroting van zo rond de ƒ 22.000,-. Uit de
inleggelden en entreegelden is dat
niet op te brengen maar door sponsoring is het ook nu weer mogelijk
quitte te spelen. „We maken veel
kosten," aldus de organisatie.
„Huur sporthal, het uitgeven van
een fraai programmaboekje en de
verzorging van scheidsrechters en
andere medewerkers brengt ook
hoge kosten met zich mee, dus de
sponsors zijn nodig om dit toernooi
te realiseren."
Ook dit jaar heeft men belangstellende verenigingen moeten teleurstellen. De belangstelling om deel te
nemen is dermate groot dat menig
team moest afvallen. Ook van dames zijne wordt veel interesse getoond en daar wil de organisatie volgend jaar, indien haalbaar, een begin
meemaken. In de Pellikaanhal aan
de A. J. v.d. Moolenstraat kan men
weer vier weken lang genieten van

zaalvoetbal op hoog niveau maar
ook zaalvoetbal waarbij fel maar
toch recreatief wordt gevoetbald.

Programma
Donderdagavond: 18.45 uur Banana's-Nihot vet., 19.30 uur Studio aan
Zee-DVS Brother, 20.15 uur Borher
BV-Cafe de Kater, 21.00 uur HB Beveiliging-Textlite, 21.45 uur Lippies
Boys-Lammers Boys, 22.30 uur Trefpunt-REA.
Vrijdagavond: 18.45 uur TrefpuntTandem Computers, 19.30 uur Café
de Kater vet.-Pim Janssen Olds,
20.15 uur Auto Versteege-Cafe Neuf,
21.00 uur Bluijs Nederland-Weber's
Schoonmaakbedrijf, 21.45 uur Holland Casino-Snackbar Henri, 22.30
uur Zandvoort Cenmtrum-Cor
Smit/Peter Jan.
Zaterdag: 10.00 uur Rabbel BoysReproproof, 10.45 uur Zandvoort
Centrum-Sensemüla, 11.30 uur
Lammers Boys-Weber's, 12.15 uur
Cor Smit/Peter Jan-Otte Eagles,
13.00 uur Jaap Bloem Classics-Fritues d'Anvers, 13.45 uur Textlite-Plavuizen, 14.30 uur Radio StiphoutREA, 15.15 uur Turn Tum/Ajewe

Sport-Kroon Vis, 16.00 uur Café
Kater-Klikspaan, 16.45 uur Luiten
BV-DVS Borher, 17.30 uur York Op
tiek-Jaap Bloem Sport, 18.15 uur
Bad Zuid-Autoschade Giesbergen
19.00 uur Imex Brilmode-Zandvoort
Centrum vet., 19.45 uur Borher BV
Race Autobanden, 20.30 uur Bakke
rij Paap-Laska.
Zondag: 11.00 uur Trefpunt-Cafe
Neuf, 11.45 uur Pim Janssen Olds
Nihot vet., 12.30 uur Holland Casino
Studio aan Zee, 13.15 uur Auto Ver
steege-Bad Zuid, 14.00 uur Tum
Tum/Ajewe Sport-Snackbar Henri
14.45 uur Banana's-Cafe de Kater
vet., 15.30 uur Lippies Boys-Reproproof, 16.15 uur Pim Janssen Sport
Play In.
Maandagavond: 18.45 uur Kroon
Vis-Big Mouse, 19.30 uur Imex-Fritures d'Anvers, 20.15 uur Bluijs Nederland-Lammers Boys, 21.00 uur
York Optiek-Pim Janssen Sport,
21.45 uur REA-Tandem Computers,
22.30 uur Reprox Maritiem-Texthte.
Dinsdagavond: 18.45 uur Auto Versteege-Giesbergen, 19.30 uur Jaap
Bloem Classics-Zandvoort Centrum
vet., 20.15 uur Lippies Boys-Ratabel
Boys, 21.00 uur Jaap Bloem SportBorher BV, 21.45 uur Plavuizen-Cor
Smit, 22.30 uur Holland Casmo-Luiten BV.
Woensdagavond: 18.45 uur Bakkerij Paap-Reproproof, 19.30 uur Raco
Autobanden-Play In, 20.15 uur Nihot
vet.-Fntures d'Aners, 21.00 uur Bad
Zuid-REA, 21.45 uur Big MouseSnackbar Henri, 22.30 uur HB Beveiliging-Sensemilla.

Schoolhandbaltoernooi
ZANDVOORT - Zaterdag organiseert de handbalvereniging Casino-ZVM het jaarlijkse
schooltoernooi. Op de velden
in het binnencircuit komen zowel de meisjes als de jongens
in actie en de eerste westrijd
begint om 10 uur en de prijsuitreiking zal zijn om 16.15 uur.
Organisator Wim Pennings heeft
ook dit jaar weer een uitstekend programma in elkaar gezet. Vorig jaar
wist de Beatrixschool de hegemonie,
die de Oranje Nassauschool jarenlang had, te doorbreken en wist toen
pp alle prijzen beslag te leggen. Dit
jaar zijn de verwachtingen weer
hooggespannen en de grote vraag is
of de Oranje Nassauschool weer terug gaat komen of wordt het dit jaar
nu eens een andere school die gaat
winnen. Aan de kinderen zal het niet
liggen, want er wordt overal weer
druk getraind. Zoals bovenstaand

Startverbod voor BMW's
ZANDVOORT - Voor zo'n
vierduizend
toeschouwers
vonden afgelopen weekend internationale races plaats op
het circuit van Zandvoort. Op
de zon overgoten racepiste liepen de temperaturen ook in de
pits hoog op. Zo konden een
paar wagens niet starten in de
Produktiewagen race boven 2
liter. De keuring voor de races
van diverse racewagens wees
fouten aan waardoor deze klasse minder sterk werd.

j> Zandvoorts
de Nieuwsblad
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won de twee manches en werd daardoor natuurlijk eindwinnaar.
In de klasse onder twee liter waren de Alfa's duidelijk te snel voor de
rest van het veld. Van Rheenen won
de eerste manches terwijl Van
Splunteren de tweede manche voor
zijn rekening nam. Van Splunteren
had de beste totaal tijd en won zodoende deze race. In het klassement
voor het Nederlands kampioenschap neemt Van Splunteren, na
drie races, de eerste plaats in. Door
een vijfde plaats van Frans Vórös,
volgt de Zandvoorter op de tweede
plaats.
In het FF-1600 veld was Frans ten
Wolde veruit de snelste maar deze
kreeg een tijdstraf van één minuut
door een valse start, waardoor hij uit
de top van het klassement verdween. Voor een knappe prestatie
zorgden de monteurs van Berend
Oberius Kapteijn. Zaterdag werd de
Suzuki van de Bloemendaler, in de
training, zwaar beschadigd. Door
keihard te werken in de nachtelijke
uren slaagden de monteurs erin de
auto te herstellen. Het goede werk
van de monteurs werd beloond en
Kapteijn snelde in de klasse tot 1300
cc naar een fraaie overwinning.

vermeld worden de schoolhandbalwedstrijden verspeeld op de velden
van Casino-ZVM nabij het Duintjes
veld en het is zeker de moeite waard
daar een kijkje te gaan nemen.
Om het geheel financieel rond te
krijgen heeft Casino-ZVM de ondersteuning gehad van een paar bedrijven. Restaurant Delicia, Autobedrijf
Fred Hehl uit Hoofddorp en de afdeling Haarlem van het Nederlands
Handbal Verbond steunen de Zandvoortse club financieel, zodat de
toch wel hoge kosten van zo'n toernooi niet alleen op de vereniging terecht komen. Met behulp van de
weergoden kan ook dit keer weer
een gezellig en spannend toernooi
tegemoet worden gezien. Ook aan de
scheidsrechters zal het niet liggen
aangezien de meeste van hen al
meer dan tien jaar fluiten.
De wedstrijden beginnen dus om
10.00 uur en duren een kwartier. De
wisselbeker wordt gewonnen door
die school, die de meeste punten behaald heeft, dus totaalpunten van
meisjes en jongens.

Nieuwkomers op
dreef bij bridge

Avondvierdaagse
ZANDVOORT - De jaarlijkse NHWB Avondvierdaagse,
georganiseerd door de Noord
Hollandse Wandelsport Bond,
wordt dit jaar in Haarlem gehouden van dinsdag 15 mei tot
en met vrijdag 18 mei aanstaande.
De start en finish zal iedere dag
plaatsvinden tussen 18.00 en 19.00
uur vanuit het nieuwe clubhuis van
DVS aan de Cloviusstraat 56 te
Haarlem-Noord Dit clubgebouw is
te bereiken via buslijn 4 en 5, telefoon 023-382927. Deelname is moge
lijk vanaf de leeftijd van 4 jaar. jumoren van 4 tot en met 8 jaar lopen
een afstand van 4 x 5 kilometer en
die van 9 tot en met 13 jaar wandelen
4 x 1 0 kilometer. De senioren van l \
jaar en ouder wandelen vier dagen
15 kilometer Deelname aan langere
afstanden is te allen tijde toogestaan. Het inschrijfgeld bedraagt
voor personen tot en met 13 jaar
/ 4,50 en voor deelnemers van 14 jaar
en ouder / 5,50 Schrijft men na 5
mei in dan worden de bedragen verhoogd met /' 1,50 Leden van een erkende wandelsportorgamsatie opmeten op vertoon van het bewijs van
lidmaatschap respectievelijk /' 1,25
en /' 1,50 koning Bij het volbrengen
van de Avondvierdaagse van de
NHWB ontvangt men het bekende
NWB-Avondvierdaagse Kruis en bij
de volgende keren het aansluitend
NWB-Avondvierdaagse cijfer.
Inschrijven en inlichtingen bij: K.
van Delft, P. C. Boutensstraat 65.
Haarlem-Noord,
telefoon 023390033. M. Clement, Muiderslotweg
179 zw., Haarlem-Noord, telefoon
023-370595. Handarbeidwinkel Gcrard Smit, Gedempte Oude Gracht
36, Haarlem-Centum. Clubgebouw
DVS, Cloviusstraat 56, HaarlemNoord, telefoon 023-382927.

Goed handbal van
Casino-ZVM dames
ZANDVOORT - Het dames
Casino-ZVM
handbalteam
heeft het ritme goed te pakken
en gaf ook Wijk aan Zee, in
eigen huis, geen schijn van
kans, 6-14. De heren hadden de
winst voor het grijpen maar
verloren, na een rommelige
slotfase, met 19-18 van CSV.
In de eerste helft speelde CasinoZVM een zeer agressieve 6-0 verdediging en daartegen kon Wijk aan Zee
weinig inbrengen. Wijk aan Zee kon
in de eerste helft slechts driemaal
doeltreffend uithalen, waarvan
;weemaal uit een strafworp, ruststand
3-8. Met fraaie break outs ging
~!asino-ZVM in de tweede helft
sterk. Wijk aan Zee was kansloos
• Voor de softballers is de competitie weer begonnen, een seizoen vol activiteiten voor TZB. De dames van het 3e ;egen het Zandvoortse damesteam,
team hebben hun eerste twee wedstrijden al gewonnen. Een goed begin is het halve werk.
Foto Bram stijnen dat zo tegen het eind van de competie in een prima vorm steekt.
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
Blom 5, Elly von Stein 5, Margreet
Sterrenburg 3, Mireille Martina 1.

ZANDVOORT - Bij de Zandvoortse Bridgeclub deden de nieuwkomers Visser en Van Leeuwen het in
de A-lijn goed. Zij behaalden 58,93
procent en dat was voldoende voor
de eerste plaats. Tweede werd het
echtpaar Potharst met 54,17 pro- ZANDVOORT - Na de
cent. Met een riante voorsprong van monsterscore van 0-27 bij
ruim 24 procent staat het koppel DSC'74, kreeg het softbalteam
Spiers-Emmen nog aan kop.
van TZC/Ad Snel Koeriers,

Moeizame zege TZB-softbal

In de B-lijn werd het team Molenaar-Koning eerste door 58,75 procent te scoren. Tweede werd het
koppel Os-Saueressig met 55,36 procent, dat nu tweede staat. Met geringe voorsprong staat De Vries-Haalman nog aan kop. In de C-lijn scoorde het koppel De Kruyff-Kleijn maar
liefst 64,29 procent en nam daarmee
de koppositie over. Het gelegenheidskoppel
Kinkhouwers-Reijn
werd met 59,64 procent tweede. Van
Duij n-Veldhuizen speelden met een
score van 62,14 procent goed in de
D-lijn en komen in de buurt van de
promotieplaats. Tweede werd Dear-Verburg met 60 procent en bleef op
de eerste plaats.

Zaalvoetbalteam Z'meeuwen
promoveert naar 2eklasse

RCH/Cementbouw op bezoek.
Dit team is net als TZB één van
de belangrijkste kandidaten
voor het kampioenschap in
Klasse C. Na veel spanning
bleef de winst in Zandvoort.
TZB/Ad Snel Koeriers won
moeizaam maar verdiend met
15-14. Ook in deze wedstrijd
was korte stop Corinne de
Muinck de beste slagvrouwe.

RCH/Cementbouw nam in de eerste slagbeurt een 0-6 voorsprong
door de vele veldfouten aan Zandvoortse zijde. In de gelijkmakende
slagbeurt kwamen catcher Marcel
Paap, korte stop Corinne de
Muinck, Rosalinda Bruijnzeel en
Sandra Paap tot honkslagen waardoor TZB/Ad Snel Koeriers terug
kwam op 4-6. TZB had nog, met twee
nullen, het tweede en derde honk
nog bezet. Door een goede honkslag
van pitcher Rogier Zijlstra kwamen
twee Zandvoorters over de thuis-

Postduiven Pleines
ZANDVOORT - De postduiven van
de vereniging Pleines hebben een
wedvlucht gevlogen vanuit Strombeek over een afstand van 165 kilometer. De duiven werden gelost om
8.56 uur, de eerste arriveerde om 11
uur 18 minuten en 25 seconden.
Uitslag: 1) A. Yzendoorn l, 2, 3, 18,
29,32, 34,44.2) R. Driehuizen 4,21. 3)
H. Terol 5, 6, 13, 24, 26, 35, 38. 4) E.
v.d. Meulen 7,42, 43.5) Th. Sinnige S,
12,16, 31, 45,58. 6) P. Bol 9,14, 17, 20,
33,49, 54,61.7) P. Koopman 10, 55. 8)
J. Heeremans 15,19, 36, 47,57, 59, 60.
9) Erwin Paap 22, 25, 40.10) J. Harteveld 23, 37. 11) Kneyt-Veenstra 27.
12) H. Heiligers 28, 30, 39, 62. 13)
iomb- P. en M. Bol 41. 14)

slotfase heeft RCH er van alles aan [leren
gedaan de achterstand weg te werIn een te harde en onvriendelijke
ken. Coach Willem van der Sloot wedstrijd ging Casino-ZVM ten onwisselde toen van pitcher. Na Rogier der. In de openingsfase kwam CasiZijlstra en Monique Rijnders kreeg no-ZVM even op achterstand, doch
Sylvia Koper de zware taak op de nadien waren de Zandvoorters de
schouders RCH/Cementbouw af te betere. De achterstand werd wegge
stoppen. Met medewerking van een werkt en met aardig handbal werd
uitstekend veld slaagde zij daar
'SV op achterstand gezet. Rustvoortreffelijk in. Vangballen en een stand 10-9.
fraai-dubbbelspel zorgde voor een
In de daarop volgende slagbeurt paar nullen. RCH/Cementbouw
In de tweede helft liep Casinoliet RCH/Cementbouw zien even- raakte nog wel een bal maar kwam ZVM weg naar een 15-12 voorsprong
eens over een goede slagploeg te be- niet verder dan 15-14. Een verdiende en leek de strijd te gaan beslissen
schikken. Met sterk slagwerk kwam zege voor het Zandvoortse TZB/Ad De badgasten lieten zich echter uit
RCH weer langszij, 12-12. In de der- Snel Koeriers softbaltf am.
iet spel halen. De lijn was uit het
de slagbeurt kwam TZB op een 13-12
.pel en CSV kwam naderbij om in de
voorsprong door een rake klap van
Slaggemiddelde:
Corinne de .lotfase zelfs de winst te grijpen met
Corinne de Muinck, die Monique Muinck 3 uit 3 (0,1000), Marcel en
9-18.
Rijnders binnensloeg. Ook Sylvia Sandra Paap 2 uit 2 (0,1000).
Doelpunten Casino-ZVM: Jan van
Koper en Sandra Paap kwamen binHet TZB/Floris Visteam speelde Ambeek 6, Cees Hoek 5, Guido Weinen waardoor TZB op een 15-12 tegen Kennemerland en verloor dema 3, Peter Pennmgs 2, Fred van
voorsprong kwam. In de spannende daar na vier innings met 14-6.
iimbeek 2.
plaat, 6-6. Door goed werpen van Rogier Zijlstra kregen de Heemstedenaren in de volgende slagbeurt geen
enkele kans. In de gelijkmakende
slagbeurt was het opnieuw Corinne
de Muinck die voor een honkslag
zorgde en ook Rosalinda Bruijnzeel
sloeg een gave honkslag. Daardoor
kwam TZB/Ad Snel Koeriers op een
12-6 voorsprong.

Succesvol schaken v.
ZANDVOORT - Afgelopen
weekend heeft het jeugdige
schaaklid van de Zandvoortse
Schaakclub, Dennis van de
Meijden, knappe overwinningen behaald bij twee toernooien in Haarlem.
In het sterk bezette SVS-CBS-rappidfoernooi. in Schalkwijk, wist hij
eerste te worden in groep 14 door
een score van 3,5 punt uit vijf partijen. Ook in een vierkampentoernooi
van de Haarlemse Schaakclub HWP
ging Denis van de Meijden met de
eerste plaats naar huis door een score van 2,5 uit drie wedstrijden.
In de bekercompetitie van de
Noord-Hollandse Schaakbond is het
viertal Jack van Eijk, Ton van Kempen, Hans van Brakel en Olaf Cliteur niet doorgedrongen tot de halve
finales. Alleen Jack van Eijk kon vorige week donderdagavond in het

Gemeenschapshuis een knappe
overwinning behalen op zijn tegenstander Hessels van VHS uit Haarlem. In dit knock-out systeem dus
geen halve finale voor de Zandvoorters. Ondanks dat toch een fraaie
prestatie. Nog nooit eerder eindigden de Zandvoortse schakers bij de
laatste acht van Noord-Holland.
Bij de Zandvoortse Schaakjeugd,
in de tweede ronde van de interne
competitie, in groep A waren er
winstpartijen voor Floijd van der
Mije, Erik Jorning, Pepijn van der
Mij e en Anta Samsuria. In groep A is
de stand nu: 1. Floijd van der Mije
5,5 uit 8, 2. Enk Jorning 5 uit 5, 3.
Anta Samsuria 4 uit 5, 5. Pepijn van
der Mije 4 uit 6, 5. Ronald Roele 3,5
uit 6, 6. Bas van der Hoek 2,5 uit 6, 7.
Nicclas Ruijer l uit 3, 8. Ilje Mollerus l uit 5, Frederik van Veenstra 0,5
uit 7.
In groep B wonnen Dave Frederking, Florian van der Moolen en

Remco Voswijk hun partij. Remise
kwam overeen Robert Prins tegen
Rebecca Willemse.
In de interne competitie is de
strijd om de tweede plaats nu echt
ontbrand. Slechts één punt scheiden
Jack van Eijk en John Ayress zich
van elkaar. Een direkte confrontatie
in de laatste twee loiiden komt ei
niet meer, dus wie tweede of derde
wordt blijft nog een open strijd Ook
Hans van Brakel heeft nog een klei
ne kans. Door een remise tegen Lmdeman steeg Edward Geerts naar de
zevende plaats Piet Termes stee«
een plaats door een overwinning op
Cees Molenaar. Dit ging ten koste
van Simon Bosma. De volledige uit
slagen uit de 30e ronde waren: AyresTer Bruggen 1-0, Geerts-Lmdeman
0,5-0,5, Termes-Molenaar 1-0, Van
Eik-Van der Meijden 0-1, Marque
nie-Bosma 0,5-0,5, Berkhoud-Gude
1-0, Heitkoning Gorter 0,5-0,5, PaapHandgraaf 0,5-0,5.

Opnieuw ruime zege voor Zandvoorts tennisteam
Daadwerkelijke 'Vooruitgang' voor de zaalvoetballers van Zandvoortmeeuwen: promotie naar de Reserve
Tweede Klasse E.

ZANDVOORT^- Het vierde
team van Zandvoortmeeuwen1
'Autosloperij De Vooruitgang
heeft de Zandvoortse zaalvoetbal-competitie deze week met
promotie naar de tweede klasse afgesloten. Afgelopen dinsdag werd in Haarlem de laatste
lag geleverd tegen Car
Snoeks.

Foto Bram Stijnen

aantal behaalde punten was bij beide gelijk. Al in de eerste minuten
bleek overduidelijk dat de Haarlemmers over de meeste zenuwen beschikten. Ondanks het goede tegenspel van de Zandvoorters kwamen
zij door een communicatie-stoornis
tussen de spelers van de tegenpartij
op een voorsprong van 2-0 te staan.

Na de veldwisseling bouwden zrj
deze voorsprong zelfs uit naar een
Beide partijen maakten bij aan- stand van 3-0. In de 5e minuut van de
vang van de wedstrijd een grote kans tweede helft boden de Zandvoorters
de eindoverwinning in de totale nog aardig wat tegenspel en brachcompetitie in de wacht te slepen, het ten de stand op 3-1. De rust in de

gelederen van 'Autosloperij De
Vooruitgang' leek teruggekeerd, in
de 32e minuut van de wedstrijd werd
de stand zelfs op 3-2 gebracht.
In een zinderende finale, waarin
door scheidsrechter A. Jorre naar
het oordeel van beide partijen op
een discutabele wijze floot, moesten
de Zandvoorters in de tegenstanders
hun meerdere erkennen. De stand
bleef zoals hij was en de Meeuwen
moesten genoegen nemen met een
tweede plaats. Ondanks dit resultaat
promoveren zij naar de reserve 2e
klasse E. Een uitstekende pleister
op de wonde.

ZANDVOORT - Na vier competitiewed- de sterkste geweest. Vooral Esmir Hoogendoorn,
strijden gaat het AudioSonic/Piz Buin zestiende op de Nederlandse ranglijst speelde uitIn de single had zij geen enkele moeite
ennisteam van Zandvoort ruim aan de stekend.
Titia Wilmink, die vijf plaatsen hoger op de
*op van de ranglijst. Het tweede team van met
ranglijst staat. Met 6-3 en 6-2 zette Hoogendoorn
leimonias was geheel kansloos tegen het AudioSonic/Piz
Buin Zandvoort op een 1-0 voorsterk spelende Zandvoort, 7-1. De komen- sprong. Karin Moos
bleef niet achter, alhoewel zij
de drie weken wordt het echter pas be- meer moeite had met haar tegenstandster, 7-5 en
angrijk. Dan ontmoeten de vier hoogge- 6-4.
plaatste teams elkaar.
In het damesdubbel ondervond Esmir HoogenZondag kan AudioSonic/Piz Buin Zandvoort er doorn en Karin Moos knap tegenspel van de

egen als Zutphen op bezoek komt. Zutphen staat
wel zes punten achter maar blijft een gevaarlijke
egenstander. Het is de laatste thuiswedstrijd
roor Zandvoort, dus een goede gelegenheid om
naar het tennispark De Glee te komen. Zoals
gebruikelijk beginnen de dames Hoogendoorn en
VIoos om 10.00 uur en volgens Schapers en Wi3ier om ongeveer 11.30 uur. De dubbels worden in
ie middag afgewerkt.
Tegen Leimonias is Zandvoort over alle linies

speelsters van Leimonias. De keihard geslagen
ballen van Esmir Hoogendoorn waren echter te
veel voor Leimonias en de winst was snel binnen,
6-3, 6-3. Daarvoor hadden de Zandvoortse mannen al voor twee overwinningen gezorgd. Michiel
Schapers ondervond in de eerste zet nog fel verweer, 7-5 winst, maar daarna overheersend tennis
van de nummer drie van Nederland, 6-1. Fernon
Wibier tenniste een oerdegelijke partij en won
vrij eenvoudig met 6-3 en 6-2.

De eerste game van het heren-dubbelspel duurde zo'n tien minuten, maar daarna was het snel
gedaan. Baan en Verbeet hebben m dat eerste
spel langdurig gepoogd de service van Wibier te
breken, doch dat gelukte niet. Schapers en Wibier pakten dat punt waarna het verweer gebro
ken was. De strijd werd met 6-3 en 6-1 knap
afgemaakt. In het gemengde-dubbelspel even
eens een ongelijke strijd. Schapers en Hoogendoorn leefden zich heerlijk uit en scoorden
met 6-3 en 6-4 het zeven punt voor Zandvoort.
Dat het gemengde dubbelspel van Wibier en
Moos verloren ging was met eens zo'n verrassing
Leimonias (Lugt-Verbeet) heeft m deze competitie nog niet verloren en bleef ook het Zandvoortse
duo de baas met 1-6 en 4-6.
De stand na vier wedstrijden is: 1. AudioSonic/Piz Buin Zandvoort 29-3, 2. Thor/RoodWit 27-5,
3. HLTC/Hilversum 23-9, 4. Zutphen 23-9, 5. Leimonias 2 13-19, 6. Pellikaan Tennis 6-26, 7. Detec/Goldstar 2 4-28, 8. GTR/NIP 3-29.
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Bij D.A. DROGISTERIJ
DE GAPER DRUGSTORE
KUN JE VOOR IEDERE MOEDER DE MOOISTE KADO'S KOPEN.
Groot assortiment kado dozen o.a.:

"•
*
*
*
*
*
*

Nina Ricci L'air du Temps e.d.t. spray v.a./ 37,50
Anaïs Anaïs e.d.t. spray 30 ml. nu
ƒ 32,50
Lou Lou e. d. p. spray 30 ml. nu
ƒ 39,50
K. L. e.d.t. spray nu
ƒ39,Chlóe e.d.t. spray nu
ƒ49,O de Lancome e.d.t. spray v.a.
ƒ 24,95
Climat e.d.t. spray v.a.
ƒ28,95

Anaïs Anaïs
Gloria vanderBilt
Nina Ricci
Anne Klein
Lou Lou
Boldoot
Tosca
4711 etc.
!
•'•&&
'

ft
ft

Verder in ons grote assortiment

*
*
*
*
*

Fong Leng
Colors Bénneton
Cardin
Boldoot
Nonchalance etc.

v. Cleef en Arples
Fendi
Trussardi
Gabrielle Sabatini
Gloria vanderBilt

^•<~*i

Ook 'n huidverzorgingsprodukt is een mooi kado b.v.:
Niosome crème van Lancome met gratis verrassingscoffret
Payot Bio active dagcrème met gratis tasje aanvullende produkten
R.O.C, kennismakingsset met 4 produkten nu ƒ 19,95

JE ZIET HET: EEN MOEDERDAG KADO KOPEN
HELEMAAL NIET!

MOEILIJK?

DE GAPER DRUGSTORE UW ZANDVOORTSE DROGISTERIJ PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31, Zandvoort

^ P.S. en niet te vergeten al die leuke kadootjes uit onze D.A. moederdagfolder

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

NOVILON MARMOLEUM

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

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

LIQUIDATIEVERKOOP
Burg. van Fenemaplein 27, Zandvoort
tel. 02507-14660-16749-17372
In opdracht van diverse meubelfabrikanten in binnen- en buitenland liquideren wij een collectie moderne en klassieke bankstellen in leder -stof en l.look van het betere genre.
Verder royale stijlkasten, eiken e.a. eethoeken,
salontafels, T.V. kasten, Friese staartklokken
regulateurklokken, een grenen eetkamer enz.
Een ruime collectie romantische rotan- en
jardinières,
manoumeubelen zoals bankstellen,
gemberpotten
fauiteuils, terrasstoelen,
en uit Thailand
salontafels etc.
vergulde Mandelai
Uit eigen import prachtig
Buddha's, bronzen
Chinees porcelein in
figuren, houten beelden,
blauw en polywaaiers, spiegels, papa 's-san's,
chroom w.v.
rietwerk, kamerschermen en aardeeierschaalwerk. Oosterse tapijten en Dhurries.
porselein,
Een greep uit onze aanbiedingen:
3-1-1 zits Italiaans leren bankstel
van ƒ 10.995,- voor ƒ6.295,moderne witte en zwarte salontafels
van ƒ
298,- voor ƒ
98,Rotan terrasfauteuils naturel van ƒ
99,- voor ƒ
59,-

BEACH-IN
een speciaalzaak in badmode
zoekt een

SEIZOENKRACHT
voor 40 uur p.w.
Wie durft
deze uitdaging aan?
Schriftelijke soll. Passage 24-26
2042 KV ZANDVOORT

Welkom in „de Manege"
De gezelligste sociëteit voor
ongebonden mensen
is het komende zomerseizoen alleen
zaterdags geopend van 20.00-03.00 uur.

Entree ƒ10,Gratis koffie en hapjes
Corr. kleding verplicht v.a. 25 jaar.

Info 02507-16023

Alternatieven voor
plafond- en wandafwerking
AMSTERDAM/VLAARDINGEN - Steeds meer
mensen hebben belangstelling voor nieuwe
mogelijkheden voor wand- en plafondafwerking.
Het tijdperk van witkwast en schrootjes lijkt
definitief voorbij. Naast alternatieven zoals behang
en structuurverven zijn het vooral panelen in hout,
aluminium en kunststof die meer en meer gekozen
worden.
Specialisme
Een bedrijf dat in Nederland
opvallend ruim gesprteerd en
bovendien puur gespecialiseerd
is in laatst genoemde
materialen, is De Graaf
plafonds met showrooms in
Vlaardingen en Amsterdam.

'Had ik dit maar eerder
gezien'
Veel mensen die voor het eerst
een bezoek brengen aan een van
de showrooms van De Graaf
weten vaak niet wat hen overkomt. Hel is werkelijk onvoorstelbaar zoveel bijzondere
ideeën men hier aantreft.
Het predikaat 'uniek voor
Nederland' is zonder overdrijving van toepassing.

VERTRAGEND

Straks thuis
De showrooms, met elk zo'n
1250 m2 plafond- en wandideeën, zijn zodanig van opzet

kendheid verworven met gefineerde panelen. Eerst in naturel houtsoorten, daarna ook de
dekkend gelakte versies, zoals
Essen-panelen in wit, crème,
grijs en groen. Deze panelen,
met rechte of ronde kanten, zijn
nog altijd zeer in trek en 'up to
date'. U kunt kiezen uit verschillende breedtes; tot zelfs 30
cm, welke uitstekend geschikt
zijn voor plafonds of wanden in
grotere ruimtes.

Kamerbreed
Het assortiment is steeds verder
uitgebreid. De 'kamerbrede'
panelen deden hun intrede. Met
lengtes tot maar liefst 5.50 m
is vrijwel elk plafond
zonder
onderbreking af te werken.
Bijvoorbeeld
met
de
GRAfoLUX® rondkantpanelen
(tot 4.50 m). Ze zijn met een
neutrale folie afgewerkt in wit
en diverse tinten.
Heel bijzonder (voor accent

• GRAfoLON® rondkantpanelen, ruimtelijk toegepast in een
serre
kunststof ommantelde panelen
met een meer sprekende Essenstructuur.

Nieuw aluminium
programma
Ook graag uw attentie voor de
aluminium lamellenplafonds
van De Graaf, welke eveneens
kamerbreed zijn. Met het
gloednieuwe programma kiest u
uit meer dan zeventig(l) kleuren
en kleurnuances. Onnodig te
zeggen dat u met zo'n breed
scala altijd de kleur vindt die
past bij uw interieur!

Montage-systemen
Bij alle materialen levert De
Graaf een handig montagesysteem waarmee een wand
of (verlaagd) plafond eenvoudig
gemonteerd kan worden.

"Geopend Vrijdag - Zaterdag en Zondag van 10.00-21.00

Kast-systemen
Als bijzondere aanvulling op
het assortiment vindt u bij De
Graaf een exclusief kastsysteem van het gerenommeerde merk Zedka. Het omvat

landel-, Taxatie- en Veilingbedrijf H.T.V.

een fraaie serie schuif- en
vouwdeuren, compleet met
slimme kast-interieurs voor elke
'opberg-wens'.

Een bezoekje waard
U ziet, of beter gezegd u zult
zien, dat De Graaf niet de eerste
de beste is als het gaat om
alternatieven voor plafond- ol
wandafwerking of kastsystemen. Een bezoekje aan de
showroom is dan ook beslist de
moeite waard. Er gaat een
wereld voor u open!
Deskundige medewerkers staan
u terzijde met esthetische en
praktische adviezen, waardoor u
verzekerd bent van een goede
keus, passend bij uw interieur.
U kunt het allemaal met eigen
ogen gaan zien:
De Graaf plafonds & vanden
Showroom
Amsterdam:
Jarmuiden 47 (Sloterdijk-West)
tel. (020) 13 47 75*, geopend
ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u. en
zat. 10.00-16.00 u.

Zandvoorts Nieuwsblad

De Spar
Weekmedia

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

• GRAfoLUX® Design rondkantpanelen, zwart-dekor met
spiegelstrips

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Weekmediamicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

\)LUGT

VAN DEFC

GLAS EN ISOLATIE

TEL 02550 - 30624

C O R N W A L L S T R A A T 6 - IJMUIDEN

dat men van tevoren reeds een
goede voorstelling kan krijgen
hoe een bepaald materiaal het
straks thuis zal doen. De showrooms zijn namelijk opgedeeld
in een aantal grotere en kleinere
ruimtes, welke 'huiselijk' aandoen. Men kan er heerlijk ronddwalen en alles goed bekijken
en vergelijken.

Bijvoorbeeld...
De Graaf heeft van origine be-

wanden) is de speciale
GRAfoLUX® Design-serie.
Prachtige rondkantpanelen in
zwart-egaal, zwart-dekor, grijsdekor of beige dekor.
De strips tussen de panelen
onderling in gelijke afwerking
of, heel apart, in spiegel.
Voorts de GRAfoLON® groef
en messing rondkantpanelen in
zachtwit Essen reproductie op
MDF-basis (lengtes tot 5.50 m).
Spierwit zijn tenslotte de met

• Een kijkje in showroom Amsterdam van De Graaf plafonds

Wie in Zandvoort woont heeft een abonnement op de plaatselijke krant. Omdat u graag op de hoogte bent van wat
;er in uw woonomgeving op politiek, cultureel, sociaal en
sportief gebied speelt.
Het Zandvoorts Nieuwsblad is een van de 22 edities van
Weekmedia,een garantie voor nieuwsvoorziening op hoog
niveau.
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O EDERDA G
BALK
BAKT
BETER
BROOD
Moeder leeft,
als moeder geeft,

Leuke
kado s
vindt u
volop in

Pssst. . . we vergeten toch niet
wat voor davo het zondagc>
de 13e is?

Van een taart
kan moeder geven!
Speciaal voor de kinderen die moeder
willen verwennen hebben wij dit
weekend:

„erica"

speciaalzaken

grote krocht 24,
zandvoort 02507-12301

75
Op bestelling maken wij voor u de lekkerste moederdagtaarten

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

Weef u liet echt niet meer?

Deze week uw aandacht voor

FOTO BOOMGAARD

De afwasbare uitvoering van Birkenstock, kurkledervoetbed en Birkoflor bovenmateriaal.

Grote Krocht 26, tel.13529
Zandvoort

BEACH AND
BODY SHOP

Wij hebben genoeg o.a.

tassen
(strand)mandjes
shawls
pereo's
badpakken
Ibiza tanga's
lingerie
hoedjes
zonneolie
schoenen
kleding

Weet u het dan nog niet?
Dan zijn er nog kadobonnen.

Mei deze kamera gaat hel inleggen van de dim hel doordraaien en lerugspoelen
allemaal automatisch Daarnaasl zi|n er speciale
mogelijkheden zoals dubbele belichting tijdopname.
zelfontspanner en hel maken van opnamen van de tv
Kompleel mei 3 5/35 mm lens De Irols van elk gezin
Normale prijs / 398.

298,-

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"
Onbeperkt

29,50

398,-

Grote Krocht 22 - Zandvoort

batterij

1 uur Foto Service

EEN DUBBELE VERRASSING
VOOR MOEDER

Verwen moeder
met heerlijke Hollandse

met een stukje natuur van

ASPERGES

Japans fondue
vlees

gratis geschild

Japans fondue

(en de prijs zal u meevallen)

32,50
37,50

mkl
6 salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aardappelgerecht

Wereldberoemd in héél Zandvoort
HERMAN HARMS

Journalisten
van de fotovakpers kozen deze kamera tot kamera van hel |aar Een
terechte keus Qua formaat iets groter dan een pakje
sigaretten. Een uiterst eenvoudige bediening met een
resultaat dat zonder meer fantastisch is te noemen Wat
dacht u bijvoorbeeld van de volgende eigenschappen
een uiterst nauwkeurige scherpslelling,t
close up opnamen vanaf 35 cm,
automatische in- en uilschakelbare
tlils en automatisch dlmtransport
mkiusiel lithium

Dus op naar Rosarito waar je zeker
slaagt voor een kado!

Grote Krocht 20b

Birkenstock

RICOH KAMERA FF-9

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

De specialist

AART VEER groente en fruit
Grote Krocht 25, Zandvoort, tel. 14404

in al
uw bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort Tel. 12060

Alles zoveel u wilt 111
Zeestraat 36
tel 12092
bgg 17616
Gaarne icseiveren
Dajohjkb geopend
vanaf 17 00 uut
en dinsdag en woensdag gesloten

SPAR, vriendelijk, vers
toch voordelig
Ons fax.nr. 19694

Zondag Moederdag

HAMLAPPEN

Bestel tijdig uw moederdagtaarten in diverse smaken
WEEKENDAANBIEDING

AARDBEIENTAARTJE

8,50
Bakkerij
PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort
Telefoon
12865

A.s. Zondag
13 mei

Heel boerenwit
of tarwebrood

JOHMA SELLE
RIJSALADE

JAARMARKT

150 gram

Centrum Zandvoort

0,99
HOLLANDSE
GATENKAAS
500 gram

Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig

CELSIUSSTRAAT 192

van 13.00 uur tot
19.00 uur

FIRST
FACE

to
I

Nieuwsblad

Modieuze herenkleding voor een redelijke prijs
Haltestraat 14, telefoon 15934
Los nummer ƒ 1,25

Donderdag 17 mei 1990

50e jaargang nummer 20

'Te hoog gebouw en te veel verkeersdrukte'

Bewoners Bramenlaan fel tegen bouwplan

ZANDVOORT - Bewoners
van de Bramenlaan en de directie van de Bodaanstichting
in Bentveld zijn fel tegen de
nieuwbouwplannen aan de
Bramenlaan. De eigenaar van
het stuk grond naast het bejaardenhuis wil er een gebouw
met twaalf appartementen
neerzetten. De gemeenteraad
moet nog een standpunt innemen.
Het grondstuk ligt pal naast de
Bodaanstichting,' het vormt het uitzicht van de bewoners van de zuidelijke aanleunwoningen die daar vorig jaar zijn gebouwd. Het grootste
bezwaar tegen het hier geprojecteerde gebouw is de hoogte. Deze wordt
geschat op zo'n vijftien meter. "De
aanleunwoningen mochten niet hoger worden dan zes meter", aldus
directielid Cohen de Lara, donderdagavond voor de commissie voor
publieke werken. "En die zijn met
zorg gebouwd".

Zon
Hij maakte namens de stichting
'ernstig bezwaar' tegen de veel grótere hoogte van het nieuwe bouwwerk,
het zou ruim boven de hoogste bomen uitkomen en zon wegnemen bij
de aanleunwoningen. Met twee verdiepingen in plaats van vijf kon hij
nog wel akkoord gaan. Het bezwaar
gold ook de ingang van de parkeergarage, die zou bij de aanleunwoningen bijna voor de deur komen te
liggen. Voor hem 'onaanvaardbaar'.

In de commissie lag een raadsvoorstel op tafel met een voorbereidingsbesluit voor wijziging van het
bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan spreekt van 'eengezinshuizen' en 'villa's met bijbehorende erven'. De bouwaanvrage is
daarmee dus in strijd, maar ook wegens de grotere hoogte en overschrijding van het bebouwingsvlak.
'Alleen door middel van een bestemmingsplanwijziging kan aan het betreffende bouwplan medewerking
worden verleend', aldus het raadsvoorstel.

Verkeersdrukte
Ook andere bewoners van de Bramenlaan, eveneens aanwezig in de
raadszaal, hebben veel bezwaren tegen het bouwplan. Vanwege de hoogte en vanwege de veel grotere verkeersdrukte die zij verwachten op
de stille Bramenlaan en de zijstraten. "Wij schatten dat er toch wel
zo'n twintig auto's bijkomen", aldus
een bewoonster van de laan. "Samen
met het verzorgende verkeer geeft
dat veel meer drukte".
Een ander pleitte voor het in stand
houden van het landelijke karakter
van de 'buurtschap' Bentveld, dat
hij omschreef als een villadorp. Verder verwacht hij aantasting van de
binnenduinrandbebouwing. "Hiervoor moeten honderden bomen omver gehaald worden", aldus deze
woordvoerder. "Maar een sociale
noodzaak is er niet".

Strijd gaat verder tegen
horeca-vergunning Klijn
ZANDVOORT - De Vereniging van Strandpachters blijft
zich verzetten tegen de beperkte horeca-vergunning van surfschool Klijn. Deze week kwam
de zaak voor bij de Raad van
State. De uitspraak is één de

Nieuwe beheersvorm
Aktiviteitencentrum
nadert voltooiing
ZANDVOORT - Het lijkt
erop dat de gebruikers van de
Van Pagéesporthal en van Aktiyiteitencentrum 't Stekkie
eindelijk nader tot elkaar zijn
gekomen. De nieuwe beheersvorm is bijna rond.
Aan de gemeenteraads-commissies is afgelopen week een voorstel
voor beheer en exploitatie voorgelegd, waarin beide gebruikersgroepen zich kunnen vinden. Een aantal
zaken zal worden uitbesteed, al waren de commissieleden het nog niet
met alle punten eens. Zo werd bijvoorbeeld getwijfeld aan de noodzaak om de financiële administratie
uit te besteden, een post van ƒ8.000,-.
De exploitatiekosten in de nieuwe
beheersvorm zouden daarmee komen op ƒ70.990,-, zo'n tienduizend
gulden meer dan in de oude situatie.
De laatste dinsdag van deze
maand, tijdens de raadsvergadering,
zullen waarschijnlijk de laatste
puntjes op de i gezet worden. In het
drie-partijenoverleg tussen gemeente, stichting Aktiviteitencentrum en
de sporters, is aan de verenigingen
die gebruik maken van de Van Pageehal toegezegd om de instelling
van een overlegstructuur, waarvan
naast de stichting ook de 'sport' gebruik zal maken', te formaliseren.

• Het aan de Bramenlaan geplande 'woongebouw' (waarvan hier de oostzijde) telt twaalf appartementen.

had gehad met de omwonenden. Dat
werd echter door betrokkenen bestreden. Het college lijkt in eerste
instantie niet afwijzend te staan tegenover het bouwplan. "Het is gewoonte medewerking te verlenen als
er geen overwegende bezwaren
zijn", aldus Van Caspel. Of die er
zijn blijkt volgens hem wel als het
bouwplan ter inzage ligt en de proceStandpunt
dure om bezwaar in te dienen is geWethouder Van Caspel had van de start.
Die zelfde dag is het bouwplan gearchitect gehoord dat hij contact

zer dagen. Na een jarenlange
slepende procedure is de gemeenteraad enkele maanden
geleden akkoord gegaan met
een beperkte horeca-vergunning voor surfschool Klijn.
Deze wil leerlingen en degenen die
daar rechtstreeks mee te maken
hebben een consumptie kunnen
aanbieden.
De Strandpachters vrezen echter
concurrentie van de surfschool en
blijken de strijd niet op gegeven te
hebben. Bij de Raad van State hebben zij de beslissing van de gemeente aangevochten. Gezien het bestemmingsplan zou er geen ruimte meer
zijn voor een nieuw horecabedrijf op
het strand. Voor de gemeente ligt
het echter anders omdat men er vanuit gaat dat de horeca-faciliteit uitsluitend voor de bezoekers bestemd
is. Mr. J. de Vries, waarnemend
voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State doet
nog deze week uitspraak.

publiceerd en het heeft inmiddels
een week ter inzage gelegen.

HW

17 mei
08.50
18 mei 10.04
19 mei
11.30
20 mei
00.06
21 mei
01.06
22 mei
01.59
23 mei
02.49
24 mei
03.37
25 mei
04.21

j

LW HW LW
04.46
05.36
06.46
08.00
09.06
09.45
10.44
11.40
12.25

21.35 17.04
22.57 18.14
--.--19.40
12.36 20.55
13.31 21.54
14.28 22.25
15.15 23.05
16.03 23.45
16.47-.-

Maanstanden: 24 mei NM 13.47 u.
Springtij:
26 mei
05.05
u
NAP+116cm

• Dries Zonneveld ondergaat de felicitaties van zijn vrouw met op de achtergrond de Jong Damiate Band.
Foto Berlott

daaronder al een tweede generatie
leerlingen aanwezig was, de kinderen van oud-leerlingen. Op zijn
beurt dankte de badmeester familie, vrienden en klanten. Hoewel,
klanten? "Eigenlijk heb ik geen
klanten meer, het zijn allemaal
vrienden en kennissen geworden",
Sonneveld werd door de heer aldus een ontroerde Sonneveld.
De Jong Damiate Band was op- Keur jr. van het gelijknamige schilVoor de aubade had hij maar
getrommeld door familie, vrien- dersbedrijf gefeliciteerd namens
den en kennissen, in grote getale alle aanwezigen. Hij wees erop dat één woord: "Grandioos".

ZANDVOORT - Dries Sonneveld kreeg deze week de
verrassing van zijn leven.
Toen hij maandagavond voor
de deur van zijn Sonneveld
Sporting verscheen, wachtte
hem een heuse drumband.

allemaal zelf ook aanwezig. Het
'feestje' was georganiseerd om hem
te huldigen vanwege zijn jubileum,
Dries was die dag namelijk vijfentwintigjaarbadmeester. Een dag die
anders - als het aan hem had gelegen
- onopgemerkt voorbij was gegaan.

Al drukt men zich iets anders
o
uit, Wurgent vindt de nieuw
«5
bouwplannen voor het Zandvoortmeeuwen terrein aan de Van Lennepweg vast bijna wurgend voor de
kansen van jonge starters

Olaf Cliteur kan zich nu defirnitief clubkampioen noemen
O
van de Zandvoortse Schaakclub
Het seizoen wordt afgesloten met
een snelschaaktoernooi

HIJ is wel uit de gemeentefraad gestapt, maar hij verO
dwynt daarmee niet uit het zicht
Voormalig VVD raadslid Andnes
van Marie is vorige week gekozen
tot voorzitter van de Sportraad
Zandvoort

Buren stellen zich op
achter broodjeszaak

Zandvoort mee in
de race om KLM
Toerisme Trofee
ZANDVOORT - Zandvoort is
met tachtig andere Nederlandse gemeenten de strijd aangegaan om de KLM Toerisme
Trofee.

17166

Gezond of niet' BIJ twijfel
n
daarover is de huisarts een ó
van degenen met wie men het eerst
contact opneemt HIJ is een van de
vele 'eerstelijns werkers' op het ge
bied van de gezondheidszorg in
Zandvoort Zaterdag vindt men hen
bijna allemaal in het Gemeenschapshuis om alle mogelijke vragen over hun werk te beantwoor
den

Wethouder Ingwersen heeft dit
maandagavond m de commissie
voor financiën medegedeeld, naar
aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Kuijken. Kuijken had zich
nogal verbaasd over een bericht dat
enige tijd geleden m deze krant
stond, met name over de mededeImg dat het beleid zou worden 'omgegooid'. Hij vroeg de pas aangestelde wethouder van financiën om opheldering. "Het woord omgooien is
of ten onrechte door mij gebezigd, of
verkeerd begrepen", verklaarde Ingwersen.
Hij prees nogmaals, net als tijdens
de laatste raadsvergadering onder
het oude college, de financiële boedel die zijn voorganger Aukema had
achtergelaten. "Het beleid blijft voor
een groot deel ongewijzigd", benadrukte hij, al gaf hij wel te kennen
dat er 'nieuwe aandachtspunten'
aan worden toegevoegd. "Uiteraard
met uw goedkeuring", aldus Ingwersen. Welke aandachtspunten dat
zouden zijn, wilde hij nu nog met
zeggen. "Ik zie dat graag met grote
spoed tegemoet", reageerde Kuijken.

Inbraak

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Datum

ZANDVOORT - Het financiële beleid van de gemeente
wordt niet 'omgegooid'. Wel
worden er nieuwe aandachtspunten aan toegevoegd.

Bibliotheek heeft bladmuziek

Uw krant niet
ontvangen?

l Waterstanden

Financiële beleid
niet 'omgegooid'

In verband met de nu geuite bezwaren stelden de meeste raadsfracties een standpunt uit tot de raadsvergadering van 29 mei. Met uitzondermg van Gemeente Belangen
Zandvoort: "Een voorbereidingsbesluit dient ook om ongewenste ontwikkelmgen tegen te gaan, dus dit
ZANDVOORT - Bewoners de 'droge-horeca', die ook na 03.00
besluit kun je best nemen", aldus van de Schoolstraat hebben uur nog open zijn.
fractievoorzitter Jongsma.
zich achter Trees en Martha
de buren van Trees en MarBurger opgesteld, in de strijd thaVoor
hoeft het sluitingsuur met. 'Wij
om hun broodjeszaak langer willen
nadrukkelijk stellen dat wij
open te mogen houden dan tot tot nu toe
weinig overlast gehad hebGALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN" 3 uur 's nachts. Het nut van dit ben van bezoekers
aan Broodje Bursluitingsuur valt te betwijfe- ger. Natuurlijk loopt er wel eens een
len, zo zeggen zij.
luidruchtig type tussen, maar de daJM COIFFEURS*
mes Burger weten deze types snel te
vrijdagavond
kalmeren'. Het is hen juist opgevalgeopend
'"<* - kado -M***
Negen gezinnen ('buren van len dat het lawaai na 03.00 uur juist
EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE Broodje Burger') uit de School- erger is geworden, in de periode dat
TEL. 14040
TEL. 18855
straat hebben zich schriftelijk tot de zaak om drie uur dicht ging. 'Men
het college van burgemeester en kan dit lawaai immers niet meer
wethouders gericht om hun steun binnen maken'.
aan de zusjes Burger te betuigen.
Aanleiding is de sluitingstijd van
Zij verzoeken dan ook de nieuwe
03.00 uur, die per l april is ingegaan. Algemene Plaatselijke Verordening,
ZANDVOORT - De Openba- vezamelingen van honderd tot duidie per l april van kracht is geworre Bibliotheek aan de Prinses- zend exemplaren. Bij de samenstel- Trees en Martha maar ook enkele den en waarin de sluitingstijden zijn
seweg heeft er een nieuwe ser- ling van de collectie is uitgegaan van andere broodjes- en shoarmazaken geregeld, aan te passen voor eetgelehebben hier al tegen geprotesteerd genheden. 'Dit in tegenstelling tot
vice bij. Men kan er nu ook een marktonderzoek uit 1988.
omdat zij een grote inkomstender- drankgelegenheden', staat er tussen
bladmuziek lenen. Op de muving verwachten, plus meer onrust haakjes bij. En passant wordt ook
ziekafdeling staan maar liefst Catalogus
na drieën omdat de klanten hun gevraagd lawaai en parkeeroverlast
tweehonderd banden bladmuDe Provinciale Bibliotheek Cen- broodjes dan buiten moeten opeten. van een nabij gelegen café aan te
ziek.
trale zal een catalogus van het hele
pakken.
bezit samenstellen die jaarlijks zal
De zaak wordt nu tot bij de Raad
De Provinciale Bibliotheek Cen- worden herzien. Voor de biblio- van State uitgevochten. De uittrale Noord-Holland is dit jaar ge- theekgebruiker is het erg plezierig spraak kan een jaar op zich laten
start met het uitlenen van boeken dat de collecties tussen de verschil- wachten, aldus politiekorpschef
met bladmuziek aan 49 bibliotheken lende vestigingen zullen rouleren, Menkhorst. Hij zei dit vorige week
ZANDVOORT - Bij een inbraak in
in de provincie. Met geld van de pro- zodat er er elk halfjaar nieuwe ban- woensdag in de commissie voor aleen paviljoen op het noordstrand
vincie wordt nu voldaan aan een be- den geleend kunnen worden. Tevens gemene zaken.
werd zaterdagnacht een geluidsinhoefte die bij de gebruikers van bi- bestaat de mogelijkheid op eenvoubliotheken al jaren bestond. Er dige wijze te reserveren in andere Gezien deze beroepsprocedures stallatie weggenomen. Uit de kassa
wordt gestart met een collectie van bibliotheken dan die waarvan men heeft de politie nog niet opgetreden verdween een bedrag van 176,30 guldertienduizend banden, verdeeld in lid is.
tegen broodjeszaken, de zogenaam- den.

Verrassing voor Dries

Oplage: 4.900
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De trofee, genoemd naar sponsor
KLM, wordt uitgereikt aan de gemeente die van haar cultuur-historie het beste 'toeristisch produkt'
weet te ontwikkelen, in samenwerking met organisaties gericht op cultuur of toerisme. De inzendtermijn
sluit op l juni 1990, de uitslag wordt
half september bekend gemaakt. Er
valt een kunstobject (de trofee) te
winnen, plus een geldprijs van
ƒ50.000,-. Bovendien kan de winnende gemeente de nodige aandacht van
de landelijke media tegemoet zien.
De wedstrijd is uitgeschreven in
het kader van het Europees Jaar van
het, Toerisme 1990, onder auspiciën
van het Nationaal Comité. Dit comité, voorgezeten door mr. Pieter van
Vollenhoven, is door het Ministerie
van Economische Zaken in het leven geroepen.
De KLM Toerisme Trofee is een
samenwerkingsprijs. De vraag aan
de deelnemende gemeentes is, Het
accent dient daarbij te liggen op het
bevorderen van het cultuurhistorisch toerisme. In Zandvoort houden de coördinatrice van het Cultureel Centrum Zandvoort, Emmy van
Vrijberghe de Coningh, en de directeur van de Stichting Zandvoort
Promotie, Simon Paagman, zich
hiermee bezig.

Vernielingen
ZANDVOORT - Drie jongens in de
leeftijd van 16 en 17 jaar werden zondag aangehouden wegens het aanrichten van vernielingen aan het
straatmeubilair op de Van Lennepweg. Ook werd het embleem van een
auto afgebroken. Na verhoor op het
bureau konden zij vertrekken.

Schaap»
Gezocht liefst een schaap
-j
met vijf poten Hoewel, EMM
f
zal niet zulke hoge eisen stellen
voor de twee bestuursfuncties die
zijn te vervullen Maar men hoopt
wel dat de werving twee goede
kandidaten zal opleveren

Onderzoek naar
programmaraad
ZANDVOORT - Het collegevan burgemeester en wethouders zal een onderzoek in laten
stellen naar de programmaraad van De Branding, de
Heemsteedse kandidaat voor
de lokale omroep in Zandvoort.
De zaak 'wordt nader uitgezocht'
liet burgemeester Van der Heijden
woensdag weten in de commissie
voor Algemene Zaken. De kwestie
was kort daarvoor in het college ter
sprake gekomen.
Van der Heijden antwoordde op
vragen van D66-raadshd Sandbergen omtrent de representativiteit
van de programmaraad. Van der
Heijden zegde Sandbergen toe dat
hij voor de komende raadsvergadering op de hoogte zal worden gesteld
van het besluit van het college.

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortsclaan 57', 2106 CJ Heemstede
Postbus 160, 2 1 1 0 AD Aerdenhout
Tel. 023 - 292763, Fax 023 - 293668

Natuurlijk,

die- Krant moet ik lu'bbt'ii
,
, Onul.it ik gr.ug \ v i l \\i-ton wat /uli in mi|n
omgeving afspeelt Ter kcnmsivr.iKini; ontving ik liet /.atnlumils Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

IMieuweblad
Naam. ( m / \ )
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l'ostiode/l'laats
'leletoon l L
(lim/lianKnr
Daania \\ ord ik abonnee en betaal per
D halfjaar l 25.50 D jaar f H6-

D maand f -i. il)*

D k\\ artaal f 11 .-

* een maandabonnement is uitsluitend mogeli|k bi|
automatische betaling \ oor postabonnees gelden
andere tane\en

l' kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons
opgexen 020-(>6S 13 00

Stuurde/e bon m een open einelop naar
\\eeKmedu, Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
Amsterdam l boeit geen post/egel te plaKken

g "71Q37 1"017003
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FAMILIEBERICHTEN

NVM

H. W. COSTER B.V.

Arend Paap

Voorjaarsmarkt

Gevraagd

19 mei

BEDRIJFSRUIMTE
m. woongel.

Wim Mensinkhuis
Hogeweg 42, Zandvoort
van 11.00 - 16.00 uur
Wij verkopen o.a. eigengemaakte
kaarten, koekjes, handwerk,
bloemstukjes.
Er is een Waterlooplein, gelegenheid
voor een hapje en een drankje.
Aan de kinderen is ook gedacht.
Tevens is er een expositie van
aquarellen.
U bent van harte welkom.

Woonruimte gezocht
voor perm. of tijdelijk, voor nette
jonge dame

Zonder alle lieve attenties, bloemen, brieven en kaarten
was ik niet zo snel opgeknapt.
Héél véél dank

telefoon 023-385478

Ronneke Goossens

Grote Snuffel- en
Curiosamarkt
*###****#**#*#*#* *******x=******
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*
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•ft
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•ft
•ft
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Bedankt
Bedankt
Bedankt
Bedankt

Studio 118 dansers
lieve ouders
namens Reinier
voor het fantastische kado

Bedankt
Conny Lodewijk

*
*

24 mei
Hemelvaartdag
in het Gran
Dorado-complex
(tennishal) in
Zandvoort
van 09.00 - 16.00 uur
Org. Dom

9 9

HARTELIJK BEDANKT
voor de geweldige belangstelling tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst voor de telefoontjes, de kaarten, de bloemen en de fruitmanden. Gerrit
voor de zorg van het personeel

Ook bedankt voor het vervoer van en naar het
ziekenhuis. Karel en Anna voor het oppassen.
Henk voor de pomp en de tuin.

12888

Aangevraagde bouwvergunning
Men kan deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4,
op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen
van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

Tel. 023-277440.
Peter Dierdorp tst 21

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook
al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

\

Verleende bouwvergunning

Let op
Let op
Handelsonderneming
„De Witte Boerderij"

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

023-315855

biedt de volgende wagens
te koop aan uit de
voorraden van banken
-leasebedrijven en
financieringsmaatschappijen:

^^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijl weg 183 Tel. 023-315 855 (DAG EN NACHT)

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

' VW Golf T88
3 deurs ................ 14.500 l
VW Polo T88
l
3 deurs ................ 12.500
OpelAscona 1.8SLPGT88 l
4 deurs ................ 13.500 '
Ford Escort 1.B GL diesel .

T88

5 deurs ................ 15.500
Opel Kadett Stationcar
diesel T87
5 versnell ............. 12.750
Citroen BX 14 RE T88
(div. extra's) ........ 13.500
Opel Kadett de Luxe 13 S

T86

|
•
l
i
l

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

l

5 deurs ................ 12.500 '
Nissan Mlcra DX T84
als nieuw ............. 5.950 l
Flat Uno SS
'
(div. extra's) ........ 4.950 .
Daihatsu Charmant LC T85 l
4 deurs ................ 4.950
VW Jetta diesel T82
<
4 deurs ................ 4.950 l
Flat Panda 45 T86
„plaatje" ............. 5.750 l
Citroen C25 b] 85
<
benz. (verhoogd +
verlengd) .............. 8.750 l
Ford Flësta „Van" diesel '
T86 ...................... 6.500
Ford Escort SS „Van"
|
benz. T84 ............ 4.950

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

tuinplanten
bloemen
en kamerplanten

i fijne thisi en lot
icevk!

Kom even langs
zondags ook geopend.

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Tel. O25O7-14443

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

|i|terematies!
Jf|DSa||igJ onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
"•'.'•'V " •'•• - j ü .-'--"•• • •• i

'

DE WIT VERHUIZINGEN

^MERKENDE
VERHUIZERS

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

Daarnaast kunt u bij ons
|i|iip|)|fijyihgen .
^Uitvaartverzekering

uitvaartovereenkomst

i?gf&;ö<^*;^;v" ,

Q|^jr|rag5rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:
^i'"'^- ^-^'-t. '

Ipfc.d'HON

dinsaag brengen ie nieuwe haping aan wal,
een uurtje later heMen wij hem al.
Een vis, vers, mals en goed
wals een haring wezen moet!

UITVAARTVERZORGER
• ••

' ,

i

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
^Tël. 02507-17244

Wij zoeken nog een

WINKELMEISJE

HARINGKRAAM „ARIE KOPER
Raadhuisplein

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

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

5f

Ons faxnr. 19694

KIPFILET

± 16/18 jaar.

Bakkerij
PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort
Telefoon
12865

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"
ï^:«T^-'ï2-"'"?'"'

29,50 ^'" "^ÏS:*."••

Japans fondue
vlees

Wij zijn ei1 weer... en let op:

17 mei 1990

SPAR, vriendelijk, yens en
toch voordelig

4 HARLEKINO'S

steengrillen

Harlngkraam „Aria Kaper"
Raadhuisplein

Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde datum ook
mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende. Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de
bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat
is geweest, krijgt in een volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om
bezwaar te maken.

Hogeweg
Telefoon 02507-14320

Onbeperkt

i

(W.A.B.M.)
Bij burgemeester en wethouders zijn ingekomen de aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van:
1. een hotel/restaurant/sauna aan de Burg. Van Alphenstraat 63, Zandvoort, gedateerd
22maart1990;
2. een recreatiepark, Vondellaan 60, Zandvoort, gedateerd april 1990;
3. een manege, Heimansstraat 25, Zandvoort, gedateerd 26 maart 1990.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor de onder 3 genoemde aanvraag
een vergunning te verlenen, onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de
omgeving te ondervangen.
De aanvragen, de ontwerp-beschikking behorend bij aanvraag 3, en de andere stukken
die op de aanvragen betrekking hebben liggen van 18 mei tot 18 juni 1990 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook
terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.0012.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 juni 1990 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Degene die een
bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

MARCEL
SCHOORL's
BLOEMENKIOSK

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Aangevraagde Hinderwetvergunningen

Wij hebben een
enorme sortering

Inruil - financ. - APK |
Adres: Oostdijk 27
1461 DS Z.O.
l
Beemster
Tel.: 02990-24854

DE SUNSHOP

- verbouwing RABO-bank

27 B-90 Grote Krocht 30-36

NIEUW!!!

Te!. 02507-13278

- bouw berging bij woning

64 B-90 Jan Snijerplein 7

JENNY LAVERTU

ADVERTENTIES

Wijziging huisvuilophaaldienst
De gemeentereiniging haalt donderdag 23 mei 1990 - Hemelvaartsdag - geen huisvuil
opDeze route wordt op vrijdag 25 mei 1990 ingehaald.

Huur tot ƒ400,-.

Tel. 02943-3602

TOON LAVERTU

Tel.

Telefoon 02507-18701.

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

•ft
*
•ft

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

op de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort:
M. Paap-Gerrits
Zandvoort:
Hannie en Wim
Tanja en Dirk
Wanda
Zandvoort:
Joke
Roy, Nick
Zandvoort:
A. Paap
A. Paap-Paap
Haarlem:
E. J. Koning-Gerrits
Zandvoort:
L. J. Norberhuis-Gerrits
H. Norberhuis
Nichten en neven
16 mei 1990
A. J. van der Moolenstraat 8,
2041 ND Zandvoort.
Geen bezoek aan huis.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maandag 21 mei om 11.00 uur in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

*

HUISH. HULP
1 ochtend
per week

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

Je voelde ;e zo sterk en arbeidzaam,
steeds heb je voor ons klaargestaan.
Na een afnemende gezondheid is van ons heengegaan mijn liefste man, onze lieve vader, schoonvader en fijne opa, onze broer, zwager en oom

#
•ft
•ft

Gevraagd

Je koopt een eigen huis...
maar kun je de kosten ook blijven dragen?

32,50

Japans fondue
VIS

37,50

inkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood

en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten.

RUNDERGEHAKT
kilo

14,95
SPERZIE
BONEN
500 gram

10,95

Villages A.C.

100 gram

2,59
Hollandse

Hollandse
ASPERGES golden delicious
500 gram

1,08
Côtes du
Rhône

BIEFSTUK

Merlot
Italiaanse
RODE WIJN

kilo

1,98
ponnenberg"
RAUWE HAM

0,?5 cl

„Stegeman"

GOUDSE
JONGE KAAS

YOGHURT

literpak

Saksische
leverworst

1,49

0,79
TIJGERWIT

PUNTJES

KIWI'S
4 stuks

BROOD

1,39
Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig

CELSIUSSTRAAT 192
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Zandvoortse eerstelijns-werkers presenteren zich

Ouderen op stap met Rode Kruis

Gezondheidsmarkt telt
tientallen deelnemers
ZANDVOORT - Men kan
aanstaande zaterdag 19 mei
een kijkje komen nemen 'in de
keuken' van de eerstelijns gezondheidszorg. Daarin zijn diverse beroepsgroepen vertegenwoordigd, variërend van
artsen en fysiotherapeuten tot
gezinszorg en maatschappelijk
werk. Zij zijn allemaal aanwezig of vertegenwoordigd op de
gezondheidsmarkt in het Gemeenschapshuis, die om 10.00
uur door wethouder Termes
wordt geopend. De markt
duurt tot 16.00 uur en is vrij
toegankelijk.

uit de volgende lijst met beroepsgroepen en instanties die men zaterdag in het Gemeenschapshuis aantreft. Dat zijn: huisartsen, logopedisten, fysiotherapeuten (met ook manuele therapie, acupunctuur en haptonomie),
pastorale
werkers,
maatschappelijk werk, het centrum
voor vrijwillige hulpverlening, gezinszorg, kruisvereniging (met wijkverplegmg, kraamzorg en diëtiste),
Rode Kruis, Hartstichting/Reanimatie, consultatiebureau voor alcohol en drugs (CAD), magnetiseurs,
mensendieck, homeopathie, iriscopie en de rheumapatiënten-vereniging.
Bij de stands kan men terecht met
al zijn vragen die op deze zorgverlening betrekking hebben. Voor de
Het aantal instanties dat mee wil kinderen is er een poppenspreekdoen, breidt zich steeds verder uit uur.
sinds de publicatie een maand geleden in deze krant. Zo wilden bijvoorbeeld ook pastoraal werkers graag Lezingen
op deze markt van het ELSO iets
Verder worden over diverse onover hun werk vertellen. ELSO staat derwerpen korte lezingen gehouden
voor Eerste Lijns Samenwerkings van ongeveer vijftien minuten, verleOverleg. Daarbij is vrijwel elke be- vendigd met dia's of een video-opnaroepsgroep aangesloten die zich in me. Vast staan al de onderwerpen
Zandvoort bezighoudt met de ge- huisartsenpraktijk,
Mensendieck,
zondheidszorg, personen of instan- manuele therapie, acupunctuur, hoties waarmee de Zandvoortse inge- meopathie, CAD, haptonomie en auzetene (vrijwel) in eerste instantie in togene training, een soort ontspanaanraking komt. Ook een groot deel ningstherapie. Een schema van de
van de deelnemers aan de markt is lezingen wordt opgehangen. Puaangesloten bij het ELSO.
bliekstrekker wordt wellicht ook de
Nederlandse Hartstichting die een
hart van een meter doorsnee meeLijst
neemt. Met lichtjes wordt aangegeHet enthousiasme voor de gezond- ven hoe het hart werkt.
heidsmarkt is erg groot en er komt
Het vier jaar oude ELSO richt
dan ook een enorme verscheiden- zich met de markt op de hele Zandheid aan deelnemers. Dat blijkt wel voortse gemeenschap. Ervaring

Pijnlijk

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Dienstencentrum Zandvoort: Konin14444.
ginneweg l, tel. (02507) 19393.
ZANDVOORT - BurgemeesBRANDWEER: tel. 61584, alarm- Spreekuur op dinsdag en donderdag ter Van der Heijden reikt volnummer 12000.
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip gende week dinsdag aan vijf
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- mogelijk na telefonische afspraak. honderdjarigen in Zandvoort
gevalllen), Centrale Post Ambulan- Belbus: Om van de belbus (voor becevervoer (CPA) Kennemerland.
woners van 55 jaar en ouder) ge- de speciale Koninginnemunt
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- bruik te kunnen maken, dient men •uit.
scherming): 023-246899.
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusDe munt is in omloop gebracht ter
HUISARTSEN: Weekend-waarne- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per gelegenheid van '100 jaar vorstinnen
ming Zandvoortse huisartsen: dr. J. persoon bedragen: ƒ!,- enkele rit, regering'. Om 10 uur zal de burgeAnderson, Kostverlorenstraat 118, ƒ1,50 retour.
meester de munt overhandigen aan
tel. 12058. Spreekuurtijden (zonder Alg. Maatschappelijk Werk Zand- de 100-jarige mevrouw A.C. Olree in
afspraak): zaterdag en zondag 11.30 voort: Noorderstraat l, tel. 13459»bgg het Wim Mensinkhuis, om 10.30 uur
uur en 17.00 uur. Dokter Flieringa 023-320899 of 320464. Spreekuur op aan de 105-jarige mevrouw M.E. de
heeft een eigen dienstregeling, in- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- Zwart-Werker in het Huis in 't Kostdagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- verloren en om 11 uur ontvangen
lichtingen: tel. 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpver- drie eeuwelingen in het Huis in de
lening, beschikbaar voor iedere in- Duinen de Koninginnemunt. Dat
arts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, woner van Zandvoort, is gratis.
zijn de dames M.W. Bergh-List (100
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. jaar), T. Lanting (100 jaar) en M.
H.B.A Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 Damstra-Stravers (101 jaar).
over de dienstdoende wijkverpleeg- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
kundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine Davidsstraat. Eerste woensdag van
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
voort,
tel. 02507-14437, bgg: Huurdersspreekuur NVH: Gratis
023-341734.
voor leden. Eerste en derde dinsdag
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
15847.
ZANDVOORT - In gebouw De
Dierenbescherming: Vereniging v.h. (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
verzorgt zangeres Wendy
welzijn der dieren (02507) 14561, Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. Krocht
op donderdag 24 en 31
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Woningbouwvereniging
EMM: Gundersson
twee Weense avonden. Deze
techni- mei
Zandvoort
(tevens
pension) Klachtentelefoonnummer
zijn voor haar een start van
02507-13888,
Asiel
Haarlem sche dienst: 17577. Bestuurlijk avonden
een beroepscarrière als populair
spreekuur: iedere eerste dinsdag klassieke
023-244443.
zangeres. Ze bezit een zuiCentrum Voor Vrijwillige Hulpver- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. vere lyrische sopraanstem en wordt
lening: Voor informatie, advies en Taxi: tel. 12600.
begeleid door de bas Peter van Kempen, tenor René Beun en pianiste
Yvonne Adema. Kaarten voor de
voorstelling kosten 12,50 gulden per
stuk en kunnen telefonisch gereser(tel. 02510-18812) of aan de zaal
ring, A. Koot (pastor woonwagenbe- veerd
worden gekocht.
Weekend: 19/20 mei 1990
woners)
Zondag 10.30 uur: E.v., A. Koot
Donderdag 24 mei, Hemelvaartdag,
Hervormde Kerk, Kerkplein:
10.30 uur: Eucharistieviering, pastor
Zondag 10 uur: ds. J.A. van Selms, Th.W. Duijves
vlootpredikant uit Haarlem. Kollekte Jeugdwelzijn Kinderbescher- Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
ZANDVOORT - Bij een kettingbotming.
Haarlem:
sing afgelopen week op de ZandDonderdag 24 mei, Hemelvaartsdag, Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en voortselaan werden drie auto's be10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen
bijbelgespreksgroepen
schadigd. Terwijl één wachtte voor
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. het rode verkeerslicht bij Nieuw UniC. Holleman
Gereformeerde Kerk:
cum, reed een ander, een 48-jarige
Zondag 10 uur: ds. Kr. Smit, Heem- Crèche en kindernevendienst
bestuurster uit Zandvoort, te vroeg
stede
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr. weg. Zij botste daardoor op de voor
F. Lodder
haar staande auto van een 43-jarige
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
plaatsgenote. Haar wagen schoof
\PB:
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, door tot bovenop de auto van een
Zondag 10.30 uur: dhr. P.J.C. Korver, Smedestraat 37 te Haarlem.
55-jarige man uit Zandvoort. NieNaarden
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag mand liep verwondingen op.
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. vanRongen,
Roomskatholieke Kerk:
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie- 023-244553.
Weekend: 19-20 mei 1990

Weense avonden in
gebouw De Krocht

Kerkdiensten

Kettingbotsing

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager J.F. Sas Hoofdredacteur' J.M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -17166. Postadres' postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13-16 u , dinsdag 10-13, 14-16 u ; woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041. Postadres Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop' 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres' postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef), Eddie de Bheck (adj
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerngter,
Mananne Timmer
Faxnummer redactie: 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal, ƒ
25,50 per half jaar, ƒ 46,- 'per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13.00
Bezoraklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941

ZANDVOORT - Drieénzeventig Zandvoortse ouderen kregen vorige week een rondrit door Kennemerland aangeboden
door de afdeling Welfare van het Rode Kruis. De medewerksters daarvan hadden tevens voor de financiering zorg
gedragen, door de verkoop van gebruikte, aan het Rode Kruis geschonken kleding.

Burgerlijke stand B

Wurgent weinig gelukkig met woningbouwplan ZVM-terrein

'Weinig kans voor jongere starter'

bestaat onder andere uit tin, koper,
curiosa en allerlei vergelijkbare
tweedehands spulletjes. De markt is
zowel voor particulieren als voor
handelaren en wordt gehouden door
Organisatiebureau DON uit Loenen
aan de Veght, te bereiken onder
nummer 02943-3602. De huur van
een kraam, van 09.00 tot 16.00 uur,
kost ƒ50,-. Het wordt de eerste van
vijf snuffelmarkten die DON dit jaar
in de tennishal wil gaan houden.

ZANDVOORT - De bomschuit in de Hervormde Kerk
heeft zaterdag de naam Ora et
Labora (ZV II) gekregen. In
vroeger dagen had reder Jan
Keesman (1825-1888) eenbomschuit met dezelfde naam.

• Het woningbouwplan voor het Zandvoortmeeuwen-terrein tussen Nic. Beetslaan en Van Lennepweg. Rechtsboven de reeds bestaande schuin geplaatste flats aan de Van Lennepweg.

ZANDVOORT - De jongere deling van het terrein tussen de Nic.
alleenstaande starter heeft Beetslaan en de Van Lennepweg.
vrijwel geen kans op een wo- Wurgent, dat zich hard maakt voor
voor jongeren in deze
ning op het terrein van Zand- woningbouwwas
er weinig gelukkig
voortmeeuwen aan de Van gemeente,
Dat laat woordvoerder Hans
Lennepweg. Dat zegt 'Wur- mee.
Hekkers duidelijk merken in een
gent' naar aanleiding van de schriftelijke reactie. Hij concludeert
woningbouwplannen voor dit dat slechts acht van de in totaal 153
terrein. Wurgent komt daarom woningen in aanmerking komen
met een plan voor de doorstro- voor jonge alleenstaande starters,
jongeren die zich zelfstandig willen
ming.
vestigen.

In de commissie voor Publieke
Werken werd afgelopen donderdag
een voorstel gelanceerd voor de in-

Gestolen cheques
ZANDVOORT - Op de Crote
Krocht werden vorige week dinsdagmiddag een 39-jarige man met een
onbekende nationaliteit en een 27-jarige man uit Libanon aangehouden,
toen zij probeerden gestolen American Express cheques bij een bank te
verzilveren. De cheques bleken na
onderzoek te zijn weggenomen bij
een roofoverval in Amsterdam. Beide mannen zijn overgedragen aan de
politie in Amsterdam.

Vrouwen VanNu
De vereniging Vrouwen VanNu bezoekt dinsdag het Rijksmuseum in
Amsterdam, waar een tentoonstel[ing is over juwelen uit 1850-1920.
Ook is er een lunchlezing over 'Juweel van een eeuw'. Kosten vier gulden per persoon, entree voor eigen
rekening.

Toewijzingsbeleid
Maar het kan ook zijn dat deze
toegewezen worden aan andere alleenstaanden, aan tweepersoonshuishoudens of onvolledige gezinnen. De rest van de in totaal ongeveer 55 woningwetwoningen wordt
volgens Wurgent hoogstwaarschijnlijk aangewend voor huisvesting van
ouderen.
'Kortom, de jongere alleenstaande
starter heeft vrijwel geen kans op
een woning in dit gebied', aldus
Wurgent, 'mits de gemeente haar
toewijzingsbeleid aanpast'. Zij
vreest echter dat de kaarten al geschud zijn. Daarom komt zij met
een voorstel dat betrekking heeft op
de doorstroming die door dit plan
ontstaat. Daarin pleit zij ervoor dat
bij het toewijzen van een woning
voorrang wordt verleend aan mensen die een driekamerwoning achterlaten. Alleenstaanden zijn er namelijk bij gebaat dat er zoveel mogelijk driekamerwoningen vrij komen,
aldus Wurgent.

Fietsen per trein

ZANDVOORT - In verband met de
verwachte grote vraag naar fietsvervoer op Hemelvaartsdag en in het
weekend daarna, laat de NS in een
aantal treinen op de lijn Zandvoort-Maastncht een extra fietsrijtuig
meerijden. Dit gebeurt bij de volgende treinen: Zandvoort-Maastricht
van 7.56, 8.54, 10.57, 19.56 en 20.56
uur. Maastricht-Zandvoort van 7.30,
16.31 en 17.31 uur. Voor nadere informatie verwijst de NS naar de brochure 'Fiets en trein', die op alle bemande NS-stations gratis verknjgbaar is. Voor telefonische informatie
Tegenwoordig gaat men er in huis- is nummer 06-8991121 beschikbaar
vestingskringen vanuit dat mini- (40 cent per minuut).

Gehuwd:
Boogaerdt, Arie Jan en Jonker, Marion Annelies
Parkash, Atam en Molenaar, Marjon
Boer, Kornelis Harm en Voragen,
Maria Felicie
Leen, Robert Herman en Ipenburg,
Inge

tig jaar geleden begon vader Bert
nog met één auto, nu heeft het bedrijf in totaal acht wagens: vier Volvo's, twee Scania's, één Mercedes en
een één-tons 'picolootje' als servicewagen. Het gemiddelde laadvermogen van de vrachtwagens is zo'n dertig ton.

onder vis uit Umuiden, bloemen en
Hoogovenstaai. Bert wordt inmiddels door de verzekeraar al 'ridder
van de weg' genoemd, omdat hij alle
jaren schadeloos heeft gereden. Tegenwoordig coördineert hij de werkzaamheden, Peter houdt zich bezig
met administratie en planning en
Herman gaat over de garage of is te
Het bedrijf rijdt op landen als Bel- vinden achter het stuur. Het bedrijf
gië, Duitsland en Zwitserland en ver- heeft in totaal zes chauffeurs in
voert veel soorten produkten waar- dienst.

i Dommel

• Bert van der Veld en zijn zonen Peter en Herman voor de twee Volvo's
waarmee het wagenparkt van het vervoersbedrijf is uitgebreid.
Foto Bram Sti|nen

De bomschuit was een veel voorkomend zeilschip m Zandvoort en
andere kustgemeenten waar veel
vissers woonden. Vissers waren de
eersten die zich hier vestigden, ten
tijde van het ontstaan van Zandvoort, zo rond 1500. De kerk had een
belangrijke functie in het leven van
de vissersgezinnen. Vrouwen en kinderen baden voor hen die op zee
waren. Daarom is het ook dat m veel
zeedorpen een vissersscheepje in de
kerk werd opgehangen.

maal een driekamerwoning geschikt
is voor alleenstaanden. Volgens
Wurgent moeten de driekamerwoningen die door de doorstroming
vrij komen, alleen worden toegewezen aan alleenstaande starters, 'zo- Religieus
dat de nu bestaande achterstand ten
Cors van der Mije, voorzitter van
opzichte van andere groepen wo- de kerkvoogdij van de Hervormde
ningzoekenden deels weggewerkt Kerk, vertelde zaterdagmiddag een
wordt'.
en ander ter gelegenheid van de
overdracht van de kleine bomWurgent benadrukt dat Zand- schuit, vervaardigd door de Bomvoort in een hoog tempo aan het schuit Bouwclub. Vissers waren
vergrijzen is maar wel gebaat is bij vaak heel religieus, vulde dominee
een pluriforme bevolkmgsopbouw. van Leeuwen aan. "Bij blootstaan
Onder andere omdat ouderen een aan gevaar leer je bidden".
ander bestedingspatroon hebben.
De overdracht werd officieel ver'Er moet zowel voor jong als voor richt door Jos Bluijs, voorzitter van
oud plaats zijn. De uitstroom van de bouwclub. Een uitgebreid gezeljongeren moet dus beperkt worden. schap was daarvan getuige, waaronDaarom moet er in bouwplannen re- der burgemeester Van der Heijden
kening met hen gehouden worden'. en de wethouders Termes en Ingwersen, leden van de Bomschuit
Bouwclub, Kerkeraadleden en vertegenwoordigers van het Genootschap Oud Zandvoort.

Wagenpark Van der Veld met twee trucks uitgebreid

Sanders, Simon en Hofstra, Mara
Hilda

Overleden:
Keur, Adrianus, oud 61 jaar

Snuffelmarkt

Bomschuit wordt
vernoemd naar
historisch schip

ZANDVOORT - Het Zand- ƒ180.000,- per stuk afgeleverd,
voortse vervoersbedrijf Van
Periode: 8 - 14 mei 1990
der Veld heeft zijn wagenpark
"We z«n trots ÜP de nieuwe aanOndertrouwd:
flink uitgebreid. Vorige week winsten", aldus de drie firmanten,
Van Duijn, Jan en Wijnveld, Elisa- werden twee nieuwe Volvo's a vader en zoons Van der Veld' Twm'
beth Godefrida

Geboren:
Maxime, dochter van: Endstra, Willem Alexander Arnold Peter Minne
en De Groot, Klasina Annie Elisabeth
Francis, dochter van: Combee, Martin en Koper, Corrie
Marleen Anne Corine, dochter van:
Menks, Cornelis en Buijs, Alida
Christina Maria
Wesley, zoon van: Meijer, Eric Jan
Jacob en De Leeuw, Margriet

Klem chemisch afval kan in Zandvoort ook bij een groot aantal winkeliers worden ingeleverd. Meer informatie over dat wmkelmzamelproject is te vinden in de Gemeentegids
van Zandvoort. Bovendien haalt de
gemeentereiniging één keer in de
twee maanden huis aan huis klein
chemisch, glas en oud papier op.

De rit, met de Zandvoortse knoisies aan boord, voerde over het circuit, door de lanen van Bentveld en Aerdenhout met hun
aantrekkelijke bloeiende bomen en struiken, naar Overveen, Bloemendaal en Santpoort. Het inmiddels in opperbeste
ZANDVOORT - In de tennishal
stemming verkerende gezelschap werd in de Zonnehoek aan de kop van de Zeeweg onthaald op koffie met gebak. van Gran Dorado wordt op HemelDaarna werd het uitstapje afgesloten met een rondrit over het Gran Doradopark en door Zandvoort-noord. Het vaartdag, donderdag 24 mei, een
commentaar van de enthousiaste gasten na afloop: "Dat moesten we meer doen".
'snuffelmarkt' gehouden. De handel

Burgemeester reikt
Koninginnemunt uit
aan honderdjarigen

j Weekenddiensten

Grote opbrengst
chemisch afval
ZANDVOORT - De opbrengsten
aan klein chemisch afval in Zandvoort blijven stijgen. In het eerste
kwartaal van dit jaar werd er 5244
kilo ingeleverd. Vooral sinds de gemeenteremigmg huis aan huis klein
chemisch afval inzamelt, zijn de opbrengsten fors gestegen. Uitgesplitst
naar produkten ziet de opbrengst er
als volgt uit: zoutzuur/zwavelzuur/accuzuur 42 kilo, batterijen 606, verfrestanten 1902, medicijnen en cosmetica 443, schoonmaakmiddelen
162, accu's 568, afgewerkte olie en
ohefilters 841, bestrijdingsmiddelen
53, fotochemicalien 144, oplosmiddelen 202, spuitbussen 106, TL-buizen
en kwiklampen 175.

leert dat men over het algemeen te
weinig weet van de mogelijkheden in
deze gemeente. "Neem bijvoorbeeld
datje bij de gemeente aanpassingen
voor je woning kunt aanvragen,
maar weinig mensen zijn daarvan op
de hoogte", aldus fysiotherapeut
Maarten Koper, een van de organisatoren. Of er sprake is van een 'drempel' durft hij niet te zeggen. "Als die
er is, dan zie je die mensen niet,
denk ik. Maar in de grote steden
blijkt er wel een hoge drempel te
zijn".

In individuele gevallen blijkt er
wel degelijk een drempel te zijn, al
was het alleen maar door onwetendheid. "Je maakt wel eens mee dat
mensen te lang wachten met naar
een arts te gaan. Zo heb ik bijvoorbeeld meegemaakt dat iemand een
halfjaar met een pijnlijke schouder
heeft gelopen, terwijl dat niet nodig
was geweest. Toen hij eenmaal was
doorgestuurd naar een fysiotherapeut, was hij er binnen twee weken
vanaf". De huisarts is daarbij een
belangrijk sleutelfiguur.
Het ELSO is van plan zich in de
toekomst meer op de bevolking te
richten. Onderling is er wel behoorlijk wat contact tussen een aantal
van de eerstelijns-werkers. Zij komen regelmatig bijeen om over actuele zaken te praten of in een projectgroep over moeilijke kwesties als incest, psychosomatiek of sexueel geweld. "We willen nu méér gaan doen
naar de bevolking van Zandvoort",
aldus Koper. "Deze markt is daarvan het begin".

Zandvoorts
Nieuwsblad

Eerbetoon
Bouwclub-secretaris Bakker wees
erop dat het project geheel in de lijn
lag van de doelstelling, namelijk het
bewaren van de historie van Zandvoort. "Bovendien zagen wij m dit
model een eerbetoon aan de vissers
die op deze schepen gevaren hebben
en aan de velen van hen, die bij dit
zware werk het leven hebben gelaten. Wij hopen dan ook dat dit model tot ver in de toekomst m dit
kerkgebouw zal blijven hangen, als
posthume hulde aan deze dorpsgenoten".

Bouwkosten
Van der Mije verzekerde dat het
scheepje in goede staat zal worden
gehouden. Hij aanvaarde het geschenk met dank "De geldmiddelen
van de Kerkvoogdij boden geen
ruimte voor een financiële tegemoetkommg in de bouwkosten. En
kele organisaties en pnvepersonen
hebben ten behoeve van de bouw
gelden gestort op de bankrekening
van de Bouwclub, waardoor de kosten gedekt werden". Na afloop werd
men getrakteerd op een drankje en
haring.
Opmerkelijk: voor komende zondag
heeft men een 'vlootpredikant' uitgenodigd.
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GRATIS

Oproepen
Mededelingen

Woninglijst van Zandvoort
makelaars o.g.

LIJ

* Amnesty
International
Zandvoort zoekt mensen die
vertaalwerk willen doen in het
Frans. Tel. 02507-19649.
* De huwelijksreis geboekt,
de bruidegom ook aangekleed. Over precies 5 weken
is het zover.

Tel. 02507-12614
Horecapersoneel gevraagd
Stichting Schinkelhaven, een wijkgericht verzorgingsbejaardenhuis met 122 bewoners zoekt een
KEUKENHULP M/V, voor 32 uur per week
en
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worWEEKENDHULPEN M/V, in de keuken
clen gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot.'en. "
Tot de taken van de hulpen behoort het schoonmaken van de
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
keukenapparatuur en de inventaris alsmede afwas, portioneMicro's op de pagina ,,MICRO'S".
ren van maaltijden en soms het assisteren bij de bereiding
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
van de maaltijden.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977- Werktijden keukenhulp:
2S411 ol afgeven/zenden aan:
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur = 32 uur p.w.
•< Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12
Werktijden weekendhulp:
20-12 JM Zandvoort.
zaterdag en zondag van 10.30 tot 15.00 uur = 8 uur p.w.
» Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
Salariëring, schaal 1, en secundaire arbeidsvoorwaarden
i Bij plaatsing in ae Micro s woraen geen bewijsnummers volgens CAO Bejaarden Tehuizen.
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor Schriftelijke soll. kunt u binnen 14 dagen richten aan:
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
Verzorgingshuis Schinkelhaven,
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefot.a.v. S. T. van der Meulen, direkteur,
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
Schinkelkade 69, 1075 VM Amsterdam.
üezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
Divers personeel
Videotheek
1000 AC Amsterdam
gevraagd
Oe sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
i;
i dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Gevr. demonstrateurs m/v.
Verdienste mog. van ƒ30/u.1
geen investering. Hr Bakker,
hele week
zat. 19 mei, 12-18 u. EuromoMededeling
tel, Utr. brug Amstel, A'dam.
Gevr.: medewerker/ster
in verband met het feit, dat het
Corn. Slegersstraat 2b

Dombo
5 films

25.-

donderdag 24 mei Hemelvaartsdag

tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

BLOEMBINDER/STER
leeftijd tot + 20 jaar
BLOEMENHUIS
J. BLUYS
Haltestr. 65, ZandvoorJtel. 02507-12060.
Wie wil mijn FIETS SPUITEN.
Betaling in overleg. Tel.
02507-17030.

is, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat
de tekst van uw Microadvertentie uiterlijk maandag 21 mei
vóór 13.30 uur in ons bezit is.
Weekmedia.
Lessen en clubs

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Oppas gevraagd/
aangeboden

Gevr. HULP in de huishouding, 1x in de 14 dagen 3 uur,
MEISJES met DURF en DOORZETTINGSVERMOGEN
voor wat extra schoonmaakgezocht! Heb je geen technische vooropleiding, maar wel
werk. Tel. 02507-17689, liefst
een LBO of Mavo-diploma, dan kun je in september starten in Gevr. OPPAS 1 of meer ochde speciale meisjes-vak-opleidingen van GTI (elektra), SMEA tenden per week, 10-13 uur, na 20 uur.
(metaal en elektra) of STORK (metaal). Veel praktijk en Zandvoort-Noord. Tel. 17948. Gevr. in Bentveld HULP in de
huishouding. Liefst op maanuiteindelijk een goed vakdiploma waarmee je overal aan de
dag. Tel. 023-24674a
slag kunt. Op 29 mei en 31 mei organiseert de meisjes-vakWeggelopen
of
opleiding een doedag in de metaal en 30 mei doedag elektro.
Gevr.
zelfst. HULP die mij 1x
gevonden dieren
Op zo'n doedag kun je echt ervaren of de techniek iets voor
per 14 dgn 1 morgen of midjou is! Meer weten en/of opgeven, bel; 020-820051.
dag wil helpen. Tel. 18103.
* In de nacht van 12 op 13/5 Gevr. zelfstandige HULP,
DIPLOMAZWEMMEN
voor
verdwenen moeder-eend + 9 donderdag of vrijdag van 9-13
A & B. Schrijf in bij de ZeeHuwelijk en
jongen (16 dgn). Moeder- uur. Tel. 18968.
schuimers, ook voor volwaskennismaking
eend, gekr. met geopereerde
senen. Bel voor inl.: 16511.
vleugels, kan niet voor zich- MET SPOED gezocht hulp in
ALLEEN
ZIJN
MOE?
Bel
dan
* Rubrieksadvertentie? Zie
zelf zorgen. Anoniem tel. en de huishouding, 1 ochtend
voor adres en/of telefoonnr. Parasol Reis- en Contacten- het evt. terug halen: 16413. per week. Tel. 02507-17452.
club: 023-356840 (infoband).
de colofon in deze krant.

Vaar/surfsport
MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595.

Woningruil

Financiën en
handelszaken

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Autoverzekering
V,A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

5 REGELS

7.50 p. dag
K-9
Do the right thing
The Burbs
Road House
Leviathan

Lijsten op maat
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
bij
adres? Dat hebben wij voor u!
Foto Boomgaard
Inl.: tel. 02907-5235.
Grote Krocht 26
* Kitty v. Lingen. Bedankt
voor het fijne dansseizoen
Tel. 13529
'89-'90. Het was werkelijk fantastisch. Jennifer en Henk Te koop EIKEN BANKSTE
ƒ425. Tel. 02507-19886.
Vermeulen.
* Ons Frans is niet zo best, * Te koop moderne eettafe
dus als u ons een handje wil zwart met chroom poten
helpen om de brieven in het ƒ110. Tel. 15416.
Frans te vertalen. Bel: 19649, T.k. BANKSTEL, leer/eiken
Amnesty International.
vr.pr. ƒ 1000; eiken tafel me
•*• Ploeg Centrum-3 bedankt koperen blad en bloembak
v.d. fijne samenwerking. He- vr.pr. ƒ 500. Tel. 02507-13436
laas moest hier onverwachts T.k. INBOEDEL, wegens om
een einde aan worden ge- standigheden. Zondag 20
maakt! Jammer. Henk Verm. mei van 13-16 uur. Vinken
straat 46. Geen handelaren.
Receptie?
T.k.
mod. zwart leren 3-zits
Feestje?
bank, ƒ 350, ev. glazen tafel
Kom eens vrijblijvend
Tel. 17831.
ons fotoboek bekijken.
T.k. Oisterwijk boekenkas
Broodje Burger
ƒ750; el. orgel, Solina F225
van ƒ10.950 voor ƒ2500.
Schoolstraat 4
C. Nihot, Burg. v. Fenemapl
Zandvoort
7-8, tel. 17133.
Tel. 02507-18789
* T.k. gevraagd! 1 kaart Wij STOFFEREN 10 bankstel
(veld) voor Prince concert 3 kussens inclusief stof voo
juni en 1x Maastribune 2 juni. ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr
Tel. 02507-18003.
Vitrage en alle soorten model
Voor trouwfoto's gordijnen v.a. ƒ 5,95 per me
gratis gemaakt! 1000 ver
Foto Boomgaard ter,
schill. meubelstoff. van ƒ69
ƒ 9,95. Wij stofferen alle
Grote Krocht 26 voor
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
Tel. 13529
soorten schuimrubber op
Wilt u ook u zolder opruimen? maat gesneden. Barkrukken
Huur dan een kraam op de stoff. incl. stof of leather-look
grote snuffel- en curiosa- ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
markt in het Grandorado- ƒ55. Echt schuimrubberen
complex op Hemelvaartdag. matras met zuiver scheerwo
Org. Don, tel. 02943-3602.
afgedekt ƒ225. DE VRIES
* ZVRT '75. Als enige vereni- Haarlemmerdijk 168, Amster
ging nog in de KNVB en op 27 dam, 020-220981; Ampèrestr
mei het 15-jarig bestaan. Ge- 10, Zandvoort, 02507-19347.
feliciteerd en succes! Oudjeugdvoorzitter Henk Verm.
Onderhoud,

24 uurs service

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

schoonmaak/glazenwasserij

Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

GRATIS

reparatie,
doe-het-zelf

Dak- lek

Hobby's en
verzamelingen

POSTZEGELVERZAMELING.
Hoogbejaarde verzamelaai
* Te koop CD-speler, 1 jaar gaat zijn collecties Neder
oud, vraagprijs ƒ250. Tel. land, Nederland en Overzee
02507-14178, na 19 uur.
Frankrijk, België en Luxerrv
burg (postfris, ongebruikt en
gebruikt) liquideren tegen
zeer lage prijzen. Ook overname van de collecties is moge
lijk. Br. o. nr. 740-76980 bur
v.d. blad.
GROTE VERZAMELBEURS
zondag 20 mei a.s. JAAP
EDENHAL, Kruislaan, Am
sterdam-O. Van 10-17 uur •
tramlijn 9, buslijn 8. Verzame
lingen op elk gebied o.a
munten, postzegels, ansicht
kaarten, curiosa enz., enz
Corn. Slegersstraat 2b
Ned. Ver. ,,De Verzamelaar"
Tel. 020-423519.
tel. 02507-12070

Betamax
films te koop

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
v/orden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
o inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
® aan balie kantoor zijn opgegeven
o verloren/gevonden
weg/aan komen lopen/vliegen
& maximaal 5 regels
a alleen voor particulier gebruik
* het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

De nieuwste
dagfilms

TV- EN VIDEOREPARATIE.
Snel en betrouwbaar.
Bel direct voor AL uw
VERHUISSERVICE. 3 vrien- Meestal thuis gerepareerd. reparaties en vernieuwingen
den met bus. Tel. 832603.
Vrijblijvende prijsopgaaf.
Ook ander loodgieterswerk.
Geen voorrijkosten.
Bellen voor 10 en na 18 uur:
Tel. 06-52108800.
02507-19559 of 02520-21378

SNOWWHIT.E

Rijwielen,

motoren,
Koop/won.ruil: aangeb. zonnige, ruime 2-kam.flat, k., badk.
bromfietsen
m. ligb. Passage, 8e et., uitz.
zee/dorp. Gevr. ruime wo- * Te koop crossfiets ƒ50.
Tel. 02507-17482.
nina. Tel. 02507-14104.

Personeel
aangeboden

DOMBO

* De Ver. Vrouwen Van Nu
biedt voor elk wat wils! Word
ook lid of vraag eens een
Corn. Slegersstraat 2b
maandblad of inlichtingen
tel. 02507-12070
aan bij: tel. 19057.
* De werkgroep Zandvoort
van Amnesty International
zoekt mensen die af en toe
Woninginrichting
wat tijd over hebben en aktief
lid willen zijn. Tel. 19587.

Radio/tv/video

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

Videotheek

Dombo

Computerapparatuur
en software

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

Te koop
aangeboden
diversen

Videotheek

Dieren en
dierenbenodigdheden

i

* T.k. baby-autozitje, in pastelkleuren, vraagprijs ƒ 125.
Tel. 02507-19646.
* T.k. bolderwagen, i.g.st.,
ƒ 150. Tel. 02507-14193, na 18
uur.
T.k. d.br. box met kleed ƒ 40;
br. rieten kinderw. m. toebeh.
ƒ200; b.rode zitw. met zak
ƒ80; kl. campingbedje ƒ15;
rose reiswieg-poppenwagen
ƒ 15; nw.bouw keuk., 2.70 m,
ƒ 250; rechth. vogelkooi/siergaas, 40x100 cm, ƒ50. Tel.
14465. ..
* T.k. Merbau buitendeur,
dubbelglas,
201x71x3.4,
ƒ200. Tel. 14507.
* T.k. zwemvest ƒ25; 4-pers.
tent ƒ 85; solide witte linnenkast, 3-deurs, hang en leg, hg
180, br. 150, d. 55 cm, ƒ50.
Tel. 02507-15830.

Videotheek

DOMBO

Auto's en
auto-accessoires
Te koop VOLVO 343 DL, '80,
aut., in zeer goede staat,
APK,
ƒ2500.
Tel.
02507-18097, na 20 uur
Te koop weg. sterfgev. AUDI
100 GL 5/E-autom., bj. 10-'81,
garage gest, APK tot 13-10'90, i.z.g.st., alle keuringen
toegestaan, vr.pr. ƒ 4500. Tel.
02507-19486.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant.

Diverse clubs

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt in de
schoolbanken
06-340.340.21
Türkge seks hatti
dakikasi 50 cent.

Wendy-foon
Bel nu de heetste lijn

06-320.332.77

E£j

DOMBO

Adres:

U ook?

Postcode:
Telefoon:

L

Plaats:
—

S.v.p.
o.v.p. in
ui rubriek:
luunerv

.

Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Hema Super SR kleinbeeld kleurenfilm. 100 ISO. 24 opnamen.

06-320.327.44

!

Naam:

t•

Te koop studieboeken +
dictaten 1e jaars H.T.S.
BEDRIJFSKUNDE, in nieuw
staat. Vraagpr. ƒ 600.
Tel. 020-978259.

\
\
\i

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

De mooiste
kleinen
zijn nu
haarscherp

Boeken
Tijdschriften

DOMBO

Alle prijzen incl. 6% BTW

Oefentherapeut
mensendieck zoekt voor dochter
(aankom, oefenther. mensendie.ck) KAMER, evt. met vrije
opgang, hr ± ƒ 300, per 1/7 of
1/8. Tel. 08855-76296.

Geopend dagelijks
van 13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort.
Tel. 02507-12070

D

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Dier-Plezier

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

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

VERENIGINGSGEBOUW

ƒ0,50 p.m.
•Zoek je een hete meid?
DE TIPPELBOX:
06-320.329.88 (50 cpm.)
T e
< 0 o p
m ia t
b r u d s a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Homo: zoek je 'n lekkere boy?
voor het huisdier dat
Caravans
m o d e r n e
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
3 8
0 n t a f e l
s a
e n
Bel Gay Date:
kwaliteit op prijs stelt.
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
06-320.326.11 (50 cpm)
Vouwwagens
Grote Krocht 28.
r i e
T e
l! n
s t 0 e
0 2
i4 3 .
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Direkt Snel Sexcontactü
Tuin/zomerhuisjes
* Een goed tehuis gezocht
Of afgeven bij:
Live Afspreeklijn:
voor jong Cyp. KATERTJE, 1
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
06-320.322.88 (50 cpm)
jr oud, gecastr. Tel. 13212.
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein
12,
2041
JM
Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
TE KOOP CARAVAN
Zoek je een hete meid?
Ervaren Beagle-fokker
KIP GRAND DE LUXE 530 T heeft BEAGLEPUPS te koop.
Bel de Tippelbox:
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redene n teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Geheel compleet met inven06-320.322.11 (50 cpm)
Tel. 01738-8219.
taris, voortent, koelkast, verZoek ze uit die Kanjers
warming, 3-pers. bijzetten!, * Lieve jonge poesjes aanDe Sexafspreekband:
| polyester visboot + b.b.motor geboden wegens overcom06-320.325.04 (50 cpm)
en vele extra's. Reeds betaal- pleet. Laat ze leven s.v.p. Tel.
de seizoenplaats en haven- 02507-17405.
Zoek je een leuke VRIENDIN?
plaats op mooie camping aan STELPBOERDERIJ, g.o.h
Bel de Rirtbox:
het water (Bergumermeer). Schuur, garage, broeikas
06-320.330.01 (50 cpm)
i
1 regel ƒ 3,63
Direct te aanvaarden. Infor- 8x6.5 m, 6t) jonge vruchtbomatie tel. 075-174972.
2
regels
ƒ
3,63
men, biotuin, opp.grond 1 ha.
Videotheek
f.
Vr.pr. ƒ220.000 k.k. Harsta3 regels ƒ 3,63
wei 18, Genum, Friesland.
Muziek4 regels ƒ 4,83
Van part. t.k. 2-k. app. Aminstrumenten
5 regels ƒ 6,04
stelveen, Meander, Centrum.
Keuken + badk. + inr. nieuw,
Foto Boomgaard lage servicek., ƒ 135.000.
6 regels ƒ 7,25
Tel. 020-431814.
ook voor
7 regels ƒ 8,46
portretfoto's,
8 regels ƒ 9,67
pasfoto's,
Kleding
receptiefoto's,
9 regels ƒ 10,88
Corn. Slegersstraat 2b
groepsfoto's aan huis.
10 regels ƒ 12,08
Zandvoort
Grote Krocht 26.
* T.k. 6 nieuwe Lonneker
Tel. 13529.
tel. 02507-12070
stofjassen, maat 54, ƒ 25 per
stuk. Tel. 16548.

Zandvoorts Nieuwsblad

Zalenverhuur

* Gratis af te halen straat- TE KOOP GEVR.: inboedelgoederen (kleingoed), boetegels. Tel. 02507-15602.
ken, antiek/gr.moederst. sp
* Te koop grote diepvries1 enz. Tel. 02507-12370.
kist ƒ 100. Tel. 02507-12298.
* T.k. gevraagd tafeltennis* Te koop koelkast met tafel. Belt u ons, ons tel.nr is:
vriesvakje, Siemens, ƒ 40: 18149.
trekhaak, compleet Opel Ascona, ƒ50. Tel. 02507-16548.
Ter overname wegens omstandigheden: TENNISBAAN,
1 uur per week op zondagochtend, t.e.a.b. Tel. 19653.

DENNIS PAPEGAAIEN
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
een begrip in Nederland. Bel
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. * T.k. Triumph printer, event. voor gratis infoboek: 020m. comp. en toebeh. ƒ 150.
blad als 1 regel b j uw tekst meegerekend wordt).
665.7658. Inruil en fin. mog.
Tel. 02507-13730.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

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

Te koop
gevraagd
diversen

Diversen
WAAI JENBERG B.V., Nederlands grootste fabrikant van overdekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam;
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
Grote snuffel- en curiosamarkt HEMELVAARTDAG 24 X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
mei, Zandvoort in Grandora- kamerverhuizingen. Voll. verz.
do complex. Kraam huren? Dag/nachtservice 020-424800
Org. Don, tel. 02943-3602.

Groot foto-album met 100 witte
of zwarte bladzijden. ]&^K

15.75
Chateau Le Beaulieu Chenin
Blanc A.C. 1989. Een witte truitige Loire-wijn.

5.50 3 voor 12.95
Jonge Goudse kaas. Vers van 't
mes. l kg.
1Q£Ü9.Everclean Tandpasta. Plus 1.50,
Blue Gel 1.75, Junior 1.75, Anti
tandsteen 2.-, Speciaal 2.75.
Naar keuze 3 tubes \.voordeel.
Scheerschuim. Inhoud 300 ml.
2.75 2 voor 4.25
Bedrukte katoenen chintz gordijnstoffen. Groot aantal dessins
en kleuren,
p.m.
Ifc75/i*75 14.75
Perlé breigaren in 12 kleuren.
100% acryl. Bol a 100 gram.
Bol over? Geld terug!^r^2.50
Herensokken in 15 verschillende
kleuren. Katoen/polyamide.
Mt 39/42 en 43/46.

4.75 2 voor 7.75

Luierpakje. 80% katoen/20%
polyamide. Mt 68-98.
Wit
5.75 2 voor 8.75
Gekleurd 6.25 2 voor 9.75
Klassieke beha. In wit en skin.
80-100 B/C en 80-90 D.

11.75 2 voor 19.75
Gladde beha. In wit, peach en
ivoor. Mt 70-80 AA/A, 70-85 B,
en 75-85 C.

8.7 5 2 voor 14.75
Jongens zwemshort. In divetse
kwaliteiten, kleuren en maten.
.75
Jongens - of meisjespyjama.
100% katoen. In diverse kleurstellingen. Mt 128-176.

16.75
Gedessineerd
damesnachthemd. 65% polyester/35%
katoen. Mt 38/40-50/52.

.19:75 16.75
Diverse metalen auto's.

4.- t/m 13.-

GOED
zo herkent u aanbiedingen in de Hema
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Zandvoort kan titel niet ontgaan
ZANDVOORT - Het AudioSonic/Piz Buin Zandvoort tennisteam kan zich gaan opmaken voor promotie naar de eredivisie
het walhalla van de tennissport. Niets lijkt een kampioenschap
de pupillen van trainer-coach Paul van Geuns in de weg te staan.
Afgelopen zondag werd genadeloos afgerekend met concurrent
Zutphen (7-1) en door het verlies yan Thor RW kan aanstaande
zondag al het kampioenschap gevierd gaan worden. Het tweede
Zandvoortse team, onder aanvoering van speler-coach hans
Schmidt moet zondag winnen om definitief uit de degradatiezone te geraken.

• Karin Moos en Esmir Hoogendoorn nemen de tactiek door voor het
dubbelspel.

Foto Bram Stijnen

Brandingsurf en in Zandvoort
ZANDVOOET - Zaterdag en zondag wordt er in Zandvoort gestreden
om het Nederlands Kampioenschap
brandingsurfen.
Deze wedstrijden worden, onder
de naam Pall Mail Export Pleasure
Wear Cup, gedurende vij weekenden

Veteranentoernooi
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Komende
zondag wordt op de velden van
Zandvoortmeeuwen aan de
Vondellaan het voetbalseizoen
afgesloten met het jaarlijkse veteranentoernooi.
Tien verenigingen hebben
zich voor dit toernooi aangemeld en er zal gestreden worden
om het Autobedrijf Versteege
wisselbeker. In poule A komen
aan de start: Politie Sportvereniging Zandvoort,
Banana
Zandvoort, Ripperda, Luykx
Verhuizingen en de Warme
Bakkers. Poule B bestaat uit:
KBV, TZB, KHFC, Zandvoortmeeuwen en DCO.
De aanvang van dit toernooi is
om 10.00 uur en de finale wordt
gespeeld om 16.00 uur. De prijsuitreiking is om 17.00 uur.

Andries van Marie
voorzitter sportraad
ZANDVOORT - Tijdens de
vorige week woensdag gehouden vergadering van de Sportraad Zandvoort is een nieuwe
voorzitter gekozen en ook voor
de nieuwe
bestuursleden
moest een verkiezing worden
gehouden. De opvolger van
Han Wertheim is geworden
Andries van Marie.
Voor de functie van voorzitter was
slechts één kandidaat aangemeld.
Andries van Marie van de voetbalvereniging Zandvoort'75 kreeg de
volledige steun van de twaalf stemgerechtigde aanwezigen.
Door het aftreden van penningmeester Berendsen en sportraadslid
mevrouw De Rooy-Piers waren er
een paar vacatures. Uit zeven kandidaten werden zes leden gekozen. Zitting in de sportraad kregen na gehouden stemming A. J. Arens van De
Zeeschuimers, C. A. Korver namens
de Kennemer Rolski-langlaufveeniging, E. van der Linden van CasinoZVM handbal, T. P. Logmans van de
Watersportvereniging, C. G. T. de
Roode van de ZRB en mevrouw N.
Sandbergen van de gymnastiekveeniging OSS.

in vier plaatsen langs de kust gehouden. Er is een Nederlandse titel te
verzeilen voor het overall klassement en titels voor de beste deelnemers aan wave-performance, slalom
en course.

Het leek er op dat AudioSonic/Piz
Buin Zandvoort een uiterst moeilijke dag tegemoet zou gaan. Vooral de
Zandvoortse dames hadden het
moeilijk en Esmir Hoogendoorn zag
geen kans de ex-Nederlandse kampioen Marianne van de Torre van
zich af te schudden. In de eerste set
nog wel winst (6-3) voor Hoogendoorn, maar daarna een rustig en
geroutineerd spelende Van de Torre
die de tweede en derde set naar zich
toe trok, 2-6 en 4-6. Het zou achteraf
het enige punt voor Zutphen betekenen. Karin Moos moest alle zeilen
bijzetten om het jeugdige talent Rieneke Custers van zich af te houden.
Ook hier een driesetter die uiteindelijk door de Zandvoortse in de tiebreak werd gewonnen, 3-6, 6-3, 7-6.
Dat waren eigenlijk de enige moeilijke partijen. Michiel Schapers gaat
steeds beter draaien en tegen de onbekende Australiër Brent Larkham
haalde hij verschrikkelijk uit. Larkham ging de baan op met het idee,
„dat doe ik wel eventjes", maar
kwam bedrogen uit. Schapers tenniste uiterst sterk en geconcentreerd en won met overtuigende cijfers, 6-2 en 6-0. Ook Pernon Wibier
kende geen pardon en overspeelde

Kampioenschap schoolhandbal
voor de Oranje Nassauschool

Zo is in l A Play In uitstekend van
start gegaan met twee overwinningen. Eerst werd York Optiek met 4-1
geklopt en vervolgens ging Pim Janssen met 5-3 ten onder. Pim Janssen
kwam al driemaal in het veld waarvan éénmaal succesvol werd afgesloten met een zege op York dat uitgeschakeld is. Jaap Bloem Sport verloor toch wel verrassend met 4-1 van
Raco maar won de tweede partij met
6-3 van York.
In de l B maakte Otte Eagles een
erg goede indruk door drie overwinningen te boeken. Daarmee is dit
team de te kloppen favoriet. Zelfs
kampioen van vorig jaar HB Beveiliging was niet opgewassen tegen Otte
Eagles, 6-3. HB staat er toch niet
slecht voor door twee eerder gewonnen partijen. Plavuizen werd met 6-2
verslagen en Textlite met 7-2. Na die
nederlaag rukte Textlite omhoog
door twee opeenvolgende zeges.
Big Mouse is in 2A de enige ploeg
zonder puntverlies. Tweemaal boek-

Tweede team
Na de eerste drie wedstrijden had
het tweede team van Zandvoort goede uitzichten op een hoge klassering. De daaropvolgende twee neder-

lagen heeft het team van spelercoach Hans Schmidt laten duikelen
op de ranglijst en zondag moet er
van het onderaan staande Festina
gewonnen worden. Bij winst is
Zandvoort veilig. Tegen koploper
Victoria kreeg Zandvoort geen voet
aan de grond en werd met 7-1 verslagen. Alleen Stephanie Gomperts
wist haar partij winnend af te sluiten. „Het zit een beetje tegen",
meent Hans Schmidt. „We verloren
een paar partijen met klein verschil,
maar Victoria bleek gewoon de beste. Dit team wordt terecht kampioen. Tegen Festina moeten we vijf
punten halen wat best moet kunnen.
Het spelen en coachen blijkt toch
niet samen te gaan en daarom ga ik
volgend jaar alleen maar coachen.
De doelstelling van dit jaar was om
ons te handhaven, wat zeker gaat
lukken, en volgend jaar gaan we proberen te promoveren."
De stand in de eerste klasse is: 1.
Victoria 29-11, 2. Volley 26-14, 3. Joy
Mozaik 20-20, 4. AudioSonic/Piz
Buin Zandvoort 19-21, 5. Leeuwenberg 19-21, 6. GSTC 18-22, 7. Strokel
15-25, 8. Festina 13-27.

Olaf Cliteuropnieuw
clubkampioen schaken

De teams zetten zich voor de volle
honderd procent in en gaven elkaar
vaak geen duimbreed toe. In sommige wedstrijden was het krachtsverschil te groot maar de sportiviteit
bleef optimaal mede door de goede
liding van de scheidsrechters. De
sponsors Restaurant Delicia, Autobedrijf Hehl en het bestuur van de
Afdeling Haarlem van het NHV
zorgden dat het geheel financieel
sluitend kon worden gemaakt.

FredSchilpzand
wint viswedstrijd
Plesmanschool in de verdediging tijdens het schoolhandbal toernooi.

Foto Bram Stijnen

Jongens

te dit team een overwinning, name- Programma
lijk van 2-1 op Luiten en van 6-1 op
programma voor de komende week ziet
Kroon Vis. Het Holland Casino Het
er als volgt uit:
Zandvoort team maakte indruk door Donderdag: 18.45 uur Turn Tum-Studio
een 3-1 overwinning op Snackbar aan zee, 19.30 uur Radio Stiphout-Tandem
Boys, 21.00 uur
Henri en van 9-1 op Studio aan Zee. C., 20.15 uur Laska-Lammers
C., vet., 21.45 uur York
Tot nu toe maakt in 2 B Auto Ver- Banana's-Zandvoort
Optiek-Klikspaan, 22.30 uur Zandvoort C.steege de dienst uit. Driemaal in het Otte Eagles.
veld en driemaal een zege. Tandem C Vrijdagavond: 18.45 uur Trefpunt 8-Gies19.30 uur Bluys Ned.-Rabbel Boys,
werd met 6-1 geklopt en Café Neuf bergen,
uur Café de Kater vet.-Imex, 21.00 uur
met 4-1 en Bad Zuid met 2-1. REA 20.15
Holland Casmo-CVS Borher, 21.45 uur Reheeft ook nog een 100 procent score prox Maritiem-Cor Smit, 22.30 uur LuitenVis.
door winstpartijen op Trefpunt (3-1) Kroon
Zaterdag: 10.00 uur Kroon Vis-Tum Tum,
en 8-1 op Tandem C.
'0.45 uur Radio Stiphout-Café Neuf, 12.15
Tum-Holland Casino, 13.00 uur
Bij de veteranen leek Café de Ka- uur Tum Paap-Lammers
Boys, 13.45 uur
ter veel te sterk. Dit team begon met Bakkerij
Henri-Studio aan zee, 14.30 uur Auto Vereen 10-0 overwinning op Nihot vet. steege-Rea, 15.15 uur Laska-Weber's, 16.00
York-Raco, 16.45 uur Banana's-Jaap
en een 5-2 winst op Pim Janssen uur
Classics, 17.30 uur Plavuizen-SenseOlds. De veteranen van Banana's Bloem
milla, 18.15 uur Jaap Bloem Sport-Café de
dachten er echter anders over en Kater, 19.00 uur Zandvoort c. vet.-Fritures,
klopten het sterke De Kater na een 19.45 uur Borher BV-Klikspaan, 20.30 uur
Centrum-Textlite.
spannende partij met 5-4. Banana's Zandvoort
Zondag: 11.00 uur Jaap Bloem Classicswon ook van Fritures met 2-0 en Nihot
vet., 11.45 uur Bad Zuid-Tandem C.,
speelde gelijk tegen Nihot vet. 3-3.12.30 uur Sensemilla-Cor Smit, 13.15 uur
Boys, 14.00 uur GiesbergenMet drie punten uit twee wedstrij- Laska-Lippies
Café Neuf, 14.45 uur Café de Kater-Play In,
den volgt Jaap Bloem Classics.
15.30 uur Imex-Pim Janssen Olds, 16.15 uur
In de recreantenpoule voert Re- Kroon Vis-DVS Borher.
proproof de ranglijst aan. Na eerst Maandag: 18.45 uur Radio Stiphout-Tref19.30 uur Café de Kater vet.-Zandeen 2-2 gelijkspel tegen Bluys Neder- punt 8,C.vet,
20.15 uur Jaap Bloem Sportland volgden twee overwinningen op voort
Klikspaan. 21.00 uur Tum Tum-Big Mouse,
respectievelijk Rabbel Boys (1-0) en 21.45 uur Bakkerij Paap-Rabbel Boys, 22.30
HB Beveiliging-Reprox, 23.15 uur YorkLippies Boys (4-0). Bluys volgt goed uur
door een tweede gelijkspel (2-2) te- Raco.
Dinsdag: 18.45 uur Weber's-Reproproof,
gen Weber's en een knappe 5-2 over- 19.30 uur Café Neuf-Tandem C., 20.15 uur
winning op Lammers Boys. Ook in Luiten BV-Henri, 21.00 uur Banana's-Pim
Olds, 21.45 uur Pim Janssen Sportde top bevindt zich nog Bakkerij Janssen
Café de Kater, 22.30 uur Flavuizen-ZandPaap door een 3-2 zege op Weber's en voort.
een gelijkspel tegen Laska. Laska Woensdag: 18.45 uur Textlite-Otte Eagles,
19.30 uur Imex-Nihot vet., 20.15 uur Blurjsheeft zich met een 4-3 overwinning Lippies
Boys, 21.00 uur Kroon Vis-Holland
op Rabbel Boys eveneens in de top Casino, 21.45
uur REA-Giesbergen, 22.30 uur
geplaatst.
Borher BV-Play In.

Prive-rijden weer mogelijk
op Circuit Park Zandvoort
ZANDVOORT - Vorige week
dinsdagavond werden om
18.00 uur de poorten voor particulieren geopend van het
Zandvoortse circuit. Die kónden dan een aantal ronden rijden over het Zandvoortse racecircuit.
Dit „vrije rijden voor particulieren" wordt nu voor het derde jaar in
successie georganiseerd door Circuit Park Zandvoort en blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Op
deze manier wordt de gewone automobilist, die niet in het bezit is van
een racelicentie, in staat gesteld kennis te maken met Nederlands enige
permanente circuit.
Voor velen is het immers een jongensdroom eens door dezelfde bochten te rijden, waar bekende namen
als Jan lammers, Cor Euser en vele
anderen hen voorgingen.
Iedereen die in het bezit is van een
deugdelijke auto en een rijbewijs
kan voortaan iedere dinsdagavond
vanaf 18.00 uur tot donker, tegen betaling van ƒ 25,- per kwartier gebruik
maken van het nieuwe, in 1989 aangelegde 2.519 meter lange circuit.
De aanwezige officials zorgen er-

In de B-lijn had het echtpaar Hoogendijk een goede avond en werd
met 56,70 procent eerste, gevolgd
door het koppel Gotte-Koning met
55,36 procent. De dames Van Os en
Saueressig voeren deze lijn nog aan,
maar het koppel Molenaar-Koning
is nu naar de tweede plaats opgeklommen.
Het koppel Mancius-Veltman
speelde in de C-lijn een goede partij
met 60,36 procent en heeft goede
kans op promotie. Tweede werden
de heren Boom en Verburg met 60
procent. In deze lijn wist het koppel
De Kruyff-Kleijn netaan de koppositie te handhaven, maar Mancms-Veltman is genaderd tot op minder
dan l procent.
Het koppel Dear-Verburg werd in
de D-lijn eerste met 63,69 procent en
blijven onveranderd aan kop.
(ADVERTENTIE)

De toptien na de 31e ronde ziet er
als volgt uit: 1. en clubkampioen
Olaf Cliteur, 2. Jack van Eijk, 3. John
Ayress, 4. Hans van Brakel, 5. Ton
van Kempen, 6. Lindeman, 7. Ter
Bruggen, 8. Edward Geerts, 9. Piet
Termes, 10. Simon Bosma.

Zowel de meisjes als de jongens
van de Oranje Nassauschool bleken
te sterk voor de rest van de teams.
Onder wisselende omstandigheden
werd het toernooi afgewerkt. Maar
ondanks de regenbuitjes slaagde de
toernooileiding, onder aanvoering
van Wim Pennings erin, het toernooi soepel te laten verlopen. Door
de nalatigheid een spekgladde bal
waardoor soms de grip op die bal
verloren ging maar dat drukte het
handbalplezier geenszins.

maal een doelpunt toestaan en wist
bovendien alle wedstrijden winnend
af te sluiten. De Plesmanschool
werd goede tweede gevolgd door de
Hannie Schaftschool. Ook hier haalde de Mariaschool jammer genoeg
maar een punt, terwijl de Van Heuven Goedhartschool tot een score
van drie puntenkwam. De vierde
plaats ging naar de Beatrixschool en
de Nicolaasschool eindigde als vijfde.
De totaal wisselbeker werd dus gewonnen door de Oranje Nassauschool. Het totaalklassement ziet er
als volgt uit: 1. Oranje Nassauschool
23 punten, 2. Beatrixschool 15 punten, 3. Hannie Schaftschool 14 punMeisjes
ten, 4. Van Heuven-Goedhartschool
De meisjes van de Oranje Nassau- 12 punten, 5. Plesmanschool 10 punschool bleken veruit de sterkste te ten, 6. Nicolaasschool 8 punten, 7.
zijn. Dit team moest slechts een- Mariaschool 2 punten.

ZANDVOORT - In de vierde
wedstrijd van de laatste competitie van de Zandvoortse
Bridgeclub heeft het koppel
Visser-Van Leeuwen in de
A-lijn de achterstand op Spiers-Emmen verkleind. Met 58,93
tegen 55,36 procent werden de
koplopers verslagen, zodat de
achterstand nog 21 procent is.

al definitief clubkampioen noemen
van dit schaakseizoen. Ook na de
wedstrijd van vanavond kan niemand hem meer inhalen. De volledige uitslagen van de voorlaatste ronde waren: Van Brakel-Cliteur remise, Van Kempen-Ayress 1-0, GeertsVan Eijk remise, Termes-Ter BrugDoor zijn verlies tegen Van Kem- gen 0-1, Drost-Bosman 1-0, TwintElk
remise,
Scholtenpen en de remise van Hans van Bra- Van
kel tegen Cliteur, wordt vanavond Marquenie remise, Gorter-Paap
pas bekend wie beslag gaat leggen op remise, De Oude-Molenaar 0-1, Heitde tweede tot en met vijfde plaats. koning-Handgraaf 0-1, WiggemanOlaf Cliteur daarentegen kan zich sen-Berkhout 1-0.

Volgende week donderdagavond
is er vanwege Hemelvaartsdag geen
schaken. De week daarop, donderdagavond 31 mei is er als afsluiting
van het schaakseizoen, nu al voor de
tiende keer, het bekende snelschaaktoernooi om het kampioenschap van Zandvoort. Alleen ingezetenen van Zandvoort kunnen hieraan meedoen. Ook niet-leden van de
Zandvoortse schaakclub zijn weikom. Op donderdag 7 juni, de allerlaatste avond van het seizoen, zal
het oud-lid van de Zandvoortse
Schaakclub, Lodewijk Prins, als enige niet meer actieve grootmeester,
een schaaksimultaan geven voor de
leden van de club.

Bij het jongenstoernooi bleef de
spanning er tot de slotwedstrijden
in. Door de overwinning van 6-5 van
de Oranje Nassauschool op de Van
Heuven Goedhartschool werd eerstgenoemde eerste. De Beatrixschool
volgde goed en eindigde op een gedeelde tweede plaats met de Van
Heuven Goedhart. In de onderste
regionen deden de Mariaschool en
de Plesmanschool niet voor elkaar
onder en eindigden met slechts een
punt onderaan. Goede middenmoters werden de teams van de Hannie
Schaftschool en de Nicolaasschool.

Bridgenienws

ZANDVOORT - Na de voorlaatste ronde in de interne
competitie van de Zandvoortse
Schaakclub heeft John Ayress
zich nog niet verzekerd van de
derde plaats.

ZANDVOORT - Het door
Casino-ZVM georganiseerde
schoolhandbaltoernooi was
ook dit jaar een zeer geslaagd
sportief evenement. Na een
jaar onderbreking was de
Oranje Nassauschool weer oppermachtig en sleepte alle
hoofdprijzen in de wacht.

ZVM-zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Het gaat
goed met het Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi in de
Pellikaanhal. De wedstrijden
trekken veel meer publiek dan
vorig jaar en bovendien wordt
er prima zaalyoetbal afgeleyerd. Volop strijd en omdat dit
jaar op zaterdag en zondag een1
geheel programma is ingesteld
is er nu al een lichte afscheiding tussen de teams.

de Zutphen-speler Koerdt. Zeer gevarieerd spelend gaf hij de Zutphenspeler tennisles, 6-1 en 6-2.
Met de singles nog in het achterhoofd zou het damesdubbel wel
eens een te moeilijke opgave kunnen
zijn. Esmir Hoogendoorn en Karin
Moos zijn nu echter dermate goed
op elkaar ingespeeld, dat Van de
Torre en Custers totaal geen grip
kregen op het sterke spel van het
Zandvoortse duo. In korte tijd werd
het vierde punt voor Zandvoort veilig gesteld, 6-2, 6-1.
De heren Schapers en Wibier haalden met dezelfde cijfers uit en ook
het gemengde dubbel Wibier/Moos
sloeg Zutphen de ballen om de oren,
6-2, 6-2. In de eerste set van het gemengde-dubbel gaven Michiel Schapers en Esmir Hoogendoorn hun tegenstanders hoop op het tweede
punt. De eerste set ging met 6-7 naar
Zutphen, maar daarna herstelden de
Zandvoort-spelers zich en pakten
het zevende punt door met 6-3 en 6-1
te winnen. Met de eerste concurrent
is hardhandig afgerekend en theoretisch. kan aanstaande zondag het
kampioenschap behaald worden.
Dan moet in en tegen Hilversum gewonnen worden en moet Thor RW

minimaal gelijkspelen. De mogelij kheid is aanwezig en supporters kunnen het AudioSonic Zandvoort tennisteam vergezellen met de bus.
„In de hoofdklasse heeft dit team
in de breedte weinig zwakke punten
en ik ben ervan overtuigd dat we in
dezelfde samenstelling ook in de
eredivisie uit de voeten kunnen", aldus trainer Paul van Geuns. „Het
kampioenschap kan ons bijna met
meer ontgaan. Ik vind het een uniek
gebeuren dat we in de eredivisie
gaan spelen. De club bestaat volgend
jaar 40 jaar en dan spelen we op het
hoogste niveau, wat een bijzonder
leuk detail is."
De stand na vijf wedstrijden is: 1.
AudioSonic/Piz Buin Zandvoort 364, 2. Thor RW 30-10,3. Hilversum 2812,4. Zutphen 24-16,5. Leimonias 1921,6. Popeye GS 10-30, 7. Pellikaan 834, 8. NIP Roermond 5-35.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - De afgelopen vrijdagavond hield de Zandvoortse Visclub een viswedstrijd vanaf het
Noorderstrand. Met zo'n tien man
was de opkomst matig maar de
vangst was nog slechter. Slechts één
man wist een vis aan de haak te
slaan en was daarmee de winnaar
van deze wedstrijd. Fred Schilpzand
slaagde erin om een zeer fraaie paling uit het Noordzee-water te halen.
Een paling van ruim één kilo met
een lengte van 67 centimeter betekende tevens een clubrecord van dit
visseizoen.

voor dat niemand last ondervindt
van anderen. Over de veiligheid
wordt gewaakt, mede omdat auto's
ZANDVOORT - De wedvlucht van
die in slechte staat verkeren, niet op
de racebaan toegelaten worden. Ver- de postduivenvereniging Pleines
der rijden nooit meer dan 15 auto's ging zaterdag door de slechte weersomstandigheden niet door en werd
tegelijk op de racebaan.
verschoven naar zondag. De duiven
vlogen over een afstand van onge25 gulden
veer 300 kilometer en werden gelost
Wie dit „vrij rijden voor particu- om 10.35 uur met een noordwesten
lieren" eens wil meemaken, hoeft al- wind. De eerste duif arriveerde om
leen maar op dinsdagavond naar het 14.35 uur en was van H. Heiligers. De
circuit te komen, de algemene voor- volledige uitslag is:
1. H. Heiligers 1; 2. J. P. Heesewaarden te lezen, het deelnameformulier in te vullen, de ƒ25,- per mans 2,6; 3. E. Paap 3; 4. J. Hartveld
kwartier te betalen en op zijn of haar 4; 5. Terol 5,10; 6. P. Bol 7; 8. E. v.d.
Meulen 8; 9. A. v. Yzendoorn 9.
beurt te wachten.

Pleines postduiven

Ook bestaat er de mogelijkheid
om iemand een kwartiev „vrij rijden" cadeau te doen. Schriftelijk
kan er een geschenkbon worden
aangevraagd bij het Circuit Park
Zandvoort, Postbus 132, 2040 AC
Zandvoort o.v.v. „vrij rijden" en bijsluiting van ƒ 25,- in contanten of
middels een girobetaalkaart of een
Eurocheque.

Nusselëi!
LOi

Een echt Quartz
horloge van het merk ,
Lorus.waarjede
gekste dingen
mee kunt
doen.
Maak hem
langer, korter,
groen of blauw,
je kunt het zo
gek niet
bedenken. /of
En de prijs is AQ/~
helemaal een
lachertje.
VanjS9r- /ol
voor

Motortoerdag

Zaterdag 19 mei houden tientallen
motortoerclubs, waaronder de Motor- en Autoclub Zandvoort van 10
tot 16 uur de Nationale Motortoerdag. Op tal van plaatsen in het land
kunnen motorrijders starten voor
een toertocht van ongeveer 100 kilometer. Daarnaast worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals
Het „vrije rijden" is vorige week achteropstapdag voor jong en oud.
begonnen en op elke dinsdagavond Voor motorrijders is het een prima
in de maanden mei, juni, juli, augus- gelegenheid kennis te maken met de
tus en september kan er op het cir- activiteiten van de motorclubs. De
cuit gereden worden tot het donker activiteiten vinden plaats in Café
Wink, Schipholdijk 270, Oude Meer.
wordt.

0[
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Huldiging Jan Lammers
ZANDVOORT - Vanwege
het feit dat Jan Lammers
twaalf eneenhalf jaar aan de
top van de internationale racerij staat, werd hem vorige week
in Haarlem op de Grote Markt,
een jubileum toebedacht. Het
door het weekblad De Koerier
georganiseerde feest werd
door velen bijgewoond.

strijd wist hij winnend af te sluiten.
Op dit moment maakt de Zandvoorter furore in de Sportscars. Rijdend
voor een Britse renstal staat hij
hoog genoteerd in de strijd om het
WK.
Op de Grote Markt kreeg Jan
Lammers vriendelijk worden te horen van Peer Sips, directeur van de
regionale VW Zuid-Kennemerland
en van Zandvoorts circuit-directeur
Hans Ernst. Die hoopte dat binnen
korte tijd de Formule l-wagens weer
over het Zandvoortse circuit zullen
snellen en dat ook Jan Lammers op
zij n vertrouwde racebaan weer in actie komt.

,73

Jan Lammers heeft reeds een
loopbaan van 18 jaar in de autoracesport achter de rug, waarvan
• Jan Lammers
twaalfeneenhalf jaar aan de top. De
voormalige Formule 1-coureur beTot slot waren er bloemen en Zandvoorter, die daarna handtekehaalde zijn grootste triomf in de 24uur race van Le Mans. Deze \ved- champagne voor de wereldbekende ningen uitdeelde onder het publiek.

En wij geven nog steeds 10%
korting op alle niet afgeprijsde
merkartikelen zoals Omega,
Seiko, Diamondebrillant,
Desiree trouwringen en nog
vele andere...

Burg.deVlugtlaanZOO
Tel. 13 23 71 -A'dam Slotermeer
Kinkerstraat 284-286
Tel. 1830 70-A'dam West
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Vierde trekking Postcode Loterij

Warme weer en prijzen
aan!
Op 2 mei trok Notaris L. Jongmans alweer voor de vierde keer de prijzen voor de
Nationale Postcode Loterij. Ook nu weer vielen er hele dorpen in de prijzen. Zo
wonnen alle deelnemers van de Loterij in Loenen aan de Vecht, Edam, Ittervoort,
Blericum en Bentveld. In een wijk in Rotterdam vielen er zelfs liefst 200 prijzen.
Daarnaast werden er tientallen extra prijzen uitgeloot: compact disc-spelers, citybikes en Gran Dorado-reizen.
"Het is eigenlijk veel ie warm
om binnen te zitten,"' ver/.uchl
H. de Jong, een van de
organisatoren van de Postcode
Loterij, "en zo'n trekking duurt
een hele dag." Maar hij meent
het niel echt, want eigenlijk is
het best leuk. "Als je zo'n
prijzenlawine trekt." voegt hij
eraan toe, "lijkt het immers of je
zelf ook een beetje in de prijzen
valt. Bovendien is het zo'n
ge/.ellige loierij."

Gezellig
Dal gezellige komt natuurlijk
omdat het de enige loterij in
Nederland is waar ook andere
deelnemers dan de prijswinnaars in de prijzenpot delen. Het
is feitelijk geen 'delen', want
iedere deelnemer met dezelfde
postcode krijgt immers ook
dezelfde
prijs uitgereikt.
Behalve bij de hoofdprijs; daar
krijgen de andere deelnemers
een troostprijs.
"Het is ook altijd spannend om
te kijken hoeveel postcodes er
op een lotnummer vallen," zegt
De Jong nog, "want..." Hij
wordt onderbroken door handgeklap als blijkt dat er niet
minder dan tweehonderd prijzen
in een Rotterdamse wijk vallen,
en even later kunnen alle deelnemers in het dorp Zevenhoven
een overschrijving tegemoet
zien. "Nou ja." zegt hij, "dat bedoel ik dus."

Postcodeprijzen voordelige
vorm van winnen
Velen vragen zich af wat het precies betekent als de Postcode
Loterij het heeft over "Postcodeprijzen". Wat bedoelt de Loterij
met "hele dorpen"? En hoe zit dat met "meespelen in een andere
postcode"? Dit artikel legt het uit.
Postcodeprijzen
Naast de Hoofdprijzen zijn er
ook talrijke kleinere prijzen te
winnen: 25, 50, 100, 500 en
1.000 gulden. Elke keer als de
notaris een lotnummer op deze
prijzen trekt, krijgen alle
andere spelers met dezelfde
postcode ook dezelfde prijs
uitgekeerd. Als uw buurman
500 gulden w i n t met zijn
postcode lot, dan krijgt u ook
dezelfde prijs uitgereikt.
Daarom noemen we het ook
"Postcodeprijzen". De Nationale Postcode Loterij is de
enige loterij in Nederland die
deze prijzen kent.

Hele dorpen
Bij de "tientjesprijzen" gaat de
Postcode Loterij zelfs nog een
stapje verder. Hiervoor hoeven

alleen maar de eerste vier
cijfers van de getrokken
postcode gelijk te zijn. Op
deze manier kan het gebeuren
dat alle deelnemers in één wijk
of zelfs een compleet dorp tien
gulden w i n n e n . Een leuke
opstarter om de volgende ronde gratis mee te doen!

Andere postcode
De Nationale Postcode Loterij
wil vooral ook een gezellige
loterij zijn, waar heel veel
mensen ook samen k u n n e n
meespelen. U k u n t op uw
deelnemerskaart namelijk een
andere postcode opgeven dan
die van uzelf.
Zo kunnen u en uw collega's
van het werk allemaal meespelen op één postcode (tot
een maximum van 50 loten).

Dat kan de postcode van uw
werkadres zijn, of die van één
van de collega's. Als op die
postcode b.v. 500 gulden valt
en u doet met z'n vijftigen
mee, dan wordt er 25.000
gulden uitgekeerd: iedereen
krijgt 500 gulden!
Natuurlijk kunt u hetzelfde
doen met uw familieleden, of
met vrienden of de clubleden
van uw vereniging. Het leuke
is dat uw kansen (en die van
uw medespelers) groter
worden, naargelang er méér
meedoen op dezelfde postcode.

NATIONALE

'Echt waar?'
Alle prijzen - dus ook de hoofdprijzen - worden
automatisch op de rekening van de winnaars
bijgeschreven. Maar voor de zekerheid bellen we
van tevoren wél even op.
Je schrikt je anders misschien
een ongeluk als er zo maar even
duizenden guldens extra op je
rekening wordt bijgeschreven.
Per slot w i l l e n we iemand
alleen maar verrassen en niet
laten schrikken (en we sturen
altijd een gelukstelegram na,
zodat de winnaars weten dat het
ook echt is).
"Echt waar?" roept de hoofdprijswinnaar. "Ik kan het
nauwelijks geloven." Als de
overige huisgenoten het nieuws
horen, klinkt er eerst nog wat
ongelovig gegiechel, maar het
blijkt toch écht waar te zijn.
"Het komt fantastisch uit," zegt
de winnaar nog. "We zijn bezig
met een nieuw huis en er is een
kindje op komst, dus we boffen
geweldig. Heerlijk gewoon!"

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

Rijscholen
1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop!
overdag
020-853683
'savor.us
020-181775
Purmerond
02990- 34768
Zaandam
075-174996
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam- 020-942145.

Autosloperijen
Autosloperij A. de bede
Neem geen risico: ong.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
Tel 020-198691
Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop. schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. Gespeciahseerd m verkoop van motoren.
Inbouw mogelijk. Osdorpcrweg
520 A, Amsterdam-Osdorp.
Tel 020-107566
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan.
Tel 020-361178 / 02907-6248
Grote sorteung ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, aiie bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD'" Bel
\oor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
Tiet vrijwaring Tel 020-754193.

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
el!- merk auto a contant mei
uijw bewijs Tel 020-105478
HOOGSTE PRIJS
.oor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs, geen
sloopauto's. Tel 02990 37825.
Inkoop auto's met RDW vrijw. a
c ontant, ook schade en defect
020-149352/108280
Koop
of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlun 023-365206

Autoverhuur

BIJ-

Ouke Baas
niet duur!!!
-auto-ambulance
-9persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020 908683
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385

Service en
reparatie

Alfa 33 super de lux, WW-glas, 1e eig
'89 ƒ 16.95C
Audi 80 LS, LPG, 5-bak, 1e eigenaar
'87 ƒ23.500
Audi 100 CC 2.3E, LPG
'86 ƒ 16.95C
BMW 316, 2-deurs, LPG, UNIEK MOOI
'86 ƒ 1696C
BMW 324 Diesel, 5-bak, schuifdak, metallic . . .'88 ƒ 24.95C
BMW 324 Diesel, 5-bak, sport velgen
'87 ƒ21.950
BMW 5181. zw.met., 5-bak, supermooi
'87 ƒ 18.750
BMW 520i, autom., alle opties
'87 ƒ 19.250
BMW 520i. LPG, diam.zwart, ww-glas
'87 ƒ 19.950
BMW 524 Diesel, diam.zwart, cent.lock
'88 ƒ24.500
BMW 728i, autom., diam., zwart, alle opties . . .'83 ƒ10.950
A.P.K. KEURINGSSTATION
BMW 732i, 5-bak, 4x hoofdst.,airco, ww-glas . . .'85 ƒ 17.950
Keuren zonder afspraak
Citroen BX TRi, alle opties
'89 ƒ 19.950
Feenstra & Jimmink
Citroen CX 2000, metallic, elek.ramen
'86 ƒ 12.950
Asterweg 24A A'dam 364702
Fiat Uno 75 SX, injec.,nieuw staat
88 ƒ 16.950
APK LASWERK en reparatie. Rat Croma 2.0ie, 5-bak, le.eig
'88 ƒ 17.950
Keuring klaarmaken, leder Ford Sierra 2.0L, Laser, 5-drs, 5-bak, LPG . . . .'86 ƒ 12.950
merk auto. Vooraf prijsopgave. Ford Sierra 2.0 CL, metallic, kanskoop
'87 ƒ 14.950
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer- Ford Scorpio 2.0 GL, 5-bak, elektr.ramen
'86 ƒ 15.950
decdijk 386, Aalsmeerderbrug. Ford Scorpio 2.0GL, 5-bak, metallic
'86 ƒ 15.950
Tel 02977-27262.
Ford Scorpio 2.0GL, metallic, schuifdak
'89 ƒ26.500
'88 ƒ 22.750
Garage ROBE, gespec. in rem Ford Scorpio 2.5GL Diesel, 5-bak, 1e eig
m.'89 ƒ 32.950
men en fricties. Comeniusstr. Ford Mustang 5.0 luxe automaat, airco
'90 ƒ21.950
455, 020-177388. Lid BOVAG. Hyundai Stellar.automaat, alle opties
Jaguar Sovereign 3.6, automaat alle opties . . . .'88 ƒ62.950
Lancia Thema ie Turbo, alle opties, nieuw staat .'87 ƒ 19.950
Mercedes 190 D, 5-bak, mooi, zwart
'88 ƒ36.500
Mercedes 190 D, Metallic, 5-bak
'87 ƒ32.750
Mercedes 190 D, alpineweiR, 5-bak, supermooi .'89 ƒ44.750
Autoverzekeringen vergelijk
Mercedes 190 E, sportvelg
'89 ƒ49.950
Uw bestaande polis met 74
Mercedes 190 E, 2.3 16V, automaat alle opties .'88 ƒ 64.500
maatschappijen, verschil
Mercedes 190 E, zeer mooi, alle opties
'89 ƒ45.950
soms honderden guldens.
Mercedes 190 Benzine, LPG, Schuifdak
'84 ƒ22.750
Celie Ass. Tel. 020-416607.
Mercedes 200 D, ww-glas, doorlock
'85 ƒ 17.950
• Auto te koop? Plaats een Mercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw.staat . . . .'87 ƒ36.950
SHOWROOM advertentie. U Mercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak . . . .'87 ƒ38.950
zult verbaasd staan over het Mercedes 200 benzine, sch.dak, LPG, sportv. . .'88 ƒ41.500
Mercedes 230 CE, automaat, shuifd. sportvelg. .'85 ƒ22.950
resultaat.
Mercedes 280 SE, automaat, LPG, UNIEK MOOI '82 ƒ 19.950
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat . . . .'84 ƒ74.500
Mercedes 300 D aut., sportv., alle opties
'87 ƒ49.500
Mercedes 300 TD, automaat.schuifd., sportvelg. .'88 ƒ57.500
LET OP! Autobedrijf
Mercedes 300 TD station, 1e eig., alle opties . .'85 ƒ23.950
JOHAN BOOM
Mercedes 380 SE, metallic, sportv., 1e eig. . . .'84 ƒ24.750
'85 ƒ39.500
Zuiderakerweg 83, (oranje hek) Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties
'87 ƒ64.500
A'dam-Osdorp emdpnt bus 19 Mercedes 300 TE, automaat, alle opties
Mercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties . .'87 ƒ39.950
Tel 020-105478 /101021
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur Mercedes 500 SE, aut., Pullman, alle opties . . .'86 ƒ54.750
'86 ƒ49.500
Alle auto's APK, hoge inruil, Mercedes 500 SEL aut., sportv., Pullman
financiering
mogelijk
v.a. Mitsubishi Colt GLX, automaat, 1e eigenaar . . .'88 ƒ 17.950
/5000, 1 jaar volled. garantie. Mitsubishi Lancer Wagon GL diesel nieuw staat .'87 ƒ 14.950
'88 ƒ28.950
Opel Omega 1.85, b|.'87, LPG, Mitsubishi Sapporo 2.4i,autom., 4-drs
ƒ16950. Opel Manta GSi, Opel Kadett Club, antr.met, 5-drs, nieuw staat .'90 ƒ21.950
'86 ƒ 12.750
m'86, ƒ 13950. Ford Escort 1.4 Opel Kadett, 3-drs, LPG, metallic
cl, nw.mod.'87, ƒ 11 950. Ford Opel Monza 2.5 in jec.,5-bak SUPER MOOI . . .'84 ƒ 18.950
'86 ƒ 19.950'
Sierra 20 GL, eind '86, ƒ 12.950. Opel Senator 2.5 E aut., comfort-pakket
'85 ƒ26.950
Honda Civic 1.2, bj. '86, Pontiac Fiero, aut., sportcoupe, UNIEK
ƒ9.950. Opel Kadett 1.3 S, gt Renault Espace Turbo, Diesel 1e eig., ZEER excl.'88 ƒ39.950
'85 ƒ 8.950
uitv., bj. '86, LPG, ƒ 11.950. Ci- Rover 200, 5-bak, LPG
'85 ƒ 10.950
troen BX 14, bijna '87, 1e eig., Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
ƒ7950 VW Kever 1303, bj.73. Volvo 340 DL Diesel, 4-drs, ww.-glas, 5-bak . . .'88 ƒ 15.750
'87 ƒ21.600
i.nw.st., ƒ8.950. Ford Onon 1.3 Volvo 740 GL, LPG, Sportvelgen
'89 ƒ24.950
GL m.'84, ƒ6.950. Renault 11 VW Golf 1.8 injec., zwart, sportvelgen
tse. bijna '84, ƒ5.950 Nissan
DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD
Micra, bj. '88. ƒ11.950. Seat
Marbella Van m.'BÖ, ƒ6.950.
Nissan Sunny 1.7 d, combi, INRUIL EN FINANCIERING EN HUURKOOP MOG IN BEHEER
WIJ GEVEN 3 TOT 24 MAANDEN
eind '83, ƒ5.950. Opel Ascona
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
16 s, m.'83, ƒ 4 950. BMW 315,
GEOPEND MA. T/M ZAT. 09.00-19.00 UUR
eind '82, ƒ4950. Citroen Axel,
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR.
bj '85, ƒ 4 950. Lada 2105, '84,
ƒ2.450. en nog diverse auto's
Autobedrijf Lokhorst
v a. ƒ 600 tot ƒ 20.000.
Hoofdweg 177b Zegveld
T.K. GEVRAAGD, auto, event.
(Gemeente Woerden)
iets opknappen of geen APK,
geen bezwaar. 020-182163.

Autofinanciering
en verzekering

Algemeen

Tel.: 03489 - 868/853

Iedere maand opnieuw worden
grote prijzen verloot onder de
deelnemers van de Nationale
Postcode Loterij. Hoofdprijzen
van 100.000,- 50.000,- en
25.000,-. Verder vele Postcodeprijzen van 1.000,- 500,- 100,50,- 25,- en 10,-. Daarnaast nog
extra regionale prijzen.

uitgereikt. Tot 1.000 gulden
zelfs dezelfde prijs!

Hoofdprijzen
Uw lotnummer is uw postcode
plus twee door de computer
toegekende cijfers.
De Hoofdprijzen vallen op het
volledige nummer. Bij de
Postcodeprijzen winnen alle
andere loten met dezelfde
postcode óók dezelfde prijs.
Hoe groter het aantal deelnemers in dezelfde postcode,
hoe meer kans dat ook uw
postcode in de prijzen valt. Als
uw buurnan 1.000 gulden wint,

De hele straat

dan wint uw lot óók 1.000
gulden.
Met de bon hieronder kunt u
direct meedoen. Als u die
invult en opstuurt, machtigt u
de Nationale Postcode Loterij
om een tientje per lot af te
schrijven van uw giro of
bankrekening.
De opbrengsten van de
Postcode Loterij komen ten
goede aan organisaties die zich
inzetten voor de Derde Wereld,
of voor natuur, mens en milieu.
Zo verenigt de gezelligste
loterij van Nederland het
nuttige met het aangename.

WIN • EEN TON • BON
wil meedoen aan de Postcode Loterij
en ik wil kans maken op een van de vele prijzen
Vcra Mustamo van de Postcode
Loterij: 'Ik heb het gevoel dat ik
zelf ook 'n beetje gewonnen heb.'

D 1 lot
(10 gulden)
D 2 loten (20 gulden)
D 3 loten (30 gulden)

"Er is niets leukers dan
prijswinnaars opbellen," zegt
Vera Mustamo van de Postcode
Loterij. "Wie wil er nou niet als
een vroege sinterklaas met een
telefoontje binnenvallen om te
vertellen dat je de volgende
week vijfenzeventig duizend
gulden op je rekening tegemoet
kan zien? Ik zeg ook altijd eerst
dat ze er beter een stoel bij
kunnen pakken; je weet maar
nooit. Ik heb dan het gevoel dat
ik zelf ook een beetje
gewonnen heb. Leuk toch?"

D ...loten (...gulden)

Ik machtig u hierbij maandelijks
tot wederopzeggen het aangegeven bedrag van onderstaande
rekening af te schrijven.

Dhr/Mevr. .
Adres
Postcode .
Woonplaats.

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

....x
....x
....X
....X

NATIONALE
datum.

handtekening .

_
-, •

U kunt meespelen in de
postcode van uw adres,
• maar u mag ook een andere
uitkiezen. Per lot kunt u in
één postcode meespelen.

l
l
l
l

gironummer

banknummer

In welke postcode
wilt u meespelen?

L O T E R IJ

Bon uitknippen en opsturen in een open enveloppe zonder postzegel naar:
Nationale
Postcode
Loterij - Antwoordnummer
11067 - 5200 VC Den Bosch
• . • i' .fff^r*
- '
J

DEZE WEEK:

ADVOCAATSCHNITT 8f25

VERHUIZING
VERPLEEGAFDELINGEN
KINDERGENEESKUNDE,
GYNAECOLOGIE, VERLOSKUNDE
EN KRAAM SPAARNE ZIEKENHUIS
VAN DE LOKATIE HEEMSTEDE
NAAR DE LOKATIE HAARLEM

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel. 12989
Winnaar Ondememersbokaal 1989

21 mei
Z A N DVOORT
Het unieke bungalowpark Zandvoort omvat 440 luxe
bungalows, 125 hotelstudio's en uitgebreide centrale
voorzieningen zoals een subtropisch golfslagbad, een
wedstrijdbad, een scala aan horecafaciliteiten en shops,
bowling- en kegelbanen, vele sportfaciliteiten,
uitgebreide congres- en conferentie-accommodatie.
Het scala aan horecafaciliteiten bestaat onder meer uit
een groot Boulevard Restaurant met terras, een GrillRestaurant, een Italiaans Restaurant, een Pannekoekenrestaurant, een Zwembadsnackbar en diverse bars.
In totaal bieden de faciliteiten plaats aan ca. 1.000 gasten.
De congres- en conferentie-accommodatie biedt plaats
aan 10 tot ca. 1000 personen.

MEDEWERKERSSCHOONMAAK/
SPOELKEUKENS(M/V)

Op 28 mei verhuist de verpleegafdeling gynaecologie van de lokatie
Heemstede naar de lokatie Haarlem.
Opname op de afdeling gynaecologie vindt vanaf 28 mei plaats op de 5e etage
van het Spaarne Ziekenhuis Haarlem.
De polikliniek gynaecologie blijft op beide lokaties. Dagbehandeling voor
gynaecologie vindt vanaf 28 mei plaats in het Spaarne Ziekenhuis Heemstede.
28 mei

(part-time)
Wi| vragen: bereidheid om in teamverband te werken op
onregelmatige tijden volgens vastgesteld rooster.
Wi| bieden: Salariëring volgens de horeca-cao.
Een prettige werkomgeving
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan
MitchclI Landsberg, Horeca Manager of aan de afdeling
Personeelszaken.
De afdeling Civiele Dienst ruekt ter versterking van haar team:

MEDEWERKERS
SCHOONMAAK(M/V)
op part-time basis ten behoeve van de algemene ruimten en
de hotelstudio V
Er wordt gewerkt volgens wisselend rooster over
7 dagen per week.
De werktijden zijn (naar keuze) van 07.00-15.30 uur
of van 10.00-15.30 uur
of van 17.00-22.00 uur.
Sollicitaties kunt u richten aan Rina van Schalk, Civiele Dienst
Manager of aan de afdeling Personeelszaken.
Gran Dorado
Vondellaan 60 - 2041 BE Zandvoort - Tel. 02507 - 200ÜO.
DE B U N G A L O W P A R K E N OP DE MOOISTE

PLEKJES

KINDERGENEESKUNDE
Op 21 mei a.s. verhuist de verpleegafdeling kindergeneeskunde waaronder
de couveuse-afdeling van de lokatie Heemstede naar de lokatie Haarlem.
Opname op de kinderafdeling vindt vanaf 21 mei plaats in het Spaarne
Ziekenhuis Haarlem (4e etage).
Polikliniek en dagbehandeling kindergeneeskunde blijven na 21 mei op
beide lokaties.
•k bezoektijden kinderafdeling
Couveuse: volgens afspraak
Zalen:
's morgens volgens afspraak
's middags van 13.30-20.00 uur
Boxen:
doorlopend bezoek.

28 mei GYNAECOLOGIE

De afdeling Horeca zoekt met betrekking tot haar
huishoudelijke dienst:

KRAAM EN VERLOSKUNDE
Op 28 mei verhuist de verpleegafdeling verloskunde en kraam van de lokatie
Heemstede naar de lokatie Haarlem.
Opname tijdens zwangerschap vindt na 28 mei plaats op de afdeling E/N van
het Spaarne Ziekenhuis Haarlem.
Vanaf 28 mei vinden alle bevallingen plaats in het Spaarne Ziekenhuis
Haarlem, op de afdeling E/N.
Polikliniek, bij voorbeeld voor een echografie of zwangerschapcontrole blijft
ook na 28 mei op beide lokaties mogelijk.
* bezoektijden verloskunde
10.30-11.00 uur
16.30-17.30 uur
19.00-20.00 uur
Partners doorlopend bezoek vanaf 10.30 uur.

Spaarne Ziekenhuis Heemstede Spaarne Ziekenhuis Haarlem
Handellaan 2
Postbus 354 2100 AJ Heemstede

Van Heythuijzenweg 1
Postbus 1644 2003 BR Haarlem

Telefoon 023-141516

Spaarne Ziekenhuis

_

15.05.90 •

BALK
BAKT
BETER
BROOD

+ 150 automobielen in voorraad

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt incl.
APK en leen auto ƒ299,Geldig voor 90% alle merken
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176,
APK keuring geen afspraak
klaar terwijl u wacht. Ook repa
raties en onderhoud. Gar,
West-Center 122476

bliceerd worden in deze krant. Op
prijzen boven de 1.000 gulden zit
25% kansspelbelasting. De loterij
is goedgekeurd door de minister
van Justitie onder het nummer LO
890/ 098/177.89 d.d. 20/10/1989.
Als u het niet met een afschrijving
eens bent, dan kunt u binnen één
maand de bank of giro opdracht
geven het bedrag terug te boeken.
De verstrekte machtiging kunt u
altijd weer intrekken. Hiervoor
kunt u zich wenden tot de Stichting Nationale Postcode Loterij.

Win 100.000 met
uw postcode!
Het speciale van de Nationale
Postcode Loterij is dat, als een
Postcodeprijs op een postcode
valt, iedereen die met dezelfde
postcode meespeelt, automatisch ook een prijs krijgt

L O T E R IJ
KIES VOOR KLASSE
-^AUTOBEDRIJF

Spelregels
T r e k k i n g wordt iedere maand
verricht door Notaris L. Jongmans
te Driebergen-Rijsenburg. Ongeveer 4 weken vóór de trekking
wordt het inleggeld automatisch
afgeschreven. Prijzen worden
automatisch op bank- of girorekening gestort. Trekkingslijsten
zijn v e r k r i j g b a a r bij het
secretariaat, Willemsparkweg 176,
1071 HT Amsterdam, door het
toesturen van een aan uzelf
geadresseerde en gefrankeerde
enveloppe. De uitslag zal gepu-

WEEKMEDIA
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Voorjaarsmarkt

ZHC aspiranten A1959-1960

ZANDVOOET - In het Wim Mensinkhuis aan de Hogeweg wordt zaterdag van 11 tot 16 uur een voorjaarsmarkt gehouden. Er zijn onder
andere kaarten, koekjes, handwerk
en bloemstukjes te koop. Bovendien
is er een 'Waterlooplein' ingericht.
Tevens is er een expositie van aquarellen.

Geslaagden EHBO
ZANDVOOET - Bij het Eode
Kruis in Zandvoort zijn de volgende
cursisten geslaagd voor het EHBO-examen: A.M. Gebe-Driessen,
M.A. Landouw, R. van der Veen-Martinez, J.S. Alkema, C. Smit, E. Deetrerink. J.N. Beekhuis-Van Maurik,
D.A.C. Oorbeek, R. Post, E.C. Arens,
O.W.G.B. Weyprecht, J.H. van de
Eaad.

Loterij
Met een loterij en een fancy fair is
op de Mariaschool maar liefst
ƒ3500,- opgehaald ten behoeve van
allerlei leuke extra dingetjes. De uitslag van de loterij is: 1) fiets, mevr.
Tauchnits, lotnr. 856; 2) NS-dagtochtenkaart, dhr. Van Dorth, nr. 26; 3)
Diner voor 2 pers., mevr. Van Leeuwen, nr. 766; 4) Gezelschapsspel,
mevr. Bos, nr. 741; 5) strandluchtbed, rest. Delicia, nr. 600.

Hoofdwond
ZANDVOORT - Een Duitse vrouw
liep zondagmiddag op de Boulevard
Barnaart een hoofdwond op toen zij
van de trap viel. Dat was het gevolg
van een epilepsie-aanval. Zij werd
per ambulance overgebracht naar
het Spaarneziekenhuis in Haarlem.
Op de oude foto van deze week staat het team van aspranten A van de
Zandvoortse Hockey Club uit het seizoen 1959-1960. De foto is ingezonden
door Johan Kasper.
Staand van links naar rechts: Geertje Allebes, Peter van Maurik, Lodders, ?, G.
van Ginneken, R.J. Valk.

Zittend van links naar rechts: Jessurun, Boelhouwer, Tijs Beelen, Johan
Kasper, Donald Kalf.
Het Zandvoort Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, ontvangt graag oude school- of
sport- of verenigingsfoto's om deze te publiceren. Men krijgt de foto zo snel
mogelijk terug, inclusief een extra afdruk op het hier getoonde formaat.

EMM zoekt géén schaap met 5 poten
ZANDVOORT - Bij het zoeken naar twee nieuwe bestuursleden legt Woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht enigszins de nadruk op
vrouwelijke kandidaten. Mannelijke kandidaten zijn echter
beslist niet kansloos. Waar
men vooral op uit is, is kwaliteit, nét geen 'schaap met vijf
poten'.

tegenwoordig is dat vaak nog zo. Bij
de Nederlandse woningbouwvef enigingen wil men daar wat aan veranderen. Ook bij EMM is dit streven
duidelijk merkbaar, nu er binnenkort twee vacatures zijn. Elly
Buijing vertrekt binnenkort naar
een nabij gelegen gemeente omdat
zij in Zandvoort geen geschikte woning kon krijgen. De^andere vacature bestaat al. Peter Kramer heeft een
functie bij EMM aanvaard als hoofd
technische dienst. Daarmee volgt hij
In voorgaande jaren waren de de heer Kraaipoel op. Om belangenvrouwen meestal ondervertegen- vermenging te voorkomen is hij afwoordigd in bestuurlijke organen en getreden als bestuurslid.

De eisen voor een bestuurder zijn
niet mis, dat bleek wel uit de advertentie in deze krant. Voorzitter Marijke Brune bevestigt dat: "Maar je
houdt je dan ook wel bezig met sociale volkshuisvesting, met beleid uitzetten ten aanzien van bijvoorbeeld
starters, leegstand, wooncomfort en
huurprijzen en dergelijke". Als belangrijkste geldt echter een 'algemeen ontwikkeld gezond boeren
verstand', zoals zij het wat plastisch
uitdrukt. Evenals flexibiliteit en
teamgeest. Dus zowel dames als heren maken een kans.

een kwetsbare positie.
Het lijkt bijna wel antireclame.
Marijke Brune beseft het. "De mensen moeten wel weten waar ze aan
beginnen. Maar toch, als je er eenmaal in zit, is het erg leuk. Je hoeft
beslist geen schaap met vijf poten te
zijn, al lijkt het er misschien wel op.
Als je eenmaal geboeid raakt, dan
komt de rest wel".

Eendendiefstal
ZANDVOOET - In de nacht van
zaterdag op zondag werd uit een tuin
aan de Brederodestraat een moedereend met negen jongen gestolen. De
dief was over de tuinafscheiding geklommen en had een beschermnet
vernield.

Inbraak in auto
ZANDVOORT - Op de Boulevard
Barnaart werden zondagnacht twee
mannen betrapt bij een inbraak in
een Duitse auto. Met een steen hadden zij een ruit van de auto vernield
en de radiocassetterecorder meegenomen. Met behulp van een speurhond werd een onderzoek naar de
daders ingesteld, echter zonder succes.

Kinderen naar volksheld

Een bestuurslid moet - eventueel
na verloop van tijd - in staat zijn
bepaalde criteria aan te leggen en
deze te toetsen, plus te controleren
aan de hand van rapportages en signalen uit 'de omgeving. Met de uitvoerende taken kan men zich echter
niet bemoeien, daar is de werkorganisatie voor, aldus Brune. Het bestuurslid moet wel in de gaten nouden of het werkapparaat goed functioneert.

Discussies

ZANDVOORT - De zeer goede uitvoering van het Zandvoorts Toonkunstkoor vrijdagavond in de Nederlands Hervormde Kerk trok erg veel publiek.
De volle kerk genoot merkbaar van het veelzijdige repertoire dat door het
koor geboden werd. Met medewerking van het Amsterdams Begeleidingsorkest, orgelspel van Harm Harhuis en de solisten Clara de Vries, Bernadette Bouthoorn, Richard Zook en Hans van Messingen, werden hoofdzakelijk
klassieke stukken ten gehore gebracht.
Foto Beriott

Ladbroke Totalisator maakt deel uit van de Ladbroke Group
of Companies, een Engelse multinational op het gebied van
de vrijetijdsbesteding. In Nederland is Ladbroke de organisator
van het wedden op paarden. Voor ons wedkantoor
te Zandvoort zoeken wij een enthousiaste

medewerker

Een nieuw bestuurslid krijgt in de
loop der tijd diverse opleidingen en
cursussen en zo mogelijk begeleiding. Afhankelijk van de ervaring zal
het toch wel gemiddeld een 'klein
jaar' duren eer men is ingewerkt.
ZANDVOORT - Enkele honderden Zandvoortse scholieren hadden dinsdagmiddag een alleraardigst uitstapje. In de Van Pagéehal bezochten zij de
"Opleiding, rapporten en andere toneelvoorstelling .'De ballade van Gamma' van theatergroep Wederzijds.
stukken lezen, het kost allemaal Het enthousiasme was groot onder de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 van
veel tijd". Marijke Brune wijst er zelf de Mariaschool, de Nicolaasschool en de Beatrixschool. De week daarvoor
alvast maar op. Zo ook op de fikse waren zij al voorbereid op de voorstelling, opdat iedereen het goed zou
discussies die af en toe voorkomen, kunnen volgen, dinsdagochtend kwamen de acteurs alvast op school een
er wordt duidelijk van je verwacht voorproefje geven. Het theaterspektakel met muziek betrof de opkomst en
dat je meedenkt. En soms zit je op ondergang van een volksheld.

Een goede carrière m het bedrijfsleven?
voMjd-HEAO

(m/v)

*
*
*
*
*

Het aannemen en verwerken van weddenschappen.
Het verstrekken van informatie
Het serveren van een kopje koffie of glaasje fris
Het bijhouden van inkoop en administratie
Het zorgdragen voor de netheid van het wedkantoor

Wij vragen:
* Leeftijd tussen de 23 en 30 jaar
* Opleiding op middelbaar niveau en/of ervaring in een commerciële, dienstverlenende functie (bijvoorbeeld in de horeca)
* Zeer goede sociale vaardigheden
* Een servicegerichte instelling
* De bereidheid om 's avonds en in het weekend te werken

Wij bieden:

De HEAO aan de Hogeschool Holland kent
o.a. de volgende studierichtingen:
Accountancy voltijd (AC),
Bedrijfseconomie (BE), Bedrijfsinformatica
(BI), Marketing Management (CE),
Internationaal Management (CE),
Bedrijfseconomisch-juridisch (EJ) en
Human Resources Management (EJ).

zonder postzegel) naar Hogeschool
Holland, Bureau Publiciteit,
Studentenzaken en Informatie,
Antwoordnummer 1125, 1110 VB Diemen.
De Hogeschool Holland is gevestigd aan
de Wildenborch 6 in Diemen-Zuid, vlakbij
het metrostation Verrijn Stuartweg
(Gaasperplaslijn).

Onze pluspunten zijn: goede bereikbaarheid, kleinschaligheid, docenten uit het
bedrijfsleven, bedrijfsrestaurant en studentencafe.

Naast de HEAO biedt de Hogeschool
Holland nog vele andere opleidingen op
HBO-niveau.

Toegang met diploma VWO of (bij passend
vakkenpakket) HAVO, MEAO of overig
MBO.

Stuur mij de voorlichtingsgids over de
voltijd-HEAO/deeltijd-HEAO*).

Naam

* Een zelfstandige en veelzijdige baan met ruimte voor
eigen initiatieven.
* Veel contacten met mensen
* Een training vooraf
* Professionele begeleiding
* Een salaris van 3.000,- bruto per maand (bij een fulltime functie)
* Werktijden die liggen tussen de 14.00 en 23.00 uur.
Interesse? Schrijf dan een bondige brief met curriculum vitae aan:
Ladbroke Totalisator t.a.v. Carla van Aalderen
Schimmelpennincklaan 20-22, 2517 JN 's-Gravenhage
Of bel voor meer informatie Carla van Aalderen of Leo Wilm
via tel. nr. 070-3610101.

LADBROKE
Totalisator

.2^?-..^

JT -

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

Spontaan
De oproep om de gestolen bloeraenzuil van de bejaarde invalide
vrouw terug te bezorgen heeft een
hartverwarmende reactie opgeleverd. Onze plaatselijke hovenier,
van Kleef, liet spontaan weten dat
hij bereid is voor een vervangende
bloembak te zorgen. Gratis wel te
verstaan. De violen zijn weliswaar
uitgebloeid, vandaar dat de bak op
zijn kosten gevuld zal worden met
de allermooiste garaniums die in
zijn tuin te vinden zijn.Eind deze
week zal de bloembak bij haar
thuis worden bezorgd. Hulde dus
voor dit leuke initiatief. (De wereld is zo slecht nog niet)

Podderik iets te maken zou hebben met een rioolbuis. U ziet, het
klinkt allemaal niet zo fris. Feit is
in ieder geval wel dat de verschillende geloofsovertuigingen vroeger niet erg kieskeurig waren met
hun bejegeningen tegenover andersdenkenden.
Gelukkig zijn de tijden nu wat
veranderd (alhoewel). Met Bob
Gansner, van folklorevereniging
'De Wurf' is nu afgesproken dat
binnenkort begonnen zal worden
met het inventariseren van de typisch Zandvoortse woorden, gezegden en uitdrukkingen, zodat
deze voor het nageslacht bewaard
zullen blijven.

Wasgoed

Jaarmarkt

Het zal je maar gebeuren. Heb je
vuile was in de wasmachine
De eerste jaarmarkt van dit sei- netje
gestopt in de hoop deze later 'witzoen is weer achter de rug. On- ter
dan wit' weer tevoorschijn te
danks het minder fraaie weer wa- kunnen
blijkt het hele
ren er toch veel dagrecreanten spul mettoveren,
een donkerbruine gloed
naar de badplaats getogen om dit overtrokken.
Dit overkwam voor
evenement mee te maken. De On- de zoveelste maal
onze plaatsgedernemers Vereniging Zandvoort noot Kees Merriënboer
uit de
(OVZ) onder leiding van Henk
SmedeOonk
heeft
straat. "Het
bergen
werk
is om moemoeten verzetdeloos van
ten om deze dag
te
worden",
tot een succes te
zo liet de gemaken. Het is ze
tergde huisweer gelukt, geman ons wezien de reacties
ten. In het
van het tevreden
verleden is
publiek. De wanal gebleken
deling over het
er met
parcours
was • De échte Hollandse nieuwe komt dat
de
Zandook voor mij een pas later.
voortse wawaar genoegen.
terleiding
Met enige verbazing constateer- iets niet in orde is. Er schijnt zelfs
de ik echter dat enkele onderne- door deskundigen onderzoek gemers het nu niet zo nauw namen daan te worden naar de oorzaak
met de waarheid. Het publiek van dit verschijnsel. Blijkbaar
werd min of meer in de maling heeft dit nog geen resultaat opgegenomen met de aankondiging bo- leverd. Misschien dat het waterleiven enkele viskramen, waarop dingbedrijf enige uitkomst kan
vermeld stond dat ter plaatse de brengen.
Hollandse nieuwe haring al voor
één gulden vijftig te koop was.
Deze aankondiging was vele Zand- Ganzen
De ganzen in het Gran Dorado
voortse vishandelaren een doorn
in het oog, zo heb ik later verno- bungalowpark zijn weer verdwemen, immers de nieuwe haring nen, de vrolijke kwakers zijn terug
wordt pas aanstaande dinsdag 22 naar het binnencircuit. Vorig jaar
mei aangevoerd. Eigelijk had de werden zij naar de Vijverhut overkeuringsdienst van waren hier te- geplaatst omdat de kolonie door
de vossen dreigde te worden uitgegen op moeten treden.
roeid. Desgevraagd liet manager
Jim Vermeulen weten dat de diePoddik
ren niet langer in het park te handWe zijn er nog steeds niet uit. haven waren. Ondanks het hekHet woord 'Poddik' heeft verschil- werk dat door de gemeente langs
lende reacties opgeleverd. De brief de Vijverhut werd neergezet, kwavan onze plaatsgenoot Jelle Atte- men de vogels keer op keer over
ma lijkt enig licht te werpen in de afrastering heen om op de tedeze duistere zaak. Hij suggereert rassen voor de bungalows hun behierin dat de naam Poddik af zou hoefte te doen.
stammen van de naam Pope
Tot overmaat van ramp bleken
(Paus). In Zandvoort worden veel de dieren vooral tijdens de nachtewoorden verbasterd zo verklaart lijke uren zeer waaks te zijn. Het
hij in zijn brief. Ma&r, volgens an- geluid dat deze dieren bij singaledere bronnen komt deze naam ring van een verlate parkbezoeker
ook voor in Noord Holland en in wisten te produceren, was soms
Friesland. Ook hier betreft het oorverdovend vertelde Vermeueenzelfde aanduiding, namelijk len ons. Niet langer welkom, zijn
Katholiek.De herkomst van dit ze dus weer verbannen naar de
woord zou in deze contereien van plek waar ze vandaan gekomen
geheel andere oorsprong zijn. Vol- zijn. Ik zie Reintje al likkebaargens sommige informanten zou dend lachen in zijn vuistje.
deze uitdrukking staan voor vies
Dit was het weer voor deze
en smerig. Een Haarlemmer weet week. Blijf gezond, tot de volgende
BRAM STIJNEN
zelfs te vermelden dat het woord week.

PERSCOMBINATIE
is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, Trouw,
de Volkskrant en de weekbladen van Weekmedia.
Het bedrijfsonderdeel Algemene Zaken bestaat uit de afdelingen Postkamer, Huisvesting, Beveiliging en Bewaking,
Civiele Zaken en Inkoop.

(3 dagen per week)

De baan:

oog en;oor
de badplaats door

Speciale toelatingsregeling voor 21-jarigen
en ouderen zonder geschikt diploma.

part-time magazijn
medewerker (m/v)
Deze medcwerk(st)er zal onder leiding van de groepsleider
Magazijn en samen met twee kollega's betrokken worden
bij de ontvangst, opslag en distributiewerkzaamhedcn betreffende de magazijnvoorraad en de administratieve afhandeling hiervan.
Wij verwachten van kandidaten dat zij beschikken over crvaring in niagazijnwerkzaaniheden en administratief inzicht.

Adres

MEER WETEN?

Postcode.

Kom op 19 mei van 11.00-15.00 uur naar
de voorlichtingsdag .

Plaats.

Bel de infolijn, (020) 560 12 34 (ook 's
avonds en in het weekeinde), of het secretariaat HEAO, (020) 560 12 72, tijdens kantooruren, of stuur de bon (in open envelop

Binnen het Magazijn, dat ressorteert onder de afdeling Inkoop, bestaat een vakature, vooralsnog voor de periode van
l jaar, voor een

De werktijden voor deze part-time functie zijn van maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur.
WM9015

*) Doorhalen
wat niet van
toepassing is.

Het salaris bedraagt minimaal ƒ 1.038,33 en maximaal
ƒ 1.225,- bruto per maand, op basis van 17.5 uur per weck.
Informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de chef
Inkoop, de heer W. van Leeuwen, telefoon 020 - 562.2425.

ill

hogeschool holland
Gespecialiseerd in veelzijdigheid

Uw sollicitatie kunt u richten aan Perscombinatie N.V., afdeling personeelszaken, ter attentie van mevrouw G. A.
Zantinge, pcrsoncclstunktionaris, Wibautstraat 150, 1091
GR Amsterdam, onder vermelding van GZ/90.24.
De sollicitatietermijn sluit op 26 mei 1990.

Meteen Micro komt uonderde mensen.

WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22
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VOLVO AMSTERDAM

Austin

VOOR KWALITEITS OCCASIONS

Austin 30 jaar dealer Gar
Boom Aalsmeer 02977-25667

MET ECHTE KILOMETERS
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE

Off AUSTIN-DEALER-Pim v
Rootselaar - staat altijd voor u
Austin Metro Div Aanbiedigen klaar' - Rhôneweg 40-42
Garage Boom Aalsmeer
A'dam - SI Dijk - Info - 131375
Tel 0297725667

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Elke week 730.000 exemplaren

BMW
BWM 525 E. aut sportvelg , T k BMW 728, bj 79, apk 8'90
get gl N/ve APK, mod 85, -i- Ipg, radio + cass + slede
ƒ 9950, Inr mog 02990 37825 ƒ3250 020914393

Citroen

Wegens ouderdom t k , Merc
aut st bekr APK 7/7, benz,
LPG, ƒ 3000 Tel 020-417806

KNAP off Citroen dealer NH
BX 14RE, 33000km,'88 18500
BX 19GTi 16000km,'89 29500
BX basis 68000km,'85 11750
BX 14RE 57000km,'87 14750
BX 14E 131000km,'86
9500
BX Diesel 32000km,'89 26500
BX Diesel 67000km,'88 22000
o a 2 CV s AX, BX
BX Diesel 98000km,'87 17250
vanaf ƒ 27 50 excl BTW
BX 14RE 36000km,'88 18250
Tel 020932750
GS Break 94000km,'84 4250
S Stevmstraat 12a, Adam
Axel 12T 141000km,'85 3850
VISA CLUB m 84, 67 000 km, AX 11RE 36000km,'87 11250
als nieuw Garage gestald AX 11 RE 22000km,'88 13750
AX 11TE9000km,'90 .16200
ƒ2750 020327505
CX 2200 122000km,'86 14950
Citroen BX 1 6 TRS eind '85, Visa Dies 175000km,'85 6600
9750
1e eig , zeer mooi ƒ10950,- Visa 11 4000km,'87
Paltrekstr 17, Z dam, 178051
Tel 020250096

• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden m
„SHOWROOM" is dé manier.
Tel 0206658686

autoverhuur

Mini
MINI'S Nieuw uit voorraad
30 jaar dealer Garage Boom
Aalsmeer Tel' 02977-25667

Galant 1 8 GL, 4-'89, 33000 Mitsubishi-Galant 1.6 GL, nov.
km kl wit, nwpr ƒ320000. '86,80 000 km, Ipg, wit i z.g.st.
Vrpr ƒ21000 Factuur m btw ƒ11900 02968-95369.
mog 02975-62613

Nissan
Datsun cherry 1200 coupé, 5- Nissan bluebird 20 LX, 4bak, model '81, apkS'91, keun- deurs, antraciet met aug '89
ge auto, ƒ 1475. 020-125155 met trekhaak ƒ 24000,-.

VAN DEINUM

TEL020-966811
Langs de A2 Amsterdam-Utrecht.
Te koop Volvo 440 GL zwart
met, km. stand 27500, getint
glas, 12 mnd oud. Tel
020-459410. Prijs ƒ26.400.

£/2&>a -Noord
Schaafstraat 24, A'dam-N
Tel 020-361153

Daihatsu

Zeilemaker-Opel

Volvo 340 GL, 1 7, '85, 68.000
km., bl. met. + trekh. APK,
Sunr. ƒ 9 995. 02968-93747.

VOLVO 66 GL, nog een maand
APK, opknappen. Vr.pr. ƒ 500.
VOLVO 240 bj. 1978, APK 9- Tel. 075-176274.
'90, trekh., techn. goede staat Volvo Amazone 121 bj. 1966,
Jarmuiden 29, A'dam Sloterdijk, tel. 020-148933.
ƒ700,-. 020-452265.
2-drs, i.gst. ƒ2750.
Tel.
Ook gevestigd' J. van Galenstr. 113, A'dam. Tel 020-831956.
02990-37997, na 17 uur.

off. Suzuki-dealer
voor Amsterdam en omgeving

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Accessoires en onderdelen

voor A'dam Noord e o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Totale opheffing alles moet weg
Aanbieding geldt tot 20 juni

T.k. Suzuki Alto, bj. 1983, blauw
Suzuki Alto automaat, nov. '84, met., 61.000 km, APK dec. '90
39 000 km, zeer mooi, ƒ 5950,-. ƒ3950. Tel. 020-171417.
Tel. 020-250096.
Diverse Alto's
Opel Kadett 12 S, station, LPG,
Bouwjaren '84 t/m '88
mod '81, ƒ2450,-. Nwe APK. T k Suzuki Carry, blauw met.,
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
Tel • 02990-37825.
b.j. juli '85, v.p. ƒ 5950, zr gaaf, Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
geen
roest
Tel.
020-175345.
Opel Rekord 20 S, Ipg, mod.
Bozenhoven 119, Mijdrecht.
'85, 4 drs, m pr st, ƒ 7950,-. Inr
Tel. 02979 84866
mog. Tel 02990-37825.

Opel

T k a Citroen Visa 1.1 RE
Olympique, wit, '84, 1e eig,
APK'91, ƒ2450 020-431933

l-'89
11-'87
3-'87
2-'89
3-'89
1-'88

VOLVO AMSTERDAM
Kollenbergweg 13 Amsterdam-zuidoost

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel. '020-799100. Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581.
Dankzij onze succesvolle voorjaarsshow is de verkoop enorrr
gestegen U kunt nu profiteren van en kiezen uit een groo
assortiment, perfekte inruilauto's van div. bouwjaren en
uitvoeringen.

DL Stationcar, rood, 26.000 km
DL Sedan, donkerblauw 65.000 km
GL Sedan, zilvermetalhc, 94.000 km
DL, automaat, 3 deurs, blauw, 13600 km
DL, diesel, 5 deurs, wit, 25.000 km
GLT, injec., 5 deurs, wit, 20000 km
3 + 9 MAANDEN GARANTIE

l
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Mitsubishi

AX 10E 288 30000km, kleur T k Citroen 2 cv 6 Club '87
rood zeer kompleet ƒ9950 APK nieuw, voor snelle beslis
020 863422 na 16 00 uur
sers 020-192115/184296
Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX 020 6656321

240
240
240
340
340
360

AUTOBANDEN
voor zeer lage prijzen.

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

Of het nu een waterpomp is of een
carburateur. Een krukas of een startmotor.
Een cilinderkop of een dynamo: één keer

INRUILWAGENS
Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402/820581
Constant keuze uit 100 auto's kadett 1.6 diesel caravan 5-drs
Burg D. Kooimanweg 7,
'88 ƒ 18.950 Riva Amstelveen
APK „NOORD"
Autoshop J. Schievink, RozenPurmerend 02990-22551
Vlielandstraat 1 tel 020-432680 TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen continu autokeuring, geen afgracht 69-71-73, A'dam Tel.
spraken, geen reparaties, ƒ 75,Opel Kadett-C bestel, 1979, kadett 1 6S Berlma m'84
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z Tel. 020-763829
all in. Let op het juiste adres: 020- 234986. Accu's, impenals,
APK 3/'91, Trekhaak, Prijs APK 4-'91 3-drs groenmet.,
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
ladder- & fietsdragers. Thule
Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
ƒ1.200 Tel 020-769738.
5-bak ƒ5750 tel 020-132857
dakdragers voor dakgootloze
Vakantie
FIAT UNO 45 Jolly, Fire mot, 7A'dam-Noord. Tel 020-362690.
TOYOTA
DE
GRAAF
auto's. Grote sortmg onderdeOpel REKORD 2 L, bj '81, Kadett caravan, bijna '82, APK,
88. zwart, 40 000 km , i z . g s t ,
Occasion Parade i pr st APK juni '91 ƒ 2250 Na 4-'91,
nieuw -t- gebruikt
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. len, gereedschappen & autolak
3-drs, rood, nwe. remƒ11950 Tel 02903-1988.
Condensatorweg
44
BIJ aankoop van een occasion 18.00 uur 020-868919.
NIEROP OFF DEALER VOLVO Klaar terwijl u wacht. Ruilstarmen, ƒ2275, 020-132857.
Grote sortering ONDERDELEN
A'dam-Sl.dijk mfo-865511
FIAT VERMEY B V
draaien aan het rad van fortuin
b.a : 240 DL stationcar '87,740 ters en dynamo's Erkend
van schade-auto's, alle
Opelcentrum Geldrop heeft 70 OPEL ASCONA 1.9 N, rood,
Keuze uit ruim 35 occasions
GL wit 10-'87, 740 GL zilver 6- mbouwbedrijf van TBBS/TNO
ALTIJD
PRIJS
merken, alle bouwjaren.
ANWB gekeurde occasions LPG, 4-drs. 09-'81. Autobedrijf
• „SHOWROOM",
A Philipsweg 13, Uithoorn
'86
240
DL
sedan
Diesel
'87,
goedgekeurde
autobeveiliVoor elke bezoeker/ster
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Emopad 43, Geldrop Zien is Jan Wals 02902-1697
de autorubriek
Ter 02975 62020
gingssystemen.
Valkenbur440
GL
rood
6500km
3-'89,
340
een attentie
Lid Nevar.
kopen, info 040-862483
voor Amsterdam
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
1
4
grijs
6000km
8-'89,
340
DL
OPEL
ASCONA
2
LS,
2
drs.
b.j.
Goed onderh Fiat 127 Super
Ruim 50
en omgeving.
1.4
rood
'88,
360
GL
mj.
5-drs
'79.
Autobedr.
J.
Wals,
900, 5 versn , '82, 85 000 km.
gesecteerde occasions
Tel 020-6658686.
'88, 340 DL sedan aut. '86, 340
02902-1697.
APK 5/91 Tel 020-115103
Ga veilig op reis
DL 3-drs aut 25000km '88, ruiOpel Kadett 1200, bj. 79, +
ALLE KLEUREN
Fiat Ritmo 84 S, aut, mod '84,
me keus Volvo 343/346 v.a. '82
koop bij Weiss
trekh, APK 11/90, vr.pr
nwe APK, puntgaaf, ƒ3950,-.
OOK JN SPUITBUSSEN
t/m '85, ook met automaat.
Autobedrijf "WEISS" BV
ƒ1400,-. Tel.. 020-451346.
Tel 02990-37825
otto nieuwenhuizeri bv
VW transporter '85 wit 80.000 Vancouverstraat 2-12, A'damBurg. de Vlugtlaan 119-123,
Overtoom 515. Amsterdam
OPEL Kadett 12 N, bj. '80, APK km. LPG stereo met eenv. West, 020-183951.
T k Hat PANDA 750 CL, bj (achter Rna Benzine Station)
.
(020) 12 96 04
1-'91, 5-drs, goud metallic. campennr. van part. vr.pr. VOLVO-DEALER BIEDT AAN'
1987 Prijs n o t k
Amsterdam, 020-133579
ƒ2750. 02977-24750.
Tel 020-455129.
ƒ11.000 tel. 03486-1273.
740 GL, Diesel
1987/'88
Record stationcar 2.0 S,
10-1987
T k Fiat Panda 1000 CL, 3 jr. T k. Rat Uno 45 Rre Bj '87, model '82, apk 4'91, pracht Opel Kadett 1.6 DA diesel, nov. POLO eind 76 Kan best nog 'n 740 GL
10-1986
oud, 22500 km, keur toegest. kmst 47800, veel extra o.a. ra- auto, ƒ2475. Tel. 020-163260. 1986, km stand 10.600, over- laartje mee, maarkwilnueen-740 Turbo
1986
compleet
i.v m
leaseauto, maalunnieuwe. Ook leuk om 740 GL, LPG
Tel. 020-956415 na 1800 uur dio cass i z g st 02990-39454.
1987
Rekord 2.0S, LPG,'85 ƒ 8500 i.z.g s. vraagprijs ƒ15.000 (na aan te sleutelen! Prijs' We zien 240 GL
in de
Riva Amstelveen, tel. 020- 1900 u.). Tel 02972-4588.
1986
wel. Tel. 020-936241, na 18 uur. 240 GL, LPG
432680 Vlielandstraat 1
245 stat. Diesel
1987
Opel Kadett HB 18 S GL 3D, T.k. VW Golf 1.3, Manhattan
480 ES
1986/'87
T
k
Corsa
1.2
LS,
3-drs,
6-'85,
sept
'87,
kl.
rood,
ƒ
17.500.
Ford
Escort
1300
Bravo,
bouwFord Escort 1 3 '83 APK '91
LPG Bj. 5'89, 33000km, weg 340, 1,7, 4x
1986/'88
71.000 km izg.st. Vrpr. jaar '89, 30.000 km, alle keunn- APK 6-'91,52 000 km, trekh , kl. Tel. 020-956415 na 18.00 uur. bedr. wgn. Tel. 02995-5066.
340 Schakel, 6x, 1.4 .1983/'88
blauw,
ƒ
8.900.
Tel
020-172979.
gen
toegestaan
Prijs
ƒ
17
900,ƒ6500 Tel 020-411931
340 automac:, 8x ...1985/'88
. Tel. 03200-50757.
Golf 1.6GX 3 deurs, 1984.
360, 4x
1986/'87
Te koop Ford Sierra 2,3 D, wit, 3
Tel.
02972-1333.
365 GLT
10-1986 -*•Gratis entree
drs, jan '89, i v.m lease, Tel FORD SIERRA Combi 2.3 D,
lOif MX, m'79, APK5-'91,
02977 44360 na
1800 uur '87, trekhaak, 90 000 km, div.
*Gratis taxatie-' ^ u '••» •
COBUSSEN Amsterdam
opties. Autobedrijf Jan Wals.
3-drs, groenmet., ƒ 1.675
Lorist Peugeot
vrpr ƒ27500
Sinds 1930.
Tel 02902-1697.
tel 020-132857
*Inruil altijd,/..15001,., ,
AMSTERDAM-CENTRUM
T k. Ford Escort 1 3 L, i g st,
LEEUWEKEUR/gebr. auto's
205 XR
'87 ƒ 16250
Passat
LD,
m'82,
APK
5-'91
Ford
Taunus
1
6
GL,
bj.
'80,
*Vlotte financiering
nov. '82, blauw met, pr ƒ 6000
205 XE accent
'86-'88
'86 ƒ 14.750
APK eind 6e maand '90, op- 205 XT
Tel 02990-34875/38237
Peugeot 205 La Coste ... '85 mooie auto ƒ 2 975
205 Junior
'87 ƒ 12.500
knappen. Vr.pr. ƒ 1200.
uw
Peugeot 205 XLD
12-'87 tel 020-132857
Tka Ford Escort 1600L Bra- Tel 075-176274
205 Accent
'86 ƒ 11.500
Peugeot
309
1.3
profil
...
'86 VW kampeerbus b.j. '79, LPG,
vo, b j '85, blauw, i g.st, recent
Volvo-dealer
305 SRD
'85 ƒ 6.950
Peugeot 505 GL Break ... '87 APK 4-'91, rdw gek, i z.g.st.
donderdag 17 mei 15.00-21.00 uur
goedgek., mol
get
glas, Taunus 1600 Combi m '80, 104 ZL
'82 ƒ 2750
Meeuwenlaan 128
ƒ4750,-. 02503-41871.
schuifd , w /w -inst, rad./cass APK, 4-'91, nette auto, ƒ 1275,
020-369222
vrijdag
18 mei 10.00-21,00 uur
Ook andere merken o.a.:
Vrpr.ƒ9750 Tel 02975-40714 020-132857
Alle auto's met
Ook voor leasing.
Rat
Uno
45S
'87
Adverteren
in
„Showroom"
zaterdag
19 mei 10.00-17.00 uur
3 Maanden Bovag-Garantie
Rat Uno 60 diesel
'87
Tel. 020-665.8686
VW Golf 1800 l b.j. '87,
tevens service en reparatie
zondag
20
mei 11.00-18.00 uur
'88
FAX 020 - 665.63.21
APK jan '91, prijs ƒ 17 000.
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47 Volvo 360, LPG
Tel. 02984-4764.
VW Golf CL
'84 Postbus 156, 1000 AD A'dam Tel. 075-171944.
Tel. 020-237669.
Honda Shuttle, br. met, jan
GL enz. enz.
'84, 91000 km, 5-drs, ƒ6000.
3 Mnd 100 % garantie
Tel 020-964803.
IKUPERUS PEUGEOT l aanvullende gar mogelijk.
Honda Ovic aut., 3-drs. bj '801
Baarsjesweg 249-253
APK, donkerbl. met. Izg.st
1200 m2 SHOWROOM
CMC 1 3 L blauw '83 ƒ 5.950
Amsterdam: 020-121824.
NIEUW EN GEBRUIKT
Ovic 1 3 L zilver '86 ƒ 13950 ƒ1100. Tel. 020-312567.
Goedkoper kan niet.
CMC 13 L beige .'87 ƒ 15950
CMC 13 L wit
'87 ƒ 15500
v d Madeweg 1 020-6683311 T k. ZWARTE PEUGEOT 205
XL, bj '89, pracht auto, nw pr.
Naasl Melrostat D'drecht
CMC 1 3 L rood '88 ƒ 19.950
ƒ22.000, vrpr ƒ15.950. Tel
CMC 14 GLX bl
88 ƒ20.950 HYUNDAI Service Dealer
ZUIDWIJK - Mmervalaan 86, 020-109785, na 17 uur
Shuttle autom wit '88 ƒ 20 950 Auto Centrum Duivendrecht
bij het Olympisch stadion Ver- T.kgevr Peugeots 504, 505,
Intrega EX blauw '87 ƒ 19950 Industneweg 27 020-995176
Accord 20i ex grijs '87 ƒ 24 950 Pony 1200L, eind '84, 1e eig , koop nw en gebr Peugeots sloopschade etc. Vlotte afhd.
Accord 20 l beige'86 ƒ 15950 LPG, 4-drs, niet mooi ƒ 1750, Ook inkoop. Tel 020-6629517 KEIMPECARS 020-244255.
Accord 1800 ex Ipg '84 ƒ 8 950 020-132857.
Prelude 1800 bl '84 ƒ 13950
BMW 318 i, grijs '85 ƒ 14.950
" ^^^mmm;Wm^^iÊéC ^.émMii^ : • f - ^ , . : . •
. .: .;• *
' • • ' ' •:;, •::, ,,^ÉÊlÊÈÈ±-'-- ' ^;: ,^..;^^^
Kadett 16 i autom 89 ƒ 22 950
Van particulier PORSCHE 924,
T
k
Porsche
924,
bj
'78
Kadett 1200 geel 82 ƒ 4950
eind '79. l.zgst APK '91.
Puntgaaf. Vrpr. ƒ13500
Seat Fura rood
'84 ƒ 4 950
-Noord Tel
ƒ 14.000. Tel 020-372875
02990-33606
Sierra 23 D blauw 86 ƒ 11 950
Schaafstraat 24, A'dam-N
Speciale aanb BIJNA NIEUW
Tel 020-361153
Ovic 15mj 1200 km 3 drs '90
• De autorubnek
Delftstraat 34 Haarlem
Pracht R 5 TL, '85, 7-'85, 72000 Express 1.1 '87 grijs kent.
„SHOWROOM" heeft
km, 100%, bl met, sunroof,32 000 km ƒ10250
een oplage van 730 000 ex
Tel. 023-319349.
prijs ƒ 7350 Tel 02975-69509 autoservice wetter 02907-6572.
Daihatsu Charade PS 9 '85
Luxe uitvoering Kl wit ƒ 6900
Tel 075-218035

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

Toyota

Fiat

Volvo

autolak

Algemeen

Volkswagen

Let op!
Groots

auto-festival
sporthal
Oostzaan

Ford

Peugeot

Van Vloten
Amsterdam

gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Tenminste, als het een Ford is. Want de
Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange
garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen.
Deze unieke garantie geldt overigens
voor elke personen- en bestelwagen van
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
zolang u de auto heeft.
Misschien toch iets om rekening mee
te houden als u een auto wilt kopen. Bij
de Ford dealer ligt een uitgebreide folder
voor u klaar, waarin alles uit de doeken
wordt gedaan.

REPARATIES
Service

LEVENSLANG
GEGARANDEERD

Openingstijden

Honda

*SHOWROOM1 De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Oplage 730.000 ex.
Elke week m Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

ZANDERS

ZET NU UW AUTO IN

HONDA HAARLEM

Hyundai

I

en krijg er van ons één cadeau!

Porsche

Isuzu

_^*m
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Renault

Lada
WESTDORP
vertrouwd en bekend adres
voor uw nieuwe of jonge LADA
Natuurlijk met echte BOVAG
garanlie en APK keuring 100%
financiering, v a ƒ 250 p m
Uit vooraad leverbaar
NIEUWE LADA 2105 1 2 ƒ 9 995
NIEUWE SAMARA 1 1 ƒ 13 995
OCCASIONS o a
1 x 1200 S 2 x stationcar,
1 x 2105, 3 x Samara
OCCASION VAN DEZE WEEK,
Stationcar 1 5 jan 86, ƒ5750
Adres verkoop
Adm de Ruyterweg 398
A dam, tel 020 825983
BONTEKOE AUTOBEDRIJF
LADA DEAt.ER
biedt aan APK gekeurd
2104 Combi
86/8750
2105 13
86 ƒ5250
1200 S
87/5250
1200 S
'88 ƒ 6750
Verrijn Stuart\\eg 6 Diemen
TEL 020992865

Lada
Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

Pracht R 5 TL, 7/'85, 72 00 km
100%, bl met, sunroof Pr
ƒ7350 02975-69509.

Renault 4 GTL, '83, nwe APK,
puntgaaf
ƒ 1950,-.
Tel..
02990-37825

RENAULr AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11.

Renault 5 GTL, '83, puntgaaf,
nwe APK, rijdt perfect, ƒ 2950,-.
Tel 02990-37825.

020-929548
LADA WETTER
Samara 13
'87 ƒ 10 250
Samara 13
'86 ƒ 8 250
Lada 1200 S
'85 ƒ 3 750
Lada 2105 15 GL'87 ƒ 7250
Lada 2105 1.3
'86 ƒ 6000
Lada 2105 12
'86 ƒ 5 750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907-6572

RENAULT 5 GTL'81, APK 7/90
Rijdt prima ƒ950 020-934030

Rover
Rover uw dealer, ook 800. De Oldsmobile Cutlass Brougham,
APK5-'91, LPG, als
nieuwe 200 nu aanwezig Gar 3-'80
Boom Aalsmeer 02977-25667 nieuw'ƒ4750 08373-15524.

Saab

Subaru

Saab 900 turbo '81, nwe APK,
radio/cass , zeer mooi, ƒ 4750,Tel 020-250096

HEERE B.V.

SUBARU

Te koop Lada 2105 13, 1977.
APK gek , 36 200 km, van eerT k Saab 900 Turbo, 5-bak, VOORJAARSAKTIE
ste eig ƒ 4 500
sch dak, sportv , ger mot, GRATIS PAKKET t w.v ƒ 1000
Tel 020-822717
APK 10-'90, vrpr ƒ3750
op alle nieuwe MINI Jumbo's
„SHOWROOM"
Tel 020-167744
Alle kleuren en types uit
Postbus 156,
voorraad leverbaar
1000 AD Amsterdam
Reeds va. ƒ250,- p. mnd
Zonder aanbetaling rijdt u bij
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
ons m een nieuwe MINI Jumbo.
v d Madeweg 23 bij Makro
Blasiusstraat 13-19, tel.
020-719154/6622204.
Lancia Thema 20 IE autom Lancia Thema Turbo ie Dec A'dam - 020 6686146
72 000 km m gar onderh Prijs '87, 1e eig Prijs ƒ22500 Off
ƒ18900 Tel 029085253bgg FORD DEALER DICK VISSER
020340129
BV Naarden 02159-47813

Seat

Lancia

Suzuki

Mazda
MAZDA 626 2L GLX bronski 626 2 drs coupé 5-'81, APK 12met b j 84 Autobedr J Wals, '90, LPG, 5 bak ƒ 1 975
02902 1697
tel 020-132857

Mercedes Benz
MERCEDES 230 CE, kleur wit,
el schuifdak, get glas, 1983,
org 104 000 km, schadevrij, 1e
eig , i p st ondh , pr ƒ 2 1 500
Tel 02946 3844 na 18 uur

Mercedes 280 SE, '82, autom
met zeer veel opties, in perf st
t e a b boven ƒ 14 500
Tel 020234738

5 Buick Super
1950

' Adverteren in SNöVmOöft/H* de slimste"
. manter orn uw auto te verkopen en er
éénxadeau te krijgen.SHOWROO(VI,de autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook ?n alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

GOED VOOR EEN AUTO

ik wil mijn auto verkopen en ik wil er pok best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
* onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaa"-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Stuur mij als cadeau het model nr.:
zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs
in. 6%
ex.
6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
ü1
£2
25,00
26,50
i3
4
38,16
36,00
|
49.82
47,00
61,48
58,00
6
73,14
7
69,00
84,80
80,00
8
96,46
91,00
9
108,12
102,00
10

Een auto cadeau!
Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats' '_
Startdatum*:
Telefoonnummer:

LUYKX BV
off. Suzuki dealer
Biedt aan'
Swift GTi, sunroof, sportvelg., zwart met
Swift GTi, wit, 22 000 km
.
Swift 1 3 GLX, 5-drs, blauwmet ,26 000 km
Alto automaat, grijs met, 24 000 km. wis-was
Diversen Alto's van '84 tot '88

'89
'88
.'87
.'87

ƒ21 250
ƒ 19 500
ƒ 14 500
ƒ 11 250

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp.
tel: 02968-94330

_

. * U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
.Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
afgeven bij het Parpol, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kanookbij de volgende Weekmediakantoren:Amstelveen, Dorpsstraat 54- 56;Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
~_•

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
.

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

Het weer zat die zaterdag
mee. Bij de Zaanbocht in
merveer had de Stichting
Behoud van Authentieke
Stoomvaartuigen en Motorsleepboten een aantal schepen
bij elkaar gebracht. Op de
Hugo (1929-heden), de enige
stoomboot van het gezelschap,
kon het publiek bij een eenmalige donatie van vijf gulden een
rondvaart maken. Gineke van
der Putten stapte voor de ATVpagina aan boord en vernam
dat het varend houden van deze.
museumstukken heel wat problemen geeft.

ff 'Dat dit nog bewaard is gebleven, wat is dat mooi!'

Eigenaar van de Hugo is de heer
De Leeuw uit Zaandam. Hij heeft
zich aangesloten bij de stichting die
bestaat uit driehonderd eigenaars
van motorsleepboten en vijfentwintig bezitters van stoomvaartuigen.
Het merendeel van die vaartuigen is
in particulier bezit, een klein aantal
behoort toe aan de scheepvaartmusea in Amsterdam en Rotterdam. In
het vooronder van de Hugo vertelt
Frank Boom, de beheerder van de
afdeling stoomvaartuigen, over de
stichting en het mooie van stoom.
„De stichting bestaat nu tien jaar.
Zij is een bundeling van de Vereniging Stoomvaart en de Werkgroep
Sleepboten. Het bestuur van beide
verenigingen bestond in feite uit dezelfde mensen. Toen hebben we op
een gegeven moment besloten om
samen te gaan in een stichting om
het bestuurlijk wat makkelijker te
maken. Voordat er sprake was van
een vereniging werd er helemaal
niets georganiseerd. Er waren zes
boten in Nederland en daar werd
alleen in de vakantie een keer mee
gevaren. Meedoen aan evenementen, dat was er toen nog helemaal
niet bij."
En dat is nu
juist het doel van —
de stichting: zorgen dat de schepen tijdens evenementen kunnen
varen.
Frank
Boom:
„Als een particu- «™
lier daar allemaal achteraan moet, dan werkt dat
niet. Er moet een organisatie zijn die
een heel programma aan kan bieden, afspraken maakt en zorgt dat er
geld op tafel komt."
Voor het behoud van de schepen is
het heel belangrijk dat ze blijven varen. Anders gaat de ketel roesten en
als die het begeeft, is het met het

'Museumstukken' varen onder stoom
Voor de rondvaart op de Hugo
wordt een eenmalige donatie van vijf
gulden gevraagd. Hoe zit dat? „Officieel mogen wij nooit met betalende
passagiers varen, want wij vallen
niet onder de scheepvaartinspectie.
Dan moeten we aan zoveel eisen voldoen dat alle schepen verbouwd
zouden moeten worden. En dat betekent helemaal niet meer varen. Vandaar die donatie. Dat mogen we wel
doen als stichting. Het noteren van
de adressen is een formaliteit. We
doen er verder niks mee."
Worden er geen nieuwe donateurs
geworven? „Dat wordt wel eens gedaan, maar dat loopt niet. In wezen
kunnen we het nu ook doen, de pas-

stoomschip gedaan. „Er hangt echter wel een prijskaartje aan. De schepen varen dan ook in principe alleen
maar als er voor betaald wordt. Het
gaat dan puur om vergoeding van de
stoomkosten. Die belopen op een
dag zo'n tweeduizend tot vijfentwin-

beginnen met opstoken. Van 's ochtends vroeg tot je naar je bed gaat,
blijf je hout op dat vuur gooien, want
heel zoetjesaan moet het water in de
ketel opgewarmd worden."
Er gaat ook veel geld zitten in het
onderhoud, de ketelkeuring door
het Stoomwezen
elke twee jaar en
het havengeld.
Dat is voor de eigenaren
een
dure grap. Frank
Boom vindt dat
eigenlijk niet te«•• recht: „Er zijn
geen subsidieregelingen. Als iemand een oud huis in
Zaandam zou kopen, wordt er een
subsidiepot opengetrokken, maar
niet voor oude schepen. En dat terwijl het eigenlijk museumstukken
zijn. Twee jaar terug zijn er drie
schepen verkocht, alleen maar omdat het geld op was. De eigenaar van
Hugo heeft het schip gekocht terwijl
het al afgekeurd was."
„Om te mogen varen moet de ketel
goedgekeurd zijn door het Stoomwezen. Als de ketel afgekeurd wordt,
is dat een groot probleem, want voor
een nieuwe ben je zo vijftigduizend
gulden kwijt. Uit pure liefhebberij
heeft hij het schip gekocht, zonder
te weten in wat voor slechte staat de
ketel was. Hij heeft er toen al zijn
tijd en geld ingestopt om het schip
weer in de vaart te krijgen."

'Als wij willen varen, moeten
we twee dagen tevoren beginnen
met opstoken van de ketel'
tighonderd gulden." "Wat wij er aan
tijd en energie insteken is allemaal
liefdewerk-oud papier. Een stoomschip is heel arbeidsintensief. Als je
met een motorboot om twee uur wilt
gaan varen dan wacht je gewoon tot
twee uur, je drukt op een knop en
dan vaart ie. Als wij willen varen
moeten we twee dagen van te voren

Een belangrijke bezigheid van de
stichting is nu dan ook om toch op
de een of andere manier te proberen
geld los te krijgen van de overheid of
het Prins Bernhardfonds. Daar is
men vijfjaar geleden mee begonnen,
sinds kort in samenwerking met de
Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV) om een beetje sterker te

staan. Tot nu
toe zijn echter
alle verzoeken
om subsidie afgewezen.
Dat
komt mede, zegt
Frank
Boom,
doordat het particulier initiatief
is. „Daar zijn ze
een beetje huiverig voor. Want
als je zo'n dikke
tienduizend gulden
subsidie
krijgt, verkoop
je misschien wel
meteen je boot
en steekje dat geld in je zak. Maar de
mensen die een schip hebben, zijn
helemaal niet van plan het te verkopen."
„En waarom denkt de gemeente
nooit eens aan een gratis ligplaats
voor iemand die zo'n schip in de
vaart weet te houden door er- zijn
hele ziel en zaligheid en zijn laatste
spaarcentjes in te stoppen? Want
het zijn geen rijke mensen. Ze vinden het leuk en beginnen er aan. En
dan vind ik het eigenlijk een beetje
belachelijk dat er vanuit de overheid
helemaal niet op gereageerd wordt."
De stichting heeft wel donateurs.
Die betalen vijfenzeventig gulden
per jaar en krijgen daarvoor het blad
van de stichting toegestuurd. „Dat
gaat over de stoomvaart en de motorsleepboten. De evenementen
staan erin en mensen kunnen er dingen te koop in aanbieden. Of ze sturen oude foto's op, soms van schepen waarvan ze willen weten wie de
eigenaar was. Daar komt altijd een
reactie op." Het blad kost echter
meer dan de donateurs betalen, dus
daar wordt de stichting ook niet rijk
van.

worden'." Het enthousiasme van de
mensen is een van de belangrijkste
drijfveren voor Frank Boom om het
werk te blijven doen. „Ik heb zelf
nooit gevaren, maar mijn familie
wel, mijn grootvader en mijn broers.
Als het water eenmaal in je zit, blijf
je er door geboeid. Ook nog eens de
combinatie met stoom, waar ik hélemaal gek van ben. We hebben wel
mensen in de machinekamer gehad
die gewoon met tranen in hun ogen
stonden te kijken van 'jeetje, dat dat
nog bewaard is gebleven, goh wat is
dat mooi!' "
Waarom heeft hij zelf eigenlijk
geen stoomschip? „Ik heb er de tijd
niet voor. Ik kan het me niet veroor-

30.000 auto's
De grootste parkeerplaats van Europa is te vinden in het Amstcrdamse Westelijk Havengebied.
Nissan heeft er 30.000 gloednieuwe
auto's staan. Everhard Hcbly bericht er volgende week op deze
ATV-pagina over.

Lipverzorging voor strand
Speciaal voor de zomer creëerde
Cutex zes modieuze lipsticks die
zowel UV filters als vitamine E
bevatten. De lippen zien er dus
flitsend uit en worden tegelijkertijd beschermd tegen de invloeden
van zon, wind en zeewater. De lipsticks met beschermingsfactor la
beschermen de lippen tegen de
schadelijke effecten van ultraviolette zonnestralen. De aanvullende vitamine E zorgt voor een
maximale vochtvasthoudende en
beschermende werking. De Sunsitive Lipsticks kosten ƒ 7,95 en zijn
verkrijgbaar bij de drogisterij.

Nieuwe Kruimeldief
Er is een nieuwe kruimeldief op
de markt. Black & Decker brengt
een apparaat uit dat nu ook water,
dranken en andere vloeistoffen
kan opzuigen. Het artikel wordt
gelanceerd onder de naam PoverPro DB 3500. Het royale reservoir
is evenmin bang voor nattigheid,
want men kan het zo afspoelen
onder de warme kraan of reinigen
in de vaatwasser. De adviesprijs is
ƒ129,- (incl. één jaar garantie).

sagiers vragen donateur te worden.
Maar dat schept zoveel verplichtingen. Mensen die geïnteresseerd zijn
doen het uit zichzelf wel. Er is altijd
wel een aantal mensen bij van wie je
ziet dat ze belangstelling hebben.
Die krijgen na eenjaar een briefje: 'U
hebt meegevaren en misschien vindt
u het leuk om donateur te worden'
en dat werkt veel beter dan wanneer
je nu gaat roepen 'u moet donateur

loven om zomaar een paar dagen
weg te gaan. Voor Sail doe ik dat wel,
maar als je eigenaar bent, houdt het
niet op met evenementen. Dan moet
je er al je tijd instoppen. Ik vaar wel
in mijn vrije tijd, maar dan in zo'n
witgeschilderd ding, een plezierboot. Dit is veel leuker."
Stichting tot behoud van authentieke
stoomvaartuigen en motorsleepboten, postbus 150, 1530 AD Wormer, tel. 075-176749

Kaas van Becel

(ADVERTENTIE)
KOMPLETE SLAAPKAMERS *
CT

'Becel Goud' is het 9e produkt in
de linolzuurrijke reeks van Becel.
Het produkt bestaat uit een natuurgerijpte jong belegen 48+. De
kaas heeft, aldus de fabrikant, een
gunstige vetzuursamenstelling:
ruim de helft minder verzadigd
vet dan traditionele Goudse kaas,
namelijk slechts 28% en minimaal
40% linolzuur. Hij wordt op dezelfde wijze gemaakt als Goudse kaas.
Het melkvet wordt echter grotendeels vervangen door plantaardige
olie. 'Becel Goud' is voorverpakt
verkrijgbaar in platte stukken van
ongeveer 400 gram en kost ƒ 7,40
per stuk.

Fiat breidt serie
uit met Croma SX
o De Italiaanse designer Carlo Bartoli tekende voor Trendhopper de vouwstoel Sophia

Zonnehoed uit polstasje
-» SaHNVMJVVIS 3131illAIO>l

SONIHJSXOa •* N 3 SS VII IV^

Electrolux maakt
koelkast voor auto
De 'woonwinkels' van Trendhopper kunnen zich in een toenemende populariteit verheugen. De formule heeft veel weg van
Ikea, hoewel de meubels over het algemeen wel iets duurder
zijn.
De nieuwe collectie van Trendhopper bestaat uit een paar zeer opmerkelijke meubels. Eén van de grappigste uit de collectie is de stoel Sophia. Deze
kleurrijke vouwstoel heeft een fraaie, voorgevormde, rug en een royale zit.
Het frame draagt de solide kunsstof zitting en de pnbreekbare kunststof
rug. De zit is altijd uitgevoerd in zwart, terwijl de rug leverbaar is in mint,
kobalt, tomaatrood en zwart. Het frame is zwart of chroom. De stoel kost
ƒ198,-. Behalve de stoelen presenteert Trendhopper de zitgroep Jeans.
Sinds de jaren zestig is blue denim, of te wel sprjkerbroekenstof, niet meer
weg te denken uit de basisgarderobe van elke Nederlander. Naast de
kleding zien we de stof nu ook veelvuldig terugkomen in meubels, zoals
deze bank. Zitgroep Jeans bestaat uit meerdere banken, die ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn. De romp is opgebouwd uit spaanplaat en beukenhouten regels. De ondervering is van een hardstalen zig-zagvering. Terwijl de
zitting verder is voorzien van koudschuim, een hoogwaardig polyether. De
rug is voorzien van verende singels en polyether. Zitting, rug en armleuningen zijn afgedekt met dacron en vervolgens gestoffeerd met ijzersterke
jeans, de denim is voorgewassen en voprgekrompen.
De 3-2 combinatie komt op ƒ 1.598,- en is leverbaar in blue, washedblue en
black denim.
Voor telefonische informatie of verkoopadressen kan men de Trendhopper-infolijn bellen, tel. 033-942227.

• 2-zitsbank Jeans in eigentijdse denim met rechts een eigenwijze zak

Het interieur van de nieuwe Croma

sen beide voorstoelen,
Fiat heeft de
speciale bekleding op
Croma-serie uitgevloer en deuren, het bebreid met het mokende Fiat Automatic
del, de Croma SX.
Heating System, getinDeze auto is geba^
te ramen rondom en
seerd op de twee lizonneschermen voor de
ter Croma i.e. benziachterruit.
neversies,
maar
Motorisch zijn er
geen verschillen tussen
wordt gekenmerkt
door een bijzonder complete de Croma SX en de andere Croma
2.0 liter-modellen. Vanzelfsprekend
standaarduitrusting.
De Croma SX wordt uitsluitend
geleverd in een metallic lak, naar
keuze licht- of donkergrijs, licht- of
donkerblauw en zeer donker grijs.
Onder de voorbumper zijn breedstralers aangebracht, de beide buitenspiegels worden van binnenuit
electrisch versteld en zowel grille
als buitenspiegels worden meegespoten in de kleur van de carrosserie. Aan de achterzijde vallen de verchroomde uitlaatpijp en het SX-typeplaatje op, terwijl de wieldoppen
ook van nieuw ontwerp zijn.
Ook het interieur wijkt aanzienlijk af: zo heeft de Croma SX standaard een lederen stuurwiel, een in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel, een lederen hoes om de versnellingspook, een armleuning tus-

De Croma i.e. SX

is ook de Croma uitgerust met een
geregelde drieweg katalysator, taezine-inspuiting en lambda-sonde.

Vooral wanneer men op vakantie
gaat en lange ritten maakt, wordt de
automobilist en passagier vaak gekweld door dorst. In de auto snak je
naar een koele dronk, terwijl je
hoogstens een paar lauwe blikjes
frisdrank voor handen hebt. Electrolux heeft voor dat probleem een
oplossing gevonden: de autoCool.
Dat is een speciaal koelkastje voor
onderweg, eenvoudig in te bouwen
in elk merk auto. Ondanks zijn kleine formaat heeft de autoCool een
royale inhoud van 4,5 liter. De koelkast is 190 mm diep, 215 mm breed
en 355 mm hoog. De autoCool wordt
compleet met installatie- en bevestigingsmaterialen geleverd en kost
ƒ 699,-.
Voor meer informatie: Electrolux,
tel. 01720-80555.

Tijdens zomerse dagen zoeken
veel mensen de zon op, gaan naar
het strand of genieten van hun
tuin. Zonlicht kan hinderlijk
warm en lastig zijn als je rustig
een boek wilt lezen of van het uitzicht wilt genieten. De zonnehoed
biedt vaak uitkomst. De firma
Verta in Vught heeft een nieuwe
opvouwbare zonnehoed gemaakt.
In een klein rond tasje met handgreep bevindt zich een forse hoed.
Als de rits opengaat springt de
hoed er bijna vanzelf uit en kan
direct op het hoofd worden gezet.
De brede rand beschermt schouders en gezicht tegen felle zon.
Een lint zorgt ervoor dat de hoed
niet kan afwaaien. De hoed is in
vele aantrekkelijke kleuren verkrijgbaar, zowel effen als gestreept. De hoedjes kosten ƒ 14,95
en zijn te bestellen via Verta, tel.
073-579130.

Mazda vernieuwt RX-7 Turbo II
Auto Palace
De
Binckhorst introduceert de nieuwe Mazda RX7, modeljaar
'90, op de Nederlandse
markt. De RX7 wordt nu uitsluitend nog
met turbomotor geleverd.
De vernieuwde Mazda RX7 Turbo II heeft een bijzondere bediening en vormgeving. Het uiterlijk ig ten opzichte van het vorige model
opgefrist en voldoet nog meer aan de hedendaagse eisen
van een sportauto.
De coupe-versie is nu standaard uitgerust met een
electrisch bedienbaar schuifdak. Verder zijn de bumpers en lampen aan de voor- en achterzijde opnieuw
ontworpen. De spoiler op de achterzijde van de coupé
heeft een nieuwe vormgeving. De auto heeft lichtmeta-

len velgen. De leren bekleding
van de kuipstoelen behoort tot
de standaarduitrusting. Het verstelbare stuurwiel is ontworpen met het oog
op veeleisende
rijprestaties in
combinatie met
optimale afleesbaarheid van het
gecentraliseerde
dashboard. Het
stuurwiel,
de
handrem en de greep van de versnellingspook zijn alle
in leer uitgevoerd. De Mazda RX-7 heeft toerental-afhankelijke stuurbekrachtiging. De coupé-versie is standaard uitgerust met air-conditioning. De Mazda RX-7
Cabriolet wordt reeds, op speciale aanvraag, in Nederland geleverd sinds februari 1989. De Cabriolet heeft een
electrisch te bedienen dak, dat volledig kan worden
neergeklapt. De verkoopprijs van de Mazda RX-7 Turbo
II coupé bedraagt ƒ 103.139 incl. BTW. De prijs van de
cabriolet-uitvoering is ƒ 123.610 incl. BTW.

Holland fietsroute
De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben ter gelegenheid van
hun 150-jarig bestaan een speciale
fietsroute uitgezet tussen de provincie-hoofdsteden Den Haag en
Haarlem. De Holland Route, gerealiseerd in samenwerking met de
ANWB, is 99 km lang. Het is een
rondrit vanaf het provinciehuis in
Den Haag naar dat in Haarlem en
terug naar Den Haag, via de duinen en langs landgoederen, monumenten, natuur- en recreatiegebieden. Men kan de route op elk gewenst punt beginnen. Van de Holland Route is een folder verschenen met een routebeschrijving.
Deze folder is op werkdagen van
10 -12 uur telefonisch aan te vragen bij bureau Voorlichting van de
provincie, tel. 023-144400. Daarnaast kunt u hem schriftelijk aanvragen bij Postbus 123, 2000 MD
Haarlem.

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 17 MEI 1990

02507

10

De Hema laat u alvast even
wennen aan de opruiming,

13796

bezorgen
pizza s
Pizzeria Restaurant

RiMINI
W!J VIEREN ONS ÉÉNJARIGE BESTAAN
MET EEN HÉÉL SPECIALE AANBIEDING
Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u gratis een

Hferfles „Chiant." wijn
bij een bestelling van tenminste
ƒ45,-

BOULEVARD BARNAART 20 ZANDVOORT
Geopend van 16.00-22.00 uur, 's maandags gesloten.

DROGISTERIJ

1 mei wordt weer
aangevangen met golf-instructie
voor beginners op het binnenterrein
van Sportfondsenbad Schalkwijk
aan de Zwemmerslaan
ƒ 15,- per 30 min.; ƒ30,- p. uur

Inl.: C. VISSER,
02507-14614 (na 20.00 uur)

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

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

Y. FLEERS, 02507-15088

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Herenmode
Sweatshirts
Pullovers

40.-§5r- t/m 50-.- 40.-t/m 50.-

KLadermode
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.
KAMPEERAUTO'S
Als u de camper zelf
NORCAMP CAMPERS
afbouwt kunt u bi] onze
worden gemaakt op elke
shop of via onze nieuwe
auto voor iedere beurs
postorder-afdeling de
standaard, maar ook
maatwerk naar eigen idee. benodigde onderdelen en
Ook casco's kunt u bij ons mbouwapparatuur
bestellen.
bestellen voor elk type
U kunt onze catalogus
chassis-cabine in iedere
bestellen door ƒ7,50 over
maat en vorm die u wilt
te maken op onze
Uitgevoerd m een uniek
girorekening 694609 t n.v.
sandwich paneel De
NOREXCO n.v.
Norcamp is ook te huur
Amsterdam.
voor max 6 personen.
Onze shop is geopend van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00
uur, za van 1000 tot 16.00 uur.

NOREXCO N.V.

Asterweg 5, 1031 HL Amsterdam Tel. 020-322203

Sweatshirts
Div. soorten jeans ^ar^t/m .44^5" 25.-t/m 35.Rokjes
23^5 t/m 3-tr?^
20.

Wij zijn
dagelijks
geopend voor
in-en verkoop,
ook voor
inzending
goederenveiling.

Jacks

Jl^rT^rt/m^er- 35.- t/m 50.

Babymode
Jasjes

2335 t/m 3&T5 20- t/m 30.-

Echtpaar

zomerhuis of
etage
te huur tot ƒ1000,-.
Tel. 071-141721.

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

TE KOOP
AANGEBODEN

KERKDWARSPAD 7

Interesse?
Bel dan 02507-14534 en vraag naar de heer J.
A. Dorsman.

ƒ 125.000,Karakteristiek woonhuis in centrum dorp, tuin o.h. zuiden. Zomerhuis. Woonkamer, hobbykamer, 3 slaapkam., badkamer m. ligbad, vliering.

ƒ 215.000,STATIONSSTRAAT 15
Ruim woonhuis in centrum dorp gelegen. Kamer en
suite, moderne keuken, 4 slaapkamers. Mogelijkheid
voor pension.

ƒ 225.000,NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

PAKVELDSTRAAT 34

10.-

Het comité Viering Nationale
Feestdagen Zandvoort dankt allen,
die de viering van Koninginnedag
en Bevrijdingsdag mede hebben
mogelijk gemaakt.
Gemeente Zandvoort - Politie Zandvoort. Stichting Holland Casino's.
Grand Dorado. Elysée Beach Hotel.
Febo. McDonald's. Broodje Burger.
Snack Restaurant Jan. Hotel Triton.
De Grolsche Herberg, Wageningen.
Rijwiel Toer Club Olympia. Gemeenschapshuis. Cultureel Centrum, 't
Kinderwinkeltje. Zandvoorts Mannenkoor. Zandvoorts Vrouwenkoor.
Music All In. ZAMOR. Folklorevereniging De Wurf. Rabobank. Scouting Willibrordus. Scouting De Buffalo's. Fa. Stentor. Stichting Samenwerkende Korpsen. Fa. Pel. Zandvoprts Nieuwsblad. Duivensportvereniging Pleines. De Zandvoortse bevolking.

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS

Vrijstaand woonhuis in centrum dorp. Bouwjaar 1979.
6 kamers. Moderne open keuken, badkamer met ligbad, zolderberging.

ƒ 295.000,-

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023-261230
TELEFAX 023-274785

VINKENSTRAAT 46
In rustige buurt nabij zuid-duinen halfvrijst. woonhuis
met garage en schuur. Tuin o.h. westen. Kameren-suite, 4 slaapkamers, zolder.

ƒ 337.000,GASTHUISSTRAAT 4

Dr nieuwe medc\\crk(bt)ers zullen samen met een aantal
collega's zorgdragen voor de interne en externe verzending
\ a n post, het frankeren en sorteren hiervan. Tevens zullen
zij de post, advertentiematenaal, foto's, etc. ophalen en
wegbrengen.

In het stille hart van Zandvoort. Vrijstaand romantisch
woonhuis aan rustiek pleintje, bouwjaar 1978. 5 kamers, woonkeuken, garage.

ƒ 365.000,Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

JULIANAWEG 1 A
Karakteristiek royaal huis, goede st. v. onderhoud,
tuin, schuur. In groene deel van Zandvoort. 6 kamers,
garage en fietsenberging.

ƒ 395.000,-

ƒ 295,maat gesneden.
Prachtige l pers.

Het salaris bedraagt minimaal ./ 1.142,50 en maximaal
/ l 370,00 bruto per maand.
Uu schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat
150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevrouw
G. A. Zantinge, personeclsfunktionans, onder vermelding
van GZ/90.23.
De sluitdatum van deze procedure is 26 mei 1990.

3.14^55.- t/m 10.-

Div. haardips
Herennemen

Zandvoort - Passage 11
In ons jonge team is plaats voor
een

part-time postkamer
medewerk(st)ers

De postkamer medev\erk(st)ers werken afwisselend m week
l van woensdag tot en niet zaterdag en in week II op
maandag en dinsdag. De werktijden zijn van 09.00 uur tot
16.30 uur, onderbroken door een pauze van 3 kwartier. Op
zaterdag wordt tussen 07.00 uur en 09.15 uur gewerkt.

•%:- en &?5l.-eii

Div. baarkammen

Royale zonnige bovenwoning nabij het centrum dorp.
4 kamers, grote zolder met mogelijkheid voor meerdere kamers.

van ongeveer 19 jaar die ons
gaat assisteren bij diverse werkzaamheden.
Durf jij wat verantwoording aan
en beschik je, naast enthousiasme, over een Havo- of Meaodiploma.

Voor de postkamer, een afdeling van het bedrijfbonderdccl
Algemene Zaken, zoeken wij vooralsnog voor de periode
van l J.ur, t\vee

Voor deze functie denken wij aan kandidaten (liefst
\\oonachtig m Amsterdam) in de leeftijd van 20 tot en met
45 |aar. die Amsterdam en omgeving goed kennen en in het
be?it zijn van rijbewijs B.

34r75 25.-?§:- 65.-99:- 75.2ér?3 20.-

Accessoires

Dorsman
Assurantiën
ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER

Tel: 32507-14764

is de uitgcctster van de dagbladen Het Parool, Trouw,
de Volkskrant en de Weekmedia-bladen.

15.-t/m 45.20.- t/m 3020.- t/m 45.45.2Ar?ü t/m 39^5- 20.- t/m 30-

DR. C. A. GERKESTRAAT 23 RD

gSazenwasserij

PERSCOMBINATIE

Blouses
T-shirts
Pullovers
Pantalons
Vesten

Kinder-joggingbroeken
Joggmgbroeken voor volwassenen
Kinder-tnlobalpakken
Tnlobalpakken voor volwassenen
Gymschoenen

Fa. Gansner & Co.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Meldt u zich nu in mei nog aan, dan
worden uw ramen de tweede keer
gratis gedaan.

Damesmode

Sportkleding

HEMADe normaalste zaak van de wereld,.

Inl. 12164
Gasthuisplein

middelbare leeftijd,
zoekt v.d. mnd. juli en
aug.

20.15.15.30.15.-t/m 20.-

Babypakjes
Sweatshirts
Truitjes
Overall
Pantalonnetjes

makelaar/ o.g.
cxr/urantien

matras

ƒ BS.-.

ƒ 9.95. WM
ten nipulwln

Gordijnentroothandel

' DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 - *'dam
tel. 020-220931.

WAARBORGGARANTIE
Showroom atelier labrikaee.
Ampérestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

NVM
MAKELAAR

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614

Burg. Engelbertsstraat 84: Benedenwon met achterpl en
achterom. Ind entree, gang, woonk m open haard, open
keuken met mb app , slaapk. met wastafel, douche, toilet
Vrpr. ƒ140.000,- k k.
Burg. Engelbertsstraat 78: Vnjst. won , 2 schuren, veel glasm-lood ramen Ind : entree, hal, toilet, doorzonk (30 m2), open
haard, keuken, 1e et 3 slaapk met wastafel, douche, c v
Vrpr ƒ219.000,- k k
Piet Lelfertsstraat 40: Tussenwon. met voor- en achtertuin en
achterom, opp 169m2 Ind entree hal, toilet, ruime woonk.,
keuken, kelderk , 1e et 3 slaapk., badk (douche, wastafel),
vliering bereikb via vlizotrap, c v. Vr pr. ƒ 225 000,- k k
Burg. van Alphenstraat 59/4 Luxe 3/4-kamerhoekapp op 1e
et, balkon z/o, garage Ind.: entree, ruime hal, toilet, gr. keuken met mb app , 2 slaapk , badk (douche) Serv k ƒ 375,pm Vrpr. ƒ178.000,- k k
Burg. van Fenemaplein 4/8:3/4-kamerapp op 4e e t , uitz op
zee en dorp. Ind.. entree, hal, gr. woonk m open haard, 2
slaapk., keuken met inb app , toilet, badk (ligbad, wastafel),
serv k. ƒ 400 p m Vr pr. ƒ 225 000,- k k

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G,
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644
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Meest spannende uurtjes voorbij

Mariaschool
zeventig jaar
ZANDVOORT - Precies
zeventig jaar geleden werd
de eerste steen gelegd voor
de Mariaschool, voor het
voormalige schoolgebouw
aan de Koninginneweg. Dat
feit is deze maand op bescheiden wijze gevierd.
Die eerste steen werd geplaatst door pastoor M.C.M.
Bohl, zo valt te lezen op de plaquette in de hal van het voormalige schoolgebouw. Dit gebouw
van de 'R.K. Byz. School L.O.'
was ontworpen door architect
Pierre Cuypers en gebouwd
door de firma Corn. Slegers. Opzichter was D. Amesz. jr. Zeventig jaar na dato is het in gebruik
bij kunstenaars, die er hun atelier hebben. De leerlingen zijn in
1954 verhuisd naar hun nieuwe
onderkomen aan de Prinsesseweg.
Het ontstaan van de school
werd herdacht tijdens een feestelijke avond met allerlei oud-Hollandse spelletjes als busje-wip, steltenlopen en ezeltje-prik. Daarnaast was in de hal
een tentoonstelling ingericht
met oude stempeltjes (voor als
je je les goed geleerd had) en
allerlei oude lesboeken waaronder de serie 'Voor school en
huis' met versjes van Anna Sutorius. Over vijf jaar komt er
overigens een groot feest, aldus
Marja Snijders Blok.

)ieven gepakt
ZANDVOORT - Twee Amsterdamse jongens zijn vorige week donderag aangehouden wegens diefstal
/an een snorfiets. Deze was kort
aarvoor gestolen uit de Marnix van
it. Aldegondestraat. Beiden zijn
•oor verhoor ingesloten.

• Leerlingen van de Gertenbach Mavo in diepe concentratie bezig met hun eindexamenopdracht natuurkunde.

Dat neemt niet weg dat die groei
op zijn minst opmerkelijk is te noemen. Het aantal leerlingen op de basisscholen nam de afgelopen jaren
'ver het algemeen juist af. Dat is
liet zo vreemd als men bedenkt dat
iet 'geboortecijfer' na 1970 bijna tot
de helft is teruggelopen. Rond 1970
aedroeg het aantal pas geboren kinderen dat jaarlijks werd ingeschreongeveer 200, in 1984 (het 'diepjepunt') was dat nog maar 101.
Sindsdien is het weer gestaag opge'open tot 149 in 1988, hetgeen voor
romende jaren een groeiend aantal
'eerlingen betekent. Vorig jaar daalde het cijfer echter weer tot 120. In

Aanrijding
ZANDVOORT - Op de Burgemees:er van Alphenstraat ontstond vorige
week woensdag omstreeks 15 uur
een aanrijding tussen een 25-jarige
Zandvoortse bestuurster van een
personenauto en een 21-jarige moorrijder uit Beverwijk. De motorrijoer werd per ambulance met een geneufde enkel naar het ziekenhuis
[ebracht.

Waterstanden
'atum

HW

23 mei
02.49
24 mei
03.37
25 mei
04.21
26 mei
05.05
27 mei 05.51
mei
06.38
29 mei
07.36
mei
08.35
mei
09.45

LW HW

10-44
11.40
12.25
00.46
01.35
02.26
03.16
04.00
04.56

LW

15.15 23.05
16.03 23.45
16.47-.-17.37 13.25
18.26 14.20
19.1815.05
20.16 15.54
21.16 16.45
22.09 17.54

Vaanstanden: 31 mei EK 10.11 u.
°oodtij: l juni 23.20 u. NAP+53cm

Foto: Bram Stijnen

op prijs gesteld. De diploma's worden op 13 juni tijdens een
ZANDVOORT - Op de Gertenbach Mavo aan de Zandvoortse- toen bijzonder
bijeenkomst uitgereikt.
laan is afgelopen weken hard 'geblokt'. Vijfendertig leerlingen feestelijke
Hoe het examen bij de eindexamenkandidaten is gevallen? "Ik heb erg
kwamen op voor het eindexamen, afgelopen dinsdagmiddag wisselende
gehoord", aldus Hokke. "Aardrijkskunde en Nederkwam er een eind aan de - ongetwijfeld - meest spannende uren. lands-vielenreacties
voor de meesten wel mee. Ik vond ook zelf Nederlands, mijn
eigen hoofdvak, goed te doen. Maar Duits en Economie bijvoorbeeld waren
volgens sommigen erg pittig".
Maar uiteraard blijft het natuurlijk nog spannend tot de uitslag er is. Die
De meeste leerlingen bleven er kennelijk kalm onder. "Over het algemeen
wordt op 7 of 8 juni door directeur Gerard Hokke persoonlijk bij de kwamen zij vrij rustig naar het examen toe", bevestigt Hokke. "Ik heb wel
leerlingen thuis gebracht. Vorig jaar had hij dat ook al gedaan, dat werd eens nerveuzer examenkandidaten gezien".

ZANDVOORT - Het zeventigjarig jubileum van de Maria;chopl kan dit jaar gevierd worden met het grootste aantal
leerlingen dat de school sinds lang heeft gehad. "We zitten
Lekker vol", vertaalt schooldirecteur Marja Snijders Blok de
dtuatie. Ook op andere scholen is sprake van groei, op een
>nkele andere verkeert men nog enigszins in de zorgen.

Opmerkelijk
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Vergunning
surfschool
nu definitief

het verleden heeft ook meegespeeld
dat een aantal leerlingen in Aerdenhout of Haarlem op school ging.
Op de andere scholen zijn de ontwikkelingen erg verschillend. Op de
Oranje Nassauschool doet zich vrijwel een zelfde groei voor. "Wij hebben genoeg leerlingen", concludeert
directeur De Vries dan ook. Op de
Beatrixschool en de Plesmanschool
is sprake van een lichte groei, van
gemiddeld ongeveer vijf a zes leerlingen. Vooral op scholen van deze
geringe omvang kan dat erg prettig
zijn, omdat dat op den duur kans
geeft op een extra leerkracht.

Optimistisch
Op de Nicolaasschool schijnt zich
een vergelijkbare toename van het
leerlingenaantal voor te doen. "We
zijn optimistisch gestemd", zegt onderwij zer Ardi Henneman, kijkend
naar het aantal aanmeldingen. "Het
belooft veel goeds".
Op de Plesmanschool heeft men
wel iets gemerkt van de woningbouw in de omgeving, al was dit niet
spectaculair. "Het Karel Doorman
project heeft geen hausse van leerlingen gegeven", aldus Cobie Grimbergen. Van de bebouwing van de

Zandvoortmeeuwen terreinen verwacht zij meer.
De Van Heuven Goedhart in Zandvoort-noord merkt nog het meest
van de nieuwbouw dichter bij het
centrum. Daardoor vertrekken jonge gezinnen uit nieuw-noord. Een
andere oorzaak daarvan is dat er
voor velen - vooral jongeren - geen
geschikte woonruimte te krijgen is.
Van veel gezinnen die er al lang wonen, ontgroeien de kinderen de basisschool.

Vergrijzing
Kortom, de buurt vergrijst in dat
opzicht sterk. "Er komt minder in
dan eruit gaat", aldus directeur Gerard van de Laar. Vorig jaar had de
school zo'n tien leerlingen meer dan
dit jaar. Het aantal schijnt zich nu
echter gestabiliseerd te hebben, dat
betekent dat men nog over een gelijk
aantal, leerkrachten kan beschikken. "Maar 1991-1992 wordt een belangrijk jaar", aldus Van de Laar.
Op de Hannie Schaftschool, gelegen pal naast de Mariaschool, is de
situatie 'stabiel', aldus directeur Nijboer. "Dit zal wel zo aanhouden",
verwacht hij. "Ik maak me echt geen
zorgen dat we kleiner zouden worden". Hij wijst erop dat de grote
'klap' al een paar jaar geleden is gevallen, de leerkrachten hebben inmiddels geleerd flexibel met combinatiegroepen overweg te kunnen.
Het enige probleem is vervanging bij
ziekte, maar dat geldt voor meerdere groepen.

Burgemeester hapt toe
ZANDVOORT-"Ik
kan me minder
leuke
dingen voorstellen dan
het keuren
van een haring. Ik voel
.me dan ook
zeer vereerd
en de kwaliteit is uitstekend."
Zo reageerde
burgemeester Van
der Heijden
gisterochtend om half
tien, toen hij
de
eerste
nieuwe haring in Zandvoort kreeg
aangeboden
van An en
Arie Koper
van
het
Raadhuisplein.
Het toegestroomde publiek moest ook de rest van het raadhuispersode eetlust bedwingen totdat Zand- neel getrakteerd op deze Hollandvoorts eerste burger zijn goedkeu- se lekkernij.
Foto: Bram Stijnen
ring had gegeven. Daarna werd

De strijd tegen de horeca-vergunning van Klijn is gestreden. De laatste instantie waar de strandpachtersvereniging deze nog kon aanvechten, de Raad van State, heeft in
het voordeel van de surfschool beslist. De gemeente hoeft namelijk
haar beslissing om een vergunning
af te geven, niet te herroepen. Voor
Klijn, die de beslissing 'positief'
noemt, betekent dat eindelijk zekerheid na jaren lang voor een horeca-vergunning gevochten te hebben.
De school wil de vergunning taenutten voor de klanten. "Sommigen
merken nauwelijks verschil tussen
toen en nu", aldus Klijn over de wijze waarop hij deze benut heeft. De
strandpachters vrezen echter uitbreiding en concurrentie. "We voelen ons teleurgesteld", stelt voorzitter Jaap Paap, als slaat dat nog het
meest op de houding van het gemeentebestuur. "Het college heeft
zich niet aan de eerder gemaakte
afspraak gehouden. Dat hield in dat
er geen nieuwe horeca-vergunningen afgegeven zouden worden. De
tijden mogen dan wel veranderd
zijn, maar vragen we ons toch af wat
een afspraak met het college nog
waard is. Dit is een slechte zaak voor
Zandvoort. Maar de gemeente heeft
binnen de wettelijke normen een uitweg gevonden, en daar moet je je bij
neerleggen".
Paap geeft toe dat het voor een
buitenstaander moeilijk te begrijpen is, waarom de vereniging tot het
uiterste door is gegaan. Volgens
hem gaat het om de vraag waar het
einde is.

(ADVERTENTIE)

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
JM COIFFEURS'
vrijdagavond
*'• ••-^ébperib f' tl
TEL. 14040

TEL 18855

J EXCLUSIEVE LINGERIE
tBADMODE E^ DAMESMODE
TEL 14267

Inbraak
ZANDVOORT - Bij een inbraak vorige week woensdagnacht in een woning aan het Ir. Friedhoffplein werd
een geldbedrag van ongeveer 2500
gulden en enkele sieraden weggenomen. De daders hadden een raam
aan de achterzijde van de woning
vernield om binnen te komen.

Oplage: 4.900

DEZE WEEK
'Jaartje'
"Ik kijk niet op een jaartje",
n
zegt een van de honderdjari%3
gen in Zandvoort. Zij en vier anderen kregen gisteren de Koninginnemunt uitgereikt.

ZANDVOORT - Surfschool
Klijn mag zijn beperkte horeca-vergunning houden. De
Raad van State heeft de bezwaren van de strandpachters afgewezen. De pachters leggen
zich daarbij neer.

Leerlingenaantal neemt op
sommige scholen flink toe
Zo'n 115 leerlingen telt de Maria:hool op dit ogenblik. Méér dan de
mtallen die Marja Snijders Blok,
inds 1985 directeur, zich herinnert.
!n het aantal loopt nog steeds langam op. Die groei is met name waar
e nemen in de kleutergroepen,
waarvoor gedurende het hele jaar
nieuwe kinderen kunnen worden
aangemeld. Dit schooljaar begon de
school met 36 kleuters, aan het eind
van het jaar zullen het er waarschijnlijk zo'n vijftig zijn.
Dat betekent dat er volgend jaar
waarschijnlijk weer twee kleutergroepen zijn, weer voor het eerst
sinds dertien jaar. De benodigde
ruimte is er al in het huidige pand
aan de Prinsesseweg, dat in 1954 in
gebruik werd genomen. Natuurlijk
duurt het wel een aantal jaren eer de
itijging van het leerlingen-aantal in
alle groepen te merken is.

edia

Redelijk
Het aantal bezoekers op de
Q
Gezondheidsmarkt
viel
O
enigszins tegen. 'Redelijk' noemt
één van de deelnemers de belangstelling.

Onverwacht
De Stichting Centrum voor
n
Vrijwillige
Hulpverlening
*5
bleek deze week 'onverwacht' 12'/2
jaar te bestaan.

VerrassencS
Het damesteam van Casij~
no-ZVM handbal zorgden afO
gelopen week voor een verrassing:
zij werden veldkampioen.

Goud
Deze week weer een gouden
jubileum in Zandvoort. Leo
en Sjaan Keur-Van der Schaar
komende dinsdag 50 jaar
trouwd.

•»
/
zijn
ge-

Cocaïne voor
eigen gebruik
ZANDVOORT - De 44-jarige man
en de 28-jarige vrouw die twee weken
geleden zijn aangehouden in verband met het invoeren van cocaïne,
hebben zich niet schuldig gemaakt
aan doorverkoop. Het Zandvoortse
stel hield de cocaïne voor eigen gebruik.
De drug werd regelmatig toegestuurd uit Colombia, ingesloten bij
gewone post. De politie heeft enkele
keren een envelop onderschept,
daarbij ging het om een tiental grammen per keer. Uiteindelijk besloot
men tot huiszoeking over te gaan en
beide personen aan te houden.
Behalve het feit dat de cocaïne
voor eigen gebruik was, heeft het onderzoek geen nieuwe feiten opgeleverd. Het stel zal zich echter wel te
zijner tijd voor de rechter moeten
verantwoorden.

'Uitvinder' wint Sectorenspectakel

ZANDVOORT - Als er één gewonnen
heeft
afgelopen
woensdag met het gemeentelijke Sectorenspectakel, dan is
het wel degeen die het bedacht
heeft. Het werd een dag die
sportief gezien als fantastisch
werd ervaren maar die bovendien de ambtenaren een stuk
dichter tot elkaar heeft gebracht.

De sfeer onder de ambtenaren onderling is er een stuk beter op geworden met het Sectorenspectakel. Niet
dat de sfeer zo slecht was, maar door
de reorganisatie kwamen her en der
mensen op een zelfde afdeling te zitten die elkaar nauwelijks kenden.
De sportieve dag van vorige week
woensdag heeft de kennismaking
sterk versneld. Dat bleek vooral na
afloop waar met een biertje werd
nagekaart over prestaties en eventuele 'narrow escapes' aan blessures.
De goede sfeer heeft zich duidelijk
voortgezet op het raadhuis.

'Zware jongens'
En dat 'Eigendommen II' de
meeste punten in de wacht sleepte,
dat werd hen van harte gegund, teamleider Van Lierop ging uitgebreid
op de schouders na de prijsuitreiking door burgemeester Van der
Heijden. Eigendommen I haalde alleen een overwinning bij het touwtrekken, maar dat kwam dan ook
omdat het hier de 'zware jongens'
van Publieke Werken betrof. Door
een 'foutje' in de regie bij de tegenpartij hadden zij alleen nog Cees
Wester van Bewonerszaken tegenover zich, die licht gewond raakte
aan de pink, toen hij als een veertje
omver werd getrokken.

• De dienstfietsenrace, een ervaring die bij menig ambtenaar vast
lang in het geheugen gegrift blijft
Foto: Bram Stijnen

vooral het dozen-hindernissenspel
en de dienstfietsenrace, een en ander geleid en humoristisch aaneen
gepraat door Ruud de Boer. De organisatie, door de personeelsvereniging, was in goede geweest, dat was
duidelijk. Dat ontlokte burgemeester Van der Heijden lovende woorden. Als het aan hem ligt, wordt het
een jaarlijks terugkerend evenement, zo enthousiast toonde hij
zich.
Zelf had Van der Heijden deelgeDienstfietsenrace
nomen aan het touwtrekken terwijl
Hier en daar waren nog wat meer gemeentesecretaris Gevers zich van
lichte blessures te betreuren, blijk- zijn beste zijde liet zien met het nebaar was het inwisselen van de bu- men van strafschoppen. Onder de
reaustoel voor een sportveld voor deelnemers waren ook wethouders,
oud-wethouder Aukema, raadsleden
menigeen wat te abrupt.
Spectaculaire onderdelen waren en oud-raadsleden te vinden.

Shell betaalde jaren te weinig
ZANDVOORT - Voor het gebruik van een stuk grond voor
het pompstation aan de Boulevard Barnaart heeft Shell vele
jaren te weinig betaald.
Binnenkort zal de gemeenteraad
twee huurovereenkomsten met
Shell voor vijfjaar verlengen. Gebleken is dat de grond voor het benzinestation nog steeds verhuurd werd op
basis van een oude huurovereenkomst uit 1970. In verband met de
plaatsing van een LPG-installatie in
1986 zou deze worden aangepast.

Een en ander betekent ook dat de
huurprijs van 25.000 gulden per jaar
gedurende 20 jaar gelijk is gebleven.
Per l januari van dit jaar wordt deze
nu wel aangepast, het nieuwe bedrag
wordt 68.233,46 gulden.

Vals bankbiljet
ZANDVOORT - Bij een bank aan
de Grote Krocht werd vrijdag een
vals bankbiljet van 250 gulden aangetroffen. Wie het biljet had ingeleverd
was niet meer te achterhalen.

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten \v;it /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
i 1
l'osttode/l'laats: l L
Telefoon: l l l l l i l l i l
l
l ! t l \ ni omtrok- hr/ori;iMi;>
('•iro/Banknr.: i i i l i i l L_ J
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f •!.-<()* D kwartaal l' 1-4.D halfjaar f 25.50 D jaar l' 4(1.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: ()20-(>(iS.l.i.()0.
Stuur dex.e bon in een open envelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.

WEEKMEDIA 22

WOENSDAG 23 MEI 1990

Gevraagd

FAMILIEBERICHTEN

1940

1990

Op 29 mei 1990 zijn onze ouders

L. Keur
en

Rest. kelner
***
tevens

zelfst.
werkend kok

VERHUIZING VERPLEEGAFDELING
KINDERGENEESKUNDE,
GYNAECOLOGIE, VERLOSKUNDE
EN KRAAM SPAARNE ZIEKENHUIS
VAN DE LOKATIE HEEMSTEDE
NAAR DE LOKATIE HAARLEM

vsiateiw

't Boeckaniersnest
Tel. 02507-12401

J. Keur-v, d. Schaar
50 jaar getrouwd.
Wij stellen het zeer op prijs als u met ons
dit heugelijke feit wilt vieren en nodigen
.i uit voor de receptie op 29 mei 1990 van
17.00-18.30 uur in Hotel Restaurant
Queenie, Kerkplein 8 te Zandvoort.

Vrouw 31 jr.
zoekt m.
spoed
woonr.
(zomerhuis, caravan o.i.d.)

Hr. max. 750.Tel. na 18.00 uur
023-242872

Nooit wilde zii iemand tot last zijn,
maar altijd klaar en open staan voor
iedereen.
Zo zal u in ieders herinnering blijven
voortleven.
Bedroefd om haar heengaan maar heel dankbaar
voor wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame, dappere en spontane vrouw, moeder en oma

Aaltje Paap
echtgenote van Z. J. Kerékgyartó
(Alie van Sol's)
Zandvoort:
I. J. Kerékgyartó
Buxtehude:
Marijke
Gerd
Debby
en verdere familie
Zandvoort, 21 mei 1990
Burg. Nawijnlaan l flat 207
2042 PM
Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van
„Huis in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l
te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
25 mei om 13.00 uur op de algemene begraafplaats. Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek van „Huis in het Kostverloren" om
12.30 uur.

Met diepe droefheid geven wij U kennis, van het
geheel onverwacht overlijden van onze lieve
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Henriette Hedwig Paap-Busch

21 mei KINDERGENEESKUNDE

023-315855

Op 21 mei jl. is de verpleegafdeling kindergeneeskunde waaronder de couveuse afdeling van de
lokatie Heemstede naar de lokatie Haarlem verhuisd.
Opname op de kinderafdeling vindt vanaf 12 mei plaats in het Spaarne Ziekenhuis Haarlem
(4e etage).
Polikliniek en dagbehandeling kindergeneeskunde blijven na 21 mei op beide lokaties.
* bezoektijden kinderafdeling
Couveuse: volgens afspraak
Zalen: 's morgens volgens afspraak
's middags van 13.30 - 20.00 uur
Boxen: doorlopend bezoek

^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

28 mei GYNAECOLOGIE

BEDANKT

Op 28 mei verhuist de verpleegafdeling gynaecologie van de lokatie Heemstede naar de lokatie
Haarlem.
Opname op de afdeling gynaecologie vindt vanaf 28 mei plaats op de 5e etage van het Spaarne
Ziekenhuis Haarlem.
De polikliniek gynaecologie blijft op beide lokaties. Dagbehandeling voor gynaecologie vindt
vanaf 28 mei plaats in het Spaarne Ziekenhuis Heemstede.

Klanten, kennissen, vrienden en
familieleden, alle schoolkinderen
en hun begeleiders van groep vier
en vijf van alle Zandvoortse
scholen, het personeel, speciaal
Truus Keesrnan, maar in het
bijzonder mijn vrouw Mary, voor
de fantastische week.

28 mei KRAAM EN VERLOSKUNDE
Op 28 mei verhuist de verpleegafdeling verloskunde en kraam van de lokatie Heemstede naar
de lokatie Haarlem.
Opname tijdens zwangerschap vindt na 28 mei plaats op de afdeling E/N van het Spaarne Ziekenhuis Haarlem.
Vanaf 28 mei vinden alle bevallingen plaats in het Spaarne Ziekenhuis Haarlem, op de afdeling
E/N.
Polikliniek, bijvoorbeeld voor een echografie of zwangerschapcontrole blijft ook na 28 mei op
beide lokaties mogelijk.
* bezoektijden verloskunde
10.30- 11.00 uur
16.30 - 17.30 uur
19.00 - 20.00 uur
Partners doorlopend bezoek vanaf 10.30 uur

DRIES

Spaarne Ziekenhuis Heemstede
Handellaan 2

uitvaartverzorging
kennemerlandbv
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 1975.

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

telefoon 023-385478

hartelijk gefeliciteerd
Willem

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
Zowel de 3-deurs als de Coupé.

.

Daar; ligt onze belangrijkste
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Daarnaast kunt u bij ons
|erecht voor: . • "'''•'•' V •":.
• inschrijvingen
,• Uitvaartverzekering
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Een Volkswagen Polo is een echte Volkswagen. Betrouwbaar, veilig, zuinig, degelijk,
met een lange garantie, een hoge inruilwaarde
en natuurlijk met geregelde katalysator.
Logisch dat u bij het zien van zo'n Polo
1.3-liter Coupé met injectie of de 1.3-hter
3-deurs met injectie meteen denkt: zo'n Polo
wil ik ook.
Dat kan natuurlijk en nu nog veel gemakkelijker dan ooit. Want wij hebben vanaf nu tot

K A T A L Y S A T O R

Polo f 19 395.- Polo Jeton f20 390.- Polo Fox (19 995.- (Prijzengelden voor Coupé en 3-deurs) Polo Van f 16.086.-.
Het financienngsaanbod betreft een rentevrije vierstappen-huurkoopovereenkomst in samenwerking
met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden voor het bij inruil bij te betalen bedrag, met een
maximum van f10000,- De 0%-tïnanciermg geldt alleen bij aanschaf van een nieuwe Volkswagen Polo1
Prijzen zijn 'vanaf'-pnjzen inclusief BTW exclusief aflevermgskosten Wijzigingen voorbehouden.

Vraag rustig yrij
tfealle iriltëhtïngeri
bi
'

•

en met 30 juni 1990 een mooi aanbod voor u.
U komt langs met uw huidige auto. U
kiest uw favoriete Polo en vraagt ons voor hoeveel wij uw huidige auto willen inruilen.
Het bij te betalen bedrag met een maximum van f10.000,- kunt u m 4 gelijke kwartaaltermijnen aflossen. Zonder kosten en zonder
rente, dus eigenlijk net alsof u contant zou
betalen. Zodat u heel snel en zonder dat 't u iets
extra kost in de Polo van uw keuze rijdt.

Volkswagen.Wie anders?
M E T

.•

P. J.

S UITVAARTVERZORGER
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i Secretaris Bosmanstraat
' ' ••40
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|2Ö41 KT 'Zaridvdort/'^ *-' ""
f Tel. 02507-17244

AUTO STRIJDER B.V.
VA-G

PROVINCIE

NoordJTJo/fand

BEKENDMAKING

Ontwerp Provinciaal Waterhuishoudingsplan
In april 1990 hebben gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur
van de provincie, het ontwerp-Provinciaal Waterhuishoudingsplan vastgesteld.
In dit integrale plan komt het beleid met betrekking tot de
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het oppervlaktewater en de kwantiteitsaspecten van het grondwater aan de
orde.
Het plan legt voor de komende vier jaar het waterhuishoudkundig beleid in de provincie in hoofdlijnen vast. Het vormt het
uitgangspunt voor de instanties (zoals waterschappen en
gemeenten) die zich in de dagelijkse praktijk met het waterbeheer bezig houden.
Ontwerp deelnota Water'
Eveneens in april 1990 hebben gedeputeerde staten de
ontwerp-deelnota Water vastgesteld. Deze deelnota is een
uitwerking van de in 1986 vastgestelde provinciale 'Beleidsnota
Natuur en Landschap', waarin het behouden en bevorderen van
natuurlijke en landschappelijke verscheidenheid in
Noord-Holland centraal staat. Voor het aspect 'water' is aan
dit beleid in de deelnota nadere invulling gegeven. De deelnota
vormt in landschappelijk en ecologisch opzicht een aanvulling op
het Waterhuishoudingsplan.
*
Uw reacties
i
Het ontwerp-Waterhuishoudingsplan en de ontwerpdeelnota
Water liggen van 23 mei tot 23 juli ter inzage in alle gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Noord-Holland. Ook is het
Waterhuishoudingsplan in te zien bij de dienst Milieu en Water
van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. De
deelnota is in te zien bij de dienst Ruimte en Groen op
hetzelfde adres.
Tot 23 juli kan iedereen bij gedeputeerde staten schriftelijk
bezwaren tegen het ontwerp-plan en de ontwerp-deelnota
indienen.
Met adres luidt:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD HAARLEM
De binnengekomen reacties zullen worden betrokken bij de
besluitvorming over het plan en de deelnota door Provinciale
Staten in januari 1991.

ADVERTENTIES
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2100 AJ Heemstede

Van Heythuijzenweg l - Postbus 1644 - 2003 BR Haarlem - Telefoon 023-141516

Bob ziet Abraham

. • .
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Spaarne Ziekenhuis Haarlem

EenVolkswagen Polo
koopt u nu contant
in 4 kwartaaltermijnen.

,

Postbus 354

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

weduwe van Jacob Paap
op de leeftijd van 82 jaar.'
P. Paap
G. Paap-Bouwman
P. J. Paap
M. Paap-van den Berg
Michael
Zandvoort, 20 mei 1990
„Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
Stationsplein 25
2041 AB Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

!1

-

Audi

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon: (02507) 14565

Meer informatie
De belangrijkste hoofdlijnen van het ontwerpwaterhuishoudingsplan staan vermeld in een samenvatting.
Gratis exemplaren van deze samenvatting zijn verkrijgbaar bij
bureau Voorlichting van de provincie, tel. 023-144400. Het
plan zelf is tegen kostprijs verkrijgbaar bij het magazijn van de
Centrale Bestuursdienst, tel.nr. 023-I44426/I44226. Voor
meer informatie over het ontwerp-plan kunt U kontakt
opnemen met de dienst Milieu & Water, tel. 023-143742/
143748.
Voor nadere inlichtingen over de ontwerp-deelnota kunt U
kontakt opnemen met de dienst Ruimte & Groen. tel.
023-I4327I/I4330I.
In juni zullen er een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten worden
gehouden, waarin nadere informatie over het Waterhuishoudingsplan en de deelnota Water kan worden verkregen.
Hierover volgt nog nadere informatie.
Inspraakondersteuning
Als U wilt reageren op het Waterhuishoudingsplan en/of de
deelnota Water kunt u hulp en ondersteuning krijgen van het
Ondersteuningsinstituut Noord-Holland. Dit is een van de
overheid onafhankelijke en zelfstandige instelling die kosteloos
kan worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld gespreksleiding,
brieven opstellen, kopieëren en verzenden. Ook wordt
assistentie verleend bij het opstellen van argumenten of het
doen van onderzoek.
Bel of schrijf hiervoor naar:
Ondersteuningsinstituut Noord-Holland, Kleine Houtweg 32,
2012 CD HAARLEM, tel. 023 - 319130. U kunt vragen naar
H.C. Wieringa en K. Zwakman.
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Catamaran-top
dit weekend
in Zandvoort

Honderdjarigen in Zandvoort

Cultureel Centrum
zoekt badkleding
ZANDVOORT Het Cultu
reel Centrum zoekt oude bad
pakken en badmutsen voor
een tentoonstelling over de ge
schiedenis van de badmode

ZANDVOORT - De totale Nederlandse catamaran-top zal
25, 26 en 27 mei aanwezig zijn
op de drie-daagse van Zandvoort De winnaar van vorig
jaar, Piet Saarberg, Gerard
Loos en Serge Schuurman,
zullen de strijd aanbinden met
tal van buitenlandse equipes m
het in totaal 200 boten tellende
deelnemersveld

Iedereen die een vooroorlogs bad
pak bezit en dat voor de expositie wil
uitlenen is van harte welkom op het
Cultureel Centi um Gasthuisplein
9b De tentoonstelling wordt op 1~>
juni geopend en is te bezoeken tot
eind september
Het centrum verzekert een zorg
vuldige behandeling van het matei i
aal De badpakken en mutsen woi
den beschermd tegen dn eet zonlicht
en bovendien opgesteld in vitrine^
zodat het publiek er met aan kan
komen De spulletjes zijn bij het con
tium ook verzekerd Voor meei in
formatie ot het afgeven van oude
badmode kan men dagelijks terecht
van 13 30 tot Ifa OU uur behalve op
maandag en dinsdag Tijdens de ope
nmgsuren kan men het Cultuieel
Centrum ook telefonisch bereiken
via tel nr (02507) 16924

De wedstrijden die vlak onder de
kust van Zandvoort worden ge va
ren, zijn volgens de organisatoren
dit jaar extra interessant voor het
publiek Vanaf de boulevard en het
strand is alles goed te volgen
Het drie dagen durende zeilspec
takel wordt al die dagen omlijst met
muziek Naast de reddingsbrigade
post op het zuidstrand wordt een
feesttent opgesteld, waarin bijvoorbeeld voor zaterdag een optreden is
gepland van 'Buck Wheat'
De wedstrijden beginnen vrijdag
en zaterdag om 11 00 uur Op zondag
27 mei om 11 30 uur Verdere inlichtingen secretariaat drie daagse van
Zandvoort, tel 023 245861

• Zandvoort telt momenteel vijf inwoners van honderd jaar of ouder
Mevrouw Olree uit het Wim Mensmkhws wilde liever niet op de foto De
overigen zijn de dames (v l n.r.) M Damstra-Stravers (101), M W Bergh-üst (100), T Lantmg (100) en M.E de Zwart-Werker (105)

Vrijwilligers
voor Nieuw Unicum
ZANDVOORT
De Stichting
Brinck & Vervoer Nieuw Unicum
zoekt een aantal vrijwilligers, zowel
voor de bar als voor het vervoer De
stichting exploiteert ten behoeve
van de 200 lichamelijk gehandicapte
bewoners een bar/cafetaria, die ze
ven dagen per week geopend is, van
10 30 tot 24 00 uur Daarnaast ver
zorgt de stichting het vervoer door
geheel Nederland, eveneens zeven
dagen in de week
Voor beide dus zoekt men enthou
siaste maar vooral ook serieuze vrij
willigers, voor een of twee dagen per
week, of liefst meer Inlichtingen
daarover zijn te verkrijgen bij de ma
nager, Rob Peters, tel 61184 of (pri
ve) 16423

Foto s Berlolt

ZANDVOORT - "Als het
moet kan ik zo nog een eind
zwemmen", zegt mevrouw
Bergh uit het Huis in de Duinen Zij is honderd jaar,
maar "Ik kijk met op een
jaartje" Zandvoort is goed
vertegenwoordigd als het om
honderdjarigen gaat, vijf m
totaal
Afgelopen dinsdag kregen zij
van burgemeester Van der Heij
den een Komnginnemunt uitge
reikt, in het kader van '100 jaar
vorstinnen regering'

POLITIE tel 13043, Alarmnummer
14444
BRANDWEER tel 61584, alarm
nummer 12000
AMBULANCE tel 023 319191 (On
gevalllen), Centrale Post Ambulan
cevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming) 023 246899
HUISARTSEN De waarnemingsre
geling voor komend weekend was
bij het ter perse gaan van deze krant
nog niet bekend Voor inlichtingen
kan men het nummer van de eigen
huisarts draaien Dokter Fliermga
heeft een eigen dienstregeling, in
lichtingen tel 12181
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek- Zeestraat Apotheek, J W
Neutel, tel 13073
Wijkverpleging Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand
voort,
tel
02507 14437,
bgg
023 341734
Dierenarts' Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Dierenbescherming: Vereniging v h
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023 383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)
02507 13888,
Asiel
Haarlem
023 244443

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort' Komn
ginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
bij Huis m de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur De kosten per
persoon bedragen ƒ l, enkele rit,
ƒ1,50 retour

Haar geheugen laat mevrouw
Bergh absoluut niet m de steek Wil
Kroningsfeest
heimina vond zij 'kordaat', Juliana
Als honderdjarige moet zij goed op een 'eenling' die een echte moderne
de hoogte zijn, wat de Nederlandse vrouw is geworden ' Haar kinderen
vorstinnen betreft "Ik weet nog gingen gewoon naar school Daar

Kantoor Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507-17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dmsdag 10 13 14 16 u woensdag 9 11 u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 0297540041 Posta
dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 0297561095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef) Eddie de Blieck (adj
chel) Joan Kurpershoek Rob Boerngter
Mananne Timmer
Faxnummer redactie 020 452508
Abonnementspnjzen ƒ 1 4 per kwartaal ƒ
25 50 per half jaar ƒ 46 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tanpvpn Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten" vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts
1941
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Mevrouw Bergh is een van de vijf
dames m Zandvoort die de Komn
gmnemunt gisteren kregen uitge
reikt In het Huis in de Duinen waar
zij woont, kregen nog twee honderd
jarigen een munt, de 101 jarige me
vrouw Damstra en de mevrouw Lan
ting Zij werd in januari 100 jaar
maar wilde daar toen liever geen
ruchtbaarheid aan geven

In het Huis in het Kostverloren
woont nog immer de oudste mwo
ner van Zandvoort mevrouw De
Zwart Werker Zij is inmiddels
105 jaar oud Waar de heren blij
ven, is een onbeantwoorde vraag
In
gezondheidszorg kringen
wordt wel beweerd dat vrouwen
een sterker gestel hebben dan
mannen In Zandvoort lijkt het
daar wel op

Zaterdag 19 00 uur Woord/Commu
mevienng, mevr M Bornhijm, pas
toraal werkster Nieuw Unicum
Zondag 10 30 uur Woord/Commu
meviering, mevr M Bornhijm

ZANDVOORT
Zaterdagnacht
werden een 19 jarige man uit Haar
lem en een 22 jarige man uit Vijfhui
zen aangehouden omdat zij met een
vuurbuks een konijn hadden geschp
ten m de zuidduinen Het wapen en
een hoeveelheid patronen werden m
beslag genomen De mannen werden
ingesloten op het bureau

• De Nederlandse Hartstichting,
met informatie
over o a reanimatie, was duidelijk aanwezig
Folo Berlott

getrokken Dat er opnieuw een ge
zondheidsmarkt komt, zit er best in
Want dat het zin heeft, daar lijken de
meeste deelnemers het wel over
eens

Een volgende keer zal nog meer
geprobeerd moeten worden het pu Onverwacht
Er kon toch het nodige folderma
bliek enthousiast te maken, daarvan
lijkt men overtuigd Naast de publi teriaal worden uitgereikt, al dan niet
caties in de kranten was men vrijdag met een mondelinge toelichting En
met een geïmproviseerde 'geluids ook de lezingen en dia voorstellin
wagen' de Zandvoortse straten door gen trokken de nodige aandacht, ter

ZAKELIJK BEKEKEN

Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening 12.5 jaar

ZANDVOORT - Het Cen
trum voor Vrijwillige HulpverIets wat de samenweiking alleen lening Zandvoort heeft dit jaar
maar ten goede komt, en wellicht een jubileum te vieren Afgelo
ook de Zandvoortse bevolking
pen maandag was het exact
12'A jaar geleden (21 november
1977) dat de eerste vrijwilligers
achter de telefoon kropen In
die tussentijd is de dienstverle
mng, op allerlei teriemen,
flink uitgebreid
Coordmati ice Mini de Wolf plus
de aanwezige vrijwilligei s op het
centrum ontvingen dinsdagochtend
een bloemstuk van An en Chris
Braun Dit Zandvoortse echtpaai
heeft de eeiste taelangnjke stappen
genomen \ oor het tot btand komen
van de Stichting Centrum voor Vrij
willige Hulpvei lening De alleieer
bte aanzet schijnt op naam van dok
tei Anderson te staan Hij zou des
tijds in het welzijnsberaad de op
merking gelanceerd hebben dat ei
eigenlijk een centraal punt zou moe
ten zijn waar men met zijn hulp
vraag teiecht kan
Mim de Wolf is sinds diie jaai
coordmatrice van de stichting en
daai mee de eei ste en enige bei oeps
kracht op het centrum Zij volgde
Ine van Duyn op die het cooi dina
toischap tijdelijk had overgenomen
van een aantal bestuui sleden

Uiteenlopend

Periode. 15 - 21 mei 1990

Overleden
Paap, Arend, oud 73 jaar
Molcnaat, Therese geb Krenn, oud
80 jaar
Kramer, Jacob Johan Fredenk, oud
77 jaar
Van Overklift, Johanna Wilhelmma,
oud 77 jaar
Van Kouteren, Johannes, oud 62
jaar

wijl menigeen bij de huisartsen
stand zijn bloeddruk liet opmeten
Toch had de markt nog een onver
wacht pluspunt voor de plaatselijke
gezondheidszorg tussen de deelne
mers zelf werden de contacten nog
eens verstevigd men kon zich eens
goed op de hoogte stellen van de
nieuwste ontwikkelingen op het
vakgebied van de ander

'Rene' na 17 jaar terug in Zandvoort

Burgerlijke stand •
B
Gehuwd:
Bos, Yvo Barthold en Keur, Helen
Van den Broek, Marco en Vosse,
Yvonne
Smit, Rudolf en Van Werven, Alber
dina
Warmerdam Aloysius Nicolaas en
Bol, Brigitte
Bronkhorst, Jacob Cornehs en Dros,
Alexandra Daphne
Loorjmans Bernardus Maria en De
Jong, Wijtske Maria
Kleijberg, Alexander Johannes Hen
drikus en Van Deursen, Bernarda

In totaal zijn ei inclusief het be
stuur, z o n veeitig \njwilligers ac
tief betrokken bij de stichting man
nen en \iouwen van alleilei leeftij
den De werkzaamheden zijn zeei
Rene Fleur is teruggekeerd als Rene Boutique.

Foto Berlolt

Het assortiment bestaat uit lu\e
ZANDVOORT Rene Bouti
que is na zeventien jaai weer sieiladen, Majoncaparels, speciale
horloges, en lederwaren
terug in Zandvoort, en wel aan ooi bellen Ook
is ei het nodige aan
de Kerkstraat nummer 6
badkleding te vinden, onder andere
Het zal niet vaak voorkomen dat
een zaak uit Zandvoort verdwijnt
om na zeventien jaar weei terug te
keren Dat gebeurde wel met 'Rene
Fleui', zoals de naam destijds was
van de zaak die toen aan de Passage
was gevestigd Deze is vorige maand
in de Kelkstraat teruggekeeid als
Rene Boutique, als filiaal van de ge
lijknamige zaak in Amstelveen De
zaak is het hele jaar dooi geopend
zeven dagen per week en wordt ge
rund' door zoon Rene Altorf

ZANDVOORT
In gebouw De
Krocht verzorgt zangeres Wendv
Gundersson op donderdag 24 en 31
mei twee Weense avonden de start
van haar beroepscarriere als popu
lair klassieke zangeres Gundersson
bezit een lyrische sopraanstem, zij
wordt begeleid door de bas Peter van
Kempen, tenor Rene Beun en pianis
te Yvonne Adema Kaarten voor de
voorstelling kosten 12,50 gulden per
stuk en kunnen telefonisch worden
gereserveerd (tel 02510 18812) of
aan de zaal worden gekocht

Konijnenj acht

Enthousiast

Huurdersspreekuur NVH Gratis
voor leden Eerste en derde dinsdag
v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30
uur 't Stekkie, Flemingstraat 9
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)

Weense avonden

ZANDVOORT Vanaf l JUDI tot l
september gelden voor het postkan
toor aan de Louis Davidstraat in
Zandvoort de nieuwe tijden van de
seizoensopenstellmg
Deze zijn
maandag tot en met donderdag van
8 30 tot 18 uur, vrijdag van 8 30 tot 19
uur en zaterdag van 9 tot 12 uur

Kerk v.d Nazarener, Zijlweg; 218,
Haarlem:
Zondag 09 30 uur Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Zondag 10 30 uur Morgendienst ds
G W van Immerzeel
NPB:
Zondag 10 30 uur ds J C Beekhuis,
Crèche en kindernevendienst
Haarlem
Zondag 19 00 uur concert door het
koor van de Southern Nazarene Um
Roomskathoheke Kerk:
Donderdag 24 mei, Hemelvaartdag, versity
10 30 uur Eucharistieviering, pastor
Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Th W Duijves
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
1900 2100uurlnl R van Rongen,
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel
023 244553
Zandvoorts
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Beatrix vindt zij geweldig' 'Haar
heb ik gevolgd sinds zij een klem
meisje was'

De honderdjarige mevrouw Ol
ree die in het Wim Mensmkhuis
woont blijft ook nu liever op de
achtergrond

ZANDVOORT De Filmklup van t
Stekkie van t Stekkie aan de Celsi
usstraat 190 in Zandvoort brengt
vrijdag om 20 uur een voorstelling
van Indiana Jones and the Last Cru
sade Indiana Jones is de soms hul
peloze held in een avontuurlijke film
met Sean Connery en Harnson
Ford Toegangsprijs 2 50 gulden
leeftijd vanaf 12 jaar

Openingstijden
postkantoor

Gereformeerde Kerk'
Zondag 10 uur geen opgave

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
ring

hoefde je voor die tijd niet over te
denken'

ZANDVOORT - Achttien eerstehjns-werkers of aanverwan
te personen en instanties stonden zaterdag klaar in het Gemeenschapshuis om de Zand
voortse bevolking te ontvan
gen De belangstelling was met
overweldigend Toch wordt de
gezondheidsmarkt zeker wel
als zinvol gezien

Het valt de eerstelijnswerkers
vast niet mee de afstand tussen hen
en de Zandvoortse bevolking dras
tisch te verkleinen Dat vermoeden
lijkt gerechtvaardigd gezien de be
langstelling voor de gezondheids
markt van afgelopen zaterdag, die
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- bleef achter bij de verwachtingen
voort Noorderstraat l, tel 13459 bgg
Al waren er na de opening door
023-320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan wethouder Termes de hele dag door
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver bezoekers (waaronder ook burge
der volgens afspraak Deze hulpver meester Van der Heijden), en al
lening, beschikbaar voor iedere in werd er gesproken van een 'redelijke
opkomst' echt druk werd het niet
woner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel "We hadden het best iets drukker
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00 willen hebben", bevestigt een van de
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
deelnemers
Wetswmkel Gemeenschapshuls L
Davidsstraat Eerste woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur

j Kerkdiensten
Weekend: 26/27 mei 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Donderdag 24 mei, Hemelvaartsdag,
10 00 uur ds J A van Leeuwen
Zondag 10 uur ds J A van Leeuwen,
dienst met catechisanten

goed dat koningin Wilhelmma op de
Dam woonde En ook het kromngs
feest van Wilhelmma kan ik mij nog
herinneren, ik was toen een jaar of
acht a negen We mochten 's nachts
opblijven en op straat spelen, omdat
onze ouders, die nog jong waren,
naar het kronmgsf eest waren Debo
men waren versierd met oliepotjes
met vuur en denneappeltjes'

Gezondheidsmarkt rustig maar wel zinvol

j Weekenddiensten
Weekend. 26/27 mei 1990

Mevrouw Bergh is een 'echte Am
sterdamse', geboren in 1989 en
woont nu al veertig jaar in Zand
voort 'Amsterdammers houden
veel van Zandvoort', zegt zij Wat
haar geheim is om nog zo kwiek te
zijn op haar honderdste' "Ik heb
veel gesport m mijn leven, vooral
zwemmen En ik houd van lekker
eten, maar met mate"

Indiana Jones
in 't Stekkie

van Beach Life

Dansen met luilak
ZANDVOORT Vooi Zandvoortse
jongeren wordt volgende week vrij
dag met luilak een 'dance party' in
de Pagee Hal geoigamseerd Het
feest begint om 24 uur en duui t tot 6
uur 's moi gens In de toegangskaai
ten kosten m de vooi verkoop 2,50
gulden (tel 17113) en 's avonds aan
de zaal 5 gulden

uiteenlopend van een gesprek aan
de telefoon tot vervoer mee gaan
wandelen of boodschappen doen
Getracht wordt de cliënten zoveel
mogelijk zelf te betrekken bij de
werkzaamheden zodat zij ook zo
veel mogelijk betrokken blijven bij
het sociale leven Ouderen kunnen
er ook terecht om zich aan te mei
den voor het alarmeringssysteem
Daarvan zijn er al zo n vijfendertig
aansluitingen
Het jaarverslag van 1989 toont een
explosieve groei van de begeleiding
naar ziekenhuizen vorig jaar i^
daaraan 731 uur vrijwilhgei swei k
besteed Het bezoeken van mensen
meestal voor een ge/selhgheidspraat
je scoort bijna net zo hoog m 198')
730 uur Een en ander houdt in dat
de stichting bereikbaar onder het
nummer 17373 nog steeds bthoeftc
heeft aan nieuwe viijwilligeis
De hulpvei lening is echter niet al
leen op oude mensen gericht een
image dat nog ten om echte op ÖL
stichting lust De \iij\\illigers ko
men bij cliënten van allerlei leeftii
den over de vloer

Mishandeling
ZA ^TDVOORT Twee mannen ui»
Duitsland werden zateidagnacht
door een onbekend geble\en groep
mannen mishandeld m de Halte
straat Zij weiden vooi ondei^oek
overgebracht naai het Spaainezit
kenhuis m Haai lem De leden van
de mishandeling ib met bekend
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STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

RSÖVtLORl MARMQLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

offerte

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

f" ZOMERPLANTEN "j

Vrijblijvend prijsopgaaf.

i

SCHILDER- EN AFWERKIN6SBEDRIJF AUG. V.d. MME

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

enz.

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

Sinds 19/5
Omg. Zuidduinen
Wildkleunge Abessyn
met oranje/rode buik,
wit befje.
Wij missen haar heel
erg.

Fam. Doorgeest
Tel. 12186

BALK
BAKT
BETER
BROOD

W5NKELJUFFROUW
******
JONGEMAN

Maak van het
leven een feest met
versiering
binnen en buiten
van • '

U beieikt met deze advertentie 11200 mensen in
Zamhoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daar\ooi slechts ƒ;>!>,- (E\cl 6', BTW)

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel. 12989

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!

Winnaar Ondernemersbokaal 1989

De specialist
in al ui v
bloemiverkeii

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Bakkerij
Seysener
Haltestraat 23
Tel. 02507-12159

Woonruimte gezocht
voor perm. of tijdelijk, voor nette

jonge dame
Telefoon 02507-18701.

WEEKENDAANBIEDING

KRUIMEL
APPELTAARTJE

G?»

Bakkerij
PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort
Telefoon
12865

Kerkstraat 12, Zandvoort

Gevraagd
MEISJE VOOR
DE BEDIENING

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

BLOEMENHUIS

reeds meer dan 25 jaar
voor

liefst met ervaring

Hou lu-t orijjinirl dus altijd /dt. als u
sollidUvrt Raakt dat wt'jr, dan kunnen wij
vu'inii^ \oor u cloi-n.
'l ip vtvl bcK'khüiidrls lu'bbrn tegeni.y ccn kopieerapparaat.

ZagidvooHs Nieuwsblad
De Spar

p. zak

Div. bloembakken Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

IX'7.o ad\ ei U'ntit'Hiimte van 80 mm breed en 50 mm
hoon kunt u jji'hruiki'n O m een aankondiging te doen
\an bij\ooi beeld jubileum, reunie, vergadering, hmvelijk, geboorte of andere familiebcrichten

nette
verkoopster

U kunt voor
zomerplanten naar^
het noorden naar
k het OOSTEN, naar'
)het zuiden of naar
het WESTEN,
maar onze kwaliteit
t=" is de BESTE.

5,-

voor diverse
werkzaamheden.
Boven 18 jaar.
l.b.v. rijbewijs.
Brood- en
banketbakkerij
KEUR
Raadhuisplem 2
Tel. 12404

Voor meet mfoimatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02970-10011

i

vraagt met spoed

Speciale mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

Gevraagd

Vergadering

Dit weekend zo'n heerlijk zomerse

Groot assortiment
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Marisstraat 13a.Tel. 15186

Fa. P. Kleijn

Bakkerij Seysener

Kwekerij P. van KLEEFF

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

(18-21 jaar)

Haltestr. 22, Zandvoort

Broodjesbar/
Restaurant

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht .Gr. Krocht 17, Zandvoort

HAROCAMO

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Kerkstraat 14 Zandvoort
Tel. 12102

Gevraagd bij gezin zonder kinderen in
moderne bungalow
in Zandvoort

HULP IN DE HUISHOUDING
2 a 3 halve dagen per week,
v.a. 25 jaar, v.v. goede ref.
Tel. 02507-17611, na 19.00 uur.

glazenwassen]

NIEUW!!

Meldt u zich nu in mei nog aan, dan
worden uw ramen de tweede keer
gratis gedaan.

CALLANETICS
figuurvorming uit Amerika

TeS: 02507-14764

o.l.v.

Marijke van den Bos

f. PIay-!iï te Zandvoorf

do.avond 20.00-21.00 uur
vanaf 31 mei

vraagt

Schoonmaakhulp M/V
5 x m de ochtenduren
Bel voor afspraak 02507-13580 en vraag naar de hr
H v d Zande Tussen 8 30-17 30 uur vanaf 28 mei

Brugstraat 17, Zandvoort
Bel voor inl. 02507-19199

„ HALEN,
EEN BEIALEN

TIJDELIJK AANBOD
TOT 3O JUNI.

Wijziging huisvuilophaaldienst
De gemeenteremiging haalt donderdag 24 mei 1990 - Hemelvaartsdag - geen huisvuil op.
Deze route wordt op vrijdag 25 mei ingehaald.

Aangevraagde bouwvergunning
65 B-90

Oranjestraat 18

plaatsen berging

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem 4, op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12 30 uur gedurende een week na verschijnen van
dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook
al is er bezwaar ingediend Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaarvan Gedeputeerde Staten nodig zijn.
23 mei 1990

U leest liet goed. Peugeot heeft tijdelijk ccn
formidabel aanbod. Wat is het geval? Wanneer
u tussen nu en 30 juni aanstaande een nieuwe
Peugeot 205 of 309 personenauto modeljaar '90
koopt en registreert ontvangt u waardecoupons
voor twee Peugcot-tictscn.
Bij de Peugeot-rijwiclhandelaar kunt u de
coupons met 'n waarde van 700 gulden per stuk
inclusief BTW inwisselen voor Pcugeot-lïctsen
naar keuze (een racefiets, mountain bikc of een
heren- of damesfiets).
De fietsen zijn van hetzelfde merk als de
auto's, wat betekent dat wegligging, comfort,
stuurgemak en duurzaamheid van hoog niveau
zijn. Alleen voorde acceleratie moet u zelf zorgen.

OF: 1400 GULDEN
ACCESSOIRES NAAR KELLZE
CADEAU.
De totale waarde van de coupons bedraagt
dus 1400 gulden. En dat is ook het bedrag dat we als

een Micro komt u onder de mensen.

uitgangspunt nemen als u geen fietsen wilt. In dat
geval kunt u rekenen op accessoires (en montagekosten) naar eigen keuze tot een totaalbedrag van
1400 gulden.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan ccn zonncdak, trekhaak, ruitewisscr achter, imperiaal, radio,
of 'n combinatie daarvan.

OF: NU HALEN,
IN 1991 PAS BETALEN.

Mocht u van de aanbiedingen geen gebruik
willen maken, dan kunt u ook kiezen voor 'n fantastisch fmancicringsaanbod. En wel in de vorm
van 'n uitgestelde betaling tot 'n maximum van
10.000 gulden. Oftewel: nu halen, in 1991 pas
betalen. Wij vertellen u graag welke voordelen dit
voor u oplevert.
Tot slot, van welk aanbod u ook gebruik
maakt, 't grootste voordcel is dat u straks Peugeot
rijdt. En of 't nu de 205 of de 309 wordt, u kunt
rekenen op 'n zuinige, stille, comfortabele en sterke
auto. Kom snel langs dan informeren wij u uitgcbrcid over de voorwaarden van de drie mogclijkhcdcn. U bent van harte welkom.
Dl /l A \Mill DlNC.l N 1,1 LULS At tl l N UI) l'AKTICUI II KL VLKKOOI'
1'IIOMOIIONILI AC11IMUDLIILN /1JN UU GLblOll N MOCHT U (,LLN
C,LllHUIk\Ml 11 N M \KLNVAN DL/1 AANHILDINGLN DANIILLH UWLTIIIIJK
UKIII UI' SUIIi \AN 1)1 W\AIU)I \AN UI CÖUI'ONS (700 CjULDLN)
I'RIJ/IMSLI IH W 1 N I X C L Al [ LVI HINCSkOS l LN DL ACI1L Gl LL1T TO1
311 JUNI 01 /UI.\M,DI UKIUKAADSIULKT WIJ/IGINGLN VOOU11L1IOUDCN

Brengt je in beweging.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCII OP WEG.

WEEKMEDIA 22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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ZANDVOORT - Nooit eerder organiseerde de Historische Auto Ren Club een evenement met zulke volle startvelden als tijdens de komende
Historische Zandvoort Trophy, van 25 tot en met 27 mei
aanstaande. De historische racewagens zullen liefst drie dagen op het onlangs opnieuw
verfraaide Circuit Park Zandvoort actief zijn. Er wordt gestreden voor diverse Europese
kampioenschappen, waaronder het nieuwe Toerwagenkampioenschap voor snelle
huis-, tuin- en keukenauto's tot
en met bouwjaar 1965. Bovendien zijn er speciale races voor
Morgan sportwagens (drie- en
vierwielers) en vindt op zondag weer het gerenommeerde
Harc/Knac-concours sportif
plaats.
Het grote aantal races maakt het
noodzakelijk al op vrijdag 25 mei
met de trainingen te beginnen. Want
de volgende dag worden er al diverse
kampioenschapswedstrijden verreden, pp vrijdagmorgen zijn er vrije
trainingen, vanaf 13.00 uur vinden
de officiële trainingen plaats. Ook
op zaterdagmorgen staan er tijdtrainmgen op het programma. Even na
half één start op zaterdag dan het
raceprogramma. De races op zondag
27 mei beginnen om 12.00 uur.

Races Historische Auto Ren Club

Oude glorie terug opcircuit

ZANDVOORT - Het scheelde maar één klap of het tennisteam van AudioSonic/Piz Buin
Zandvoort had afgelopen zondag het kampioenschap kunnen vieren. Een matchpoint bij
de damesdubbel wisten de
Zandvoortsen Esmir Hoogendoorn en Karin Moos niet af te
maken en de partij ging alsnog
verloren. Voor de talrijk meegekomen supporters maakte
het niet veel uit. Het kampioenschap kan niet meer geAlleen sportieve auto's kunnen mist worden en daarom vloeideelnemen, tot en met bouwjaar de er toch champagne.

• Oude race-auto's zijn dit weekend in groten getale op het circuit te bewonderen.

vindt dus een verplichte rijderswisVoor Nederlandse toerwagenrijEen van de oorzaken van het volle sel plaats. Deze toerwagens, Ford ders die niet aan het EK deelnemen
programma is het nieuwe Europese Lotus Cortina's en Anglia's, Fiat is er nog een aparte toerwagenrace.
Toerwagenkampioenschap waarbij Abarths, Alfa Romeo GTA's en tallo- Verder zijn er Europese Kampioenraces van één uur worden gehouden. ze anderen die aan nauw omschre- schapsrondes voor historische GT's
Voor iedere auto zijn twee rijders ven eisen moeten voldoen, rijden m (de Fisa-cup) en voor open racewaingeschreven. Beiden rijden een half drie leeftijdscategorieën: 1941-1957; gens en formulewagens (FIA Cupuur en halverwege de wedstrijd 1958-1961 en 1962-1965.
/Fisa Trophy). Vooral het Europese
ZANDVOORT
vlak bij Brugge,
Aanstaande
aan te doen.
donderdag verNaar het bezoek
trekt een groep
aldaar wordt de
wielrenners van
terugtocht opgeOlympia voor een tocht naar België. pakt en verwacht wordt dat de groep
In verband met het veertigjarig fiets- op zondag om ongeveer 19.00 uur
jubileum van Klaas Koper wordt Zandvoort weer binnenrijdt. Een
deze rit georganiseerd. Het is de be- verslag over deze rit en over veertig
doeling dat de groep de tocht op zon- jaar fietsen door Klaas Koper volgt
dag besluit.
in de volgende editie. Overigens kan
Maar liefst 215 kilometer moeten men de groep uitzwaaien op donderer worden afgelegd om Zandvoorde dag om 06.00 uur.

Jubileumtocht
voor Klaas Koper

Het kan in poule 2A vrijwel niet
meer misgaan voor Holland Casino
en Big Mouse. Beide teams zijn nog
zonder puntverlies en hebben aardig
afstand genomen van de rest van het
veld. Holland Casino voegde twee
fraaie zeges aan het totaal toe. Luiten BV werd met 3-1 geklopt en DVS
Borher met 2-1. Big Mouse behaalde
een vlotte 8-1 zege op Snackbar Henn en ook Tum Turn was kansloos, 42
De afgelopen week behaalde Radio Stiphout drie overwinningen en
zo goed als zeker kruisfinalist.
Tandem werd met 10-2 verslagen en
ook Café Neuf (7-5) en Trefpunt 8 (41) waren kansloos. Voor de tweede
Plaats komen nog een paar teams in
aanmerking.
Belangrijkste kandidaat is Auto
Versteege, dat in een doelpuntrijk
duel met 6-6 gelijkspeelde tegen
REA. Auto Versteege zorgde voor de
grootste overwinning in dit toer-

Programma
Maandag: 18.45 uur Big MouseStudio aan Zee, 19.30 uur Laska-Reproproof, 20.15 uur Café de KaterJaap Bloem Classic, 21.00 uur Auto
Versteege-Radio Stiphout, 21.45 uur
York Optiek-Café de Kater, 22.30
uur Sensemilla-Textlite, 23.15 uur
Pim Janssen-Raco Autobanden.
Dinsdag: 18.45 uur Lippies BoysWebers, 19.30 uur Bluijs-Bakkerij
Paap, 20.15 uur Klikspaan-Raco,
21.00 uur Bad Zuid-Trefpunt 8, 21.45
uur Jaap Bloem Sport-Pim Janssen
Sport, 22.30 uur HB Beveiliging-Cor
Smit.
Woensdag: 18.45 uur Snackbar
Henn-DVS Borher, 19.30 uur Lammers Boys-Rabbel Boys, 20.15 uur
Pim Janssen Olds-Fritures d'Anvers, 21.00 uur York Optiek-Borher
BV, 21.45 uur Autoschade Giesbergen-Tandem Computers, 22.30 uur
Plavuizen-Reprox Maritiem.

GT-kampioenschap trekt de mooiste racewagens naar Zandvoort. De
beroemde Scuderia del Portello met
historische Alfa Romeo's is aanwezig en vrijwel zeker zullen ook de
Ferrari Club Italia en de Scuderia
Campidoglio met Ferrari's op zondagmiddag om de punten meevech-

TZB l - Café Karin lonkt
al naar de kampioenstitel

Favorieten melden zich in
ZVM-zaalvoetbaltoernooi

twee wedstrijden te gaan zijn er nog
wel drie kanshebbers op de zege. De
veteranen van Banana's, Café de Kater en Jaap Bloem staan met zeven
punten precies gelijk. Jaap Bloem
Classics maakte een lelijke fout tegen Zandvoort Centrum vet. (5-8),
maar daarna volgde twee overwinningen. Banana's werd met 6-4 verslagen en Nihot vet. ging met 12-3 ten
onder. Nihot zorgde ervoor dat Fritures kansloos werd door met 2-1 te
winnen. Café de Kater vet. voegde
zich bij de kop door een gemakkehjke 6-3 overwinning op Zandvoort
Centrum vet.
Bij de recreanten heeft Laska zich
opgewerkt als de grote favoriet. Laska behaalde de afgelopen week drie
overwinningen en gaat met negen
punten uit vijf wedstrijden aan de
leiding. Lammers Boys werd gepakt
met 3-1, Webers met 3-2 en de Lippies Boys werd door Laska met 7-2
verslagen. Bakkerij Paap en Reproproof, die onderling tot een 1-1 gelijkspel kwamen, volgen goed en zijn
nog niet uitgeschakeld. Ook Bluijs
Nederland behoort nog tot de kandidaten op een hoge klassering door
een 4-2 winst op Rabbel Boys.

(Archielfoto)

1970. Het concours start op zondagmorgen om 09.00 uur. De eerste ronde duurt tot 11.00 uur; de tweede
ronde begint om ongeveer 12.30 uur,
met een prijsuitreiking om ongeveer
16.00 uur. Die tweede ronde vindt,
dankzij de medewerking van Mercedes-Benz, plaats op de speciale Mercedes Paddock 2. Er zijn prijzen
voor de diverse leeftijdsgroepen van
de auto's en de eigenaars van de drie
mooiste auto's van de dag ontvangen een reischeque van respectievehjk f l 000,-, f500,- en ƒ250,-, te gebruiken via het KNAC reisbureau.
Een toegangskaartje voor deze
Historische Zandvoort Trophy,
waarmee men zich ook in het rennerskwartier mag begeven, kost
slechts f 20,-. Voor kinderen tot 12
jaar onder begeleiding is de toegang
gratis Een gecombineerd kaartje
voor zaterdag en zondag kost f 30,-.

Ruime overwinning op Hoofddorp 3

ZANDVOORT - Een wedstrijd vol spanning speelde het
heren-1 team van TZB-Café
Karin afgelopen week thuis tegen de ploeg van Hoofddorp 3.
De eerste drie competitiewedstrijden waren al gewonnen
door de heren van TZB. „Een
ZANDVOORT - Na twee en nooi. Auto Giesbergen werd met goed uitgangspunt voor deze
een halve week zaalvoetbal is maar liefst 18-2 van het veld ge- wedstrijd," vond coach Piet
Paap. Aan zijn verwachtingen
er een aardige schifting ont- speeld.
werd beantwoord.
staan in het Zandvoortmeeuwentoernooi. Voor vak een
goed bezette sporthal maken Veteranen
Hoofddorp had de eerste slagde favorieten weinig fouten en
De veteranen kennen geen pardon beurt en al snel liepen de honken
menig team kan zich dan ook voor elkaar. De in deze afdeling uit- vol, maar na een prima aangooi van
reeds als uitgeschakeld be- komende teams doen vrijwel niet 3e honkman Edgar Koper, werd de
voor elkaar onder. Met nog maar eerste nul op de thuisplaat gemaakt.
schouwen.

De kampioen van vorig jaar HB
Beveiliging heeft het moeilijk, maar
is nog zeker niet kansloos op een
plaats in de kruisfinale. Na eerder
verlies tegen Otte Eagles volgde een
;elijkspel van 3-3 tegen Sensemilla,
maar daarna volgde een knappe 6-3
overwinning op Reprox. Aangezien
de meeste ploegen punten laten liggen zijn er nog vele kanshebbers.
Alleen Otte Eagles maakt geen misstappen en scoorde acht punten uit
vier wedstrijden.

Concours Sportif

AS/PB Zandvoort op
drempel van eredivisie

Een traditioneel evenement is het
Concours Sportif op zondag, dat
wordt georganiseerd door de Histonsche Auto Ren Club en de Konmklijke Nederlandse Automobiel Club
samen. De bedoeling is om de mooiste sportieve klassieke auto's van
Nederland bij elkaar te brengen. Dit
jaar is deelname uitsluitend mogelijk bij voorinschrijving en beperkt
tot maximaal 75 auto's. Dat zijn er
minder dan vongjaar (125), maar op
die manier kan door de Concourslury meer aandacht worden besteed
aan de auto's en hun bezitters

Toerwagens

Raco Autobanden maakt voorlopig de dienst uit in poule IA. Dit
team speelde pas drie wedstrijden
maar scoorde de volle honderd procent. Ook York was kansloos en verloor met 5-2. Borher BV volgt goed
door een nipte 3-2 zege op Klikspaan. Klikspaan is vrijwel kansloos, alhoewel het maandag met 6-3
won van Jaap Bloem Sport. Op de
loer blijft Play In liggen. Dit team
heeft slechts twee verliespunten
door een 2-1 nederlaag tegen Raco.

ten. Op zaterdag zijn er de Morganraces. De voornamelijk Engelse coureurs komen ook met een aantal
spectaculaire Morgan-dnewielers
uit de jaren dertig; auto's die op methanol rijden in plaats van benzine.

Vervolgens scoorden drie man van
Hoofddorp. Toen vond T.Z.B, het
welletjes dus na een vangbal van
Martin Hellingman (korte stop) en
een nul op het eerste honk, ruimde
T.Z.B, het veld om een balletje te
slaan. Helaas werd er niet gescoord
door TZB, want de goed geslagen
ballen van Martin Hellingman en
Edgar Koper werden gevangen en
Richard Lemstra werd uitgemaakt
op het eerste honk. Stand na een
inning: 0-3.

De tweede inning begon TZB
warm te lopen want na drie prachtige vangballen door TZB, een door
derde honkman Edgar Koper en
twee door outfielder Bob Schmidt
(prima schoenen Bob, raak ze niet
kwijt), moest Hoofddorp zijn veldposities weer innemen. Toen was de
beurt aan TZB om te slaan en na
rake klappen van Frits Vleeshouwers (tweehonkslag), Hans Mulder,
Han van Soest (honkslag) en Bob
Schmidt (honkslag) wist TZB vier
punten te scoren. Stand na de tweede inning: 4-3.

Na de derde inning viel catcher
Frits Vleeshouwers wegens een blessure uit. Harm Buyen (2e honkman)
ging catchen en Jos van Houten was
bereid om mee te spelen m deze wedstrijd als tweede honkman. Op naar
de vierde inning. De spanning begon
nu te stijgen en ook het aanwezige
publiek kreeg kriebels in de buik.
Maar in deze inning scoorden geen
van beide teams. Wel even het vermelden waard zijn de twee gevangen
ballen door TZB-Café Karin. Eenmaal door Harm Buyen en, jawel
hoor, eenmaal door Bob Schmidt.

hij de laatste bal uit de lucht. Dit is
gelijk het einde van een gezellige en
ontzettend spannende wedstrijd. De
spelers van TZB-Café Karin hebben
voor de vierde keer laten zien dat ze
weten hoe het spelletje gespeeld
wordt en als ze zo door gaan, ligt de
kampioenstitel binnen handbereik.

AudioSonic/Piz Buin heeft zondag aan een winstpartij genoeg om
de eredivisie m te stappen. „Al moet
ik dat zelf doen," zegt trainer-coach
Paul van Geuns. „Die ene overwinmng komt er zeker." Deze week legt
Van Geuns te zamen met zijn pupillen Esmir Hoogendoorn en Fernon
Wibier een bezoek af aan Parijs.
Daar spelen de Zandvoorters kwalificatiewedstrijden om toegelaten te
worden voor het toernooi om het
open Franse kampioenschap, dat
volgende week van start gaat.
HLTC Hilversum was het eerste
team dat AudioSonic/Piz Buin
Zandvoort twee punten wist af te
snoepen. Michiel Schapers verloor
zijn partij tegen de regerend Nederlands kampioen Christiaan Feen
stra, maar m de dubbelspelen speelde Schapers een prima partij tennis.
De tweede verhespartij kwam op
naam van het damesdubbel Karin
Moos en Esmir Hoogendoorn.

AudioSonic/Piz Buin Zandvoort 426, 2 Thor/Rood Wit 35 13, 3
HLTC/Hilversum 30 18, 4 Zutphen
27-21, 5. Leimomas 2 21-27, 6 Detoc
/Goldstar 2 16 32, 7 Pellikaan Tennis 12-36, 8 GTR/NIP 9-39
Het tweede team is met nog een
wedstrijd te gaan m veilige haven.
Door een goede 6-2 overwinning op
Festina werd zelfs opgeklommen
naar een derde positie In dit duel
maakte vooral Petia Janssen een
zeer goede indruk door al haar par
tijen met goed tennis winnend af te
sluiten.

Willem Koene
rapste sprinter
ZANDVOORT - In de ronde
„de Omloop door het Land van
Bartje" heeft Willem Koene
voor een fraaie overwinning
gezorgd. In deze rit over 87 kilometers voor liefhebbers kwamen 127 wielrenners aan de
start.
In de eerste 60 kilometer een vrij
vlakke rit met een compleet peloton
Toen er een paar heuvels kwamen
en een strook kasseien van 4 a 5
kilometer viel hè peloton in groepen
uiteen.

Er ontstond een kopgroep van 28
renners die 20 seconden voorsprong
nam op een tweede gioep van 40
man. De renners van De Kampioen,
Willem Koene, Cees Corstagne en
Zoals vermeld werd een match- Joop Portegies zaten m de kopgroep
pomt onbenut gelaten, waarna de Wat de kopgroep ook probeerde op
derde set met 6-0 verloren ging. In de 15 kilometer van de finish smolten
overige partijen was het Zandvoort- de groepen toch weer samen
se team te sterk voor HLTC Hilversum en bouwde een verdiende 6-2
zege op. De met de bus (door Gran
Dorado beschikbaar gesteld) meege- Eerste zege
komen supporters maakten er daarIn de daarop volgende massale
na toch een prachtig feest van.
eindsprint liet Willem Koene het ge
hele veld zijn hielen zien en won
Zondag kan het feest echt begin- overtuigend met ruim een volle lengnen. In Den Haag wordt dan ge- te. Het betekende de eerste seizoenspeeld tegen het op de tweede plaats zege van de Zandvoorter Posthuma
staande Thor/Rood Wit en slechts uit Friesland werd tweede terwijl
één van de acht partijen moet in clubgenoten Corstagne en Portegies
op een respectievelijk 17e en 26e
winst omgezet worden.
De stand m de Hoofdklasse is: 1. plaats beslag legden.
(ADVERTENTIE)

En toen ... kwam de vijfde inning.
Hier lieten de jongens van TZB-Café
Karin pas goed zien wat een klasse
ze bezitten. Perfect veldwerk ging
samen met een prima spelinzicht!
Ook het aanwezige publiek voelde
dat er nu iets ging gebeuren en liet
luidkeels van zich horen. Hoofddorp begon te slaan. De eerste slagman ging uit doordat Jos van Houten de bal ving. Hierna scoorde
Hoofddorp nog drie punten maar na
een goed gestopte bal door outfielder Joot de Jong kon op het derde
honk de 2e nul gemaakt worden.
Catcher Harm Buyen ving ook weer
een bal en zo kon TZB weer gaan
slaan.

C0FE
, summa
collectioaK&ti

Harde klap
En toen gebeurde het. Edgar Koper en Richard Lemstra kwamen na
een mooie klap op de honken, Harm
Buyen slaat een honkslag en Edgar
loopt binnen, de eerste punt van
deze inning. Ook Hans Mulder raakt
'm goed en komt op het eerste honk.
Daarna geeft Jos van Houten zo'n
harde klap, dat er drie man de thuisplaat passeren. Dan komt Han van
Soest met 4 wijd op het eerste honk.

Hoofddorp weer aan slag. De eerDe spanning op het veld en langs
ste geslagen bal wordt weer door Ed- de kant is tot grote hoogte gestegen,
gar Koper gevangen. Hierna ziet het publiek schreeuwt de kelen
Hoofddorp kans nog twee punten te schor en de jongens van TZB-Café
scoren, maar na prima veldwerk van Karin zijn met meer te stoppen. Bal
de TZB-ploeg, wordt er weer snel na bal wordt ver het veld ingeslagen
gewisseld. Bij TZB-Café Karin en de punten stromen binnen. En na
scoort pitcher Richard Lemstra een acht honkslagen, vier tweehonkslapunt na een vreselijke harde klap gen en tweemaal vier wijd hebben de
van Harm Buyen. Stand 5-5.
TZB'ers twaalf punten weten te scoren. Klasse! En met een stand van
17-8 gaan ze nog eenmaal het veld in.

Casino ZVM opent
tennisseizoen

Miraculeus

ZANDVOORT - Casino-Zandvoortmeeuwen Handbal opent woensdagavond officieel het tennisseizoen.
Voorzitter Van de Lip van de Tennisclub Zandvoort is uitgenodigd om de
eerste slagen te doen. Tevens zullen
leden van TC een demonstratiewedstrijd spelen. Een en ander om te
benadrukken dat de twee verenigingen elkaar beslist niet als concurrent beschouwen.

De eerste geslagen bal van Hoofddorp wordt op miraculeuze manier
door outfielder Hans Mulder gevangen. En ook de tweede slagman bereikt de honken niet. Twee man uit
nu. Toch lopen nu de honken vol na
enkele mooie tikken van Hoofddorp
en eenmaal vier wijd. Hoofddorp
scoort nog een punt, 17-9. Maar nu
vindt ballenvanger Bob Schmidt het
wel mooi geweest en dansend plukt
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Casino-ZVM handbaldames verrassend veldkampioen
ZANDVOORT - Het veldhandbalseizoen bracht CasinoZVM toch nog een verrassend
slot. Het Zandvoortse damesteam behaalde onverwachts
het kampioenschap, een kamPioenschap dat zeker niet onverdiend genoemd mag worden. De Casino-ZVM heren
klopten na een waar slagveld
het tweede team van De Blinkert met 20-17 en eindigden
daardoor in de middenmoot.
Nadat Casino-ZVM vorige week
won van De Bunkert werd ook HVH
Weggespeeld,
17-8. Mede door de verr
assende nederlaag van ADO tegen
DSOV werd het kampioenschap
toch een feit en promoveren de da-

mes naar de 3e klasse regionaal. Tegen HVH speelde Casino-ZVM vanuit een perfect gesloten defensie,
waarna er een snelle break volgde.
Dit liep als een trein. Kreeg HVH
een kans dan was er de prima keepende Nicole Berkhout, die fraaie
reddingen liet zien.
Vanaf de eerste minuut had Casino-ZVM de strijd in handen en liep
naar een 8-3 voorsprong bij de rust.
Ook in de tweede helft was er geen
vuiltje aan de lucht pn met vlotte
aanvallen werd HVH op grote achterstand gezet. De snel opgezette
aanvallen bracht Elly van Stein
vaak in scoringspositie en zij faalde
dan ook niet. Met 17-8 werd HVH
geklopt waarna het kampioensfeest
kon beginnen.
„Met het vertoonde spel van de
laatste weken zijn we terecht kam-

pioen", meende coach Geert Dijkstra na afloop. „Met een intensievere
warming-up bleek het vanaf het begin goed te lopen en dan blijft het
ook lekker gaan. Tegen de Blinkert
zakten ze in de tweede helft wat weg
maar daarna herstelden zij zich
goed. Soms zit het bij de dames tussen de oren, maar het blijkt dat zij
het best kunnen."

had. Het spel golfde in de eerste
helft over en weer en werd afgesloten met een 8-8 stand.
In de tweede helft speelde CasinoZVM een bekeken spelletje en bleef
het meest rustig. Casino-ZVM nam
toen een lichte voorsprong waarna
in de slotfase De Blinkert definitief
de nekslag werd gegeven, 20-17.
„We hebben het seizoen netjes afgémaakt," stelde trainer-speler Jan
van Limbeek. „We zijn met zo floriHeren
sant hoog geëindigd dat had best beIn een onvriendelijke partij hand- ter gekund. Het moest zelfs veel bebal bleek Casino-ZVM de meerdere ter kunnen, maar in bepaalde wedover de reserves van De Blinkert. In strijden sprongen we te slordig om
de eerste helft een gelijk opgaande met de kansen."
strijd. Een strijd waarin te veel op de
Doelpunten Casino-ZVM: Peter
tegenstander werd gelet. Over en
weer keiharde overtredingen waar- Pennings 6, Guido Weidema 6, Riop, de slechts één aanwezige chard Vos 3, Jan van Limbeek 3,
scheidsrechter, onvoldoende zicht Kees Hoek l, Ronald Vos 1.
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GRATIS
Woninglijst van Zandvoort

Oproepen
Mededelingen
* De werkgroep Zandvoort
van Amnesty International
zoekt mensen voor o a ver
taalwerk Heeft u interesse'
Bel 19649
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
* Hop hop nog maar 4 we
ken en dan gaan Inge en
Jan Piet de trap op

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Receptie?
Feestje?

l "lorc PdJfrtentiPS voor zakenman en particulier kunnen worc :r cozet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot' n
P\rtic jlinron verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Mioro s OD de pagira MICRO S
pi^ats no is mogeliji\ in de volgende editie
7^n koorts Nieuwsblad ƒ 0 3 8 per millimeter
6 i i'inas'ijc1 dinsdag 15 00 uur
L uit i w tekst lelefonisch opgeven 02507-17166 of 02977?3 ! 11 of j'aeven zenden aan
i' Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
204^ JM Zandvoort
* Weertmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Ans elveenb vVeekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vrner Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Dipmer Courant De Nieuwe Bulmer Nieuwsblad Gaasperrjarn alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsbiad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
We^sper en alle bijbehorende advertentie edities
ƒ 5 1 3 oer millimeter
Sljtngbtijd vr^dag 1600 uur
e l" otmatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecotr o naties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantore i ^erKnjgbaar
e Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
e BI, plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
vvoidt ƒ 3 00 intekening gebracht
U kunt ae tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Ambtenarenleningen
BIJ de Landelijke Bemidd voor Ambtenaren in een halve dag
ook v semi amb* pers PTT Postb en geprivatiseerde bedr

met verlaagd tarief
Ook \oor rjoorlopend krediet Lopende leningen geen bezw

L.B.A. - 020-997633
Rijksstraatweg 72 Duivendrecht Ook s avonds van 1921 u

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

e Rubrieksadvertentie op Gevraagd HULP in de huish
geven7 Zie voor adres en/of 1 x p w later evt meer in villa
telefoonnummer de colofon te Bloemendaal Tel 023
in deze krant
254290

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwassen]

Tel. 02507-17935
5 REGELS

Bob Schmidt

Tel. 02507-12614
Technisch personeel
gevraagd

Timmerlieden1
Gezocht voor de regio
A dam en omstreken
Bel voor een afspraak
020769811
van 7 00 tot 18 00 uur

De Munt
Timmerwerken

Broodje Burger
Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel 02507 18789

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel 13529

Radio/tv/video

24 uurs service
TV

EN VIDEOREPARATIE
Snel en betrouwbaar
Meestal thuis gerepareerd
Vrijblijvende prijsopgaaf
Geen voorrijkosten
Tel 0652108800

* Wie sluit zich aan bij Ab
Arjan Marga Jan Karin Ag
nes Celia Dickey Elco en
Pauline en kom in de werkgr
van Amnesty Tel 19587
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
* Wilt u eens wat meer mfor
Telefoon 13529
matie over Amnesty Interna
UW FILM OP VIDEO
tional of heeft u interesse in
ƒ 1 75 per minuut met
de werkgroep Zandvoorf
gratis achtergrondmuziek
Voor info tel 19587
* Zat 9 juni concert man * T k Akai tuner/versterkei
nenkoor m m v harmonie en + cass deck Lenco draaita
vendelzwaaiers op het plein fel + boxen,/175 Tel 19543
voor het Casino om 15 00 uur

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Vaar/surfsport
MARINA MONNICKENDAM
de gezell jachthaven met alle
faciliteiten Enkele ligplaatsen
beschikbaar Tel 02995 2595

Woninginrichting

Lijsten op maat
by
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Wij STOFFEREN 10 bankstel
kussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
van ƒ 39 95 voor ƒ 9 95 p mtr
Vitrage en alle soorten model
gordijnen v a ƒ 5 9 5 per me
ter gratis gemaakt' 1000 ver
schill meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9 95 Wij stofferen alle
soorten meubelen boten en
:aravans zeer voordelig Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
toff incl stof of leather look
ƒ 10 Prachtige 1 pers matras
/ 55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES
Haarlemmerdijk 168 Amster
dam 020220981 Amperestr
10, Zandvoort 02507 19347

Dak lek
Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen
Ook ander loodgieterswerk
Bellen voor 10 en na 18 uur
02507 19559 of 0252021378

Muziekinstrumenten

Foto Boomgaard

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog

Dier-Plezier
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt
Grote Krocht 28
Ervaren Beagle fokker
heeft BEAGLEPUPS te koop
Tel 017388219

m a a t
b r u i d s l a P 0 n
P
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
3 8
T e l
3 4 3
r i e t e n
s t 0 e l
0 2
0 0

NIÉT GRATIS
zij 11
c alle Micro s groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• wonmgruil
• personeel gevraagd/aangeboden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
o commerciële Micro s

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
on'vangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r

Oefentherapeut
mensen
dieck zoekt voor dochter
(aankom oefenther mensen
dieck) KAMER evt met vrije
opgang, hr ± ƒ 300, per 1/7 of
1/8 Tel 08855-76296
Verpl zoekt i v m werkaan
vaarding met spoed zelfst
WOONRUIMTE Tel
045
751647, vr n Marjo Kuyper

06-320.327.44
Wendy-foon
Bel nu de heetste lijn

t

Het Bestuur van de woningbouwvereniging deelt mede:
dat het kantoor van de vereniging in verband met
Hemelvaartsdag op donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei
a.s. voor het publiek gesloten is.

de nieuwste
dagfilms

Voor DRINGENDE technische klachten dient u
telefonisch contact op te nemen met het nummer van
onze Technische Dienst' 17577.

ƒ 7,50 p.d.

Aanvraag individuele huursubsidie:

CLASS OF 1999
* * *

LAMBADA!
SEE NO EVIL,
HEAR NO EVIL
* **

In de maand mei heeft de vereniging 7 avonden
georganiseerd voor huurders die in aanmerking komen
voor Individuele Huursubsidie. Gezien de geringe
opkomst heeft de vereniging besloten nog een extra
avond te organiseren voor degenen die op één van die 7
avonden verhinderd waren om hun huursubsidieformulier
in te leveren.
Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 29 mei a.s. van
19.00-21.00 uur.

Bewonersblad:
Als gevolg van een technisch mankement zijn er een
honderdtal bewonersbladen niet verstuurd. Degenen die
nog geen bewonersblad hebben ontvangen, kunnen dit
alsnog binnen afzienbare tijd verwachten.

PEACEMAKER
***
i/ n
i% «/

DO THE RIGHT
THING
The Burbs
Road House
Leviathan
* **
NO
HOLDS-BARRED

GARAGEDEUREN
Informeer eens bij ons naar de talloze uitvoeringen van HORMANN. En de prijs7
Die valt u mee!

705,-

Vanaf f \J%Jj~ inkl.B.T.W.
(Model Berry deur in de standaardmaat 237 5 x 212 5 cm)

GLAS EN ISOLATIE TEL 02550-30624
C O R N W A L L S T R A A T 6 - l J M Ul DE N

DROGISTERIJ

Videotheek

BOUWMAN

Randstad
heeft volop
werk

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor.

Weekvoordeel
5 films
voor ƒ 25,een hele week

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Meteropnemers m/v
Wij zoeken enthousiaste vakantiekrachten die in de periode
van 21 t/m 27 juni huis aan huis de water- en elektrameters
op gaan nemen Leeftijd 17-20 jaar

Wij zoeken nog een

Videotheek

06-320.332.77
f 0.50 p m

WINKELMEISJE

Informatie bij Tessa Oldewarns, tel 023-29 19 39.
Heemstede, Binnenweg 49

-ir randstad uitzendbureau

± 16/18 jaar.

Diversen

X Y Z BV verhuizingen en • Rubneksadvertentie? Zie |
kamerverhuizingen Voll verz voor adres en/of telefoonnr
Dag/nachtservice 020 424800 de colofon in deze krant

BETAMAX
films

Bakkerij
Paap

huren
is houden
ƒ 5,- p. film

Potgieterstraat 24
Tel. 12865

Ochtendbladen

de Volkskrant
en Trouw
vragen voor Zandvoort

Videotheek

HULP

bezorgers/sters

GEVRAAGD

Mm leeftijd 15 jaar
Hoog loon
Reacties
de heer Koper
Dr. J. G. Mezgerstraat 38
Tel. 02507-16821

BROODJE
BURGER

A N DVOORT

WAT DOET U MET
PINKSTEREN?
l e Pinksterdag in het BOULEVARDRESTAURANT met schitterend uitzicht over de
Noordzee Gezellige PINKSTERBRUNCH
om II 30 uur Prijs: Fl 25,- per persoon
Onderen tot 3 jaar gratis en kinderen tussen de 4 en
12 jaar oud slechts de helft van de prijs
Dit fantastische buffet wordt door onze huispiamst
muzikaal omlijst

Movieboxen
ƒ 10,- p.dag
ƒ40,- p.week
ƒ80,- p.maand

TEL. 02507-18789
99

DE SUNSHOP

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieen, markiezen, zonneschermen.

Tel. O25O7-14443

Om 18 00 uureen groots BUFFET-DANSANT!!
met het bekende 20 man tellende orkest

^s^^m^^^m^x''^^^^^--''^'''-'-"'^^,

Efiun

Conr.
Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

dakikasi 50 cent

WAAIJENBERG B V Nederlands grootste fabrikant van over
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland
Voor inlichtingen 020910518 Waaijenberg Amsterdam,
08385 11251 Waayenberg Veenendaal

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

i

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt in de
schoolbanken
06-340.340.21
Turkge seks hatti

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Dieren en
dierenbenodigdheden

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

T e

WONINGRUIL
t Gooi Aang luxe ruime 2kmr flat nabij winkelc , prachtige omg
goede verb
openb vervoer, ƒ513 p m
* Te koop 150 betontegels, Gevr Zandvoort e o gelijkw
30x30 cm, nieuw, ƒ0,75 per 2/3 kmr flat Tel 0215240830,
stuk Tel 0250718866
b g g 023-390204
* Te koop houten tumaf Wonmgruil Zanvoort/A'dam
scheiding, 180x150 cm, af Aangeb
gr
1 kamerflat
komstig uit de Max Euwestr Gevr 2 kamerwon A'dam
prijs ƒ50 Tel 02507 18082
Tel 02507 19357
* Te koop wipst ƒ 25, elektr . Rubneksadvertentie'' Zie
boiler, 80 l ƒ50, imperiaal, voor adres en/of telefoonnr
Nissan CherryMSS, ƒ 100 Tel
de colofon in deze krant
02507 19185
* Te koop zonnescherm, 2
Rijwielen,
mtr breed ƒ 50, eiken ledikant
en nieuw matras, 1 30 breed
motoren,
ƒ 50 Tel 02507 19587
bromfietsen
* T k AUTOPED op lucht
banden prijs ƒ 15 Tel 14656
Te koop Zundapp, bj 1970,
* T k miniwasmachine ƒ 30 pr n o t k Tel 61244
Tel 0250717138
* T k z g a n hondemand
Auto's en
60x40, pr ƒ1750, leren riem
auto-accessoires
met halsband nw, pr ƒ 12,50,
samen ƒ25 Tel 14656
Te koop OPEL Kadett LS
i g st, bj 87, rood, 5 versn
Te koop
getint glas sunroof, prijs
gevraagd
ƒ15750 Tel 12558
diversen
T k weg mil dienst NISSAN
Micra 5 GL, bj 11 '84, garage
* Te koop gevraagd zitje en APK gekeurd, wit zeer
voor op de kinderwagen Tel mooie auto Tel 16442
023 314240
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
TE KOOP GEVR inboedel
m deze krant
goederen (klemgoed), boeken antiek/gr moederst sp
enz Tel 02507-12370
Diverse clubs

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

CRO

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woo'd punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangpeft

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis en Contacten
club 023 356840 (infoband)
K<AKEIAAH
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
Zalenverhuur
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
VERENIGINGSGEBOUW
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
De Krocht
122, 1000 AC Amsterdam Dit
Grote Krocht 41, Zandvoort, voorkomt vertraging in de betel 02507 15705 18812, voor handelmg
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Woningruil

Videotheek

NVM

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

ook voor
portretfoto s
pasfoto's
receptiefoto's
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

GRATIS

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
9 inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
o aan balie kantoor zijn opgegeven
t verloren/gevonden
y weg'aan komen lopen/vliegen
o maximaal 5 regels
o alleen voor particulier gebruik
t het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

M

Te koop
aangeboden
diversen

O Nassaulaan 87,
1075 AM Amsterdam

l v m verhuizing t k leren
BANKSTEL cognac kl 3+2
zits hangkast
bijzettafel
barkrukken etc etc Tel
02507 16037

Financien en handelszaken

Autoverzekering

Kom oens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken

makelaars o.g.

Huwelijk en
kennismaking

van FRITS LANDESBERGEN.

*

-iet wordt een onvergetelijke avond met o a. muziek
van GLENN MILLER De totale verzorging
an het buffet met de muziek bedraagt slechts Fl 45,per persoon (exkl. dranken).

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 3,63
2 regels / 3,63
3 regels ƒ 3,63
4 regels ƒ 4,83
5 regels ƒ 6,04
6
7
8
9
10

02507

In onze GRILL-BAR TIME OUT kunt u intiem
dineren. De Chef kok heeft voor deze avond
speciale menu's samengesteld.

pizza's

Reserveren wordt aanbevolen Voor meer informatie
kunt u bellen 02507-20 000 tst 2035

regels ƒ 7,25
regels ƒ 8,46
regels ƒ 9,67
regels ƒ10,88
regels ƒ12,08

DE B U N G A L O W P A R K E N

OP

DE MOOISTb

13796
bezorgen

Pizzeria Restaurant

RIMINI

PLEKJES

WIJ VIEREN ONS ÉÉNJARIGE BESTAAN
MET EEN HÉÉL SPECIALE AANBIEDING
Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders Kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen

Alle prijzen incl 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren

Weekmedia opicrofiche.

Naam
Adres

.

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

In
de
autorubriek
"Showroom'
valt
van
verbazing
over
het
aanbod.

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u gratis een

1/2 literfles „Chianti" wijn
bij een bestelling van tenminste
ƒ45,-

BOULEVARD BARNAART 20 ZANDVOORT
Geopend van 16.00-22.00 uur, 's maandags gesloten.
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Waterverspillen
is niet nodig

Zandvoortse vliegerjeugd

ZANDVOORT - Om het gebruik
van leidmgwater zoveel mogelijk te
beperken geeft de Vereniging van
Exploitanten van Watorleidingbe
drijven m Nedeiland (VEWIN) een
aantal tips Volgens de VEWIN
moet dit gebruik m de hand gehou
den worden om het milieu zoveel
mogelijk te beschermen Vorig jaar
leverden de waterleidmgbedujven
met elkaar 1274 miljoen kubieke me
ter water „Als we zo doorgaan zou
dat volgens dat m 2000 1364 miljoen
kubieke meter zijn" De VEWIN
geeft de volgende tips Repareer lek
kende kranen en stortbakken Laat
de kraan bij wassen en tandenpoet
sen met langer open staan dan strikt
noodzakelijk is neem vaker een
douche m plaats van een bad, zorg
dat de (vaat) wasmachine vol ib vooi
dat deze wordt aangezet, gebruik
perlator kranen waar dat kan (deze
geven minder water, maai dat is
nauwelijks merkbaar) Installeei
eens een waterbesparende douche
kop, neem bij vervanging een spoel
bak dubbele spoelknop (een voor
een kleine en een voor een grote
boodschap), plaats warmwatertoes
tellen zo dicht mogelijk bij tappun
ten

Gran Dorado
stapje verder

Deze week een wel heel bijzonder plaatje, van rond 1920, met Zandvoortse
kinderen en het grut van badgasten met vliegers Degenen die een dure
vlieger hadden, waren waarschijnlijk kinderen van badgasten. (Die hadden
meestal nou eenmaal meer geld).
De foto werd ingezonden door mevrouw Van Orden. Haar broer Arthur van
Orden staat op de foto, vooraan met het matrozenpakje. De jongeman
bovenaan links, met jasje en stropdas, is vermoedelijk oud-schilder Leo Keur,

die komende week met zijn vrouw Sjaan van der Schaar het vijftigjarig
huwelijk viert. Keur, nu 78 jaar, was er zelf niet honderd procent zeker van,
maar op andere oude foto's is sprake van een opmerkelijke gelijkenis Van de
andere kinderen zijn geen namen bekend.
Het Zandvoort Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, ontvangt graag uw oude
school-, sport- of verenigingsfoto's om deze te publiceren. U krijgt de foto zo
snel mogelijk terug, inclusief een extra afdruk op het hier getoonde formaat

ZANDVOORT Een aantal bunga
lows van fase II van het Gran Dora
dopark is bijna klaar Woensdag 30
mei zullen de eerste opgeleverd wor
den Ter gelegenheid daarvan zal
Margaretha de Boer, gedeputeerde
van de provincie Noord Holland, om
15 30 uur een officiële handeling ver
richten Verwacht wordt dat zij een
toespraak houdt, evenals de heren
E Kruijff en manager Jim Vermeu
len Voor de bouwvakkers is ei kap
geld

De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom Het adres is Gasthuisplem 12
Men kan ook bellen 1?066 of 17166

Waterloopleintje

nigmgen VPI emgt u en schrijf even
een kort tai lefje naai Mevrouw van
Ooijen met de juiste gegevens Dit
is ook in het belang van uw verem
ging De brievenbus van het raad
huis bevindt zich aan de achter
kant Swaluestraat nummer 2
Doe het nog dc/e week want dt
tijd dnngt

De Kerkstraat op en dan de eer
bte straat links Daar vindt u de
Bakkerstraat Op het hoekje ligt
het winkeltje van Potte Kees
Een stuk]e verdei op bevindt zich
de toko van Maicel Meijer DL
Sticfbcen van Zandvooi t wordt hij
door sommige doipehngcn al 40
noemd De nieuw swaai de van dit Voetbal
vci haal ligt in het feit dat Marcel
De Wei eld kampioenschappen
kortgeleden zijn pand heeft opge \ oettaal
staan \ ooi cle deui Vanaf
runnd Nu is opruimen bi] Marcel 8 juni zullen
weei veel Zandvoor
wel een rekbaar bcgnp Het vei ttrs tijdens de
van
schil met toen en nu is dat je nu de wedstrijden uitzendingen
aan de beeldbuis
niet meer overdwars zijn winkel gekluistei d zitten
In het verleden
hoeft te betreden In deze winkel
al gebleken dat een dei gelijk
van Smkel ligt van alles te koop is
evenement al voor veel naiigheid
Je kunt het zo gek nog niet beden m
de huisgezinnen gezorgd heeft
ken of hij heeft het Van een trap Slaande
ruzies en zelfs echtschei
naaimachine uit grootmoeders dingen waren
hierbij geen uitzon
tijd tot en met een zandloper of dei mg Pa kijkt
wat kost
een TV toestel Kijken kost bij naar het \oetballenkoste
terwijl moe
hem mets
lifcv ei op het andci e net naar Dal
las kijkt
Onze inventieve doipsgenoot
Werkzaamheden
Smit beheerder van 'Gebouw
De Haarlemmerstraat is wegens Jan
de Krocht heeft hier iets op ge
werkzaamheden afgelopen maan •vonden
Ondei het motto 'Doe pa
dag voor slechts een dag voor het de deui uit
heeft Smit een groot
verkeer afgesloten De riolering scherm TV aangeschaft
De appa
schijnt niet helemaal m orde te latuur wordt tijdens de uitzendin
zijn De wortels van de bomen gen opgesteld in het veremgings
Van de
gebouw zodat
straat behoor
voetbalfans in
alle rust en ge
lijk aangetast
De enige reme
f f
zellig onder el
rr
kaar van dit
die is de boel
f
ï
spcctakel kun
maar te vervan
nen gemeten
gen Voor de
Het mes snijdt
buurtbewoners
zodoende aan
betekende dit
F"
'\
een kleine over
twee kanten
Smit kan zijn
last Met de
omzet vergro
hink stap
sprong moes 9 De herkomst van dit bord is een ten en mat par
ten de buurtbe raadsel.
tijen tussen de
woners
zien
vei schillende
hoe men de woning kon bereiken echtelieden worden nu voorko
Het ging met anders Ook de lan men
taarnpalen waren dringend aan
vervanging toe, vandaar dat men
deze klus maar meteen bij de Vondst
werkzaamheden heeft betrokken
Opmeikelijke zaken doen zich
Binnen een dag moesten de werk m Zandvoort herhaalde malen
zaamheden zijn afgerond dit om voor De ene keei vindt iemand
zo min mogelijk overlast te bezor een reeds lang vergeten uithang
gen
bord, de andere keer duikt een
strandpachter een dijbeen op van
een reeds lang geleden uitgestor
Oproep
ven mammoet De nieuwste
Binnenkort komt de nieuwe ge vondst binnen onze gemeente
meentegids uit Een handig boek grenzen betreft een zogenaamde
werkje waarin de Zandvoortse in 'eeiste steen' van waarschijnlijk
woner in een oogopslag kan zien een pand aan de Kostverloren
wat onze badplaats zoal op cultu straat De steen, die een afmeting
reel, sociaal en sportief gebied te heeft van 40 bij 20 cm, lag bedol
bieden heeft De laatste gemeente ven onder het zand precies op de
gids was mm of meer een aanflui grens van de panden nummer 127
ting De samensteller van dit wan en 129 (naast het huis van de bur
product had klakkeloos de gege gemeestei)
Zoals uit de tekst valt op te ma
vens van de oude gidsen overgeno
men Verenigingen die al jaren ge ken werd hij m 1909 door de toen
leden waren opgeheven stonden l' i jaar oude D Driehuizen gelegd
nog steeds m deze 'wegwijzer' ver Dz staat vooi 'de zoon', dus als
deze Dnehuizen nog leeft, moet
meld
Om te voorkomen dat dergelijke hij inmiddels zo'n 83 jaar oud zijn
storende fouten wederom ge De huizen die er nu staan zijn m
maakt zullen worden, heeft het ge 1934 gebouwd Hoe deze steen hier
meentebestuur in al haar wijsheid terecht is gekomen is vooralsnog
besloten de samenstelling van het een raadsel
Wie weet waar deze steen van
nieuwe product aan een profesio
wie deze D
nele klacht over te laten De ge daan komt en wie weet
meentehjke persvoorlichter Jea Dnehuizen is of was9 Uit navraag
mne van Ooijen is op dit moment is wel komen vast te staan, dat het
duftig aan het werk om er iets huis op nummer 129 in opdracht
moois van te maken Om niet in van de heer Peeper, directeur van
dezelfde fout te vei vallen als haar de Twentse bank werd gebouwd
voorganger heeft zij de verschil Peeper was getrouwd met een
lende verenigingen en instanties dochter van Duehuyzen U ziet
aangeschreven met het vei zoek dat ei enig verschil bestaat tussen
even te melden of de gegevens, zo beide namen (Di lehuizen en Dl ie
als vermeld in de oude gids nog huvzen) Evenals het mammoet
bot en het uithangbord wordt ook
wel juist zijn
De resultaten zijn tot nu toe be deze steen aan het cultuieel een
droevend Vandaal dat zij heeft tuim geschonken
gevraagd om via deze rubriek nog Dit was het weci voor deze week
maals een beioep te willen doen Blijf ge/ond tot de volgende week
op uw noodzakelijke medewei
BRAM STIJNEN
kmg Secretanssen van alle

- D f «Pi i • 'i r

Gouden huwelijksfeest echtpaar Keur-Van der Schaar

Leo en Sjaan vonden elkaar op dekanovereniging
ZANDVOORT - Sjaan van
der Schaar mocht in 1932 een
kano van haar broer lenen als
zij lid werd van de kano-veremgmg aan het Noorder-Buiten
Spaarne De jonge schilder Leo
Keur, die regelmatig met een
kano op zee zat, wilde in dat
jaar wel eens een wedstrijd varen, en wel op het NoorderBuiten Spaarne
De essentie is duidelijk Sjaan en
Leo ontmoetten elkaar 58 jaar gele
den tijdens de wedstrijddagen, waar
aan zij beide deelnamen En al sleep
te Sjaan er geen prijzen vandaan, zij
hield er wel kennis aan de jonge
Zandvoorter aan over Acht jaar la
ter stapte het stel m het huwelijksbootje, vijftigjaar geleden dus Dms
dag wordt dat feit gevierd m hotel
Queenie
Sjaan was afkomstig uit Haarlem
en werkte daar op kantoor "Ik woon

Inbreker betrapt
ZANDVOORT Vrijdagnacht om
3 20 uur werd een 23-jarige Haarlem
mer aangehouden nadat hij uit een
etalage aan de Kerkstraat goederen
had gestolen De eigenaar van de
winkel had gehoord dat de etalageruit van zijn winkel werd ingeslagen
en waarschuwde de politie Na enig
speurwerk lukte het de dader, die
imjwonden had opgelopen, aan te
houden en in te sluiten Een gedeelte
van de buit, sieraden en kunstsnij
werk, werd teruggevonden

Uitslag loterij
ZANDVOORT De uitslag van de
op de Oranje Nassauschool gehou
den loterij is als volgt Eerste prijs
nummer 2788, tweede prijs 2532, der
de prijs 1068, vierde prijs 2959 en de
vijfde prijs 0670

hier pas sinds we getrouwd zijn",
glimlacht zij In die periode is zij wel
helemaal ingeburgerd in Zandvoort,
het lidmaatschap van de gymnas
tiekvereniging en de vrouwenveremging heeft daar zeker een steentje
toe bijgedragen "De laatste jaren is
dat wat minder geworden, omdat we
veel met de caravan op stap zijn"

Schilder
Haar man Leo was hier geboren
en getogen als zoon van schilder
Leendert Keur, bij wie hij op zestienjarige leeftijd m dienst trad "Ik heb
toen samen met mijn vader m negen
maanden tijd het hele pension
Buckman geschilderd Dat was daar
gevestigd", zegt hij, wijzend naar een
plek iets verderop aan de Hogeweg
Het pension lag vlak bij de huidige
woning van de familie Keur, een wo
mng met een 'geliefd uitzicht' op de
oude toren van de Hervormde Kerk
Voor zijn huwelijk woonde Leo m
'Pension Keur' op het Raadhuis
plein, waar zijn ouders een pand
hadden gehuurd

Paradijsweg
Zijn vader was evenwel op de Pa
radijsweg geboren en hij keerde
daar ook later weer naar terug In
diezelfde straat is nog steeds het
schildersbedrijf 'Keur en zoon' ge
vestigd, dat van vader Leo op zoon
Leo is overgegaan En mogelijk blijft
het nog lang m de familie, kleinzoon
Leon volgt momenteel een schil
dersopleiding
De tijden zijn echter danig veran
derd, sinds Leo (sr) met zijn groene
handkar of met zijn fiets met aan
hangwagentje door het dorp reed
Een tijd waarin hij op tal van adres
jes rond half elf kon binnen lopen
voor een kop koffie Het gezin Keur
is m die tijd bovendien uitgebreid
met twee dochters, twee zonen en
negen kleinkinderen

(ADVERTENTIE)

Deze maand staan
er niet alleen azen en
heren, maarook
asperges op de kaart.
lot 24 juni prijkt in de restaurants van de Holland
t asinos onze nationale delicatesse op de kaart
Nederlandse asperges op klassieke \ujze gese,\eerd
met beenham ei gesmol
ten botei en aardappelen
Plus een glas perlecte uitte
u i j n Ln dat alles voor
de uiterst aantrekkelijke
prijs \ j n t 25
\Vie op ein bijzondere
manier \an asperges \ul genieten
is iedere das \ jnat 14 oo uur welkom in
de Holland Casino s

-HOLLAND
QVSINO'S
In de Holland Casino's kom je ogen tekort.
HOLLAND CASINO 5 AMSTERDAM BREDA GRONINGEN NIJMEGEN ROTTERDAM SCHEVENINGEN VALKENBURG
LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR CORRECTE KLED N3 EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPUCHT

ZANDVOORT

• Leo en Sjaan Keur-Van der Schaar, dinsdag 29 mei vijftig jaar getrouwd. "We ontmoetten elkaar bij de
kanovereniging".
Foto Berioti

Vijftien jaar geleden is Leo gestopt
met het schilderswerk "Maar ik heb
nog nooit zo hard gewerkt als daar
na", grapt hij "Ik ben toen pas gaan
werken"
Zijn schoondochter bevestigt dat hij
moeilijk kan stilzitten "Als hij niets
te doen heeft, dan zoekt hij wel iets
om te doen" Stilzitten is er dan ook
weinig bij, en dat geldt dan wel voor
beide zeer vitale en goedlachse ech
teheden Al is het alleen maar door
dat Leo (78) en Sjaan (75) er met
auto en caravan vaak met de cara
vanclub regelmatig op uit trekken

naar het buitenland Soms ook met
het vliegtuig, maar dan moet er wel
wat te doen of te zien zijn
Dinsdag 29 mei zijn zij m ieder
geval wel m Zandvoort De kinderen
hebben voor die jubileumdag een re
ceptie geregeld van 17 00 tot 18 30
uur m hotel/restaurant Queenie,
Kerkplein 8, waar familie, vrienden
en kennissen welkom zijn Namens
het college van burgemeester en
wethouders krijgen zij een bezoekje
van loco burgemeester Van Caspel

KNZHRM oefent
ZANDVOORT
De Koninklijke
Noord en Zuid Hollandsche Red
ding Maatschappij houdt maandag
28 mei een oefening met de dl Ir
S L Louwes
Men vei trekt hiervoor
om 19 00 uur vanaf het boothuis aan
de Thorbeckestraat

JOAN KURPERSHOEK
TTTr»T7"

Natuur inspiratiebron
voor Herman en Gerda

ZANDVOORT - Herman
Duiven en Gerda Meijer, beide
uit Zandvoort, hebben ooit een
keer samen in het PEN-gebouw in Bloemendaal geexposeerd. Dat beviel zo goed, dat
zij besloten hebben deze
maand mei samen m de Openbare Bibliotheek te exposeren
De tentoonstelling van voornamehjk aquarellen is daar nog

Vrouwen VanNu
De vereniging Vrouwen VanNu
houdt maandag 28 mei een kienmid
dag m hotel Triton, aanvang 14 00
uur Er wordt gekiend vooi 'ons
kind' Men belooft een gezellige mid
dag met naar men hoopt een grote
opkomst De bedoeling is echter wel
dat men een geschenkje tei waarde
van ƒ5,- meebrengt

j

ZANDVOORT - In het Huis
in het Kostverloren is afgelo
pen dondei dag de zestiende
veijaardag van het HiK ge
vierd

een week, tot eind mei, te zien

Het personeel had \ooi de tam\o
ncrs in de \eibieicle iccieatiezaal en
de hal een uitgebi eid feest geoi aam
beeid met \tle spelletjes als vlot
biu« (ballenspel op een biljart)
sjoelen en ballengooicn Met \issen
touwtje tiekken en het aantal \an
een pot kmkkeis raden kon men
leuke pi ijsjes winnen Wat de \ei
snapermgen betreft viel ei genoeg te
genieten met vei se ijsjes, poffeitjes
en haring Debijzondei geanimeerde
sfeei maakte duidelijk dat ei \olop
genoten werd

Het was zuiver toeval dat Gei da
Meijei en Herman Duiven samen op
de expositie in Haarlem stonden De
tentoonstelling was namelijk door
een ander samengesteld Het grappi
ge daarbij is, dat beider werken veel
overeenkomsten vertonen Tenmm
ste, op het eerste gezicht Beide ma
ken alleen maar of merendeels aqua
rellen, de natuur is bij beide veelvul
dig onderwerp
In het werk van Herman, die op
Nieuw Unicum woont, komen vaak
dieren voor "Daar ben ik erg gek
op", vertelt hij Zijn inspiratie hier
voor doet hij veelal op in de waterlei
dingdumen waar hij soms 's mor
gens om half zes al vertoeft Soms,
als hij een mooi plaatje ziet, laat hij
er een foto van maken "Maar liever
maak ik zelf even een tekening, dat
is beter dan een foto"

Swateh Euro
Roadshow '90

Jeugd

Inspiratie doet hij ook op uit de
Bijbel 'Dat is het fundament", zegt
hij Op sommige werken vindt men
herinneringen van Herman (36) aan
ZANDVOORT De kindei club Ba zijn jeugd, zoals de Boomhut, of het • Herman Duiven en Gerda Meijer
naan van 't Stekkie aan de Celsius haventje waar hij als kind heeft Ie overeenkomsten.
straat oigamseert op 2, 16 en 30 juni ren zwemmen
techniek "Bij dat laatste blijft het
van 19 tot 21 uui een kindei disco
Deze is bestemd vooi kinderen tot 13
Gerda (47) is 'gek van bergen' Dat een verrassing wat er uit komt' ver
jaar en de toegangsprijs is een gul is dan ook regelmatig terug te vin telt zij Behalve bei gen schildeit zij
den en het lidmaatschap is vei plicht den in haai werk Ook bij haar me zeegezichteii en allerlei andei e on
lendeels aquarellen soms een zout dei wei pen Zoals bijvooi beeld van
Inlichtingen tel 17113

•

ItiK viert
verjaardag

Expositie in bibliotheek

Kinderdisco

maken werken met behoorlijk wat
Foto Bemit

haai eigen kat, schilderijen die met
te koop zijn \\ant die zijn haai te
dl ei baai Haai w ei k hangt steik at
van haar stemming 'Als ik blij ben
maak ik tleuiige schildeiijen

ZANDVOORT De door Europ i
tiekkende Swateh Euro Roadshov\
90 verzorgt op zondag 3 juni om IJ
uui een zomeis popspektakel naast
het Casmo in Zandvooi t De show
die deze zomei maai liefst 55 steden
in 11 landen aandoet biedt t\\ ee uiu
non stop enteitainment met live
popmuziek videoclips en acts on
stage Het popspektakel \\aaivooi
de toegang giatib is woidt op televi
sie ondei bteund dooi MTV en du
presentatie is m handen \ an beken
de lokale diskjockeys Op het mobie
Ie podium tl eden op Wee Papa Gn l
Rappeis Latoya Jackson, 2 Static
GnlStieet BettvBoo And Whv Not
en Svbil

onze abonnee
Het Zandvoorts Nieuwsblad?
Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het is natuurlijk een te gekke krant
die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel
goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws te
melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over
onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen
aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts
Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind trouwens dat ze het in alles goed
doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze niks wijs te maken en ik
mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol
ben op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te
hebben. Was ik er even mooi op tijd bij geweest.
Dank zij mijn krant.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt
u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De
krant die schrijft over de plaats waar u woont.

bon
die krant moet ik hebben Omdat ik graag wil weten
' wat zich in mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
Naam (m/\).
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
. (i v m controle bezorging) WK
Giro/Bankm
Al
Daarna \\ord ik abonnee en betaal per
O maand t 4,40* Q kwartaal f 14,Q halfjaai f 25 50
Q jaar l 46,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling Voor
postabonnees geleien andeie tarieven
U kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons opgeven 020-668 13 00
Stuur de/e bon in een open envelop naar Weekmedia Antwoordnummei
10051, 1000 PA Amsteidam U hoeft geen postzegel te plakken
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weet meer!
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Het Westelijk Havengebied
van Amsterdam begint na vele
jaren eindelijk wat kleur te
krijgen. Het gebied dat ooit bcKendheid genoot als het Zand
van Joop wordt langzaam maar
zeker een heus bedrijventerrein met de nadruk op distribüüe. En dit is vooral te danken
;ian de Japanse automobielfabrikant Nissan die het havenebied uitkoos als Europees
distributiecentrum. Het grootste parkeerterrein van Europa
in et een capaciteit van 30.000
nuto's.

parkeert tienduizen
nieuwe wagens in

langrijke schakel, maar in Japan
wordt gestart vanuit de mens. De
mens is het hart van de onderneming en er is respect voor hem. De
Fransman bijvoorbeeld is heel anders. Die is chauvinistisch en denkt
dat hij alles heeft uitgevonden, wat
natuurlijk niet zo is. De Japanner
doet het werk heel precies en gedetailleerd, dat zie je ook aan de indeling van het NDS-parkeerterrein."

Het Westelijk Havengebied. Joop
den Uyl wilde er ooit petrochemi:che industrie, maar het werd een
eindeloze zandvlakte en door de
tand des tijds een onbeschermd natuurreservaat met een boeiende flora en fauna. De Japanners zagen er
•,vel brood in. Een groot deel, 56 hectare, van het terrein aan de westiever van de Westhaven werd aange•:ocht en van zandwoestijn omgetoverd in asfaltwoestijn.
Met warm weer een zinderende
vlakte van glad asfalt die plaats
biedt aan 30.000 splinternieuwe auto's. Een uniek parkeerterrein want
r is maar één merk vertegenwoordigd: Nissan. Aan de kade ligt vrijwel
permanent een levensgrote vierkankolos auto's uit te laden. De beKende Nissanschepen vervoeren
TiOOO auto's per keer.

Personeel krijgt te maken
met Genba Kanri en Kaizen
• Aan de kade
ligt vrijwel permanent een levensgrote vierkante kolos auto's uit te laden.
De bekende Nissanschepen vervoeren 5000 auto's per keer

Gigantische garage
De automobielfabrikant heeft alle
Europese activiteiten ondergebracht in Amsterdam. Wat is de normale gang van zaken bij andere aulomerken? Je koopt een auto bij de
dealer, die bestelt bij de importeur
die de auto over laat komen uit het
land. van herkomst en voor aflevering inspecteert. Nissan doet het
sinds vorig jaar anders. De impor-

(voortdurend verbeteren) zoals de
Japanners zeggen.
Uelderink: „Als je werkt, merk je
dat dingen verbeterd kunnen worden en men ervaart het als prettig
om dat in de morning-meeting kenbaar te maken. In Japan past men
'Genba Kanri' toe. Dit kun je vertalen met 'shopfloor management',
dus geen strakke hiërarchische
structuur. 'Genba Kanri' zorgt voor

Foto's Bram Hollanaer

teur in Lisse bestelt namelijk bij Nissan Europe in Amsterdam (binnenkort in een nieuw pand langs de A4)
die de auto via het grote parkeerterrein van Nissan Distribution Service
(Europe) BV naar Nederland haalt.
NDS zorgt vervolgens voor de inspectie en levert de auto af bij de
dealer.

Geen enkele auto verlaat het NDSterrein zonder uitvoerig geïnspec' teerd te zijn, waarmee NDS de importeur veel werk uit handen neemt.
Op het terrein bevindt zich dan ook
een werkelijk gigantisch grote garage met ondermeer een speciale wasstraat waarin de auto's van hun beschermende was worden ontdaan.

Van der Meer brengt amateurs
kneepjes van videofïlmen bij
Als amateur-videofilmer maak je het altijd een keer mee wanneerje vol trots je nieuwe videoprodukt aan anderen laat zien. Je
ent je visuele geesteskind van seconde tot seconde. Je wacht weer
in spanning op die briljante overgang en hoopt dat ook je kijkende gast daarvan onder indruk is. De toeschouwer vindt het wel
mooi, maar gaat op een gegeven moment verzitten. Dan begint hij
op de verkeerde momenten er doorheen te praten en vraagt na een
'ialf uur plotseling hoe het met je vrouw en kinderen gaat...

In een andere brandschone ruimte
die meer doet denken aan een ziekenhuis dan aan een garage, worden
kleine transportbeschadigingen hersteld.

De klant is bij Nissan koning' (customer satisfaction), maar het personeel krijgt ook alle aandacht. Alleen
met tevreden personeel kan volledig
aan de wensen van de klant tegemoet worden gekomen. Voor de medewerkers wordt dagelijks een morning-meeting gehouden. Vijf a tien
minuten. De fouten of problemen
van de vorige dag worden kort doorgenomen en medewerkers kunnen
hun ideeën om het produktieproces
te verbeteren, inbrengen. 'Kaizen'

betrokkenheid en de morning-meetings zijn daar een onderdeel van."
„Hetzelfde geldt voor het visual
management, je moet mensen laten
zien waar ze staan in het produktieproces. Ze moeten hun waarde voor
het eindprodukt inzien. Nissan
werkt met een Japans systeem dat is
aangepast aan de Europese normen.
We kunnen hier moeilijk iedere
morgen tui chi (soort oehtendgymnastiek) gaan beoefenen."
EVERHARD HEBLY

'Customer satisfaction'
Op 'dit moment worden per jaar
50.000 auto's gedistribueerd, maar
in 1992 ligt dat aantal, afhankelijk
van de marktpositie uiteraard, op
200.000. De heer G. J. A. Uelderink,
Manager Personnel General Affairs
& Accounting: „We zijn pas operationeel sinds l april 1990, het eerste
jaar van de nieuwe situatie was een
aanloopfase. Het is de bedoeling dat
we gefaseerd naar, die 200.000 auto's
groeien."
„In de eerste fase distribueren we
alleen auto's naar Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië. Dank zij
het systeem met NDS zijn de afleveringstijden beperkt tot drie weken
en dat sluit dus heel goed aan op de
company philosophy: custpmer satisfaction. De keus is op Amsterdam
gevallen omdat hier de beste moge'lijkheden liggen om de rest van Europa te bedienen. In feite hebben we
te maken met een uniek concept.
Een Japanse fabriek die een Europees bedrijf in Amsterdam vestigt."
Eigenlijk gaat het om meerdere
bedrijven. Nissan Europe, NDS en
het naburige Nissan Motorparts
Centre, die vanuit' de magazijnen
alle Nissan-vestigingen in Europa
bedient.

nodig de film in te korten bij de
montage en er muziek onder te zetten." Van der Meer ziet de bankoverval al beeldend voor zich: de hand
van de vrouw achter de balie zoekt
tevergeefs naar de alarmknop... De
spanning stijgt ten top.
„Een videofilm die je aan debuurman laat zien, mag meestal niet langer duren dan twintig minuten.
De interesse is
Mensen hebben
olijkbaar al vervaak na een bruidwenen; de film
loft een paar uur
-s niet boeiend
materiaal. Dat
genoeg. De amagaat natuurlijk
teurfilmer moet
vervelen. Daarnog een hoop leuit moet je alrcn. Vooral dat
leen de hoogtelij
strenger
punten kiezen
,noet zijn, juist
voor de montameer moet wegge. Het leuke van
.aten. Het grote
video is dat je
gevaar voor de
over tien jaar dat
lezitter van de
kwartier terug 'Kaizen'
videocamera is
kan kijken, maar
Het personeel draagt de Japanse
dat hij verliefd
als je wilt is die Nissanpet. Uelderink: „Nissan doet
wordt op zijn eiband van drie veel voor het personeel, maar vern beelden.
uur er ook nog." wacht er ook veel van. Het gevolg is
De videocame„Eén van de grote betrokkenheid. Er zit ook
ra wordt steeds
moeilijkste din- weer een filosofie achter. Bij Euromeer toegespitst
gen van het fil- pese bedrijven is de mens een be- • Na inspectie en een wasbeurt gaan de auto's naar de dealers
men blijft krijp de consurnent die zijn
tisch zijn op je
klein) kinderen
eigen materiaal.
n beeld en geEen shot dat eiuid wil vastleggenlijk te licht is,
^en. Dat het pomoet je gewoon
vereist, omdat de wetgever vindt dat
Julair is, blijkt
weglaten.
Je
deze stoffen eigenlijk niet in het wa.vel uit de vele dagjesmensen die in plaats van hun moet streng-zijn. Stel je hebt een halve dag op je buik
ter thuishoren, ongeacht de eventuefototoestel, een videocamera op hun schouders meetor- gelegen bij het nest van een broedende eend, wachtend
le schadelijkheid.
ien. Hoewel, tegenwoordig zijn de camera's zo klein als tot je de eieren kan filmen... Het is onzin om de kijker
een handtasje en wegen ze slechts een kilo. Moeilijk lijkt dat ook te laten meemaken. Dat moetje allemaal weglaHoe veilig is het water dat uit de kraan
Heeft het zin om een waterfilter
net niet meer om een gebeurtenis op te nemen en later ten, het gaat om dat ene moment. Aan een film van vijf stroomt? Is de aanschaf van een filter aan te
aan te schaf jen?
op het eigen televisietoestel af te draaien.
minuten kan een week werk zitten. Je moet streng zijn, bevelen? Het Voorlichtingsbureau geeft deze
Omdat het leidingwater schoon is,
Met de videoook voor een week antwoord op dergelijke vragen.
is het gebruik van waterfilters in de
camera kun je
amateurfilm."
huishouding volstrekt overbodig.
egistreren en je
7s het water zoals dat nu uit de kraan komt nog wel
Er is eerder gevaar aan verbonden.
veilig of moeten we flessen water gebruiken?
umt filmen. Bij
Derde oog
Als een filter niet regelmatig wordt
net laatste komt
gereinigd, ontstaat er ongewenste
neer kijken dan
Het water dat door de drinkwaterfabrikanten wordt
Een wat oudee zou verwach- ••••••••^•••••••••a
n •-«w-«B™»™-•••i«•-•_« re man, met er- geleverd, voldoet aan de hoge eisen die in de wet zijn
bacteriegroei. Bovendien is het waen. Het Zandvaring als smal- vastgelegd. Daarbij worden twee uitgangspunten gehan- ter uit een filter vaak zacht en zacht water is wat men
.•oortse bedrijf Van der Meer Video had vijfjaar geleden filmer, heeft deelgenomen aan de tweedaagse basisop- teerd: het voorkómen van gezondheidsrisico's voor de noemt agressief. Het kan reacties aangaan met bepaalde
xl door dat video-hobbyisten behoefte hebben aan meer leiding. Dat kostte vierhonderd gulden, maar was het consument en de vraag of bepaalde stoffen wel in het materialen (in huishoudelijke apparaten bij voorbeeld)
tennis. Al blijft het voor de meesten een vrijblijvende waard. „Je kent niet alle mogelijkheden van je camera. water thuishoren. Er zijn niet alleen grenzen gesteld waardoor kwalijke stoffen in het drinkwater kunnen
nobby, het resultaat kan op teleurstellingen uitlopen. In De meeste beginners benutten slechts tien procent van aan bacteriën, hardheid en zoutgehalte, maar ook aan komen.
loeveel amateur-bruiloftreportages is het 'Ja-woord' het ding. Ik heb nu geleerd er uit te halen wat er in zit en zware metalen, organische verontreinigingen, nitraat,
Voor vragen over voeding kunt u op werkdagen van 13.30 tot 17.00
liet verstaanbaar? Er gaan soms jaren geklooi over- dat is heel veel. Je komt er op den duur zelf ook wel minerale olie en bestrijdingsmiddelen. De normen daarde Voedingstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de Voeisen, voordat je zelf achter bepaalde filmwetten of nodi- achter, maar dan heb je inmiddels al heel veel mooie voor zijn meestal strenger dan het gezondheidsrisico uur
ding raadplegen: tel. OH-821.22.72, ƒ 0,40 per minuut.
:e kennis der techniek komt. Een basisopleiding is momenten slecht op de band staan.
:taarom een uitkomst om er uit te halen wat er in zit. Dat is zonde. Op zo'n cursus leer je
datje van te voren een lijn in gedachten moet hebben, dan weet je waaroursussen
om je iets in beeld brengt. Maar om
Het Consumenten Educatie Centrum van Jan van der een sprekende videofilm te maken,
*.leer en zijn vrouw Lidy biedt tweedaagse basiscursus- is je eigen gevoel voor film, het derde
Jen waar technische en inhoudelijke wetenswaardighe- oog, ook belangrijk."
ien aan de orde komen. In vervolgcursussen wordt
De komende dagen ligt Almere
ngegaan op een bepaald merk of meer specialistische
Veel profijt hebben cursisten van
^aken zoals geluid, licht, titels en montage. „Het video- speciale opnametechnieken die een Haven als het ware onder de rook
ilmen is voor een grote doelgroep bereikbaarder gewor- bepaald effect opleveren. Van der van het vierde Stoomfestival. Vier
ien, maar de mensen kunnen na aanschaf van de came- Meer: „Als we buiten aan het filmen dagen lang is er van alles op het
a niet bij de handelaar terecht voor inhoudelijke infor- zijn, zeg ik tegen de mensen 'leg dat gebied van stoom en oude technieuatie", zegt Jan van der Meer die dat gat naar zij n weten ding nu maar eens op de grond'. Be- ken te zien. In beweging. Alles werkt
complete houtzagerijen,
ils enige opvult. Handboekjes voor de beginnende vi- ginners staan altijd vanaf dezelfde echt:
leo-amateur zijn al snel achterhaald en werken boven- hoogte te filmen. De ogen vallen uit stoomwalsen, brandspuiten, treilien niet, volgens hem.
de kassen, als ze zien welke soorten nen, landbouwmachines en veel
beelden je kan bereiken door de meer.
Op een groot terrein aan de kust
„Video-hobbyisten zijn vooral mensen die over veel hoogte te veranderen." Andere berije tijd beschikken. Als ik kijk naar onze cursisten, ginnersfouten zijn het heen en weer van het Gooimeer kan het publiek
ijn dat veel gepensioneerden die de betere filmpjes zwaaien met de camera en het con- wandelen langs de bezienswaardigvillen maken en die tijd krijgen voor hun kleinkinderen stant zoomen. Daarmee wordt een heden uit het stoomtijdperk. Maar
on voor reizen. Sommigen gaan juist reizen orndat ze uiteindelijk film niet spannender, er is ook veel te doen. Met een
-'en videocamera hebben!" Familiesituaties scoren weet Van der Meer. Zijn tip is dan stoomboot kan een tocht over het
loog als filmonderwerp. Volgens Van der Meer zijn ook dat het onderwerp moet bewe- meer gemaakt worden, kinderen
kunnen meerijden in een stoomleinkinderen, de vakantie en feestjes de meest vastgë- gen in plaats van de camera.
treintje, zwieren in een ouderwetse
egde items. Daar richt Jan van der Meer zich ook weer
Behalve de opleidingen in het cur- zweefmolen en ronddwalen door
'P. „Het is niet mijn bedoeling om hier professionals op
e leiden, het blijft op consumentenniveau. Maar juist suslokaal en in de duinen van Zand- een antieke kermis.
Ook voor liefhebbers van oude au"oor de hobbyist wordt het medium pas echt leuk als hij voort, organiseert het bedrijf ook vi'an al die mogelijkheden gebruik weet te maken."
deoreizen naar Sail Amsterdam, We- tomobielen is er veel moois te zien.
nen en Indonesië. Voor mensen die De Citroënclub is met dertig wagens
op het punt staan een videoset aan te aanwezig; de Magirus Deutz Club
Beeldend
schaffen, is er een privécursus voor eveneens. Daarnaast staan er motoIedereen kan met een videocamera op stap gaan. Het honderd gulden per uur. Volgens ren, scooters en brommers te prons niet moeilijk; je drukt een knop in en je vangt beeld en Van der Meer ben je in drie uur wijs ken. De Almeerder Nierop exposeert
geluid. Sommigen zijn daar tevreden mee, maar die genoeg geworden om een miskoop er zijn verzameling attributen over
egistreren alleen maar. Van der Meer: „Als je een ver- te voorkomen. Hij verkoopt zelf de Nederlandse scheepvaart sinds
laal in de beelden wilt hebben, komt er wel wat meer bij geen camera's om de objectiviteit te het eind van de vorige eeuw en een
tijken. Je kunt registreren en filmen. Ik zeg altijd: dat waarborgen. Wel zijn er in de winkel modelbouwer laat een serie stoomtreintjes tuffen.
Ung aan de muur bij een bankgebouw registeert. Maar vele accessoires te koop.
Op Ilemelvaartdag en vrijdag is liet eveneFEBDINAND
RUSCH ment
Us er een bankoverval is geweest, zal niemand bij het
open van 10 tot 18 uur, zaterdag van 12
ien van die beelden trillen. Het is niet spannend. Om er
tot 01.00 en zondag van 10 tot 17 uur. Toeliet Consumenten Educatie Centrum Is te gangsprijzen: ƒ7,50 (volw.), ƒ5 (kinderen
ets van te maken wat de moeite waard is, zal je moeten vinden
de Passage 14 - l(i in Zamlvoort,
i/m 12 jaar en ()5-plussers), en een rijksdualDe stoomwalsen trokken het vorige Stoomfestival veel bekijks
ilmen vanuit verschillende standpunten. Dan is het telefoon:aan
02507-17701.

EHBO op video
Jaarlijks volgen ruim 3U.OOO men
sen een cursus voor het EHBO cli
ploma. Vorig jaar is de cursus aangepast aan nieuwe opvattingen.
Voor diegenen die hun EHBO
kennis willen opfrissen of een levende aanvulling op het gedrukte
lesmateriaal willen hebben, is nu.
een videofilm gemaakt. De VHS
band behandelt in een uur vrijwel
alle eerste-hulp handelingen. Di
commentaarstem is van Fred Emmer. De band is te bestellen bij ck
Koninklijke Nederlandse Veroni
ging EHBO door overmaking var'
ƒ 70,- op postgironummer 3i)44üf'
t.n.v KNV-EHBO te Maarn o.v.v
EHBO-videofilrn.

Slofzuigrobot
De stofzuigo;r hoefje maar aan l <
zetten en hij doet zijn werk van
zelf. Cybervac is de naam van d<
stofzuigrobot (van de Nederlandse Hodon Groep) die met twaali'
sensoren is uitgerust en zonder in
structie een ruimte doortuft en
schoonmaakt. Obstakels worden
door de stofzuiger 'gezien' en er
wordt netjes omheengedraaid.
Het interne computertje onthoudt
waar hij al is geweest en 'weet' wat
een trapgat is, zal er dus niet inkletteren. Natuurlijk is deze zelfdenkende stofzuiger op de markt
gebracht voor schoonmaakbedrijven (kost dan ook ƒ 25.000), maar
aan een kleinere versie voor huishoudelijk gebruik wordt gewerkt.
Het vuil onder stoelen en tafels zal
echter nog wel even handwerk
blijven. Informatie bij de Hodon
Groep, 020 - 6682011.

Zizagkrullen
Je krijgt ze nooit vanzelf, die zigzagkrullen. Daarom heeft Braun
er een krultang voor ontwikkeld
waarmee de 'ZZ look' is te verwezenlijken. Volgens de fabrikant
'een expressiemiddel voor de jonge vrouw om haar persoonlijkheid
mee te onderstrepen.' Het haar
moet spiraalvormig om een platte
buis gedraaid worden. De ZZ look
is geschikt voor ieder haartype
vanaf tien centimeter. De tang is
verkrijgbaar in de winkel voor bijna vijftig gulden.
Philips heeft de zigzagkrul ook
ontdekt en toegevoegd in een mutifunctiqnele krulset. Deze bestaat
uit een handgreep en vier losse
accessoires. Hiermee is het mogelijk om een spiraalvorm, een zigzagvorm en rechthoekige krul in
het haar te maken. Verder is er
een tang geschikt om het haar te
ontkrullen. De Multistyler kost
ƒ79,-.

VOEDING

Filter aan de

Filmpje over kleinkind
vereist ook vakkennis

der voor de zaterdagavond na 1B uur.

Camera reageert op lach
Een fototoestel dat zelfstandig foto's maakt als er wordt gelachen,
geproost of geschreeuwd. De Kanpai van Konica doet het. Een ingebouwde microfoon, die op drie n;veaus ingesteld kan worden, laat
de camera volautomatisch een
foto maken. Bij de Kanpai (Japan..voor proost) is een statief gelever';
waarop het toestel zichzelf 40 gre den kan laten draaien. De volautc
matische 35 mm kleinbeeldcarm
ra is natuurlijk ook als gewoo:;
toestel te gebruiken. Anders zoi i
het fotorolletje op erg gezellig':
feestjes snel vol zijn. De prijs ligt
onder de ƒ 250,-

Snoerloos strijken

Grootmoeder had in haar tijd bi :
het strijken nooit last van eo;:
snoer. Dat voordeel brengt Philip;
weer terug, zij het in een modern
jasje. Het principe is dat het ijzer
wordt verwarmd en men even
snoerloos kan strijken. Dit stoomstrijkijzer past in een houder dir
op het stopcontact is aangesloten
en het ijzer in enkele seconden
opwarmt. Aangezien tijdens hè
strijken het ijzer toch vaak evei
ter zijde wordt gelegd, blijft hi.i
steeds op temperatuur. Met lamp
jes wordt aangegeven hoe heet h i.
is. Het is echter alleen mogelijk bij
licht wasgoed. Voor het zwaarden
werk blijft een constante verwarming via het snoer noodzakelijk
Het type HD 1616, is te koop voor
ongeveer 165 gulden.

Zomert(r)ips
Riet het oog op de vakantie brengen we volgende week enkele pap
na's met 'Zomert(r)ips'. Sugiresties voor uitstapjes in tic Kandstait
en op de ATV-pasiiia o.a. een verhaal over kamperen.
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Algemeen

KIES VOOR KLASSE
-'AUTOBEDRIJF

± 150 automobielen in voorraad

ingdijk
autoverhuur

Adverteren in „Showroom"

o a 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl BTW
Tel 020932750
S Stevinstraat 12a, A'dam

Tel 020 - 665 86 86

FAX 020-665 63 21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Alfa 33 super de lux WW glas 1e eig
89 ƒ 16950
Audi 80 LS LPG 5 bak 1e eigenaar
87/23500
Fiat
BMW 316i 2 drs veel opties
88 ƒ 21 950
BMW 316 2 deurs LPG UNIEK MOOI
86 ƒ 16960
BMW 320i 2 drs metallic KANSKOOP
85 ƒ 17 950
FIAT VERMEY B V
T k Fiat Panda 1000 CL, 3
BMW 324 Diesel 5 bak schuifdak metallic
88 ƒ 24 950 Keuze uit ruim 35 occasions oud, 22500 km, keur toeges
BMW 324 Diesel 5 bak sport velgen
87/21950 A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 020956415 na 1800 uur
BMW 518i zwmet 5 bak, supermooi
87 ƒ 18 750 Tel 0297562020
BMW 520i autom alle opties
87 ƒ 19 250 Goed onderh Rat 127 Super T k Rat Uno 45 Rre Bj
BMW 520i LPG diam zwart ww glas
87 ƒ 19 950 900 5 versn 82, 85 000 km kmst 47800, veel extra o a ra
dio cass i z g st 02990-39454
BMW 524 Diesel diam zwart cent lock
88 ƒ 24 500 APK 5/91 Tel 020115103
BMW 728i autom diam zwart alle opties
83/10950
• Handelaar of particulier
BMW 732i 5 bak 4x hoofdst airco ww glas
85 ƒ 17 950 T k Rat PANDA 750 CL, b)
Uw auto(s) aanbieden m
Citroen CX 2000 metallic elek ramen
86/12950 1987 Prijs n o t k
„SHOWROOM" is de manier
Rat Ritmo 130 TCAbarth ZEER APART
87 / 16 950 Tel 020455129
Tel 0206658686
Rat Uno 75 SX mjec nieuw staat
88 ƒ 1695C
Rat Croma 2 Oie 5 bak 1e eig
'88/17 950
Ford Sierra 2 OL Laser, 5 drs 5 bak LPG
86/12950
Ford
Ford Sierra 2 O CL metallic kanskoop
87/14950
Ford Sierra 2 3 D 5 bak, stuurbekr
86 ƒ 11 950
Te koop Ford Sierra 2,3 D, wit,
Ford Scorpio 2 O GL 5 bak elektr ramen
86 / 15 950 Escort 1 3 Laser, l bl met
APK, trekh ,7 '85 drs , jan '89, i v m lease, Tel
Ford Scorpio 20GL, 5 bak metallic
86 / 15 950 3 drs,
02977-44360 na 1800 uur
Ford Scorpio 20GL metallic, schuifdak
89 ƒ26500 ƒ 11 000 Tel 02963 4590
Ford Scorpio 25GL Diesel, 5 bak 1e eig
88 ƒ22750 Ford Escort 35, m 82, APK 4- vrpr ƒ27500
Ford Mustang 5 O luxe automaat airco
m 89 ƒ 32 950 91 LPG en benzine, geel kent
T k Ford Escort 1100 L, 1984
Hyundai Stellar automaat, alle opties
90 ƒ21 950 ƒ2975 020132857
61000 km, APK, i z g s t
Jaguar Sovereign 3 6 automaat alle opties
88 /6295C
Sierra
1
6,
5
drs,
9'83
ƒ6950
ƒ7750 Tel 0206621695
Lancia Thema ie Turbo alle opties, nieuw staat '87 ƒ 19 95C
BEREBEIT,
Amsteldijk
25
Mazda 626 GLX 20 Hatchack metallic
'87 ƒ15950
Tka Ford Escort 1600 L Bra
Mercedes 190 D ww glas centrlock feb
90/51950 Tel 0206627777
vo, b j '85, blauw, i g st, reeen
Mercedes 190 D Metallic 5 bak
'87/32750
goedgek, mcl get glas
mercedes 190 D 25 automaat, metallic
89 ƒ49750 T k Ford Escort 1 3 L, i g st, schuifd , w /w inst, rad /cass
Mercedes 190 D, alpmeweiB 5 bak supermooi '89/44750 nov '82, blauw met, pr ƒ 6000 Vrpr ƒ9750 Tel 02975-40714
Mercedes 190 E sportvelg
'89/49950 Tel 0299034875/38237
Mercedes 190 E 23 16V automaat alle opties '88/64500
Mercedes 190 E, zeer mooi alle opties
'89 ƒ45950
Honda
Mercedes 190 Benzine LPG Schuifdak
'84/22750
Mercedes 200 D ww glas doorlock
'85/17 950
Mercedes 200 D ww glas 5 bak nw staat
87 ƒ 36 950 HONDA DEALER biedt aan Accord 20 EX automaat 86
Mercedes 200 TD VAN 1e eig , schuifdak
'87 ƒ38 950
ant grijs met trekhaak Ipg
Mercedes 200 benzine, sch dak, LPG sportv
'88 ƒ 41 500 Accord 20i EX km 58 000 287 96000 km apk 91 03462 62451
Mercedes 230 E, alle opties
'86 ƒ 39 950 Accord 2 O EX km 76 000 4 87
Mercedes 260 SE veel opties
89 ƒ 65 750 Accord 2 O EX km 79 000 7-86 Honda Shuttle, br met, jan
Mercedes 280 SE, automaat LPG, UNIEK MOOI '82/19950 Prelude 1 8 EX km 99 000 286 '84, 91 000 km, 5 drs, ƒ 6 000
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat
'89 ƒ74500 livic 1 4GLX4d km 58 000 5 88 Tel 020-964803
Mercedes 300 D aut, sportv alle opties
'87 ƒ 49 500 ïivic CRX
km 14 000 7 89 Honda Civic aut, 3-drs bj '80
Mercedes 300 TD, automaat.schuifd , sportvelg '88 ƒ 57 500
APK, donkerbl met l z g st
Mercedes 380 SE, metallic, sportv , 1e eig
84 ƒ24750
Automobielbednjf H Koot
ƒ1100 Tel 020-312567
Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties
'85 ƒ39500
Meerlaan 108
T k Honda Civic station, APK
Mercedes 300 TE automaat alle opties
87/64 500
2181 BV Hillegom
mei '91,5 drs, 5 versn , i z g st
Mercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties
'87 ƒ 39 950
Tel 0252015685
bj '82, ƒ3500 020848745
Mercedes 450 SLC, veel opties, UNIEK MOOI
ƒ49750
Mercedes 500 SE aut, Pullman alle opties
'86 ƒ 54 750
Mercedes 500 SEL aut, sportv , Pullman
'86 ƒ 49 500
Hyundai
Mitsubishi Colt GLX, automaat, 1e eigenaar
'88 ƒ 17950
Mitsubishi Lancer Wagon GL diesel nieuw staat '87 ƒ 14 950
Opel Kadett Club, antr met, 5 drs, nieuw staat '90 ƒ 21 950
CAG - HYUNDAI HYUNDAI Service Dealer
Opel Senator 30E,metallic, schuifd
'86 ƒ 15 950
Auto Centrum Duivendrecht
Postjeskade 23-25
Opel Senator 25 E aut, comfort pakket
'86 ƒ 19 950
Industneweg 27 020-995176
Opel Omega 2 Oi.metallic, LPG
'89 ƒ 22 950 A'dam-W Info 020-121666
Pontiac Fiero, aut, sportcoupe, UNIEK
'85 ƒ 26 950
Renault Espace Turbo, Diesel 1e eig, ZEER excl '88 ƒ39950
Isuzu
Rover 200, 5 bak, LPG
'85 ƒ 8 950
Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
85/10 950
Volvo 740 GL, LPG Sportvelgen
'87 ƒ21 600
• „SHOWROOM",
-Noord
VW Passat Variant Turbo diesel, metallic
'88 ƒ 19 950
de autorubriek
voor Amsterdam
Schaafstraat 24, A'dam-N
DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD
en omgeving
Tel 020361153
Tel 0206658686
INRUIL EN FINANCIERING EN HUURKOOP MOG IN BEHEER
WIJ GEVEN 3 TOT 24 MAANDEN
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
Lada
GEOPEND MA T/M ZAT 0900 1900 UUR
VRIJDAGS TOT 21 00 UUR
WESTDORP
Altijd grote voorraad nieuwe en Te koop Lada 2105 1 3, 1987,
Autobedrijf Lokhorst
APK gek , 36 200 km, van eerjonge LADA'S, met Bovag
Hoofdweg 177b Zegveld
garantie en APK keuring, 100% ste eig ƒ 4 500
Tel 020-822717
financiering, v a ƒ250 p m
(Gemeente Woerden)
NIEUWE LADA 21051 2/9995
Tel.: 03489 - 868/853
NIEUWE SAMARA 11/13 995
Lancia
OCCASION VAN DEZE WEEK
SAMARA 1 3 juli '87, ƒ9250
Lancia Thema 20 IE autom
Adres verkoop
72 000 km, m gar onderh Pnj:
Adm de Ruyterweg 398,
ƒ18900 Tel 02908 5253 b g g.
A'dam, tel 020 825983
020 340129

Let op!
Groots
auto-festival
sporthal
Oostzaan
m de

*Gratis entree
*Gratis taxatie
*Inruil altijd ƒ1500
*Vlotte financiering

Mazda

Mercedes Benz

Van Kleef
Mazda Amstelveen

MERCEDES 230 CE, kleur wit,
el schuifdak, get glas, 1983,
org 104 000 km, schadevrij, 1e
eig , i pst ondh , pr ƒ21 500
Tel 029463844, na 18 uur
Mercedes 280 SE, '82, autom
met zeer veel opties, m perf st
t e a b boven ƒ14500
Tel 020-234738
Wegens ouderdom t k , Merc
aut st bekr APK 7/7, benz
LPG, ƒ3000 Tel 020-417806

Ruime keuze m ruilauto's o a

Golf GTI-16 kleppen
'86 (11e mnd.)
Al 40 jaar in Amstelveen,
donderdags koopavond,
Amsterdamseweg 467,
tel 020431002

Mini

Openingstijden
donderdag 17 mei 15.00-21.00 uur
vrijdag 18 mei 10.00-21 00 uur
zaterdag 19 mei 10.00-17.00 uur
zondag 20 mei 11.00-18.00 uur

MINI S Nieuw uit voorraad
30 jaar dealer Garage Boom
Aalsmeer Tel 02977 25667
Te koop Mini 1100 special, bj
1980, APK tot 31 3-91, defect
aan motor Tel 020341227

JOHAN BOOM

Alfa Romeo

Alfa 33 89, div extra s met
Zuiderakerweg 83 (oranje hek) importeursgar Pr n o t k
A dam Osdorp eindpnt bus 19 Tel 02979 83443 na 19 00 uur
Tel 020 105478 101021
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
zat tot 1700 uur
Austin
Alle auto s APK hoge inruil
financiering
mogelijk
v a Austm 30 jaar dealer Gar
ƒ 5000 1 jaar volled garantie Boom Aalsmeer 02977 25667
Citroen BX 16 tri m 88
/ 14 950 Opel Omega 1 85 Austin Metro Div Aanbiedigen
bj 87 LPG ƒ 16 950 Opel Ka Garage Boom Aalsmeer
dett aut bijna 87 32 000 km Tel 02977-25667
/ 12950 Toyota Corolla 1 3
bj 87 LPG ƒ11 950 Peugeot
BMW
?05 XE m 86 / 8 950 Renault
5 GTL bijna 8 6 / 8 950 Volvo
240 GLE overdnve m 84 T k BMW 728, bj 79 apk 8 90
ƒ8950 Renault 11 TSE + Ipg radio + cass + slede
eind 83 ƒ5950 Fiat Uno 45 ƒ3250 020914393
Rialto eind 8 5 / 7 950 Nissan
Sunny 1 7 d combi m 84
Citroen
ƒ5950 Honda Civic sport
bj 84 LPG ƒ5950 Mitsubishi
Cordia bj 84, ƒ 7 950 VW Ke AX 10E 288 SOOOOkm kleur
ver 1303 bj 73, mwst ƒ8950 rood zeer kompleet ƒ9950
BMW 315 bijna 83 ƒ5450 VW 020863422 na 1600 uur
Golf 1 3 3 bj 81 ƒ3450 Peu Citroen BX mei 86 blauw,
geot 305 break bj 82 ƒ 2 450 LPG APK tot juni 91 sunroof,
div auto s va ƒ 600 tot ƒ 20 000 in prima staat f 9 600
Tel 02159 15539
• Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie U T k a Citroen Visa 1 1 RE
zult verbaasd staan over het Olympique wit 84 1e eig
APK 91 ƒ2450 020431933
resultaat

-Noord

I

Ouke Baas

e

Auto's te koop
gevraagd

Voor uw
Showroom-tekst
is ons faxnummer.,
020-6656321
.PERSCOMBINATIE.
HET PAROOL TROUW DE VOLKSKRANT WEEKMEDIA

ZET NU UW AUTO IN

Mercury/Lincoln
] 1 Chrysler Wtndsor

Mercury Capri RS, Zwart, auto
maat, 11-80/6250
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Tel 0206627777

Mitsubishi

Tel 029844764
LET OP' Wegens gebrek
stuntpnjzen bij Autobedrijf

T k Suzuki Carry, blauw met, SUZUKI SWIFT 1 3 GL, '87
b j juli '85, v p ƒ 5950, zr gaaf, ƒ13950 Suzuki Amstelstad
Accessoires en onderdelen
geen roest Tel 020 175345
Tel 020799100
Schaafstraat 24, A'dam N
Autoshop J Schievink, Rozen
Tel 020361153
SUZUKI ALTO GL, dec' 86,
• De autorubriek
APK „NOORD"
Opel Kadett 1 6 DA diesel, nov
gracht 69 71 73, A'dam Tel
19000 km , / 8 8 5 0 Suzuki
„SHOWROOM"
heeft
1986, km stand 10600 over- Opel REKORD 2 L, b] '81, Amstelstad, tel 020-799100
020- 234986 Accu's, impenals, continu autokeuring, geen af
een
oplage
van
730
000
ex
compleet i v m leaseauto, i p r s t APK juni '91 ƒ2250 Na
ladder- & fietsdragers Thule spraken, geen reparaties, ƒ 75,i z g s vraagprijs ƒ15000 (na 18 00 uur 020 868919
dakdragers voor dakgootloze all m Let op het juiste adres
1900 u) Tel 029724588
auto's Grote sortmg onderde- Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Opelcentrum Geldrop heeft 70
len, gereedschappen & autolak A'dam Noord Tel 020 362690
voor A'dam Noord e o
Opel Kadett HB 18 S GL 3D, ANWB gekeurde occasions
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908 4343
sept '87, kl rood, ƒ17500
Emopad 43, Geldrop Zien is
BLOKSMA RADIATEURENTel 020956415 na 1800 uur kopen, info 040-862483
Kapoeas- AUTO ELEKTRA HECHRI BV
• Bewijsnummers van een ge- warmtewisselaars,
Klaar terwijl u wacht Ruilstarweg
17,
A'dam,
020
148385
Opel Kadett C bestel, 1979, Kadett Combi, m '84, APK 5plaatste "SHOWROOM"
Subaru
ters en dynamo's Erkend
APK 3/'91, Trekhaak, Prijs '91 brgin met Een plaatje
advertentie krijgt u alleen toe- Grote sortering ONDERDELEN inbouwbedrijf van TBBS/TNO
ƒ4750 020-132857
ƒ1200 Tel 020769738
van
schade
auto's,
alle
ezonden als u dat bij de opgoedgekeurde
autobeveiliMOOY EN ZOON iave van de advertentie ken merken, alle bouwjaren
gmgssystemen
Valkenburv/h Mubeum autooeorijvenj iaar maakt De kosten daarRAVENSTIJN, 02502 5435
gerstr 134 Tel 020240748
Peugeot
Lid
Nevar
off dealer A'dam-A'veen e o voor bedragen ƒ 3,Voor nieuw en gebruikt
• „SHOWROOM",
Service en reparatie
Goedkoper kan niet
de autorubriek
T k ZWARTE PEUGEOT 205 Ruysdaelkade 75. Adam-O.Zj
voor Amsterdam
2
1200 m SHOWROOM
XL, bj '89, pracht auto, nw pr
en omgeving
Info: 020-6623167/732853
AUTOBEDRIJF VROEGOP
NIEUW EN GEBRUIKT
ƒ22000, vrpr ƒ15950 Tel
Tel 0206658686
reparatie alle merken APK keuringen
v.d Madeweg 1. 020-668331 020-109785, na 17 uur
Geinwijk 100 (m de parkeergarage)
Naast Melrostat. D drecht
Tkgevr Peugeots 504, 505,
TEL 0206001115 AMSTERDAM ZUIDOOST
Toyota
sloopschade etc Vlotte afhd
Garage ROBE, gespec m rem- APK LASWERK en reparatie
ZUIDWIJK Minervalaan 86, KEIMPE CARS 020 244255
men en fricties Comeniusstr Keuring klaarmaken leder
TOYOTA-BROUWER
vele
merken
en
prijzen
bij het Olympisch stadion Ver
Adverteren in
455, 020 177388 Lid BOVAG merk auto Vooraf prijsopgave
2e
Jan
Steenstraat
42-48
A'dam-Oud
Z
Tel
020-763829
koop nw en gebr Peugeots
„SHOWROOM"
Autobednjf BEEN, AalsmeerAmsterdam-Noord - Hamerstr 3 15 Tel 020360401
Ook inkoop Tel 020 6629517
FAX 020 - 665 63 21
AANBIEDING
derdijk 386, Aalsmeerderbrug
Grote Onderhoudsbeurt mcl
Tel 0297727262
TOYOTA DE GRAAF
APK en leen auto ƒ299,Porsche
Autosloperijen
nieuw + gebruikt
Geldig voor 90% alle merken
Autoverhuur
Condensatorweg 44
Auto Centrum Duivendrecht
A'dam SI dijk info 865511
Autosloperij A de Liede
Van particulier PORSCHE 924, T k Porsche 924, bj '78
Industneweg 27 020995176
BIJ
Neem geen risico ong
eind '79 l z g st APK 91 Puntgaaf Vrpr ƒ13500
APK keuring geen afspraak,
PTT-vrijwanng RDW
/ 14 000 Tel 020372875
Tel 0299033606
Volkswagen
klaar terwijl u wacht Ook repa(s)loopauto's
raties en onderhoud Gar
niet duur!!!
HOOGSTE PRIJS
Golf 1 6 GX 3 deurs, 1984
West Center 122476
Renault
Tel 020-198691
- auto ambulance
Tel 02972-1333
A P K KEURINGSSTATION -9 persoons bussen
DE
ZOMBIE
T k VW Golf 1 3, Manhattan Autosloperij
Keuren zonder afspraak
RENAULT AMSTERDAM
250 luxe en bestelauto's
R
25
GTS
9-'86,
R
9
GTX,
LPG,
3
3
LPG Bj 5'89, 33000km, weg vraagt te koop schadeauto's
Feenstra & Jimmink
Top occasions met 1 jaar
11 87 R 21 GTS, LPG, 9'86
Tevens verkoop van alle mer- Asterweg 24A A'dam 364702 van 3 m t/m 38 m
bedr wgn Tel 02995-5066
garantie
020
794842,
020
908683
BEREBEIT,
Amsteldijk
25
Tel
ken onderdelen GespecialiWibautstraat 224
VW kampeerbus b j '79, LPG, seerd m verkoop van motoren
020-6627777
020 - 561 96 11
APK 4-'91, rdw gek, i z g s t Inbouw mogelijk Osdorperweg
Klassiekers en
Rijscholen
ƒ3950- 02503-41871
520 A, Amsterdam Osdorp
oldtimers
Rover
VW Polo Sedan, 9-'85, 46000 Tel 020 107566
1e 10 lessen a ƒ25
km, APK 12-'89, ƒ8950
AUTOWRAKKEN tegen de AUTORIJSCHOOL MICHEL Aang Lancia Bèta coupe
Tel 02520-17091
hoogste prijs voor de deur
Kwaliteit staat voorop1
Rover uw dealer, ook 800 De
2000, redelijke staat, APK Tel
Off ROVER DEALER
D
gehaald
Autosloperij
Jan
overdag
020 853683 020226715
nieuwe
200
nu
aanwezig
Gar
im v Rootselaar, Rhôneweg
Tel 020-361178/02907-6248 s avonds
020181775
Boom Aalsmeer 02977-25667
Volvo
40 42 A'dam SI dijk 131375
3
02990- 34768 Autofinanciering
Grote sortering ONDERDELEN urmerend
075174996
Te koop Volvo 440 GL zwart van alle schade-auto's, alle Zaandam
en verzekering
Saab
met, km stand 27500, getint merken, alle bouwjaren
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
las, 12 mnd oud Tel Ravenstijn, 02502-5435
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
U auto goedkoop verzekerd
20 459410 Prijs ƒ 26 400
Gratis halen en brengen
SAAB SERVICE MOLENAAR
• Handelaar of particulier
Het HOOGSTE BOD'? Bel
maar wel goed, dan belt u
Tel A'dam 020942145
rep , onderh , APK, LPG,
VOLVO 240 bj 1978^,APK 9- voor vrijblijvende prijsopgaaf
Uw auto(s) aanbieden in
Tel 020 416607 CELIEASS
alarm etc
BOVAG LID „SHOWROOM" is dé manier '90, trekh , techn goede staat Loop, sloop en schadeauto's
HOOFDDORP, 02503 14097
ƒ700,- 020452265
Tel 0206658686
met vrijwaring Tel 020-754193
Volvo 340, aut, b j '83, rood,
met extra's, iprst Vrpr
Seat
ƒ3000,- Tel 020-442284
SEAT-DEALER biedt aan
Volvo 340 GL, 1 7, '85, 68000
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
km, bl. met + trekh APK,
v d Madeweg 23 bij Makro
biza 1 2 XL km 9 900 4 89 A'dam - 020-6686146
Sunr ƒ9995 02968-93747
DE HOOGSTE PRIJS
biza 15 XL km 10000 11-89
Volvo Amazone 121 bj 1966, elk merk auto a contant met
• „SHOWROOM",
biza del sol km 40000 587
2-drs, igst
ƒ2750 Tel vnjw bewijs Tel 020-105478
de autorubriek in
Malaga 1 2 GLkrn 30 000 3-88
02990 37997, na 17 uur
Het Parool en Weekmedia
HOOGSTE PRIJS
Huis aan huis in heel
VWGolf 1800 l b j '87,
Automobielbednjf H Koot
voor elk merk auto, a contant,
Amsterdam en omgeving
APK jan '91, prijs ƒ 17000
Meerlaan 108
met 'vnjwanngsbewijs, geen
Oplage 730000 ex
Tel 075 171944
2181 BV Hillegom
sloopauto's Tel 02990-37825
Tel 0206658686
Tel 02520-15
Wegens vertr buit l t k Volvo Inkoop auto's met RDW vnjw a
340, 45 000 km, 1'/2 jr oud Pr contant, ook schade en defect'
m overleg Tel 020-414226
Suzuki
020-149352/108280
Koop- of VERKOOPPLAN
T k Suzuki Alto, bj 1983, blauw
Diverse Alto's
NEN? Bel dan snel Nationale
Bedrijfsautos
met,
61
000
km,
APK
dec
'90,
Bouwjaren '84 t/m '88
Occas'onlijn 023-365206
ƒ3950
Tel
020171417
GA en GL, 3- en 5 drs uitv
T
k
VW
LT
28
D
verh
/verl,
wit,
T K GEVRAAGD auto, event
Off Sub dealer Wim v Aalst, T k Suzuki Alto GA, wit, 9 '87,
Bozenhoven 119, Mijdrecht 25 000 km , i pr st, vr pr als NIEUW, 123 000 km, bj '85 iets opknappen of geen APK
geen bezwaar 020-182163
nfo 020 86 36 66
'el 0297984866
ƒ7900 Tel 02526-74794
T k Opel Rek 20, 1982, APK
9/'90, i 2 g st Vr pr ƒ 5 000
Tel 02977-27452

Citroen
VISA CLUB m '84, 67 000 km,
als nieuw Garage gestald
ƒ2750 020327505
2 CV 6 Special „Charleston M
83 APK 4-91, i z g s t , ƒ 1950
Tel 0250341871

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020-6658686

Galant 1 8 GL, 4 89, 33 000 Mitsubishi Galant 1 6 GL, nov
km kl wit, nwpr ƒ320000 '86, 80000km, log, wit i z g s t
Vrpr ƒ21000 Factuur m btw ƒ11900 0296895369
mog 0297562613

Nissan
Datsun cherry 1200 coupe, 5 NISSAN MICRA DX 35 000 km
bak model 81, apk 3 91, keun 1987, ƒ 11950 Suzuki
ge auto ƒ 1475 020 125155 Amstelstad, tel 020 799100
Bluebird 20 SLX LPG, 5 drs, • „SHOWROOM" verschijnt
begin 88/16500
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving
Tel 035855602/832080

Opel

autolak

Kadett 1 3 LS, LPG 85, 87 en
Corsa 1 2S '83 85 Kadett
1 6D station 8 83 Rekord 2 OS
ALLE KLEUREN
autom Ipg, 7 83 m 84 Ascona
OOK IN SPUITBUSSEN
1 6S, 6 82 Kadett 1 6D, 5 drs
otto nwuwonhuizeri bv
stat 1 87 Kadett 1 2S, 5 82
Overtoom 515, Amsterdarr.
BEREBEIT Amsteldijk 25
,
(020) 12 96 04
'el 0206627777
OPEL Kadett 12 N, b| 80, APK
91 5 drs goud metallic Kadett 1 3 LS LPG begin '87
2750 0297724750
ƒ 12 500 Tel 075287733
Record stationcar 20 S,
model 82, apk 491, piacht
Zeilemaker-Opel
auto, ƒ2475 Tel 020163260
INRUILWAGENS
)onstant keuze uit 100 auto s T k Corsa 1 2 LS, 3 drs, 6 '85
Burg D Kooimanweg 7,
APK 6 91 52 000 km, trekh kl
Purmerend 02990 22551
blauw ƒ8900 Tel 020172979

Adverteren In SHOWROOM is de slimste
manier orn uw auto te verkopen en er <
één cadeau te krijg€n.SHOWROOMfde autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook tn alle nieuws- en huïs-aan-huisbiaden
van Weekmedia. Dat betekent in rnaar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

5 Buick Super
1950

6 Ford T Bird
1961

7 Ferrari 250
GT01963

8 Cadillac
Eldorado Seville

r

1

GÖED
VOOR"
ËËNAÜTÖ
Ja
ik wil mijn auto verkopen en ik wil er pok best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
onderstaande
tekst zo spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
.
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Stuur mij als cadeau het model nr.:
zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs

f

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

ex. 6%

BTW

in. 6%
BTW

•5 1
en

£2
c .

ro 4
<

Een auto cadeau!
Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

5
6
7
8
9
10

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats: Startdatum*:
Telefoonnummer:

_

25,00
36,00
47,00
58,00

69,00
80,00
91,00
102,00

26,50
38,16

49,82
61,48
73,14
84,80

96,46
108,12

. * U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
.Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
afgeven bij het Parpol, Wibautstraat 131 / Rokm 110, Amsterdam.
^V
AfgevenkanookbijdevolgendeWeekmediakantoren:Amstelveen,Dorpsstraat54-56;Purmerend, jf
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
ÖJO
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BOVAG-dealers

BOVAG DEALERS
IN AMSTERDAM
EN OMGEVING.

Chrysler Haarlem
off dealer
* Chrysler * Jeep * Dodge *

Business fin. lease
Saratoga 2 5i Miï
f 825 p m
Voyager 25i M/T
ƒ 816 p m
Alle modellen uit voorraad leverbaar
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
van 36 maanden en excl w v o

Chrysler leasen?
Even Haarlem bellen
Lease Infolijn
* 23-264000 *
P KRUGERKADE 10
Dankzij onze succesvolle voorjaarsshow is de verkoop enorm
gestegen U kunt nu profiteren van en kiezen uit een grool
assortiment perfekte inruilauto s van div bouwjaren en
uitvoeringen

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

VAN DEINUM
off Suzuki-dealer
voor Amsterdam en omgeving

LANCIA YPSILON, l
COMPLEET COMPACT

Jarmuiden 29 A dam Sloterdijk tel 020 148933
Ook gevestigd J van Galenstr 113 Adam Tel 020831956

VOLVO AMSTERDAM

U heeft een eigen expressieve stijl en kiest net
dat wat u boven de middelmaat verheft Daar
past de l ancia Ypsilon prachtig bij
Het uiterlijk van de Ypsilon is haute couture
De prestaties /ijn temperamentvol
De /eer complete uitrusting zal u verder o\ ertuigen Voor /eer snelle beslissers hebben wij
nog enkele Ypsilon l O i e versies
voor slechts fl 16990,-

VOOR KWALITE1TS OCCASIONS
MET ECHTE KILOMETERS

GROOTSTE STAD
GROOTSTE KEUZE
3 + 9 MAANDEN GARANTIE

VOLVO AMSTERDAM
Kollenberqweg 13 Amsterdam-zuidoost

UW LANCIA DEALER: AUTO HALAN B V, DE FLINESSTRAAT 22 (t o MAKRO), AMSTERDAM, TEL 020-6650050

TEL020-966811
KOUDIJS PEUGEOT

Langs de A2 Amsterdam Utrecht

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

Extra voordelig in
SHOWROOM?
7

Wilt u extra voordelig adverteren m SHOWROOM Sluit dan
een advertentie contract af hieronder ziet u hoe voordelig
dat is
Slag advertenties
Losse mm prijs
f 5 68
15 000 mm contract f 5 0 1
1 000 mm contract f 5 39
20 000 mm contract f 4 89
2 500 mm contract f 5 3 1
25 000 mm contract f 4 77
5 000 mm contract f 5 20
50 000 mm contract f 4 6 7
10 000 mm contract f 5 1 1
100 000 mm contract f 4 56
Vignet/foto advertenties
Losse mm prijs
f610
15 000 mm contract f 5 4 5
1 000 mm contract f 5 85
20 000 mm contract f 5 3 1
2 500 mm contract f 5 80
25 000 mm contract f 5 1 9
50 000 mm contract f 5 09
5 000 mm contract f 5 68
10 000 mm contract f 5 56
100000 mm contract f497
Een contract heeft een looptijd van 12 maanden
Meer weten?
Bel SHOWROOM Daan Verschoor 020 5622442

PERSCOMBINATIE
A D V E R T E N T I E BEDRIJF

Wibautstraat131

Lonst Peugeot

1091 GL Amsterdam
r

u*gju

3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperkmg
geen bep bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar mogelijk

INRUILWAGENS
Vele merken m alle prijsklassen Met volle BOVAG Garantie
BAARS JESWEG 199 A dam W Info 020 182525

PEUGEOT

LUYKX BV

Alle auto s met
03 84
3 Maanden Bovag Garantie
02 89
tevens service en reparatie
02 88
2e Wetenngdwarsstr 43 t/m 47
04 87
Tel 020237669
Biedt aan
01 87
89 ƒ 21 250
1086Swift GTi sunroof sportvelg zwart met
LADA BONTEKOE
88/19500
01 87 Swift GTi wit 22 000 km
biedt aan APK gekeurd
88/16500
07 89 Samurai Comm wit 24 000 km
88/6750
87 ƒ 1.1 250 12003
06 85 Alto automaat grijs met 24 000 km wis was
210513
86/5250
Diversen Alto s van 84 tot 88
0789
2105 Combi
86/6750
04 89
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
2105 Combi
87/8750
06 87
tel 02968-94330
Samara 13
87 ƒ 8 750
1287
Verrijn Stuartweg 6 Diemen
03 87 VOLVO DEALER BIEDT AAN
TEL 020992865
0386
740 GL Diesel
1987/88
COBUSSEN Amsterdam
03 86 740 GL
LADA WETTER
10 1987
PEUGEOT DEALER
01 86 740 Turbo
10
1986
03 87 740 GL LPG
AANBIEDING DEZE WEEK
1986 Wie verstandig is komt zeker
0286 240 GL
1987 bij ons kijken naar een goede Lada 2105 1 5 GL 87 ƒ 7250
11 88 240 GL LPG
1986 gebruikte auto met
01 88 245 stat Diesel
87/10250
1987 100% LEEUWEKEUR garantie Samara 13
02 89 480 ES
86 ƒ 8 250
1986/ 87 en sublieme service sinds 1930 Samara 13
03 85 340 1,7 4x
Lada 1200 S
85 ƒ 3750
1986/88 BIJVOORBEELD
Lada 2105 13
86/6000
340 Schakel 6x 14 1983/88
Peugeot 205 v a ƒ 8750
DIVERSE MERKEN
Lada 2105 12
86/5750
340 automaat 8x
1985/ 88
Peugeot 309 va/12300
Rat Panda 750 CL wit 1 000 cc motor zuinig 38 000 02 89 360 4x
Renault Exoresse 11 32 000
1986/87 Peugeot 505 GL Break met
Ford Scorpio 2 O CL blauw 5 drs 5 bak 82 000 km 11 87 365 GLT
km gnjskent
87 ƒ10250
10 1986 LPG onderbouw zeer mooi
Renault 9 GTX LPG rood zuinig 4 drs, 5 bak105 000 km 08 86
Zwanenburgerdijk 503
87 ƒ 18 750
Renault Trafic LPG bestel 1200 kg laadverm 75 000 km 03 87
Zwanenburg Tel 029076572
MAAR OOK
Seat Ibiza 1 5 GLX wit veel ace sportief 20 000 km 01 89
VW Golf CL 84 signaal rood
Volvo 740 GL grijs met veel extra s
110000 km 0686
ZANDERS
ƒ 9 300 of en Rat Uno 60 diesel
WESTELIJK HALFROND Amstelveen Tel 020 455451
en nog vele anderen
HONDA
HAARLEM
Rnac inruil mogelijk
uw
Speciale aanb BIJNA NIEUW
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Civic 1 5mj 1200 km 3 drs 90
De koffie staat klaar
Volvo-dealer
voor Amsterdam en omstreken diverse occasions m voorraad
GARAGE COBUSSEN
Meeuwenlaan 128
Civic 1 3 L blauw 83 ƒ 5 950
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt)
Baarsjesweg 249 253
020 369222
Civic 13 L zilver 86/13950
Tel 020 799100 Werkplaats Mmervalaan 85 tel 020 713581
amsterdam Tel 020 121824
Ook voor leasing
CMC 1 3 L beige 87 ƒ15950
Civic 1 3 L wit
87/15 500
Civic 13 L rood 88/19950
Civic 1 4 GLX bl 88 ƒ 20 950
Shuttle autom wit 88/20950
Accord 2 Oi ex grijs 87 ƒ 24 950
Accord 2 OL beige 86 ƒ 15 950
Accord 1 8 EX Ipg 8 4 / 8 950
aluminium limellenplafonds Een bezoekje waard
Prelude 1 8 bl
84/13950
van De Graaf welke eveneens U ziel of beter gezegd u zult Kadett 1 6i autom 89/22950
k a m e r b r e e d zijn Met het zien dat De Graaf niet de eersic Toyota Corolla 1 3xl 88 ƒ 17 900
gloednieuwe programma kiest u de beste is ils het gaat om VW Corado 1 8i 89 ƒ 59 900
uit meer dan zeventig(') kleuren altern itieven voor plafond ol
Delftstraat 34 Haarlem
en kleurnuances Onnodig te w a n d a f w e r k i n g o f k a s t
Tel 023-319349
zeggen dat u met zo n breed systemen Een bezoekje a m de
scala altijd de kleur vindt die showroom is dan ook beslist de
past bij uw interieur'
moeite waard Er gaat een
wereld voor u open'
205 GE beige 5 drs zuinig
67 000 km
205 GL Magnum d grijs met 1 1 motor 5 bak 11 000 km
205 GR blauw met 1 3 motor 5 bak 5 drs 50 000 km
205 GR diesel d blauw 5 drs 5 versn b 1 1865 000 km
205 GT blauw met 75 PK 1 4 motor 5 bak 32 000 km
205 GTI 115 PK zwart open dak
25 000 km
205 XE Accent bordeaux 1 1 motor 3 drs 49 000 km
205 XE Accent d grijs met veel ace
5 500 km
205 XL diesel wit 1 8 motor zuinig 1 18 105 000 km
205 XL diesel rood nw prijs ƒ26000
15 000 km
205 XR rood 1 4 motor 65 PK 3 drs
49 000 km
205 XR Cachet 1 4 motor 60 PK, 3 drs
30 000 km
205 XR diesel blauw 3 drs 5 bak 1 8 motor70 000 km
205 XS rood sportief 1 4 motor 75 PK
60 000 km
205 XT rood met veel accessoires 75 PK 66 000 km
305 GR grijs met ruime Sedan 16 80 PK 76 000 km
305 GTX blauw met stuurbekrachtiging 1 4111 000 km
309 GL Profil wit zuinig ruim 5 drs 1 3 65 PK34 000 km
309 GR 1 6 wit met trekhaak 5 drs 75 PK 110 000 km
309 XE Score scherpe prijs 3 drs 13 65 PK23 000 km
405 GL 1 4 beige ruim veel extra s 4 drs 38000 km
405 GR diesel grijs met 1 9 motor 1 17 45 000 km
505 Select rood met goede trekker car 2 01110 000 km

off. Suzuki dealer

Van Vloten
Amsterdam

Bijzondere wanden en plafonds
AMSTERDAM/VLAARDINGEN - Steeds meer
mensen hebben belangstelling voor nieuwe
mogelijkheden voor wand- en plafondafwerking.
Het tijdperk van witkwast en schrootjes lijkt
definitief voorbij. Naast alternatieven zoals behang
en structuurverven zijn het vooral panelen in hout,
aluminium en kunststof die meer en meer gekozen
worden.
Specialisme
Een bedrijf dat in Nederland
opvallend ruim gesorteerd en
bovendien puur gespecialiseerd
is m l a a t s t genoemde maten ilen is De Gra if plafonds met
showrooms in Vlaardmgen en
Amsterdam

'Had ik dit maar eerder
gezien'
Veel mensen die voor het eerst
een bezoek brengen aan een van
Je showrooms van De Graaf
weten vjak niet wat hen overkomt Het is werkelijk onvoorstelbaar zoveel bijzondere

ideeën men hier aantreft
Het p r e d i k a a t u n i e k voor
Nederland is zonder overdnj
ving van toepassing

Montage-systemen
Bij alle maten ilen levert De
Graaf een h a n d i g m o n t a g e
systeem waarmee een w i n d
of (verlaagd) plafond eenvoudig
gemonteerd kan worden

Straks thuis
De showrooms, met elk zo n
1250 m2 plafond en wand
ideeën, zijn zodanig van opzet
dat men van tevoren reeds een
goede voorstelling kan krijgen
hoe een bepaald materiaal het
straks thuis zal doen De show
rooms zijn namelijk opgedeeld
in een aantal grotere en kleinere
ruimtes, welke huiselijk aandoen Men kan er heerlijk rond

Deskundige medewerkers st lan
u terzijde met esthetische en
praktische idviezen «airdooru
verzekerd bent v in een goede
keus passend bij u\v interieur

Justy GL 4d
16 L
1 8 4WD
Jumbo SDX
OVERIGE
Opel Aso 20
Opel Asc 20
Merci 90 25D
Porsche 924

km 50 000
km 55 000
km 20 000
km 30 000
MERKEN
km 40 000
km 40 000
km 96 000
km 75 000

Of het nu een waterpomp is of een
carburateur. Een krukas of een startmotor.
Een cilmderkop of een dynamo één keer
gerepareerd is levenslang gegarandeerd

88
88
89
88

Tenminste, als het een Ford is Want de
Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange *

88
87
86
78

garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen.
Deze unieke garantie geldt overigens

Autobedrijf Alex van Uden
Marconistraat 22
2181 AK Hillegom
Tel 0252015278
Toyota Corolla R V 4wd
el schuifdak radiocass 6/ 88
30 000 km kleur rood mica prijs
ƒ29500
Toyota dealer KOOYMAN
Vogelenzang tel 02502 6041

voor elke personen- en bestelwagen van
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
zolang u de auto heeft
Misschien toch iets om rekening mee

SUBARU

HEERE B.V.

te houden als u een auto wilt kopen Bij

VOORJAARSAKTE

de Ford dealer ligt een uitgebreide folder

GRATIS PAKKET t w v ƒ 1000
op alle nieuwe MINI Jumbo s
Alle kleuren en types uit
voorraad leverbaar
Reeds v a ƒ 250 p mnd
Zonder aanbetaling rijdt u bij
ons in een nieuwe MINI Jumbo
Blasiusstraat 13 19 tel
020 719154/6622204

voor u klaar, waarin alles uit de doeken
wordt gedaan.

HAGENAAR FSO A DAM
4 x FSO Prima v a 1988 prijs
v a ƒ 8800 Skoda Rapid cou
pe 87 ƒ8500 Lada210716
88 ƒ 9 500 Lada Samara 1 3
87 ƒ8250 Citroen Visa 87
ƒ8500
SCHINKELKADE 26 29
Amsterdam Tel 020713457

Service

REPARATIES
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

Lada
Meer Garage
Lmnaeuskade 5 7
1098 BC Amsterdam

020-929548

Vakantie
Occasion Parade
BIJ aankoop van een occasion
draaien aan het rad van fortuin

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

ALTIJD PRIJS
Voor elke bezoeker/ster
een attentie
Ruim 50
geselecteerde occasions

Ga veilig op reis
koop bij Weiss
Autobedrijf WEISS BV
Burg de Vlugtlaan 119 123
(achter Fina Benzine Station)
Amsterdam 020 133579

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE
leiltre maand opnieuw worden t'rote pnjiin verloot e i n d e r de d e e l n e m e r s \ in
de Nationale Postcode Loterij Hoordpru/tn \ >n 25 000 r)U 000 100 000
Verder \elo Pobtcotleprn/eii \ a n 10 ."> r>0 100 500 ui 1000

DE HELE STRAA T KAN WINNEN!
H i t speciale ian de Nitirm ili l'oskode Loterij is chl ils m uu postende n m nul u n
I'oslcodepnjs w ml iedereen die in dl/elfde posteocle* uoonl lutcmi ilisih dezelfde prijs
krijgt uitgekeerd' 'maximaal 50 toten per postcode

• Aluminium plafonds Keuze uit meer dan 70 kleurnuances
dwalen en alles goed bekijken
en vergelijken
Bij\ oorbeeldDe Graaf heeft van origine be
kendheid verworven met ge
fineerde panelen Eerst m natu
rel houtsoorten daarna ook de
dekkend gelakte versies zoals
Essen panelen m wit, crème
grijs en groen Deze panelen
met rechte of ronde kanten zijn
nog altijd zeer in trek en up to
date U k u n t kiezen uu ver
schillende breedtes tot zelfs 30
cm, welke uitstekend geschikt
zijn voor plafonds of wanden m
grotere luimtes

Kamerbreed

• Gefineerde Essen panelen In wit aan het plafond op de
wand doorlopend in lichtgnjs

AMSTERDAM CENTRUM
205 XR
87/16250
205 XT
86 ƒ 14 750
205 Junior
87/12500
205 Accent
86 ƒ 11 500
305 SRD
85 ƒ 6950
104 ZL
82 ƒ 2750

VOLVO OCCASIONS bij Off
dealer NIEROP o a 240 DL
diesel stat 120000km 86 240
DL stat 100000km wit 87 240
DL diesel sedan 130000km
87 740 GL sedan 95000km
86 740 GL sedan 98000km
87 440 GL 7000 89 340 1 4 5
sp 6500km 89 340 DL aut
25000km 88 340 GL aut 5 drs
35 OOOkm 87 265 GL aut leer
i z g s 78 343/345 v a 82 t/m
87 ook met automaat
Vancouverstraat 2 12 Adam
West 020 183951
SUBARU DEALER biedt aan

Het assortiment is steeds verder
uitgebreid De kamerbrede
panelen deden hun intrede Met
lengtes tot maar liefst 5 50 m
is vrijwel elk plafond zonder
o n d e r b r e k i n g il te w e r k e n

Bijvoorbeeld met de
GRAfoLUX® rondkantpanelen
(tot 4 50 m) Ze zijn met een
neutrale folie afgewerkt in wit
en diverse tinten
Heel bijzonder (voor accent
w a n d e n ) is d e s p e c i a l e
GRAfoLUX® Design serie
Prachtige rondkantpanelen in
zwart egaal zwart dekor grijs
dekor of beige dekor
De strips tussen de p a n e l e n
onderling in gelijke afwerking
of heel apart in spiegel
Voorts de GRAfoLON® groef
en messing rondkantpanelen m
zaehtwit Essen reproduetie op
MDr basis (lengtes tot 5 50 m)
Spierwit zijn tenslotte de met
kunststot ommantelde panelen
met een meer sprekende Essen
structuur

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

800.000 SUPERPRIJSW

AK u minimaal 5\ meedoet m
12 im nuk n dtin uit uw
w umcke
u i u e r \ e | ,..,.,
iee voor ƒ . WIN
postcode lotnummer mee
de grote superjaarpnjs
„an^
maar liefst S_LfiHMeedoen is heel eenvoudig
U vult de bon hiernaast in
Daarmee machtigt u de Nationale

Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank af te
schrijven

• Een kijkje in showroom Amsterdam van De Graaf plafonds

Nieuw aluminium
programma

Kast-systenien
Als bijzondere aanvulling op het
assortiment vindt u bij De Graal
een exclusief kast svsteem van
het gerenommeerde merk
Zedka Het omvat een traaie
serie süiuif en vouwdeuren
e o m p l e e t met s l i n m e kast
interieurs voor elke opberg

Ook gra ig uw ittentie voor de

wens

U Lunt lm ulkmaal int-t eii>en
"&'<•" gottn >.ILII
De (ïraaf plafonds \ i
Showroom A m s te rd a m
Jarmuiden 47 (Sloterdijk West)
tel (020) 13 47 75* geopend
ma t/m vrij 9 00 17 00 u en
zat 1000 16 00 u

De Loterj s goedgekeurd door de
Staatssecretar s van Justitie onder nummer
LO 890 098 17789 d d 20101989 De
uitslag zal worden gepubliceerd n deze krant
en m een aantal dagbladen
Prjzen boven / 1000 worden belast met
25°o kansspelbelasting Reglement «n
trekkingsljslen z \n verkrjgbaar bij het
secretaraat van de Sticht ng Nat onale
Postcode Loter \
*^g^^B
-, Willemsparkweq 1~6
*•"••^ 1071 HT Amsterdam
NATIONALE De opbrengst van de
»V *i "iiK^Vl Nationale Postcode Loterj
V M )\\\ A M U is bestemd voor
l H T P R t l numan ta r werk en
L U l El n IJ nl|eubescherninq

-EEN TONteüoen jjn de Postcode Loterij en i

fl
°P e
Ik macht g u h erbij maandel )ks lot v.ederopiegg ng nel
aangegeven bedrag van onderstaande re^en ng at te schr ne
En k maak naasl de maande! ikse pt i en kans op de supci aa pr
van 800 000
l IS1HANK
"^

U

l lol (10 } u) 2 lutei^O )

Nnm

U

UZJ
loten |

guuei)

d Hum

Ailn

mip poblcode is l l l l l l l l h u dieken ng
Woonplaats
Pt}.c bon opsiuren in t tn open en\t!cppt *oiJtv
foi/ iflei i in Nationale Postcode Lotcni
Antwoordnummer 11067 5200 VC 0?n Bosch

i
|

il
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SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

|

Ons faxnr. 19694

II

LIQUIDATIEVERKOOP
Burg. van Fenemaplein 27, Zandvoort
tel. 02507-14660-16749-17372

BARBECUEPAKKET:

In opdracht van diverse meubelfabrikanten in binnen- en buitenland liquideren wij een collectie moderne en klassieke bankstellen in leder -stof en l.look van het betere genre.
Verder royale stijlkasten, eiken e.a. eethoeken,
salontafels, T.V. kasten, Friese staartklokken
regulateurklokken, een grenen eetkamer enz.
Een ruime collectie romantische rotan- en
jardinières,
manoumeubelen zoals bankstellen,
gemberpotten
fauiteuils, terrasstoelen,
en uit Thailand
salontafels etc.
vergulde Mandelai
Uit eigen import prachtig
Buddha's, bronzen
Chinees porcelein in
figuren, houten beelden,
blauw en polywaaiers, spiegels, papa 's-san's,
chroom w.v.
rietwerk, kamerschermen en aardeeierschaalwerk. Oosterse tapijten en Dhurries.
porselein,
Een greep uit onze aanbiedingen:
3-1-1 zits Italiaans leren bankstel
van ƒ 10.995,- voor ƒ6.295,moderne witte en zwarte salontafels
van ƒ
298,- voor ƒ
98,Rotan terrasfauteuils naturel van ƒ _ 99,- voor ƒ
59,Wij zijn donderdag (Hemelvaartsdag) ook geopend.

bestaande uit:
1 schouderkarbonade
1 drumstick,
1 barbecueworstje
3 stokjes Saté samen

Heel grof
VOLKORENBROOD

12

Nieuwe
AARDAPPELEN
zak 21/2 kilo

Houtskool
briketten

GROOT FRANS
STOKBROOD

Amersfoortse aannemingsmaatschappij
Aannemingsmaatschappij Van Hoogevest b.v. is
een middelgrote allround bouwonderneming,
opgericht in 1889, die zeer uiteenlopende
projekten realiseert op het gebied van de
utiliteitsbouw, woningbouw en restauratie.
In totaal werken er ± 200 mensen.
Voor diverse gevarieerde projekten in het westen
van het land zoeken wij

allround
timmerlieden
Tewerkstelling geschiedt voor onbepaalde tijd en
op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties per ploeg of individueel kunt u richten
aan:

Amersfoortse
aannemingsmaatschappij
Van Hoogevest b.v.
T.a.v. de afdeling Projektleiding
Postbus 161
3800 AD AMERSFOORT
Voor nadere inlichtingen kunt u
telefonisch kontakt opnemen met de
heer A. E. 'van Barreveld,
bedrijfsleider woningbouw,
telefoon 033-630494
of 03498-1192
(tussen 20.00 - 22.00 uur).

Geopend Vrijdag - Zaterdag en Zondag van 10.00-21.00

landel-, Taxatie- en Veilingbedrijf H.T.V.

Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig

Van Hoogevest

CELSIUSSTRAAT 192

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"
Onbeperkt
steengnllen

29,50

5

Japan ! fondue
vlees

32,50

Japans fondue

37,50
mkl
G salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aai dappelgerecht
Alles zoveel u wilt! 11
Zeestraat 36
tel. 12092
bg.g. 17616
Gaarne reserveren
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten.

medisch kinderhuis
dr. g.j. plantinghuis
Kostverlorenstraat 95
Zandvoort
Zoekt

instellingskok m/v
voor ziekte inval voor 32 uur per week in onregelmatige werktijden.
Daarnaast zoeken wij voor de schoonmaakdienst ook invalkrachten voor 32 uur per week
Salaris volgens C.A O N Z R
Inlichtingen J. Holtslag alg. directeur
Telefoon (02507) 12095

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

In zwart of grijs. Met trekhandgreep en wieltjes.
£
<i
2 jaar nema
Hema gaidiiue.
garantie.

Opk met vakantie merkt u hoeveel
inhoud wij geven aan kwaliteit.
^^g^.

_

_

Uni herensokken 75% katoen/25% polyamide.
In 10 kleuren Mt 39/42 en 43/46.
2 paar^-75

2paar6.75

Verpakte roomboter rozijnen- of citroencake
500 gram
4r?52.95

Elastisch katoenen damesondergoed. In wit en
rose Mt.34-44. Slip -ë-755.- Hemd. 9-758.50
D

, ,

. .

.

.....

u

Ronde of vierkante quartzwandklok. l jaar Hema
45-7516.75
garantie.

_

_

Effen katoenen meisjesondergoed. In wit, mint
en rose. Mt. 104-164'. Slip ^75 2.25. Hemd

^753.25

_

Dik brei- en haakkatoen. Bol a 100 gram. Ecru
.3^3.25 Wit 4r25 3.75 Kleur -§^4.50
Bol over? Geld terug!

Slagroomaardbeientaart met een aardbeienkwarkvullmg en gedecoreerd met verse aardbeien en slagroom. Vers uit eigen banketbakkerij.

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

^P

inclusief stof

ƒ 295,Velours overgordijnen
van
-'•j|39,95 voor ƒ S.95 P- "itr.
'•jljfafe en alle soorten niodelipftNinënv;.». ƒ 5,95 per meter.
i'Êrï'Ws: ëeïhaakt! 1000 verschill..
[Jtnèübelstoff van / 69.. voor
fy'9,95. Wij stofferen alle soor< têri' meubelen, boten en cara^/Éns. zeer voordelig.

:~•••~ Gordijnencroothindel

! DE VRIES
«(Haarlemmerdijk 169 - «'dam
S ,
tel. 020-220911.

All* soorten schuimrubber op
maat £esn«d«n.
Pnuhtigi l pers. matras
ƒ 55...
Echt natuurrubber matras met
zuiver
scheerwol afgedekt
S 225...

WAARBORGGARANTIE
Showroom atelier fabrikage.
Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
ol 12330.

soires.lja
Sledestofzuiger. 650 Watt. Incl. accessoires,
l jaar
Hema garantie en Kema Keur.-

Wit veilfgheidsslot. Goedgekeurd door ANWB/RAI
en TBBS.
32rf5" "t Q
Kruiden-, Balsam-, Kuur-, Crème- of Glansshampoo Inh 300 ml 3 -

2 naar keuze'

5.25

J.V/i""
Ref | ecterende fietsband Zwart of naturel.

26"
28".

i&TS/J-?^? 14 -/15 I8r75/i9-7516.-/17.-

85.-

Latex muurverf voor bmnep. Div. sfeerkleuren.

9.25

ôi

mftfKaapjf

Inh. 2,5 l, ter. 1*7510.75 W,t, mh. 5 Irterlft75

16.Z5 2,5 liter

g
en

zo herkent u aanbiedingen m de Hema
'S

.HE M A De normaalste zaak van de wereld.

S

l
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Nieuwe stap naar 'subregionale'samenwerking

DEZE WEEK

Regionale politiekorpsen samen op de mobilofoon
ZANDVOORT - De politiekorpsen
van
Zandvoort,
Heemstede, Bloemendaal en
Bennebroek hebben vanaf afgelopen donderdag de mobilofoonnetten gekoppeld, een primeur voor Nederland.
De maatregel om nauwer contact
met elkaar te houden, is drie maanden eerder ingevoerd dan was gepland.
Hans Nijland van het Bloemendaalse politiekorps draaide donder-

dag de knop om, de symbolische
handeling waarmee de koppeling
van de mobilofoonnetten van start
ging. Volgens Rein Bruntink, plaatsvervangend korpschef van de Zandvoortse politie, is de koppeling van
de mobilofoonnetten 'het ei van Columbus'.
Vanuit elke surveillancewagen
van de verschillende korpsen uit
Zuid-Kennemerland kan men rechtstreeks een ander om hulp vragen.
In geval van calamiteiten betekent
dat behoorlijk wat tijdbesparing,

omdat de meldkamers kunnen wor- voorstander van één meldkamer
. den omzeild.
voor de regio maar staat toch wat
huiverig tegenover de nieuwe maatregel, vooral omdat een regionaal
Positief
mobilofoonnet de plaatselijke situaDe maatregel is drie maanden éér- tie minder overzichtelijk maakt.
der ingevoerd dan oorspronkelijk de
bedoeling was, omdat men er al vóór
Met de koppeling van de netten
de Pinksterdagen de nodige ervaring probeert men de gevolgen van de
mee wilde opdoen. Deze ervaring bezuinigen van de laatste jaren
wordt in Zandvoort als positief be- enigszins op te vangen. De korpsen
oordeeld en ook Heemstede en Ben- zijn, zeker het Zandvoortse, de afgenebroek laten zich hier niet negatief lopen jaren danig in sterkte afgenoover uit. De Bloemendaalse politie is men. De gemeenten zijn daardoor

In de Belgische plaats Brugo
ge wachtte de jubilerende
O
fietser Klaas Koper een grote verrassing.

nauwelijks nog in staat om een zelfstandig politiekorps op de been te
houden, verklaart Bruntink, die tevens voorzitter van de overleg-werkgroep van genoemde gemeenten is.
"De roep tot samenwerking werd de
laatste jaren dan ook steeds groter".

Bennebroek streven daarbij naar
één gemeenschappelijke organisatie
voor het politiewerk. Deze moet als
'suborganisatie' een zo groot mogelijke onafhankelijkheid krijgen binnen de regio. Bij deze 'sub-regionale'
ontwikkelingen is Haarlem nog niet
betrokken.
Deze gemeente zal op den duur
Suborganisatie
vermoedelijk wel het middelpunt
Al anderhalf jaar wordt onder- worden van de regionale politie, de
zocht hoe de samenwerking er uit centrumgemeente, wanneer de plankan gaan zien. De gemeenten Zand- nen van 'Den Haag' worden verwevoort, Heemstede, Bloemendaal en zenlijkt.

Dakpannen
Gedeputeerde Margartha de
Q
Boer mocht gisteren op het
O
Gran Dorado terrein jongleren met
een aantal dakpannen. Haar was
gevraagd de eerste huisjes van
fase II symbolisch in gebruik te stellen.

Zandvoort heeft een vrij
o
hoge steunfraude in vergelij- > O
king met enkele andere kleine gemeenten in Zuid-Kennemerland.

Nog geen vervanging voor tien jaar oude wagen

Klokken

Belbus komt stil te staan

Gerard en Peter Loos wer|~
den dit weekend verrast met
O
twee klokken, de hoofdprijs van de
Driedaagse van Zandvoort. Beide
Zandvoorters bleken het meest uitgeslapen tijdens de race.

ZANDVOORT - De belbus, waarmee 55-plussers in Zandvoort om reparaties te verrichten, maar
zich kunnen laten vervoeren, staat vanaf morgen stil. De chauf- telkens dienen zich nieuwe gebrefeurs vinden het onverantwoord nog verder te rijden met het ken aan.'"
tien jaar oude voertuig.
Het Gecoördineerd Ouderenwerk
heeft nog geen mogelijkheid om een
nieuwe auto te leasen. "We staan
met de rug tegen de muur", aldus
ad-interim voorzitter Joke van Dorsten.
De bus is wel APK gekeurd en kan
dus nog wel als 'veilig1 beschouwd

worden. Het grote bezwaar van de
chauffeurs, vier vrijwilligers, is echter dat er bijna constant wat aan
mankeert. Zo moet het contactslot
met een tang worden omgedraaid en
'regelmatig komt het voertuig met
panne langs de weg stil te staan. Het
leasebedrijf is regelmatig, onderweg

Nieuwe honderdjarige
ZANDVOORT - Zandvoort
heeft er vanaf dinsdag 5
juni een zesde
honderdjarige bij. Die
dag hoopt Adriana
Leentje van der Heijdt-de
Jongh, bewoonster van
het Huis in het
Kostverloren, deze
gedenkwaardige leeftijd
te bereiken. Zij is
geboren in Ridderkerk en
woont sinds mei 1988 in
het HiK.
De verjaardag van
mevrouw Van der Heijdt,
op de foto nog met een
ijsje tijdens de
verjaardag van het HiK,
zal uiteraard bijzonder
feestelijk gevierd
worden, samen met de
overige bewoners en
natuurlijk ook de twee
kinderen. Haar zoon
woont in Zandvoort, de
dochter is speciaal voor
de 100-ste verjaardag
van haar moeder uit
Californië overgekomen.
De jarige krijgt bovendien
om half elf bezoek van
loco-burgemeester Frits
van Caspel.

"Tips
Deze week een extra bijlage Q
met zomertips en zomertrips ^
voor ontspannen uurtjes in de nabije omgeving.

Plastic

Alles is erg wankel, aldus de chauffeurs. Daarbij komt dat speciale
voorzieningen voor ouderen ontbreken. Zo kan men zich bij het instappen niet aan een beugel of iets dergelijks vasthouden, en het plastic opstapje is te gammel.
De werkgroep Vervoer van het Gecoördineerd Ouderenwerk heeft
reeds een jaar geleden de gebreken
onderkend. Men zag in dat de bus
dermate oud was, dat deze vervangen moest worden. In die tussentijd
is er echter nog niets gebeurd, vandaar dat de chauffeurs hun werkzaamheden per l juni staken.
"Aanvankelijk was ik daar wat verbolgen over, maar nu heb ik er volledig begrip voor", zegt Joke van Dorsten, sinds twee jaar ad interim-voorzitter van het Gecoördineerd
Ouderenwerk. "Deze bus is inderdaad niet goed meer. Ik heb het leasebedrijf gezegd dat wij er geen gebruik meK"van' zuilen maken".

Machteloos
Een belbus voor ouderen acht zij
in Zandvoort wel noodzakelijk. Deze
vorm van hulpverlening is vier jaar
geleden in het leven geroepen omdat
er niet voldoende openbaar vervoer
in Zandvoort was. Van de bus wordt
veelvuldig gebruik gemaakt.
Het Gecoördineerd Ouderenwerk
is volgens Joke van Dorsten machteloos in deze situatie, vanwege de ontwikkelingen rond het werkorgaan,
het Dienstencentrum Zandvoort.
Dit wordt afgescheiden van de Stichting Dienstencentra Zuid Kennemerland en vervolgens vervangen
door een nieuwe Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort.

Val tijdens les
ZANDVOORT - Tijdens een motorles kwam een 23-jarige vrouw uit
Haarlem vorige week dinsdag in de
Kostverlorenstraat ten val. Vermoedelijk door een remfout blokkeerde
het voorwiel tijdens het nemen van
een bocht, waardoor de motor onderuit schoof. De vrouw is met
schaafwonden en letsel aan haar
hand naar het ziekenhuis overgebracht.
• De belbus was afgelopen week
nog volop in bedrijf. Morgen wordt
het voertuig aan de kant gezet.
Foto: Berlolt

ting niet verwezenlijkt is, staan we
met de rug tegen de muur";, aldus
Joke van Dorsten. "Er is nu een
stichting in oprichting, maar die
heeft geen 'rechtspersoonlijkheid'".

NZH
Dat betekent dat men geen contract kan afsluiten met een nieuwe
lease-maatschappij. De NZH is daarvoor de belangrijkste kandidaat. Dat
heeft voordelen volgens Joke van
Dorsten. Al is het alleen maar omdat
de eigen reparatieplaats van de NZH
dichterbij, in Haarlem, is gevestigd.
"Maar ik denk ook dat het perspectief biedt om samen te werken met
een busmaatschappij die tot in het
centrum rijdt".

Na onderzoek representativiteit programmaraden

Commissariaat voor de Media
kiest deze week lokale omroep
ZANDVOORT - Het Commissariaat voor de Media maakt
deze week een keuze tussen de Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO) en De Branding voor de vergunning voor de lokale
omroep. Het Commissariaat heeft zelf een onderzoek verricht
naar de representativiteit van beide kandidaten. De gemeente
vraagt De Branding alsnog om verklaringen van de leden van
haar programmaraad.
Het Commissariaat acht voldoende reden aanwezig om dé representativiteit van de programmaraden
van ZOO en De Branding te verifiëren, zo schreef men twee weken terug naar de gemeente. Ook is inmiddels onderzocht in hoeverre de desbetreffende instanties zich daadwerkelijk bereid hebben verklaard zitting
te
nemen
in
een
programmaraad.

De NZH verlangt echter dat de gemeente garant staat voor een leaseDe statuten daarvoor liggen ech- -contract van vijfjaar. Dat is nog niet
ter nog ter goedkeuring bij de ge- rond. "Eerst moet alles afgehandeld
meente. "Zolang deze nieuwe stich- zijn met het huidige leasebedrijf",
verklaart wethouder Jan Termes.
De raadsleden Jongsma (GBZ) en
Brugman (D66) stelden dinsdagavond in de gemeenteraad vragen
over deze kwestie. Termes hoopt de
eerstkomende vergadering van de Brief
De programmaraad moet bestaan
raadscommissie voor Maatschappelijk Welzijn met een oplossing te ko- uit verschillende instanties, die gemen.
zamenlijk 'bewaken' dat het programma op een zo breed mogelijk
Zie ook pagina 3 publiek is gericht. Zo is bijvoorbeeld

Foto: Berlott

(ADVERTENTIE)

Sla 'n paar Hema'atjes aan de haak.

(ADVERTENTIE)

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
Hollandse Nieuwe per stuk 2.25. 5 voor

JM COIFFEURS

10.-

vrijdagavond
geopend

TEL. 14040

.HEM A De normaalste zaak van de wereld:

taal aan promotie heeft uitgegeven,
is het grootste deel in buitenlandse
activiteiten gestoken. Een voorbeeld
hiervan is het promoten van '12 Star
Tours', waarmee Amerikanen trips
langs Europese steden kunnen maken, die Kennemerland als vertrek.en eindpunt hebben.

Verwacht wordt wel dat deze budVan het half miljoen dat de Regio- getoverschrijding in de komende janale WV Zuid-Kennemerland in to- ren terugverdiend wordt.
Speerpunt bij deze promotie is
Florida waar directeur Sips gisteren
met zes bloemenmeisjes naar toe is
vertrokken.

EWaterstanden
Datum

Er worden bezoeken gebracht aan
Orlando, Miami, Tampa, St. Myers
09.45 04.56 22.09 17.54 en St. Petersburg. Ook zijn zij aan10.50 06.06 23.20 19.05 wezig bij een belangrijke honkbal11.54 06.55 -.-20.06 wedstrijd en zullen zij als gast optre00.2508.0512.5420.55 den in enkele televisieshows.
HW

31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
- 01.25
5 juni 02.15
6 juni
02.55
7 juni
03.35
8 juni
04.15
Maanstanden: 8 juni

LW

HW

LW

08.55 13.5621.55
10.04 14.45 22.45
11.04 15.2523.36
12.06 15.59 -.00.3516.3512.30
VM 13.01 u,

Springtij: 9 juni 04.49 u. NAP+95cm

Verder treden de bloemenmeisjes
naar voren bij de opening van Sea
World en zijn zij present in Disneyland en Buschgarden. Tussen de 'bedrijven' door worden ook nog contacten gelegd met diverse reisorganisaties.

'Misleid'

Pim Kuijken (PvdA), die er indertijd tegen was om het raadsbesluit
uit te stellen (een voorstel van Methorst, gesteund door Sandbergen)
drong er dinsdagavond op aan de
gemeenteraad een nieuw besluit te
laten nemen, 'als blijkt dat wij misVragen
leid zijn'. Volgens wethouder TerMochten daaruit nieuwe gegevens mes is het echter voldoende als de
voortkomen, dan zullen deze door- nieuwe gegevens aan het Commissagegeven worden aan het Commissa- riaat worden doorgegeven, gingen
voldoende.
riaat voor de Media.

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE
TEL. 14267^
-^ & vr. ft'fSf%tnïfisi

'Dure' promotie WV
ZANDVOOBT - De promotie-activiteiten van de Regionale VW Zuid-Kennemerland
hebben in 1989 ongeveer anderhalve ton méér gekost dan
waarmee rekening was gehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening die vorige week gepresenteerd is.

TEL 18855

het Zandvoorts Nieuwsblad kandidaat voor de programmaraad van de
ZOO.
De instanties waarvan de naam
wel opgegeven was, maar waarvan
het Commissariaat geen schriftelijke bevestiging in zijn bezit heeft,
hebben een brief gekregen. Daarin is
hen verzocht om te melden 'of en zo
ja door wie zij zich laten vertegenwoordigen in het programmabeleidbepalende orgaan'.
Gistermiddag zou naar aanleiding
daarvan een keuze gemaakt zijn tussen beide kandidaten. Het Commissariaat wilde echter nog niets loslaten over de uitslag, eerst worden betrokkenen ingelicht.
Het college van b en w heeft zowel
ZOO als De Branding verzocht nog
ontbrekende verklaringen van programmaraadleden in te leveren.

Deze toezegging deed wethouder
Termes dinsdagavond in de gemeenteraad. Aanleiding daartoe waren
vragen over samenstelling van de
programmaraad van De Branding
die enige tijd terug van aanvankelijk
Methorst (WD) en Sandbergen
(D66) kwamen. Toen uit kranteartikelen was gebleken dat bepaalde instanties, door De Branding opgegeven, niet meer bestonden, wensten
ook andere partijen opheldering.
Het Commissariaat heeft inmiddels te kennen gegeven, dat de extra
informatie van de gemeente geen zin
meer heeft. Men houdt alleen rekening met het eerste advies. Daaruit
had men begrepen dat de raden representatief waren samengesteld.
Publicaties in de kranten en telefonische contacten hebben er echter
toe geleid dat men besloot zelf een
nader onderzoek in te stellen.

Oude tijden herleven
ZANDVOORT - Oude
tijden herleefden,
afgelopen weekend op
het Zandvoortse circuit.
Tientallen historische
race-auto's stalen er de
show.
Het nostagische
evenement was voor de
veertiende keer
georganiseerd door de
Historische Auto Ren
Club (HARC) onder de
naam 'Historische
Zandvoort Trophee'.

die krant moet ik hebben.
j omdat ik graag wil weten wat /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
N,aam: (m/v) l L
Adres: i i i i
Postcode/Plaats: i i
Telefoon: l

Het belangstellende
publiek kon zich
vergapen aan tal van
fraaie racewagens van
welhaast legendarische
makelij, zoals Bugatti's,
Ferrari's, Lamborghini's
en Bentleys.

Foto: Bram Stijnen
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Giro/Uanknr.: i i i i i i i i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f 4,40* D kwartaal f 14.D halfjaar f 25, 50 D jaar f 46* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voorpostabonnees gelden
andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020 -6(i8.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 IJA
Amsterdam. L) hoeft geen post/egel te plakken.
g "710371 "0 1 7003"
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Welke scholiere

FAMILIEBERICHTEN

Bob werd 50
Geboren:

Alle vrienden - buren en bekenden wil ik
bedanken voor de
geweldig mooie kado's,
bloemen enz.:

Bastiaan Johannes
zoon van
John van Dam
en

Simone van Dam-Ouwens

27 mei 1990

Weimarweg 3
2042 NS Zandvoort

Het was een onvergetelijke dag
Bob Krist
,
W

g$

ADVERTENTIES

6 juni a.,

ziet TON EFFERN
„ABRAHAM"

wil tegen vergoeding 1x per
week een paar
boodschappen

ys/msiw

voor mij doen?

Tel.
02507-12607.

in „rïe Manegerr

Ali-Pauline, Mark en Bo

De gezelligste sociëteit voor
ongebonden mensen
is het komende zomerseizoen alleen
zaterdags geopend van 20.00-03.00 uur.

t
Bedroefd doch dankbaar voor hetgeen zij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat onverwacht is overleden, voorzien van het H. Oliesel,
onze zorgzame lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Entree ƒ10,Gratis koffie en hapjes

Openbare commissievergaderingen

TUINMAN
GEVRAAGD

TEL.

,

Engelina Maria van Bruggen
weduwe van J. van der Valk
op de leeftijd van 59 jaar.
Bloemendaal:
Lucy en Jan
Laurens en Marlou
Keulen, Duitsland:
Martin en Annelie
Jan-Paul
Zandvoort:
Bert en Patty
Wendy en Tony
Jan
Marga en Robin
Haarlem:
B. v.d. Peet
Zandvoort, 26 mei 1990
Correspondentieadres: G. M. van der Valk,
Hobbemastraat l, 2042 VW Zandvoort
De Eucharistieviering en begrafenis hebben op
donderdag 31 mei plaatsgevonden.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ29,- (Excl. 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

PEUTERSPEELZAAL
„MARIASCHOOL"
is na de vakantie ook 's middags van
13.00-16.00 uur geopend.

AANMELDINGEN VANAF HEDEN

BEDANKT

bij Anneke Polak, tel. 14663

Jaap - Han en personeel

van

La Bastille
voor de geweldige goede
verzorging van mijn
50ste verjaardagsfeest

Grandioos

Bob Krist
Buren, Agenten, Mensen
van de Pers, Raadsleden,
mr. Maarten Meijer,
Medemiddenstanders en alle
andere sympathisanten . . .
Jullie reakties en
steun zijn echt
hartverwarmend!!!
Bedankt
Trees en Martha Burger van

BROODJE BURGER

KRUISVERENIGING
ZANDVOORT
2e vergadering
Ter voldoening van art. 13 van de statuten nodigt het bestuur van de Kruisvereniging Zandvoort de leden uit tot het bijwonen van een 2e
buitengewone algemene ledenvergadering op
donderdag 14 juni 1990 om 20.00 uur in het Gezondheidscentrum Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort.

AGENDA

De volgende commissies vergaderen volgende weken in het Raadhuis.
De stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het
Raadhuis, Swaluëstraat2.
- Cie Maatschappelijk Welzijn
dinsdag 5 juni, 20.00 uur
- Cie Publieke Werken
donderdag 7 juni, 20.00 uur
- Cie Algemene Zaken
maandag 18juni,20.00 uur

023-315855

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraal 7 Zandvoort

Gevr.

Nette
betrouwbare
zelfst. hulp

geheel
gestoffeerde en gemeubileerde
11/é kamer appartement aan boulevard
op de 6e etage, met riant uitzicht op
zee.
Indeling: Entree/hall, woonkamer met
open keuken, slaapgelegenheid, badkamer rnet zitbad, toilet en wastafel.

Voor 2 ochtenden p.w.
totaal 5 uur

tel. 02507-19989

Te koop

4. Rondvraag
5. Sluiting
Namens het bestuur,
F. Bakker, sekretaris.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

H. W. COSTER BV

bj. jan. '88, km. 28.000,
kleur wit, extra: zonnedak,
radiocassette, groen getint
glas.
PR. ƒ11.950,-.
Tel. 02507-14872/15292.

Jacob Schaap
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
C. P. Schaap-Molenaar
Zandvoort, mei 1990

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond na het
overlijden van

Ad Keur
willen wij u heel hartelijk bedanken, in het bijzonder
directie en bezoekers van de Chinchin voor de minuut
stilte.
L. Keur-v.d. Velde
Johan en Laura

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~ inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

DOKTERSBERICHTEN

P. J. d'HONT

J. G. Anderson

UITVAARTVERZORGER

huisarts
afwezig tot 13 juni
Waarneming de huisartsen
Jagtenberg en Weenink
Volgens afspraak.

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Verleende bouwvergunning
11B-90:
Burg.VanFenemaplein19
verbouw kantoorpand
Zij die menen die door de vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen
op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Te huur
aangeb. per 1 juni

met een heerlijke

pinksterslof
met of zonder spijs

Huur 600,- p.m. all in
Borg 600,-

12.-

Pinksterschnitt
met aardbeien 9.75

Inl.: 02507 - 18527
na 18.00 uur

2e Pinksterdag
tot 12.00 geopend
Vers Brood

WONINGRUIL:
AANGEB.:
4 kam.flat
A'dam Slotermeer,
Burg. de Vlugtlaan,
huur ƒ521,-

DINSDAG 5 JUNI
WEGENS VERBOUWING'
OM 12.00 UUR GESLOTEN

Bakkerij
PAAP

GEVR.:
woning of flat
in Zandvoort,
mag 3 kam.flat zijn.

Potgieterstraat 24
Zandvoort
Telefoon
12865

Tel. info
donderdagavond
v.a. 19.00 uur,
020-827322.

n ji uitvaartverzorging
kennemerland bv

NVM

Prettige Pinksterdagen

ZOLDERETAGE
VOOR 1 NET PERS.

31 mei 1990

CÏ3

MAKELAAR o.g.
BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

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

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

Uw hond kan nu
z'n levenverbeteren
Als hondeliefhebber streeft u altijd naar het beste voor uw hond. Dus kiest
u voor optimale voeding: Hill's Science Diet. Voeding, die voor iedere levensfase van uw hond de perfekt afgestemde ingrediënten bevat.
Voor opgroeiende, drachtige en zogende honden is er Caninc Growth.
Caninc Maintenance is superieure voeding voor volwassen honden. Voor aktieve
honden en temperamentvolle rassen is er Canine Performance. En Canine
Senior voor oudere volwassen honden (vanaf 5-7 jaar).
Hill's voldoet aan alle voorwaarden voor optimale
voeding. Optimale voeding werkt preventief. Het
helpt bepaalde aandoeningen voorkomen, houdt uw
hond in uitstekende konditie en garandeert de beste
prestaties. Hill's is van A tot Z wetenschappelijk
ontwikkeld. De voeding bevat veel energie en wordt
zeer goed verteerd: kleinere porties per dag zijn
daarom voldoende. U krijgt dus de maximale waar
, voor u w geld!
NIEUW

IN

NEDERLAND

'T VERSTE VLEES HAAL JE LEKKER DICHTBIJ!

de SPECIALIST
voor uw barbecue
en 1ste klas paardebiefstuk

G. Zwinkels
Haltestraat 30

HUl's:sui
op wetenschappelijke basis.

PROBEER EN Guldens terug
P R O F I T E E R bij HILL'S!!
Verkrijgbaar l)ij uw dicrcnspeciaal/aak

DIER-PLEZIER
grote krocht 28
zandvoort

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook
al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Vraagprijs ƒ129.000,- k.k.

Seat Ibiza
Elsol 1.2

DAG en NACHT bereikbaar
Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader, grootvader en overgrootvader

66B-90:
MaxPlanckstraatSO
bouwbedrijfsruimte
67B-90:
Marisstraat34
bouw zolderetage
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van
dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

DE FAVAUGEPLEIN

1. Opening
2. Verslag van de 1e buitengewone algemene
ledenvergadering d.d. 17 mei 1990
3. VOORSTEL HERSTRUCTURERING
KRUISWERK IN ZUID KENNEMERLAND
o.a. inhoudende de integratie per 1 juli 1990
van alle kruisverenigingen en het
kraamcentrum in Zuid-Kennemerland en het
opheffen per 1 juli 1993 van de
Kruisvereniging Zandvoort
Een uitgebreide toelichting ligt een week
voorafgaande aan de vergadering ter inzage
in het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen 1, Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen

$ ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGING

19100

Corr. kleding verplicht v.a. 25 jaar.

Info 02507-16023

op-

Deze route wordt óp dinsdag 5 juni a.s. ingehaald.

*

Hartelijk gefeliciteerd!!!

Wijziging huisvuilophaaldienst
De gemeentereiniging haalt maandag 4 juni 1990 - Tweede Pinksterdag - geen huisvuil

•Ibogena-*

Van Schalk makelaar o.g., gevestigd in het centrum van
Zandvoort, een jong dynamisch bedrijf dat zich in de regio Zuid
Kennemerland bezig houdt met aankoop, verkoop, taxaties, huur,
verhuur, beheer, projecten, adviezen en assurantiën.
Vanwege de sterke en evenwichtige groei is op korte termijn
plaats voor een

02507

assistent makelaar m/v

pizia's

Wij verwachten van de nieuwe assistent(e) dat hij/zij met succes
de makelaars-studie achter de rug heeft of daarmee in het laatste
stadium is, een ruime praktische ervaring bezit in de makelaardij.
Tevens is hij/zij inventief, zelfstandig in het optreden.
Wi] bieden een zeer afwisselende, interessante baan in een fijn
team, een daarbij passend salaris en prima secundaire
arbeidsvoorwaarden.

RIMINI
WIJ VIEREN ONS ÉÉNJARIGE BESTAAN
MET EEN HÉÉL SPECIALE AANBIEDING

1

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u gratis een

/2 literfles „Chianti" wijn

VAN

• MAKELAAR O.G.

bezorgen

Pizzeria Restaurant

Uw schriftelijke sollicitatie met uitvoerige achtergrondinformatie
kunt U zenden aan Dhr. Ph. van Schaik.

SCHAIK

13796

Hogeweg 56a
2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-129 44
Fax 02507-175 96

bij een bestelling van tenminste
ƒ45,-

BOULEVARD BARNAART 20 ZANDVOORT
Geopend van-16.00-22.00 uur, 's maandags gesloten.

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
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DONDERDAG 31 MEI 1990

Jubilaris Klaas Koper ontvangt
legpenning van de stad Brugge
ZANDVOORT - Afgelopen weekeind werd 'het weekeind van
Klaas Koper'. De toerfietsmatador maakte samen met een groot
aantal andere randonneurs zijn jubileumtocht naar het Belgische Zandvoorde, in de nabijheid van Brugge. Van de eerste
Schepen van Brugge ontving hij de legpenning van deze stad.
De tocht, een jubileumrit vanwege
het 40 jaar lang actief zijn in de toerfietssport, werd een grandioos feest.
Onder ideale weersomstandigheden
gingen donderdag ongeveer 80 fietsers op weg richting België voor een
rit van zo'n 210 kilometer. De tocht
verliep perfect. In België wachtte
het gezelschap de volgende dag nog
een pittige tocht over de bekende
Belgische kasseien en over heuvels
met een stijgingspercentage van
17%. Dat stijgingspercentage werd
de renners echter te veel, de weg
naar boven moest te voet voortgezet
worden.
Eén van de hoogtepunten van het

feestelijke evenement vond plaats in
de avonduren, in aanwezigheid van
ruim 100 genodigden en bekenden
uit de Nederlandse, Belgische en
Franse wielerwereld, waaronder een
hoofdbestuurslid van de Audax (de
Belgische tegenhanger van de Nederlandse Rijwiel Toer Unie). Tijdens de gezamenlijke maaltijd werd
Klaas Koper - geheel onverwachts door de stad Brugge onderscheiden.
Nota bene de eerste Schepen (wéthouder) van die stad reikte hem na
een gloedvol betoog de legpenning
van de stad Brugge uit.
Dit vanwege de vele verdiensten

Koper werd door tal van instanties en vertegenwoordigers in de cadeaus en de bloemetjes gezet. Een
verrassing was ook de aanwezigheid
van de voorzitter van de Zandvoortse Sportraad, Andries van Marie.
Deze overhandigde hem een symbolische onderscheiding in de vorm
van 'een kei van een sportman', vanwege zijn vele verdiensten, zoals zijn
aandeel in de organisatie van de Zeskamp, de luilakfietstochten, de
Zandvoortse estafette en de Zandvoortse Strandloop.
Uit tal van reacties en toespraken
bleek dat Klaas Koper niet alleen
letterlijk, maar ook figuurlijk menigeen een duwtje in de rug heeft
gegeven, waardoor hij vele vrienden
heeft gemaakt.

hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Dienstencentrum Zandvoort: Konin14444.
ginneweg l, tel. (02507) 19393.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Spreekuur op dinsdag en donderdag
nummer 12000.
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- mogelijk na telefonische afspraak.
gevalllen), Centrale Post Ambulan- Belbus: Om van de belbus (voor becevervoer (CPA) Kennemerland.
woners van 55 jaar en ouder) geDIERENAMBULANCE (Dierenbe- bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van tevoren op te geven
scherming): 023-246899.
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusHUISARTSEN: De waarnemingsre- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
geling voor komend weekend was persoon bedragen: ƒ!,- enkele rit,
bij het ter perse gaan van deze krant ƒ1,50 retour.
nog niet bekend. Voor inlichtingen Alg. Maatschappelijk Werk Zandkan men het nummer van de eigen voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
huisarts draaien. Dokter Flieringa 023-320899 of 320464. Spreekuur op
heeft een eigen dienstregeling, in- werkdagen van 9.00-10.00 uur, rnaanlichtingen: tel. 12181.
dagavond van 19.00-20.00 uur. VerTandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
over de dienstdoende wijkverpleeg- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
kundige: 023-313233.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine Davidsstraat. Eerste woensdag van
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
voort,
tel. 02507-14437, bgg: Huurdersspreekuur NVH: Gratis
023-341734.
voor leden. Eerste en derde dinsdag
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
15847.
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Dierenbescherming: Vereniging v.h. (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
welzijn der dieren (02507) 14561, Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
EMM:
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Woningbouwvereniging
techniZandvoort
(tevens
pension) Klachtentelefoonnummer
02507-13888,
Asiel
Haarlem sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
lening: Voor informatie, advies en Taxi: tel. 12600.

Weekend: 2/3 juni 1990
(Pinksteren)

NPB:
Zaterdag 10.45 uur: dienst in Nieuw
Unicum
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd
Zondag 10 uur: ds. J.A. van Leeuwen, door eigen leden
m.m.v. Hervormd Kerkkoor en Muziekgroep, Pinksterzendingscollecte Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, Th.W. Duijves
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 uur: ds. G.W. Morsink, Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, Th.W. Duijves
Amstelveen
(Maandag geen viering)
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap

Zandvoorts Nieuwsblad
1941

is opgericht m

Bramenlaan

Gran Dorado nadert voltooiing

ZANDVOORT - De gemeente
neemt toch een voorbereidingsbesluit voor het appartementengebouw aan de Bramenlaan.
Alleen
twee
VVD-raadsleden stemden tegen.

Het park bevat dan 440 bungalows en 125 hotelstudio's, een supermarkt en kleinere shops, plus tal van
recreatievoorzieningen: subtropisch golfslagbad, wedstrijdbad, een scala aan horeca-faciliteiten waaronder
diverse restaurants, bowling-, kegel-, tennis-, squash- en
badmintonbanen, plus een computergestuurd fitnesscentrum. Tevens beschikt men over een uitgebreide
Van de 163 bungalows van fase 2 zal binnen enkele congres- en conferentie-accommodatie. De bezettingsweken al meer dan de helft in gebruik genomen worden, graad van bungalows en hotelstudio's ligt vanaf de opede tweede helft volgt na de bouwvak met een tempo van ning ongekend hoog, boven de 90%, voor de periode april
- september ('hoogseizoen') bijna op 100%.
zo'n twintig per week.
ZANDVOORT - Fase I van het Gran Doradopark, met
bijna 280 bungalows, is al weer geruime tijd in gebruik.
Gisteren werden de eerste huisjes van fase II voltooid.
Margaretha de Boer, gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland, was uitgenodigd om de laatste dakpannen te leggen op bungalow nummer 256.

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
C. Holleman
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr.
F. Lodder
Jehova's Getuigen: Gern. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: E. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

ZANDVOORT - Het Gecoördineerd Ouderenwerk bevindt
zich momenteel in een soort
'interimperiode', waarin men
nauwelijks of geen beslissingen kan nemen. Men wacht
'met smart' op de gemeente om
de definitieve overstap te kunnen maken van Dienstencentrum Zandvoort naar de nieuwe Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort. Volgens wethouder
Termes zitten er nogal wat haken en ogen aan.
De gemeente moet haar goedkeuring verlenen aan de statuten voor
de nieuwe stichting die de oude
stichting Dienstencentrum Zandvoort gaat vervangen. Deze laatste
wordt opgedoekt, nu Zandvoort zich
losmaakt van de Stichting Dienstencentra Zuid-Kennemerland. De belangrijkste reden van dat laatste is
de ontevredenheid over elkaar van
zowel Haarlem als van Zandvoort.
"Het werk in een kleine gemeente
als Zandvoort is heel anders dan in
Haarlem", verklaart Joke van Dorsten, ad-interimvoorzitter van het
Gecoördineerd Ouderenwerk Zandvoort.

Haarlem blij kt ontevreden over de
financiële bijdrage van Zandvoort.
De kustgemeente is op haar beurt
ontevreden over het dienstenaanbod van de ander. Een andere partner, Heemstede, is al bijna een zelfstandige stichting geworden. Inmiddels is een gesprek op gang gebracht
tussen Zandvoort en Haarlem voor
de boedelverdeling.
De statuten voor de nieuwe stichting zijn opgesteld door een kerngroep van het Gecoördineerd Ouderenwerk, daarbij ondersteund door
Henk Wedman, adviseur van het
Centrum voor Steunfuncties, te Beverwijk. Na enkele wijzigingen, op
aangeven van het Platform voor Ouderen, zijn zij een maand geleden
naar de gemeente gestuurd. Zodra
deze de statuten heeft goedgekeurd,
gaat men daarmee naar de notaris.
Bovendien wordt er dan ook een
nieuwe voorzitter gekozen.

bus. Het Gecoördineerd Ouderenwerk kan deze tussentijd namelijk
weinig doen, al heeft men er wel zorg
voor kunnen dragen dat diverse projecten door bleven draaien, zoals de
alarmering, Tafeltje Dekje, de open
eettafel en beter bewegen voor ouderen. Voor zover er echter beslissingen genomen moeten worden, wacht
men op de gemeente. 'Met smart',
geeft Joke van Dorsten toe. "Het zou
niet zo verschrikkelijk zijn, als het
belbusproject daarmee niet in gevaar kwam".
Behalve de belbus speelt er nog
een ander probleem mee, namelijk
dat men nog geen nieuwe coördinator kan aantrekken voor de nieuwe
stichting. De oude coördinator van
het dienstencentrum, Frits van
Veen, is om gezondheidsredenen
vertrokken. "Wij kunnen geen coordinator aanstellen of zelfs maar een
sollicitatieprocedure starten, zolang
het een stichting 'in oprichting' is.
Zolang dat duurt hebben we geen
rechtspersoonlijkheid".

coordinatrice van het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening. Zij blijft
voorlopig de projecten superviseren.
De gedachte om beide centra te
bundelen en één coördinator aan te
stellen, wordt vooralsnog door Van
Dorsten van de hand gewezen.
"Waar het kan zullen we wel zoveel
mogelijk samenwerken, maar zo er
aan een fusie gedacht moet worden,
zal toch eerst het gecoördineerd ouderenwerk gestalte moeten krijgen.
Enerzijds lijkt het niet besparend,
anderzijds dienen we verschillende
belangen. Het Centrum voor Vrij willige Hulpverlening richt zich op alle
leeftijden, het gecoördineerd ouderenwerk uitsluitend op ouderen. Dit
werk gaat bovendien een steeds belangrijker plaats innemen omdat de
groep ouderen voortdurend groter
wordt".
Wethouder Termes zal m de eerstkomende vergadering van de commissie voor Maatschappelijk Welzijn de stand van zaken weergeven.
"Er zitten nogal wat haken en ogen
aan", aldus Termes. "Eerst moet de
Fusie
boedelverdeling helemaal geregeld
Momenteel is er een tijdelijke zijn, plus de kwestie met de oude
kracht aangesteld voor het diensten- coördinator van het dienstencencentrum,
Nathalie
Lindeboom. trum. Anders lopen we het risico dat
Daarvóór is de taak van Van Veen we straks drie coördinatoren moevoor zo goed als dat ging tijdelijk ten betalen".
JOAN KURPERSHOEK
waargenomen door Mini de Wolf,

Ondertrouwd:
Hakhoff, André en Drommel, Imca
Christina
Pol, Jacob en Loos, Wendy
Gehuwd:
Eavensbergen, Johannes Cornelis
en De Jong, Jacoba Cornelia
De Roode, Eric Cornelis Gerardus
en Koenders, Mathilda Helena
Overleden:
Paap geb. Busch, Henrietta Hedwig,
oud 82 jaar

ZANDVOORT - Bij een ongeval tussen een fietser en een
snorfietser afgelopen zondag
op de Boulevard Barnaart, liepen beide bestuurders schaafwonden op.
Tijdens het passeren raakten de
fietsen elkaar en kwamen zowel de
41-jarige fietser uit Duisburg als de
16-jarige snorfietser uit Haarlem ten
val.

Motordiefstal
ZANDVOORT - In een hotel in
Zandvoort zijn vorige week woensdag vijf jongens "i de leeftijd van 15,
16 en 17 jaar uit Zoetermeer, Haarlem en Heemstede aangehouden. Zij
werden ervan verdacht betrokken te
zijn geweest bij een motordiefstal in
Haarlem.
l ZANDVOORT - Drie Zandvoortse
jongens werden zondagnacht om
half vier aangehouden nadat een reclamebord m de Kerkstraat was vernield. Een 15-jarige jongen bleek de
dader te zijn. Hij had tevens een mercedesster van een auto afgebroken.

ZANDVOORT - Het Circus
Theater heeft het hoogste punt
bereikt. Als alles meezit wordt
deze nieuwe uitgaansmogelijkheid in november dit jaar geopend.

Het Circus Theater belooft een
nieuwe toeristische en architectomsche trekker te worden. Het pand is
ontworpen door Sjoerd Soeters en
heeft een bijzondere vorm. De architect heeft zich laten inspireren door
de kermis en het circus; het gebouw
wordt bijvoorbeeld gekenmerkt
door 'vlaggevels'.
Het Circus Theater vervult straks
verschillende functies. Het herbergt
Belbus
een 'Family Land', met een minicaDe grootste vrees van Joke van roussel en een schiettent. De organiDorsten lijkt, dat de statuten nog satie zal ook regelmatig wedstrijden
lang blij ven liggen. "De belangen van en spellen voor kinderen organisede ouderen zouden daarmee in het ren. Het Theater kan ook afgehuurd
geding zijn", stelt zij, naar aanlei- worden door scholen en vereniginding van het probleem met de bei- gen die iets speciaals willen organiseren.

Fietsbotsing

ZANDVOORT - De heer S.C.
Bruins uit Zandvoort heeft vorige week woensdag uit handen
van burgemeester Van der Heijden een koninklijke onderscheiding ontvangen. De onderscheiding, een Eremedaille in goud
verbonden aan de Orde van'
Oranje Nassau, viel hem ten
deel tijdens de lintjesregen ter
gelegenheid van Koninginnedag. Hij verbleef toen echter in
het buitenland en kon deze toen
niet in ontvangst nemen.
Sico Cornelis Bruins ontving
de onderscheiding in verband
met zijn 32-jarig dienstverband
bij de vlaggenfabriek Faber in
Amsterdam. Vorig jaar nam hij
daar afscheid als financieel adjunct-directeur.

Circustheater bereikt mijlpaal

Burgerlijke stand |
Periode: 22-28 mei 1990

Onderscheiding
voor S.C. Bruins

Oprichting Welzijn Ouderen
wacht op akkoord gemeente

Boedelverdeling

j Kerkdiensten

Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-17166 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13-16 u ; dinsdag 10-13,14-16 u ; woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041. Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop- 02975-61095
Verkoopmanager- B. Lodewegen
Micro-advertenties tel. 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Dick Piet (red. chef), Eddie de Bheck (adj
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerngter,
Mananne Timmer.
Faxnummer redactie' 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal, f
25,50 per half jaar, ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, vertiuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166

• De daken van de huisjes van fase II waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, maken deel uit van een
opvallend lijnenspel.
Foto Benott

J Statuten liggen ter beoordeling op het raadhuis

Weekend: 2/3 juni 1990

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdaq Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J F Sas. Hoofdredacteur: J M. Pekelharing.

In Zandvoort en Bloemendaal bevonden zich de meeste uitkeringsgerechtigden die geen weerstand kónden bieden aan de verleiding om
fraude te plegen. Er werden respectievelijk acht en negen fraudegevallen in deze gemeenten ontdekt. Bij
het onderzoek m de verschillende
gemeenten werd nauw samengewerkt met gemeente- en rijkspolitie,
het GAK en de bedrijfsvereniging
Detam. Van de gemeenten in Zuid-Kennemerland, met uitzondering
van Haarlem, telt Zandvoort trouwens wel met 483 de meeste uitkeringsgerechtigden.
Samen met de zogenaamde regiogemeenten Bloemendaal, Heemstede, Bennebroek en Haarlemmerliede heeft Zandvoort vorig jaar een
sociaal rechercheur aan het werk gezet om steunfraude in deze plaatsen
te onderzoeken. Dat onderzoek
maakte duidelijk dat er vorig jaar
voor bijna 350.000 gulden steunfraude werd gepleegd. In verband daarmee zijn er negen verdachten aangehouden. Verwacht wordt dat van het
totale fraudebedrag bijna 120.000
gulden kan worden teruggevorderd.

Cadeaus

AALDERT STOBBELAAR

Zandvoortss
Nieuwsblad

ZANDVOORT - In Zandvoort en Bloemendaal komt in
verhouding met de rest van
Zuid-Kennemerland
veel
steunfraude voor. In Zandvoort zijn vorig jaar acht gevallen ontdekt.

die Klaas Koper, naast zijn persoonlijke jubileum, ook heeft gehad voor
het Belgische toerfietsen en voor de
op- en uitbouw van de goede contacten met de Belgische zusterverenigingen. De waardering voor Koper
bleek duidelijk uit het feit dat de
heer J. de Lange, die naast de sport
ook toerisme en de haven in zijn
portefeuille heeft, aanwezig was. Hij
had een bijzonder druk programma
vanwege de internationale Gymnasiade 1990, die in Brugge werd gehouden.

• De jubilerende Schitterend
'toerfietsmata, Op de terugweg, af gelopen zondag,
dor' wordt fees- werden de kilometers in een bijzontelijk onthaald.
der spontane sfeer onder de wielen
weggetrapt. Klaas Koper had er weinig moeite mee om de tocht te volbrengen, zoals hij al vele tochten van
honderden kilometers tot een goed
einde had gebracht.
Zeer voldaan en bijzonder goed te
spreken kwam de jubilaris in Zandvoort aan. "Het was een schitterend
weekend, een ware happening", aldus een enthousiaste Klaas Koper.
"Ik was zeer verguld met de legpenning van de stad Brugge. Het was'
trouwens toch één en al verrassing
voor mij dit weekend. In één woord:
geweldig!"

j Weekenddiensten

Veel steunfraude
in Zandvoort

Bioscoop
Behalve kermis, komt er ook een
theater annex bioscoop in het pand.
De loges en de foyer ontbreken hierbij niet. Ook deze ruimtes zijn te
huur, voor bijvoorbeeld toneelgezelschappen, bands of orkesten.
In het Circus Theater komen verder koffiecorners, een souveniersshop en een muziekpodium. Mensen
die ouder zijn dan achttien jaar kunnen via een aparte ingang de 'speeleilanden' betreden. Daar staan een
aantal speelautomaten opgesteld.
Het Circus Theater komt midden
in de oude dorpskern

Een doorsnede van het Circus Theater.

j Dommel

Om de bouw van het twaalf appartementen tellende gebouw mogelijk
te maken, moet het bestemmmgsplan veranderd worden. Het college
en de meeste gemeenteraadsleden
hadden dinsdagavond niet veel
moeite met het voorbereidingsbesluit. De WD-raadsleden Rita de
Jong en Jaap Methorst wél, evenals
D66 raadslid Klaas Annema. "Wat is
de waarde van de rechtsbescherming die een bestemmingsplan
biedt, als daar al met het eerste
bouwplan van de eerste de beste
bouwmaatschappij van wordt afgeweken", aldus De Jong.
Ook volgens Annema moet er 'een
gegronde reden zijn' om het bestemmingsplan te wijzigen. "Die is er niet,
dus er is ook geen reden om vóór te
stemmen". Later, na enkele toezeggingen van wethouder Van Caspel,
ging zijn fractie toch overstag.

Ophalen huisvuil
ZANDVOORT - De gemeentereiniging van Zandvoort haalt op maandag 4 juni, Tweede Pinksterdag, geen
huisvuil op. In plaats daarvan komt
de huisvuilwagen op dinsdag 5 juni
in de desbetreffende straten langs.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. Stuur uw brief
naar de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt uw

brief ook afgeven bij het
redactiekantoor dat is gevestigd
aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Skaters
Het is alweer enige tijd geleden dat
er met betrekking tot de groep skaters beloften zijn gedaan, betreffende lokatie en sponsoring van een
skatebaan. Volgens berichten in de
krant was de heer Lou Koper actief
om voor de jongens iets voor elkaar
te krijgen, maar hij heeft het zeker
niet kunnen afronden? Volgens latere berichten bleek de lokatie Manege/Heimanstraat op bezwaren van
onder andere omwonenden te stuiten (begrijpelijk). Over de lokatie
Waterzuivermg/Fietspad/Kamerlingh Onnesstraat deed het gerucht
dat dit te ver van de bewoonde wereld zou zijn. Lariekoek. Volgens de
jongens een prima stek.
Wat gebeurt er nu een half jaar
later (als het niet méér is)? Nog geen
lokatie en dus...in de woonwijken en
op de wandelpromenades. Dat de
jongens een hobby hebben is prima
(beter dan rotzooi trappen), maar
deze hobby brengt door provisorische voorzieningen aardig wat geluidsoverlast met zich mee.
Gevolg: Boze buurtbewoners, die
het overigens best een tijdje willen
aanzien, maar een hele dag (bijvoorbeeld zondag) iets teveel van het
goede vinden. Daarom mijn vraag:
wat is er gebeurd met de plannen
(misschien in de bekende ijskast)?
Mevrouw A. de Goede
Zandvoort
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Stationsstraat 10a: Bovenwon. ind. entree, gang, woonk. (28
m2), 2 slaapk., mod. witte keuken, badk. met ligbad, wastafel
en toilet.
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 78: Vrijst. won., 2 schuren, veel glas
in lood ramen. Ind. entree, hal, toilet, doorzonk. (30 m2), open
haard, keuken, 1e et. 3 slaapk. met wastafel, douche, c.v.
Vr.pr. ƒ 209.000,- k.k.
Lorentzstraat 2: Vrijst. won. met garage, opp. 244 m2, ind.
entree, hal, woonk. met open haard, half open keuken, badk.
met ligbad, toilet en wastafel, werkkamer, slaapk., 1e et. 3
slaapk., toilet.
Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.
Paradijsweg 11: Vrijst. won. met voor- en achtertuin, ind. entree, hal, toilet, woonk. met parketvl. en open haard, keuken,
bijkeuken, 1e et. badk. met ligbad, 3 slaapk., 2 balkons, toilet,
2e et. zit/slaapk.
Vr.pr. ƒ355.000,- k.k.
Fazantenstraat 15: Vrijst. bungalow met garage, opp. 585
m2, ind. entree, hal, woonk. met open haard (32 m2), werkk., 2
slaapk., keuken met inb.app., toilet, badk. met ligbad en wastafel, zolder bereikbaar via vlizotrap. Vr.pr. ƒ495.000,- k.k.
Burg. v. Fenemaplein 19/9: 3 (vh 4) kam.app. op 5e et. met
uitz. op zee en dorp, ind. entree, hal, toilet, woonk. met open
haard, 2 slaapk., badk. met ligbad en wastafel, douche met
wastafel, keuken met inb.app., serv.k. ƒ400,- p.m.
Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
Ir Friedhoffplein 18/2 (sterflat): Vierkam.app. op 1e et., parkeerplaats op eigen terrein, ind. entree, hal, toilet, ruime
woonk. met open haard, eetkamer, ruime slaapk. met kastenw., slaapk. met kastenw. en wastafel, badk. (ligbad, wastafel), toilet, 4 balkons, serv.k. ƒ475,- p.m.
Vr.pr. ƒ315.000,- k.k.
OPEN HUIS
Patrijzenstraat 44, zaterdag 2 juni van 14.00 - 16.00 uur.
Vierkam.maisonnette op beg. gr. en 1e et., balkon zuid/west,
terras zuid, ind. beg. gr. 1 slaapk., bergkamer, 1e et. hal,
woonk., keuken, 2 slaapk., badk. (douche).
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.
RUILEN OF KOPEN
Driekamerappartement in centrum. Gevraagd eengezinswonmg in Zandvoort-Zuid.

De komende weken mag u 'm best iets
teveel op oranje afstemmen.
"HUP HOLLAND HUP" feest-

Oranje W.K.-voetbaldas met muziek-melojziek-melo-

1975

die "Nederland O Nederland".1

Katoenen dekbedovertrekset, 140 x 200
cm. Met afbeelding van Nederlands elftal.
Exclusief bij de Hema. -l

60.-

Katoenen baddoek, 60 x 152 cm. Met
af beelding van Nederlands elftal. Exclusief

Voetbalpet. Div. maten.

4.75

bij de Hema.

Oranje, ruime

Met infrarood afstandsbediening, Quickprogramma's timer en O.T.R. - functie voor
directe opname, l jaar Hema-garantie.

789.-

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

37 cm beeldbuis. M et infrarood afstandsbediening, 32 voorkeurzenders, on-screen display en sleeptimer. l jaar Hema-garantie.

Ruim herenhuis met zomerhuis. Zeer geschikt voor kamerverhuur. Op 100 meter
van het strand en nabij centrum dorp en
winkels.

BEZORGERS EN TIJDELIJKE
vraagt part-time

H. W. COSTER BV
MAKELAAR o.g.
BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

gevraagd
verdienste ± 270,- p. mnd.
Voor kleine wijken van ± te uur p. dag
Aanmelden tussen 9.00-17.00 uur
Tel.: 023-315515

WAT DOET U MET
PINKSTEREN?

leeftijd vanaf 25 jaar
BOULEVARD
RESTAURANT

INL. KERKSTRAAT 4
TEL. 13397

Wij vragen een verantwoordelijke

medewerker (m/v) voor de
ontbijtservice aan onze bungalows.

Om 18.00 uureen groots BUFFET-DANSANT!!
met het bekende 20 man tellende orkest
van FRITS LANDESBERGEN.
Het wordt een onvergetelijke avond met o.a. muziek
van GLENN MILLER. De totale verzorging
van het buffet met de muziek bedraagt slechts Fl. 45,per persoon (exkl dranken).

Deze vijf-sterren service in ons park vereist een positieve inzet
binnen ons enthousiaste team van medewerkers
De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 0700 tot
09 00 uur (2 uur per dag) Rijbewijs is met noodzakelijk, maar
strekt wel tot aanbeveling
Datum van indiensttreding' vanaf 25 mei
Candidaten dienen woonachtig te zijn m Zandvoort of directe
omgeving
Gaarne kontakt opnemen met Herald Willemse, tel 0250720000, toestel 2011

NVM

ERVAREN PART-TIME
VERKOOPSTER

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

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

Reserveren gewenst. Voor meer informatie kunt u
bellen. 02507-20000 tst 2035.
DE

BUNGALOWPARKEN

OP

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

telefoon 023-385478

Chinees
Restaurant

In onze GRILL-BAR TIME OUT kunt u intiem
dineren De Chef kok heeft voor deze avond speciale
menu's samengesteld.

vraagt ter versterking van het
verkoopteam in haar filiaal te
Zandvoort een

Fa. Gansner &, Co.

Part-time basis voor gehele jaar.
Ervaring in de modebranche een
vereiste.
Sollicitaties met pasfoto naar: Mevr. M. de
Boer p/a Korenbloemweg 6, 5915 HW
Venlo.

CHRIS HARDENDOOD

GRILL BAR
TIME-OUT

DE LEERSHOP
Kennemerland B.V.

MODEBEWUSTE
VERKOOPSTER
VOOR ONZE ZAAK IN
ZANDVOORT.

l e Pmksterdag en het BOULEVARDRESTAURAIMT met schitterend uitzicht over de
Noordzee. Gezellige PINKSTERBRUNCH
om II 30 uur. Pnjs: Fl. 25,- per persoon
Kinderen tot 3 jaar gratis en kinderen tussen de 4 en
12 jaar oud slechts de helft van de pn|s
Dit fantastische buffet wordt door onze huispianist
muzikaal omlijst

Supermarkt Gran Dorado Zandvoort.

M

Gevraagd: enthousiaste,

BEZORGERS

Z A N D V O O R T

Verkoopsters

Vraagprijs ƒ 380.000,- k.k.

3.

.HEMA De normaalste zaak van de wereld.
Voor Telegraaf ZANDVOORT

1e etage: slaapkamer met kastenwand,
balkon en wastafel, twee slaapkamers met
wastafel, grote bergkast op de gang, badkamer met douche, toilet en wastafel.

zo herkent u aanbiedingen m de Hema
sc

MARISSTRAAT

Pand is startklaar voor kamerverhuur.

LEEUW-

OOr

start, 100 voorkeurzenders, 28 dagen - 8

MAKELAAR OG.

Indeling zomerhuis: Woon/slaapkamer,
douche met toilet en wastafel, eigen gasgeyser, gaskachel.

met

Gevoerde sport-/vnjetijdspakken, 100%
polyamide of 65% polyester/35% katoen.
Effen of gedessmeerd Mt. M/L/XL £9r^
75.- Mt. 140/152/164. -89^ f\r*

VHS-videorecorder, H.Q. beeldkwaliteit.

SCHAIK

2e etage: vaste trap naar zolderberging,
drie slaapkamers. Compleet met inventaris
voor kamerverhuur.

sporttas

opdruk.

VAN

Indeling: Gang, woonkamer, keuken en bijkeuken mcl. apparatuur, kelderkast, toilet
met fonteintje.

2.90

slinger, lengte 1.70 m.

DE MOOISTE P L E K J E S

Gevraagd worden flexibele instelling en
aantoonbare verkoopervanng
Schrift, reacties t.a.v. De Leershop Kennemerland B.V. Spekstraat 1 - 3, 2011 HM Haarlem.
Eventuele telefonische inl. onder nr. 0250715444.

i P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment
Biologische meststoffen o.a.:
Biologisch org. gazonmest
Buzaltmeel
Bloedmeel
Beendermeel
Neptunice maerl
Bentoniet meel en
Biologische bestrijdingsmiddelen

Speciaal
mengsel
voor het
vullen van
plantenbakken

DA COSTASTRAAT
Woon-winkel huis met plaats en stenen
schuur in rustige woonwijk.
Indeling: Gang, L-woonkamer (ca. 8x4/2,5
m), keuken, badkamer met douche en toilet,
winkel.
1e etage: 3 kamers, keuken, 2e toilet, balkon.
Vraagprijs ƒ155.000,- k.k.

H. W. COSTER BV
MAKELAAR o.g.
BOUWKUNDIGE
TEL 02507-15531

CÏ3

NVM
UMItAAfl

GRAN DORADO ZANDVOORT
Het unieke bungalowpark met 440 bungalows en 125
hotelstudio's.
De afdeling Horeca zoekt voor haar huishoudelijke dienst:

per zak

Verdiensten, ƒ 14,47 per uur bruto (23 jaar en ouder) Zondagtoeslag 50% Wij vragen bereidheid om in teamverband te werken op wisselende tijden
Heeft u interesse, bel dan met Mitchell Landsberg, onze Horeca Manager
Ook de afdeling Civiele Dienst heeft ruimte voor:

part time medewerkers
schoonmaak (m/v)
Verdiensten Idem als afd Horeca
De werktijden, (naar keuze) van 07.00-15 30 uur, of van 10 0015 30 uur, of van 17.00-22.00 uur
Voor deze funktie kunt u bellen met onze Manager Civiele
Dienst, Rma van Schalk
Gran Dorado Zandvoort, telefoon 02507-20 000

31.50
12. Foe Yong Hai

1. Sijeo Paai Kwa

(omelet met vlees en groenten in tomatensaus)

(geroosterde varkenskrabbetjes, een bekend
Cantonees gerecht)

13. Po Lou Klai

2. Babi Pangang speciaal

(stukjes kip met ananas in heerlijke kippesaus)

(geroosterd mager vlees met taugé in pikante
saus)

3. Babi Pangang a la Hong Kong
(geroosterd mager vlees met champignons m
zeer scherpe pikante saus)

4. Babi Pangang (spek)
(origineel geroosterd speenvarken, lekker
knappeng met aparte saus, een bekend
Cantonees gerecht)
(varkensvlees bereid met ketjap en diverse
Chinese en Indische kruiden)

ƒ5,-

Tuinaarde - Bemesting
1
111
Bestrijdingsm iddelen

Afhaalprijs

5. Babi Ketjap

part time medewerkers
schoonmaak/spoelkeukens (m/v)

Div. bloembakken - Roodsteen
Plastic en Grieks Aardewerk

S A M - S l N MENU Wij bieden u nu de mogelijkheid om uit
18 gerechten uw 3 favoriete gerechten te kiezen

6. Cha Sijeo
(geroosterd mager vlees op originele
Cantonese wijze bereid met pikante saus)

7. Tjap Tjoy
(gebakken gemengde verse groenten met vlees)

8. Koe Lou Yoek
(gepaneerde varkensvleesballetjes met
zoetzure saus, een bekend Cantonees gerecht)

9. Ka Lee Kai
(geroosterde kip met kerriesaus)

10. Kip Malaka
(geroosterde kip met sambalsaus)

11. Yin Young Saté
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes gegrilde
kipsaté met pindasaus)

14. Yu Kwo Kai Ting
(kipfilet met champignons en cashewnoten)

15. Sji Tjap Kai
(kipblokjes met tausiesaus, een saus met
knoflook, gedroogde zwarte boontjes, paprika
en diverse Chinese kruiden. Een bekend
Cantonees gerecht)

16. Si Tjap Yoek
(gesneden varkensvlees in tausiesaus, een
bekend Cantonees gerecht)

17. Si Tjap Ngau Yoek
(gesneden bief stuk m tausiesaus, een bekend
Cantonees gerecht)

18. Sambalvlees
(rundvlees in scherpe sambalsaus)

Als u Sam-Sin wilt bestellen, dan eerst de naam
Sam-Sin vermelden en dan de 3 nummers van
de door u gewenste gerechten noemen.
Sam-Sin gerechten zijn met 2x witte rijst.

l.p.v. witte rijst is nasi of bami ook mogelijk.
Service van de zaak!

Gerechten met miehoen of
Chinese bami

ƒ4,50 extra

Chin. Indisch restaurant
Haltestraat 69/hoek Zeestraat
Zandvoort. Tel. 17897
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AS/PB Zandvoort sterke kampioen
ZANDVOORT - Het zat er al
lang in maar afgelopen zondag
werd de klus geklaard. AudioSonic/Piz Buin Zandvoort
werd tenniskampioen van de
hoofdklasse en promoveert
naar de eredivisie. In de wedstrijd tegen Thor/Rood Wit
moest alleen Esmir Hoogendoorn er voor zorgen dat gewonnen werd. Na een spannende partij lukte dat en konden
de champagneflessen ontkurkt worden.

De driedaagse van Zandvoort trok een record aantal deelnemers.

Het AudioSonic/Piz Buin Zandvoort tennisteam bleek dit seizoen
veel te sterk. Met de komst van vooral Michiel Schapers heeft de Zandvoortse vereniging goede zaken gedaan. Zelf had hij het in sommige
partijen moeilijk, maar in de dubbelspelen was hij ongenaakbaar. Afgelopen zondag liet hij nog wel eventjes zien dat er in het enkelspel nog
Foto: Bram Stijnen steeds bijzonder rekening met hem
moet worden gehouden. In een prima, door Michiel Schapers gespeelde partij werd de vloer aangeveegd
met Daniël Orsanec, 6-4, 6-1. Daarvoor had Esmir Hoogendoorn door
een overwinning het kampioenschap al veilig gesteld.
Na de eerste set in de tiebreak winnend af te sluiten volgde de tweede
set met 7-5. Karin Moos kon het
Uitslag: 1. Gerard en Peter Loos, daardoor rustiger aan doen en de
5'/4 punt, Pindle 19, 2. Jan Wensveen nederlaag had dan ook geen gevolen Paul Kruger Nacra 6.0 23 punt, gen meer. Fernon Wibier wilde ook
Hellevoetsluis,
in deze wedstrijd ongeslagen blijven
en dat gelukte. Met solide tennis
3. Arie v.d. Plas en Bert Vliegent- werd Michiel Zegveld weggespeeld.
hart Nacra 6.0 26% punt, Hellevoet- In de eerste set stribbelde Zegveld
sluis, 4. Kees en Dennis Vrijer, nog wel tegen (7-5) maar in de tweePrindle 18.2 28 punt, Noordschar- de set sloeg Fernon Wibier de Hagewoude, 5. Dirk en Frank Pool, Nacra naar de ballen om de oren, 6-0. De
volgende wedstrijden waren niet
5.5 sloop, 33 punten, Texel.

Gerard en Peter Looswinnen
de Driedaagse van Zandvoort
ZANDVOORT - De door de
evenementencommissie van
de
Watersportvereniging
Zandvoort
georganiseerde
Driedaagse van Zandvoort is
een zeer geslaagd evenement
geworden. Een record aantal
deelnemers had zich aangemeld voor dit prachtige watersportspektakel. De hoofdprijs,
twee klokken, bleef in Zandvoort, aangezien de gebroeders
Gerard en Peter Loos ongenaakbaar bleken te zijn.
Door het behoorlijk zware weer
vielen er op de eerste dag al wat
brokken, maar met behulp van de
ZRB kon ook een omgeslagen boot
naar de kant gehaald worden. Wel

P.V. Pleines
ZANDVOORT - De Zandvoortse'
Postduivenvereniging had vorige
week een wedvlucht vanaf Roijé in
Frankrijk.
De duiven werden gelost op 08.30
uur met een noord-oosten wind en
de eerste duif werd binnengeklokt
om 13.23 uur. De uitslag was: 1. R.
Driehuizen 1,3; 2. Erwin Paap 2; 3. H.
Terol 4, 5, 6, 10; 4. P. Bol 7; 5. J. P.
Heesemans 8, 9.

wat averij maar voor de rest niets
bijzonders. Proberen de boot te repareren en dan maar weer het water
op, is het motto van de echte watersporter. De winnaar van vorig jaar
Piet Saarberg kon dit weekend maar
moeilijk uit de voeten met de te harde wind en kwam niet verder dan
een twaalfde plaats.
De overwinning ging naar het
overtuigende duo Gerard en Peter
Loos. Van de vijf wedstrijden wonnen zij er drie en tweemaal eindigde
de Prindle 19 op de tweede plaats.
Vrijdag en zaterdag werden tweemaal een Olympisch baan gevaren
en zondag stond een lange-afstandsrace op het programma. Eerst richting Langevelderslag, daar keren en
naar Parnasia en vervolgens richting finish bij de watersportvereniging. De 76 deelnemers maakten er
een bijzonder snelle wedstrijd van
met uiteindelijk de gebroeders Loos
op het eerste plan. Jan van Wensveen en Paul Kruger met de Nacra
6.0 uit Hellevoetsluis eindigden op
respectabele afstand als tweeden in
het overall klassement.
De door Gran Dorado beschikbaar
gestelde superwisselbeker voor de
beste vereniging ging naar de catamaranvereniging Hellecat uit Hellevoetsluit. Het schitterend geslaagde
evenement werd besloten met de
prijsuitreiking verricht door burgemeester Van der Heijden.

Schaakclub organiseert
snelschaakkampioenschap
ZANDVOORT - Vanavond
organiseert de Zandvoortse
Schaakvereniging de strijd om
het
snelschaakkampioenschap van Zandvoort. Deze
vindt plaats in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat en begint om 20.00 uur.

Kempen, 6. Lindeman, 7. Ter Bruggen, 8. Edward Geerts, 9. Simon Bosma, 10. Piet Termes, 11. Hans Drost,
12. Van Elk, 13. Twint, 14. Ton Marquenie, 15. Dennis van der Meijden,
16. Henk Scholten, 17. Cees Molenaar, 18. Gorter, 19. Handgraaf, 20.
De Oude, 21. Berkhout, 22. Gude, 23.
Pepijn Paap, 24. Heitkonig, 25. Wiggemansen, 26. De Bruin, 27. SchiltIn partijen van 2 x 5 minuten zul- meijer, 28. Breuker, 29. Franck, 30.
len de deelnemers hun tegenstander Ruud van den Bos, 31. Bais, 32. Cees
en de klok scherp in de gaten dienen Damave, 33. De Graaff, 34. Paap.
Volgende week donderdag is er
te houden. Voor de snelschaakkampioen staat in ieder geval een fraaie voor de leden een simultaanwedbeker te wachten. Ook de vier daar- strijd tegen oud-lid en nog steeds
opvolgende plaatsen komen in aan- internationaal Grootmeester Lodemerking voor een fraaie prijs. Alle wijk Prins. Op donderdag 30 augusingezetenen van Zandvoort kunnen tus 1990 start het nieuwe seizoen
aan dit schaakspectakel deelnemen. 1990-1991 voor de leden van de ZandOok niet-leden van de Zandvoortse voortse schaakvereniging.
schaakclub zijn van harte welkom.
Vanaf 19.00 uur vanavond zal bekend worden wie bij de schaakjeugd
het kampioenschap in de groepen A
en B behaald hebben. Totaal zes
prijzen zullen er worden uitgereikt.

Wisselende

Casino-ZVM loterij

Zandvoort '75 viert 15-jarig bestaan
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag 26 mei bestond de
voetbalvereniging
Zandvoort'75 15 jaar en dat heeft de
club niet ongemerkt voorbij laten gaan. Die dag werd gevierd
met een sportpchtend voor de
jeugd en 's middags met een
sportmiddag met leuke verrassingen voor de senioren. De
dag werd besloten met een
knallende feestavond in de
kantine.

den bleek Zandvoort'75 een hechte
eenheid te zijn, want de vereniging
ging groeien. Ook Haarlemmers
werden lid van Zandvoort'75 omdat
het er zo gezellig was. Vooral de
clubkrant onder leiding van de toenmalige redactie-commissie Dolf
Zuidam, Arend Volkers, Jaap v.d.
Oort en Arjan de Boer bleek van
groot belang voor een goede communicatie binnen de vereniging.
Aangezien er bij de oprichting
geen startkapitaal aanwezig was,
moesten er allerlei acties worden gevoerd om aan geld te komen. Vooral
de lotto-toto, opererend vanuit
„Huize Bol" aan de Van Ostadestraat, was een belangrijke bron van
inkomsten.

Voor de sportochtend voor de
jeugd bestond enorm veel belangstelling en voor het door de selectiespelers georganiseerde spektakel
was veel waardering. Ook de feestavond was grandioos en werd opge- Accommodatie
luisterd door een heugelijk feit.
Na veel onderhandelen met de geVoorzitter Piet Ruigrok kreeg name- meente Zandvoort werd in 1979 het
lijk de zilveren KNVB-bondsspeld groene licht gegeven voor de aanleg
voor zijn grote verdiensten voor van twee velden, een kantine en
Zandvoort '75. Vijftien jaar is Rui- JcleeH daccommodatie in het bingrok bestuurslid waarvan vijf jaar nencirH cuit. In augustus 1980 kon
als voorzitter.
Zandvoort '75 zijn eerste thuiswedstrijd spelen op het prachtige, nieuw
Zandvoort '75 werd op 26 mei 1975 aangelegde complex. Met de inzet
opgericht in Hotel Keur. Aangezien van vele leden is er veel tot stand
er in Zandvoort geen velden be- gekomen, onder andere een gezellig
schikbaar waren voor de nieuwe ingerichte kantine alsmede een veldvoetbalvereniging moesten er vijf verH lichting^ waar menige verenijaar buiten Zandvoort worden door- ging jaloers op kan zijn. Momenteel
gebracht. Namelijk één jaar in zijn diverse leden van de bpuwcomHoofddorp en vier jaar in Haarlem, missie bezig met de uitbreiding van
bij de vereniging WH, welke een de kleedaccommodatie.
goede gastheer was.
Veel moeilijkheden moesten worDe vereniging telt op dit moment
den overwonnen om het bestaans- ongeveer 300 leden. Aan de afgelorecht van „Zandvoort '75" waar te pen competitie namen 9 seniorenmaken. ledere thuiswedstrijd was en 7 juniorenteams deel. Het eerste
een uitwedstrijd én vooral voor de en tweede elftal spelen respectievetwee A-junioren elftallen gaf dit veel lijk in de vierde klasse en de reserve
problemen wat betreft het vervoer. derde klasse van de KNVB. Binnen
De bestuursvergaderingen werden de selectie is een goed potentieel aan
gehouden bij de familie Koops in het voetballers aanwezig om op korte
zomerhuis. De trainingen werden termijn op een hoger plan te kunnen
gehouden op Eindenhout in Haar- voetballen. Vooral jeugdvoetballers
lem. Ondanks die vele moeilijkhe- zijn bij Zandvoort'75 van harte wei-

Interne competitie
In de interne competitie bij de senioren is de strijd gestreden. Doordat Van Kempen tegen Lindeman
niet de volledige winst kon pakken
(remise) moet hij definitief genoegen nemen met de vijfde plaats.
Hans van Brakel profiteerde hier
het meest van. Zijn winst tegen
Drost was, na herwaardering van
alle wedstrijden, net voldoende om
de derde plaats te pakken. Dit ging
ten koste van Jack van Eijk. Slechts
11 punten is het verschil tussen de
nummers twee tot en met vier.
De volledige uitslagen van de laatste ronde zijn: Cliteur-Geerts 1-0,
Van Brakel-Drost 1-0, LindemanVan Kempen remise, Termes-Ayres
0-1, Van Eik-Ter Bruggen remise,
V.d. Meijden-Marquenie 1-0, GorterGude 1-0, Handgraaf-Molenaar 1-0,
De Oude-Wiggemansen 1-0, PaapSchiltmeijer 1-0.
Eindstand van het seizoen 19891990: 1. en clubkampioen Olaf Cli- Het kampioenselftal van 1975-1976. Achterste rij van links naar rechts: Karel Moos (trainer), Bert Molenaar, Luit
teur, 2. John Ayress, 3. Hans van Veenstra, Ruud Krijgsman, Bert van Duijn, Piet Braamzee!, Hans Kreuger, Ge Jongkind, Wim van Straten, Voorste rij
Brakel, 4. Jack van Eijk, 5. Ton van van links naar rechts: Raymond Keuning, Dirk Koper, Arend Volkers, Joop Paap, Gerard Nijkamp.

Record aantal deelnemers tijdens de Pinksterraces
ZANDVOORT - Komend weekend worden op het circuit van Zandvoort internationale races gehouden. Voor dit traditionele race-evenement heeft zich een groot
aantal deelnemers gemeld en de verwachting is dat ook nu veel spectaculaire races
te zien zijn.

meer van belang en bij de stand van kanjers, maar door een betere sa- heeft naam gemaakt in Nederland
2-3 in Zandvoorts voordeel werd on- menwerking kan er meer druk op de en zeker ook in de regio. Het blijkt,
derling besloten de partij af te bre- tegenstanders worden uitgeoefend." namelijk dat het voor de eerste keer
ken.
Daar heeft de stichting toptennis is dat in het district Haarlem oen
Naast het aantrekken van Fernon met trainer Paul van Geuns eenjaar team in de eredivisie uitkomt.
Wibier en Karin Moos blijkt vooral de tijd voor om aan te sleutelen,
Eindstand hoofdklasse: 1. Audiomet de komst van Michiel Schapers, want met dit viertal moet meege- Sonic/Piz Buin Zandvoort 45-8, 2.
Zandvoort aan aanzien gewonnen te daan kunnen worden in de eredivi- Thor Rood Wit 34-22, 3. HLTC/Hilhebben. Bovendien maakte Esmir sie. Maar de club zou het best aardig versuin 31-25, 4. Zutphen 31-25, 5.
Hoogendoorn, die reeds jaren voor vinden bij het 40-jarig bestaan, vol- Leimonias 2 25-31, 6. Detec/Goldstar
TC Zandvoort speelt, een bijzonder gend jaar, een Nederlandse titel als 2 19-35, 7. Pellikaan Tennis 17-39, 8.
sterke indruk. Het viertal zal vol- geschenk te ontvangen. Zandvoort NTR/NIP 13-43.
gens de laatste berichten binnen
korte tijd de contracten verlengen.
Michiel Schapers liet alvast, vlak
voor zijn vertrek naar' Parijs voor de
Open Franse Kampioenschappen,
via radio Noord-Holland, weten het
ontzettend naar zijn zin gehad te
hebben in Zandvoort. Verder meidde hij daarin dat hij in principe volgend jaar weer in Zandvoort tennist
ZANDVOORT - De leden aan te binden voor de vangst van de
en de zaak zo snel mogelijk officieel van de Zeevisvereniging Zand- grootste platvistrofee. Deze werd gewil maken.
voort hadden de afgelopen we- wonnen door Melwin Dröse mot een
ken een paar vis wedstrijden bot van 36 centimeter. Eerste in de
Een goed vooruitzicht derhalve waarbij de vangsten zeer wis- competitie van die dag werd Hans
voor het succesvolle bestuur van de
Roest met 929 cm vis en tweede
tennisclub en de stichting toptennis selend waren. Vanaf het strand werd Cas Al met 756 cm vis. Op de
Nederland onder leiding van Torn en van de boot werden er wed- derde plaats eindigde Henk Bluijs
Maintz. Voorzitter van de TC Zand- strijden gehouden.
met 711 cm vis. Hans Roest kreeg
voort Jur van der Lip was uiteraard
tevens een punt voor het grootste
De wedstrijden vanaf het strand aantal gevangen vis, namelijk 45
best te spreken over dit bijzonder
geslaagde seizoen. „Het was een waren niet bijster succesvol. Bij een stuks. Voor de grootste soort gevanschitterend seizoen," vond Van der straffe wind met tien man op het gen vis kregen de navolgende vissers
Lip. „Een zegevierend gebeuren strand wist alleen Gas Al een bot te een punt: Melwin Dröse 2x, Jan Tevoor zowel de vereniging als de vangen en legde daarmee beslag op rol en Hans Koster.
stichting toptennis. De samenwer- de eerste plaats. Tevens leverde dat
king komt de gehele vereniging ten Al een punt op voor de grootste en de
Op 7 en 22 juni worden de laatste
goede en voor volgend jaar verwacht meeste vis. Ondanks de slechte be- twee wedstrijden van het voorjaarsik bij de wedstrijden in de eredivisie richten over de vangsten gingen seizoen gehouden en de vissers hotoch weer tien man naar het noor- pen dan dat er volop paling voor de
een vol huis."
Ook volgens Jur van der Lip blij- derstrand om daar voor de tweede kust zit. Op 24 juni gaat de viscluta
ven de vier, die Zandvoort naar de wedstrijd aan te treden. Helaas liet naar de Waddenzee waar op de boot
titel hebben gestuwd. „We zouden al de vis opnieuw verstek gaan en al- een koppelwedstrijd wordt gehoublij zijn dat de vier blijven, maar ik leen Fred Schipzand ving een paling den.
heb vernomen dat dat in kannen en van 69 centimeter, wat een verbetekruiken is. We proberen nog wel een ring betekende van het clubrecord
dame aan te trekken. Het dames- van dit jaar met één centimeter. De
dubbel bestaat in principe uit twee derde wedstrijd vanaf het strand in
de noord bracht slechts een paar
ZANDVOORT - Vorige week werd
man op de been. Waarschijnlijk
door de slechte vangsten van de laat- in de kantine van Casino-ZVM handste weken en de harden noorden- bal de trekking gehouden van de
wind kwamen slechts vier leden op- grote loterij.
De volgende nummers vielen in de
dagen. Gelukkig ging de wind snel
kom. Het voetbalspel wordt door de liggen maar de vangsten waren op- prijzen: Ie prijs CD Speler op nr. 490.
jeugdtrainers op een prettige en on- nieuw slecht. Henk Bluijs werd ten 2e prijs Radio-casetterecorder op nr.
gedwongen wijze aan de spelers slotte eerste met de vangst van een 1290. 3e prijs elektrische Gourmetovergebracht. Met de wereldkampi- bot en Rob Dröse werd tweede door stel op nr. 2566. 4e prijs Walkman
oenschappen in het vooruitzicht een schar te vangen. Beide vissers met radio nr. 2764. 5e prijs Walkman
verwacht Zandvoort'75 een opbloei kregen tevens een punt voor de met equalizer nr. 869. 6e prijs Sportbon t.w.v. ƒ75,- nr. 1588. 7e prijs
van het jeugdvoetbal.
grootste en meest gevangen vis.
Voor het komende voetbalseizoen
De boot-wedstrijd gehouden op de Walkman nr. 2159. 8e prijs Walkis Zandvoort '75 een contract aange- Waddenzee trok meer man en daar man nr. 1182. 9e prijs Walkman nr.
gaan met trainer Gerard Nijkamp. werd ook meer gevangen. Onder uit- 996.
Gerard Nijkamp is oud-speler van stekende omstandigheden trokken
Zandvoort '75 en had de selectie drie maar liefst 21 leden van de visverenijaar geleden ook al onder zijn hoede. ging richting Den Oever om de strijd

Formule Ford Opel Lotus-race zouden weieens
hoge ogen kunnen gooien. Immers, Marcel Albers schreef al een Europees Kampioenschapsrace op zijn naam, Allard Kalf is altijd goed voor een
onverwacht hoge klassering en Frank Eglem verrast vriend en vijand in het gecombineerde DuitsBeneluxkampioenschap Formule Opel Lotus.

Het overige programma biedt uiteraard ook
Bij de belangrijkste publiektrekker van dit eve- veel spanning. Er worden races verreden welke
nement, de wedstrijd die meetelt voor het Euro- meetellen voor de Benelux-kampioenschappen
pese Kampioenschap Formule Opel Lotus, zul- van respectievelijk de Renault 5 GT Turbo en de
len van de 48 ingeschreven coureurs alleen de 36 Formule Ford 1600. Om punten voor de diverse
snelsten uit de trainingen een plaats op de start- nationale kampioenschappen wordt gestreden in
grid krijgen. Dat betekent zaterdag al spannende de klassen Formule Ford 2000, Sports 200, Citrainingen. De Nederlandse deelnemers aan deze troën AX, Squadra Bianca en de KONI Produk-

tiewagens. Laatstgenoemde wordt gesplitst in
twee races, die voor wagens van -1300 en -2000 cc.
en één race voor wagens van boven 2000 cc. In
deze klasse gaat de strijd tussen de echte kanonnen, zoals de BMW M3, de Mercedes 2.5 16 klepper, de Ford Sierra Cosworth en Porsche.
Het raceprogramma begint Pinkstermaandag 4
juni om 12.00 uur en eindigt om ca. 18.00 uur. De
toegang voor een volwassene bedraagt ƒ 15,- voor
de tribune en het duinterrein. Een rennerskwartierkaart kost slechts ƒ 15,- extra. Kinderen tot 12
jaar krijgen 50% reduktie op alle toegangsprijzen.
Voorverkoopkaarten zijn verkrijgbaar bij ESSOpompstations en voor de laatste informatie kan
men terecht bij Circuit Park Zandvoort, infolijn
02507-16004.
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Gediplomeerde, uiterst betrouwbare HERDERSHOND
(teef) zoekt dringend aardig
meisje om een maal per dag
een eindje te wandelen ƒ35
per week (vijf gulden per half
uur)
Inlichtingen
tel
02507 16629 Bram Stijnen
Gevr GOEDE NAAISTER
voor
veranderwerk
Tel
17831
Phantasia zkt full , part time
(b v
vakantie werksters,
scholieren werkelozen enz)
kamermeisjes, telefonistes,
en lady bartenders, leeft /erv
onbelangrijk
verdienste
± ƒ 20/uur Info 7 d /p w v
10 22 uur 020 665 7268
TUINMAN GEVRAAGD Tel
02507 19100

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootHuishoudelijk
ten
personeel
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina , MICRO S'
gevraagd
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter
Gevr huishoudelijke HULP,
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977- 1 morgen p w 02507 13534,
28411 of afgeven/zenden aan
tussen 1200 1400 uur
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
Gevr HULP in de huishou
2042 JM Zandvoort
ding, 2x p w Tel 13420,
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
vraag naar dhr Bottinga
1421 AA Uithoorn
» Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Gevraagd ervaren huish
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, hulp Inl 02507 15319
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- Technisch personeel
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsgevraagd
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6 1 3 per millimeter
Timmerlieden!
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
e informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieGezocht voor de regio
combinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoA'dam en omstreken
ren verkrijgbaar
Bel voor een afspraak
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
020769811
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
van 7 00 tot 18 00 uur
• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
De Munt
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
Timmerwerken
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht
O Nassaulaan 87,
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo1075 AM Amsterdam
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Oppas gevraagd/
Postbus 122
aangeboden
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmc
m dezelfde week
OPPAS AANGEBODEN
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
Leraar echtpaar voor
kinderen en dieren
Tel 03451 14088

Divers personeel gevraagd
Ben je op zoek naar tijdelijk werk?
Vanaf heden is

Horecapersoneel
gevraagd

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
Woninginrichting
* Aangeboden 2 zits leder
look bankje, kleur lichtgrijs
met salontafel, wit, ƒ200 Tel
02507 15515

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Te koop massief eiken
bankstel,
losse kussens
ƒ250 Tel 0250715867, na
1700 uur
Te koop NIEUW KARPET,
maat 200x240 cm groen
(jade), ƒ850 Tel 15454
Te koop staande schemer
lamp m groen zijden kap,
koperen voet fauteuil m
groene kussens, lektuurbak
Tel 0250715872
* T k vier eetkamerstoelen
(eiken) ƒ65 per stuk Tel
02507 15830
Weg verh t k 1 pers koel
kast ƒ 100, rotan stoel, nieuw,
ƒ 75, 3-zits leren bank ƒ 350
tafel, chroom/glas T 17831
Wij STOFFEREN 10 bankstel
kussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr
Vitrage en alle soorten model
gordijnen v a ƒ 5,95 per me
ter, gratis gemaakt1 1000 ver
schill meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
stoff incl stof of leather look
ƒ 10 Prachtige 1-pers matras
ƒ 55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES
Haarlemmerdijk 168, Amster
dam, 020 220981, Amperestr
10, Zandvoort, 02507 19347

Planmaster Uitzendburo

Kunst en antiek
Restaurant DE PINQUIN
Passage 46 48
gespecialiseerd in de administratieve en technische
sector
zoekt voor het seizoen
ook gevestigd in de regio Amsterdam1
T k antieke linnenkast MahoMEDEWERK(ST)ERS
nie, 250x140x45, ƒ1250 en
Leeftijd 17 tot 23 jaar
Wij zijn startklaar om je als uitzendkracht in te schrijven Inl de heer Pitters, tel 19213 spiegelkast 195x90x50, ƒ 925
op onze nieuwe vestiging Hoekenrode 2, Amsterdam-Z O
Tel 02507 12225, na 6 uur
VAKKUNDIGE REPARATIE
Weggelopen
of
Wil je je kansen op een leuke baan vergroten,
klem antiek
kom langs bij Planmaster Uitzendburo en bel 020-974979
gevonden dieren
Tel 0250713534
voor het maken van een afspraak ter kennismaking!
U bent een vrouw tussen 35 en 40 jaar en denkt b v aan VERMIST sinds 19/5, buurt
herintredmg in de maatschappij Gewoon fijn aanpakken, Zuid duinen, onze poes Zij is
Onderhoud,
zonder carriereplanning etc
vrij klein en heeft de kleur van
reparatie,
Wij zijn een agenturenbednjf en zoeken all round verkoopster een konijn/oranje buik Als u
doe-het-zelf
full time voor collectie hoogwaardige herenpullovers voorna iets denkt te weten, belt u ons
melijk vanuit showroom m het confectiecentrum
a u b Fam Doorgeest 12186
Schriftelijke sollicitaties aan D VAN DAM MODE B V ,
Kon Wilhelminaplein 13, 203 11, 1062 HH Amsterdam

Dak lek

Radio/tv/video

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwassen j

Tel. 02507-17935
5 REGELS

Bob Schmidt
!•

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen
Ook ander loodgieterswerk
Bellen voor 10 en na 18 uur
02507 19559 of 02520 21378
Voor al uw verbouw, stuc - en
tegelwerk Bel 073-428021

fg GRATIS

MICRO

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
k

T e
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b r u i d s 1 a P 0 n
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s t 0 e 1
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Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouoen ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

%

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

regels
regels
regels
regels
regels

Adres

•

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

ƒ 3,63
/ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04
ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
/ 12,08

Alle prijzen incl 6% BTW

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

Gevr Puch Maxi of Honda 4takt Klein def geen bezwaar
V a dond bel 023251138
* Te koop gevr houten ol
metalen opstaptrapje met
Oproepen
leuning voor stacaravan Tel
020 450837
Mededelingen
* Te koop gevr rollerskates,
* Attentieii Zomerconcert maat 40, geen speelgoed Bel
Zandvoorts Kinderkoor, woe - na 4 uur Tel 02507-17327
av 27 juni 19 45 uur Ger kerk TE KOOP GEVR inboedel
Julianaw medew Poppen- goederen (kleingoed), boetheater Mijko
<en, antiek/gr moederst sp
* Bent u al donateur van het enz Tel 02507-12370
Wereld Natuurfonds? Belt u
even tel 12432 of vraagt u
Studieboeken en
naar de cadeau catalogus
-platen/banden
van het Panda-winkeltje
* Casino Zandvoortmeeu
wen Handbal feliciteert de Te koop boeken MEAO 1e
Tennisclub Zandvoort met klas Tel 0250714452
het behalen van de eredivisie
Ga zo door"
Dieren en
* De Reddingsbrigade orga
dierenniseert, na het succes van vobenodigdheden
ng jaar, wederom „Ut Zandvoorts Roeispektakel" op 22
juni Kom massaal kijken M
DENNIS PAPEGAAIEN
* De Welfare afd van het een begrip m Nederland Bel
Rode Kruis Zandvoort houdt voor gratis mfoboek 020
op 1-2 8 en 9 juni a s van 10 665 7658 Inruil en fin mog
16 uur haar jaarlijkse verkoop Dieren vriendinnen Ik heb
op het Raadhuisplein
nog een paar lieve poesjes
voor
jullie
Bel
* Gefeliciteerd Arlette met je over
21ste verjaardag Geniet er 02507-17405 b g g 14878
van Je bent zo 40 jaar11 Peka
Dier-Plezier
* Help de Polen Stuur eens
voor het huisdier dat
1
een voedselpakket Geen1
kwaliteit op prijs stelt
adres'? Dat hebben wij voor u
Grote Krocht 28
Inl tel 029075235
* Het meest spectakulaire
Lessen en clubs
roei evenement wordt gehou
den op 22 juni Ut Zandvoorts
Roeispektakel bij post Piet * Zeeschuimers voor diplo
mazwemmen A en B voor
Oud van de Z R B
* Ja, ja, alweer een week 40 eugd en ouderen Vanaf 5
aar Bel 02507-16511 of
jaar Aad Hoe voelt dat"1
14119 (ouderen) voor ml
* Na een zonnige voorjaarsreis heeft de ver Vrouwen * Zeeschuimers Er is weer
van Nu ook in juni een vol plaats voor reaktiverend
programma Word lid of bel zwemmen Woensdag van
eens met tel nr 02507 14462 19302030 uur Aanmelden^
el 02507-17599 of 18461
Receptie?
* Zeeschuimers v 2x i d
week swimjoggmg, ma en
Feestje?
do v 1740 1800 u Zwem
Kom eens vrijblijvend
men m eigen tempo SI ƒ2,50
ons fotoboek bekijken
p k Kom gewoon langs

Broodje Burger

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel 02507-18789
•*• Vendel concertato zat 9
juni op het Badhuisplein met
het mannenkoor en een harmonie om 1500 uur Gratis
toegang
* Volgende week zat 9 juni
concert mannenkoor m m v
harmonie en vendeliers om
1500 uur op het Badhuisplein Gratis toegang

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Wilt u ook eens tennissen op
een snelle hardcordbaan9
Dat kan bij Casino ZVM
Handbal Bel met G Seders
of R Cappel 18269
* Woningzoekend? Starter?
Moeilijk hè? Wurgent, Pb
243, 2040 AE Zandvoort

Hobby's en
verzamelingen

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

LIJ

Te koop
gevraagd
diversen

* Verzamelaar zkt helmen,
medailles, insignes, foto's
van Zandvoort, alles, periode
1940/1945 Reacties via tel
02507 17357

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Muziekinstrumenten

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

Huwelijk en
kennismaking
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
'arasol Reis en Contactenclub 023 356840 (mfoband)
• Reflectanten op advertenles onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linkerbovenhoek
op de envelop staat vermeld
:n dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be
landeling

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

IJMOND MTS
ROOS EN BEEKLAAN 4 - 2071 TD SANTPOORT - TEL. 023-383134

INFORMATIEAVOND
DINSDAG 5 JUNI 1990, AANVANG 20.00 UUR

AANMELDING VOOR AVONDCURSUSSEN
DOOR DE OVERHEID
GESUBSIDIEERDE CURSUSSEN

MEET- en REGELTECHNIEK/
BESTURINGSTECHNIEK

PROCESTECHNIEK
Opleiding voor het MTS-diploma procestechniek.
Cursusduur: 5 jaar (3 middagen en avonden per
week) Cursusgeld: ƒ 400,-/jaar + inschrijfgeld
ƒ25-

Cursusduur: 2 jaar (3 middag/avonden per week)
Cursusgeld: ƒ 1.800,-/jaar

INFORMATICA

NIET GESUBSIDIEERDE CURSUSSEN

Cursusduur: 2 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld: /400,-/jaar. Praktijk diploma
Informatica, modules MG 1, MG2, MG3 en MD2

AUTOCAD
Georganiseerd m samenwerking met Ing. bureau
TORSA PROJECT SERVICES te Haarlem. De
cursus is opgebouwd uit de onderdelen
Algemene inleiding (3 avonden) ƒ375,-, werken
met Autocad (10 avonden) ƒ 1 200,-, rnaken
menu's (5 avonden) ƒ 600,- programmeren met
Lisp m Autocad (10 avonden) ƒ1.200,-,

TECHNISCHE INFORMATICA
Cursusduur: 2 jaar (1 avond per week)
Cursusgeld: ƒ 400,-/jaar.

PROGRAMMEER TECHNIEKEN
(PASCAL)

MILIEUKUNDE

Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week). Cursusgeld: ƒ 400,-/jaar.

Opgebouwd uit de onderdelen
Algemene inleiding (ƒ 300,-), bodem (ƒ 950,-),
water (ƒ 950,-), geluid/trillingen (ƒ 600,-), lucht
(ƒ600,-).
De onderdelen kunnen afzonderlijk worden
gevolgd.
Cursusduur: 2 jaar (2 avonden per week).

ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR
Cursusduur: 1 jaar (2 avonden per week).
Cursusgeld: ƒ 400,-

LOTUS 1-2-3

MIDDELRARE LASTECHNIEK

Cursusduur: 8 weken (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal: ƒ 650,-

Cursusduur: 1 jaar (2 avonden per week)
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld:
ƒ2300,-

DDASE IV
Cursusduur: 10 weken (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal: ƒ 850,-

LOGISTIEK
Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld incl lesmateriaal en examengeld:
ƒ1.200,-

DASISCURSUS CNC DRAAIEN
EN FREZEN (NIEUW)

INTEGRALE KWALITEITSZORG

Cursusduur: 20 weken (1 avond per week)
Cursusgeld incl lesmateriaal: ƒ 2 100,-

Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week)
Cursusgeld me! lesmateriaal en examengeld
ƒ 1 200,-

EXPORT REVORDERING

INLICHTINGENBLADEN

Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week)
Cursusgeld incl lesmateriaal en examengeldƒ1.200,-

over de cursussen zijn verkrijgbaar aan de
school, tel.: 023-383134.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
*Te koop damesfiets met
lekke voorband, verder m
goede
staat ƒ75
Tel
02507-13350
* Te koop Gazelle Sprinter
racer, 10 versnellingen ƒ 300,
Nieuwstraat 8 02507-15229
*• Te koop gevr racefiets
Tel 0250716174
* Te koop gevr racefiets
Tel 02507-16174
•*• Te koop gevr damesfiets
Tel 02507-16505
* Te koop jongens crossfiets, 7-12 jr, ƒ 30, racefietsje
7-12 jr, ƒ60 02507-13792
* Te koop opoefiets, zwart,
i p r s t , / 7 5 Tel 02507-12498
* T k herenfiets, merk Peugeot, 3 versnellingen en han
dremmen, ƒ 175 Tel 15830
* T k in goede staat kinderfiets, 1jroud,48jr, prijs ƒ 100,
crossfiets, Super BMX, 6 10
jaar, prijs ƒ 100 Tel 17361
T k mountainbike met veel
ace dig kmt mnd gar jr
verz merk „Giant" een van
de betere' ƒ900 Info 12031

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507 15705 18812, voor
BRUILOFTEN RECEPTIES r h nw gestoff 1-kamapp2
Foto - Film
voor 1 pers per 1 8, 30 m ,
KOFFIETAFELS
eigen k d t , ƒ 600 all m Br o
nr 762-76992 bur v d blad „ Compact kleinbeeld caTe koop
mera Olympus XA4, z g a n ,
wegens overcompleet van
aangeboden
Woningruil
f499 voor ƒ199
Tel
diversen
32507-15199
AMSTELVEEN eengez won ,
± ƒ 500 p m v v stenen
Vaar/surfsport
* Hometrainer, merk Kettler hr
schuur, voor- en achtertuin,
sport voor buik-, been-, rug- woning
verbouwd oa dure
spieren, i z g st ƒ 75 Tel <euken lux
en openh , overn incl MARINA MONNICKENDAM
02507 17068
compl stoff ƒ30000 Gevr de gezell jachthaven met alle
*• Merbau buitendeur dubbel woning of app omg 30 km aciliteiten Enkele ligplaatsen
]las
201x71x39,
ƒ200 Amstelveen Brieven Postb beschikbaar Tel 02995 2595
I2507 14507
'980, 1008 AD Amsterdam
* Te koop Gazelle meisjesWONINGRUIL
Diverse clubs
fiets v d leeftijd 8-12 jr, i g st t Gooi Aang luxe ruime 2ƒ75, bed ƒ 25,seniorenbed <mr flat nabij wmkelc , prachi z g st ƒ 100 02507-15641
:ige omg, goede verb
Een beurt
* Te koop kinderledikantje + openb ven/oer, ƒ513 p m
voor
de klas
matras
vraagprijs
ƒ 40 Gevr Zandvoort e o gelijkw
2/3 kmr flat Tel 0215240830,
06-340.340.30
02507-16219
b q g 023390204
* Te koop Krups espresso
jonge meisjes
koffiezet apparaat ƒ 85 Tel
Financien en
de eerste keer
02507-14735
handelszaken
* Te koop Maxi Cosi baby06-340.340.20
autostoeltje van O 9 mnd,
naakt in de
ƒ125 Tel 02507-19646
Autoverzekering
•A- Te koop poppenwagen,
schoolbanken
V A ƒ75 - DORSMAN
weinig gebruikt, pr ƒ50
blijft toch goedkoperi
06-340.340.21
02507-17375
Bel nu 02507 14534
* Te koop ronde witte twin
Wendy-foon
:afel ƒ35 Hondemand ƒ 15
Bel nu de heetste lijn
Bloemen, planten
Tel 02507-15303
06-320.332.77
en tuinartikelen
* Te koop spinnewiel voorƒ0,50 p m
zien van kogellagers, met
Zoek
je
een
leuke VRIENDIN'
«aardeborstels en winder, *• Te koop prima hand grasBel de Rirtbox
ƒ 25
Tel
maaimachine
175 Tel 023291810
0632033001 (50 cpm)
* Te koop vloeistofprojector 02507-12622

voor psychedelische effecDiversen
en Ideaal voor disco, ƒ 200
was ƒ 650) Tel 023291810
* T k 2 matrassen in z g st, A/AAI JENBERG B V , Nederlands grootste fabrikant van over80x190, ƒ100 Tel 17063
dekte mvahdenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
k babycommode ƒ 225, ba- en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Dywipper ƒ40, kindereetstoel Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland
" 125, salontafel ƒ 125, luie ne- 'oor inlichtingen 020910518 Waaijenberg Amsterdam,
38385 11251 Waaijenberg Veenendaal
en stoel ƒ65 0250717136
k inbouw eleklr kookplaat,
X Y Z B V verhuizingen en
. 4 pits ƒ 100, dubbele spoelkamerverhuizingen Voll verz
bak ƒ40 Tel 17148
Dag/nachtservice 020 424800

Heerlijke Hollandse

Pinkster

ASPERGES
Gratis geschild

AART VEER groente en fuit
Grote Krocht 25, Zandvoort, tel. 14404

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Deze week

Pinksterschnitt
(slagroom met verse vruchten)

't staat in
de krant
iedere week
weer

8.50

Maandag: 2e pinksterdag

Vers brood
Geopend van 08.00-12.00 uur

ECHTE BAKKER BALK

•s r

Hogeweg 28 tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Zandvoorts Nieuwsblad
LOSSEVERKOOPADRESSEM:
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

=5
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Amnesty richt
monument op

Mariaschool 1955

ZANDVOORT - Volgens Amnesty International worden in
China nog honderden mensen
zonder vorm van proces vastgehouden. In verband daarmee richt afdeling Zandvoort
zaterdag 2 juni een monument
op.
Op het Raadhuisplein komt een
muurkrant te staan plus nog een
aantal andere zaken waarmee aandacht wordt gevraagd voor de gebeurtenissen op het Plein van de Hemelse Vrede in het Chinese Bejin op
4 juni 1989, bijna exact een jaar geleden. Bij de 'ontruiming' van het
plein door het leger kwam een groot
aantal studenten en andere burgers
om het leven. Vele anderen werden
opgepakt.
Het monument dient ter nagedachtenis aan deze gebeurtenissen.
Bovendien doet Amnesty International een dringend beroep op de
Chinese machtshebbers om alle gewetensgevangenen vrij te laten. Onlangs zijn er 211 vrij gekomen, maar
volgens Amnesty worden er nog
honderden zonder vorm van proces
vastgehouden.

Hulp

Op de oude foto van deze week staat een van de klassen van de Mariaschool
uit 1955 en is ingestuurd door Annelies Moen. Deze school bestaat dit jaar
zeventig jaar.
Bovenste rij, van links naar rechts: Wim Bosman, Piet Schelvis, Fred Heuft,
Ben Lukassen, Frans van Gijzel, ?, Huub Spolders.
Tweede rij van boven: ?, ?, ?, ?, ?, Stef Benjamin, Martin Bluys, Peter Bluys,
Peter Poeke.

Derde rij van boven: ?, Henk Timmer, ?, Aagje Duivenvorden, Marjo Seders,
Anneke Castien, Annelies Moen, Joke Sabelis.
Onderste rij: Yvon Schoorl, ?, Connie Vader, Els van der Wolde, ?, Sjon
Lemmens, .. Koomen, ?.
Het Zandvoort Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, ontvangt graag uw oude
school-, sport- of verenigingsfoto's om deze te publiceren. U krijgt de foto zo
snel mogelijk terug, inclusief een extra afdruk op het hier getoonde formaat.

"De actie wordt op zoveel mogelijk
plaatsen in Nederland gehouden",
aldus Arjan de Boer. Hij is coördinator van de afdeling Zandvoort van
Amnesty International. Een vrij
kleine afdeling, maar wel met een
constant actieve 'kern' van acht a
negen mensen, die trouwens regelmatig op hulp van anderen kunnen
rekenen.
Omdat een grotere groep toch een
effectiever aanpak mogelijk maakt,
hoopt de afdeling Zandvoort de komende tijd het ledenaantal te kunnen uitbreiden. Ook daarover geeft
men zaterdag meer informatie.
Eventueel ook telefonisch: tel. 19587
(fam. De Boer) of tel. 19649 (fam.
Zwart).

ZAKELIJK BEKEKEN

Koningshof gespecialiseerd
in duurdere merken auto's
ZANDVOORT - In Zandvoort-noord is gisteren een nieuw
autobedrijf geopend, Koningshof, dat tweedehands auto's in de
wat duurdere klasse verkoopt.
In de ruime showroom van Autobedrijf Koningshof, gevestigd aan de
Kochstraat, staat een veertigtal auto's opgesteld, waarbij de meeste bekende merken wel vertegenwoordigd zijn. "Maar we hebben er wel
oen stuk of zestig", aldus Ouwerkerk. Hij runt het bedrijf samen met
zijn compagnong Arbman, die voor-:
heen een automobielbedrijf in Haar
lem had. De auto's zijn nog erg jong.
'De kop is er af bij deze wagens',
zoals Ouwerkerk het uitdrukt. Deze
voertuigen, allen glimmend als een
spiegeltje, worden geleverd met drie
maanden garantie.

stichting, gevestigd aan de Parklaan
16a zwart (2011 KV Haarlem), geeft
onderwijs voor volwassenen, Nederlanders en buitenlanders met weinig
vooropleiding. Het telefoonnummer
is gelijk gebleven: 023-319553. Begin
juni komen een nieuwe folder en een
nieuw programmaboekje uit.
Met EMS wordt besteld zoals de
afzender dit vraagt, op het huis-/vestigingsadres of in de postbus, los van
eerder gemaakte afspraken met de
geadresseerde. Inlichtingen daarover zijn te verkrijgen bij R. Wigard,
tel. 023-181206.

Het wagenpark bestaat uit v'oornamelijk wat duurdere types, auto's
die nieuw minimaal al gauw zo'n
veertig a vijftig mille gekost hebben.
Voor sommige, zoals het merk PorZANDVOORT - Na een flinke resche, zal dat wellicht nog veel meer
geweest zijn. Koningshof richt zich novatie is restaurant 't Boeckaniersdeels dan ook op de koper die iets nest aan de Zandvoortselaan na enkele maanden weer open. De bekenspeciaals zoekt.
de pleisterplaats is momenteel in
handen van Rosetta Chidda en heeft
nog steeds een maritieme inrichting.

't Boeckaniersnest
weer open

Andere naam voor
educatief centrum

ZANDVOORT/HAARLEM - De
Stichting Basis- en Volwassenene,ducatie Haarlem e.o. heet voortaan
Educatief Centrum Haarlem. De
oude naam was moeilijk, onduidelijk en niet uit te spreken, aldus ditecteur mevrouw M.G. Dekker. De

Paradisecity
ZANDVOORT - Vorige week vrijdag opende het poolcentrum Paradisecity in Zandvoort zijn deuren.
Deze nieuwste uitgaansgelegenheid
aan de Oranjestraat, in de gebouw
waar kort geleden nog danslessen

> Ouwerkerk is een van de twee eigenaren van Koningshof.
werden gegeven, telt maar liefst negen pooltafels (bepaalde vorm van
biljart). Onder belangstelling van
enkele honderden aanwezigen werd
het poolcentrum met veel vuurwerk
geopend.
ZANDVOORT - Binnen PTT Post
gaat met ingang van l juni een nieuwe koeriers- en expresse-organisatie
van start, PTT EMS. Dit is een
en zelfstandig bedrijfsonderManege Dros oftewel Ruitersport- nieuw
deel, dat behalve een vernieuwd excentrum Zandvoort aan de Keesom- presse
ook diverse 'door-tostraat 15 is onlangs in andere han- -door produkt
snelheden' leveren. Zoals
den overgegaan. Het bedrijf is nu EMS Courier:
onmiddellijk na een
eigendom van Peter & Marleen Veeze en Carl &n Marcella van der telefoontje worden de pakjes of doHulst. Het heeft nu de - voor deze cumenten opgehaald en direct naar
gemeente toepasselijke - naam ge- de geadresseerde gebracht. Of EMS
Time-net: systeemvervoer waarmee
kregen 'Manege Sandevoerde'.
4 maal per dag heel Nederland en 12

PTT start nieuwe
koeriersdienst

Manege

Foto: Berloif

maal per dag de eigen regio bereikt
kan worden. Ook voor Time-net
worden de pakjes of documenten opgehaald.

't Boeckaniersnest
weer open
ZANDVOORT - Na een flinke renovatie is restaurant 't Boeckaniersnest aan de Zandvoortselaan na enkele maanden weer open. De bekende pleisterplaats is momenteel in
handen van Rosetta Chidda en heeft
nog steeds een maritieme inrichting.

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

Misselijke streek
Dat de kortste weg niet altijd de
veiligste weg hoeft te zijn, bleek
deze week maar weer eens overduidelijk. Een pad langs het 'Huis
in het Kostverloren' wordt door
de bewoners en het verzorgend
personeel vaak gebruikt als doorsteek-route. Deze 'kortste weg'
bleek vorige week vrijdag echter
veranderd in een levensgevaarlijk
sluiproute. Een strakgespannen
nylondraad tussen twee rozenstruiken kostte een 86-jarige taewoner en een medewerkster van
dit verzorgingshuis bijna 'de kop'.
De bejaarde rolstoelgebruiker en
zijn begeleidster 'struikelden' in
het donker over de draad en kwamen op de grond terecht.
Hier past slechts één woord: walgelijk.

Brommende
Burgemeester

Het programma is gevarieerd, met
onder andere liederen van Purcell
en Torelli, een recitatief en een aria
uit de Matthaus Passion van J.S.
Bach, en het Largo van Handel. Versteege zingt ook een beroemde aria
uit Die Zauberflöte en wisselt zang

'Mensen blijken vaak onreclelijk', vinden sommige bewoners
van de Prof. Zeemanstraat in
Zandvoort-Noord. Het nieuw aangelegde fietspad langs de Linnaeusstraat heeft nu al de nodige ergernis opgewekt. Buurtbewoners
zijn verontwaardigd dat de bushalte is verplaatst en geven de
schuld aan de bewoners van de
Prof. Zeemanstraat. 'Onzin' zegt
de directie van de NZH, de verplaatsing is geheel op ons eigen
initiatief gebeurd, daar hebben
deze buurtbewoners niets mee te
maken. Het is maar dat u het weet.

Swatch Euro Roadshow '90

ZANDVOORT - De Swatch Euro
Roadshow '90 zondag om 18.00 uur
naast het Casino belooft een echt
zomers popspektakel te worden. De
show biedt twee uur non-stop enter-

tainment met live popmuziek, videoclips en 'acts on stage'. Op het 1110biele podium treden op: Wee Papa
Girl Rappers, Latoya Jackson, 2 SUitic, Girl Street, Betty Boo •

Activiteiten
Vrouwen VanNu

af met spel op een panfluit. Liederen
van Schubert en Schumann completeren het programma voor de pauze.
Na de koffie komen componisten
aan bod als Liszt, Ravel en Wolf,
liederen uit de 'oude doos' van Catharina van Rennes en G. Antheunis.
Het totale programma wordt omschreven als een 'dwarsdoorsnede
door de wereld van het geestelijke en
wereldlijke lied'.

ZANDVOORT - Voor verschillende activiteiten van ck
vereniging Vrouwen VanNu
kunnen belangstellenden zich
aanstaande dinsdag om 10 uur
inschrijven in restaurant Delicia. Het betreft hier de excur
sie, fietstocht, bijzondere wandeling en midgetgolf.

Examen

Jan Peter Versteege en Pieter
Grimbergen treden regelmatig op in
de regio. Versteege verleent bijvoorbeeld regelmatig medewerking aan
kerkdiensten en uitvoeringen van
koren. Hij volgt een opleiding bij de
• Eén van de vele kunstwerkjes van Leo Determann, te zien in de Openbare
Amsterdamse zangpedagoog Jan
Bibliotheek.
Paul van Spaendock en in juni doet
hij staatsexamen docerend musicus
(zang/piano). De samenstelling van
het concert van 4 juni is voor een
groot deel gebaseerd op het examenprogramma van Versteege. Pieter
Grimbergen is docent piano aan de
Bloemendaalse Muziekschool en
het Instituut voor Kunstzinnige Moira Schiffer met één van haar kunstwerken.
Vorming in de Haarlemmermeer.
pANDVOORT - Dieren vor- kent al vanaf zijn jeugd, waarbij de
Hij heeft vooral naam gemaakt met
en het onderwerp van een voorkeur uitgaat naar tekenen met
zijn begeleiding tijdens concerten in
Op de Mavo kreeg hij les
fantal tekeningen dat in de potlood.
het Mosterdzaadje in Santpoort en
de Haarlemse tekenleraar Krijn
Uaand juni te zien is in de van
als lid van het Varius Ensemble.
Door hem raakte hij gemotiOpenbare Bibliotheek aan de Kluft.
ZANDVOORT - Op Tweede Pinksterdag om 17.00 uur zal in het Palace
veerd om zijn techniek te verbeteren
rinsesseweg.
Hotel een vliegend kunstwerk de lucht ingaan, met een afmeting van 5 bij
en met verschillende technieken te
3,5 meter. Het komt niet vaak voor in Zandvoort een kunstwerk in de lucht
gaan experimenteren, waaronder
De maker van deze serie dierente- krijt, gouache en aquarel.
ZANDVOORT - Zandvoortse j on- te aanschouwen is. Driejaar geleden zweefde er boven het oude Bouwes een
e
De tentoonstelling in de Openbare
geren kunnen vrijdagavond met lui- meer dan levensgrote plastic pop.
;a ningen is de tweeëndertigjarige
lak terecht op een 'dance-party' in de
':g ndvoorter Leo Determann jr. De Bibliotheek aan de Prinsesseweg is
Het nieuwe kunstwerk gaat de lucht in ter gelegenheid van de opening
rie ontstond toen hij de mogelijk- te bezoeken tijdens de gebruikelijke
Van Pagéehal. Het feest begint om 24
'eid kreeg om in dierenpark Amers- openingstijden.
uur en duurt tot 6 uur 's morgens. De van de expositie Filosofie en Erotiek van Moira Schiffer. Deze tentoonstelDezelfde expositie is in juli en autoegangskaarten kosten in de voor- ling bestaat uit 35 schilderijen en 25 aquarellen. De expositie duurt van 4 tot
°ort te exposeren.
,aDetermann is werkzaam bij een gustus ook in de Amsterdamse die- • De Zandvoortse bariton Jan Peter verkoop 2,50 gulden (tel. 17113), 's en met 28 juni en is gratis toegankelijk. Moirs Schiffer is afkomstig uit
Breda en exposeerde regelmatig in Nederland en Zwitserland.
Versteege, nu ook op panfluit.
ndvoorts grafisch bedrijf. Hij te- rentuin Artis te vinden.
avonds aan de zaal 5 gulden.

Zandvoorter Leo Determann
toont zijn dierentekeningen

Opnieuw kunst de lucht in

Dansen met luilak

Bushalte

Ziet u het al voor u, burgemeester Van der Heijden brommend
door het dorp? Als het even mee'
zit kunnen wij binnenkort genieten van deze zeldzame aanblik. De
burgemeester is namelijk op zoek
naar een oud model Solex. Ze blijken zeldzaam geworden. Heeft u
toevallig nog zo'n oud verhikel in
uw schuurtje staan en wilt u het
voor een redelijke prijsje van de
hand doen dan houdt de burgemeester zich gaarne aanbevolen.
Schrijf even een briefje naar het
raadhuis. Misschien dat u het nog Gasthuishofje
mee kunt maken: de burgemeesAl weken lang geeft het klokje
ter en ik, samen 'Met oog en oor de boven
de ingang van het Gasthuisbadplaats door'.
hofje taal nog teken. Dit tot verdriet van de bewoners van dit pit oreske hofje. "Telefoontjes naar de
Naamsaanduiding
tot nu toe zonder reStaat gebouw 'De Krocht' nu op EMM bleven
vertelt één van de bewode Grote Krocht, de Haarlemmer- sultaat",
Ons telefoontje naar de
straat of de Hogeweg. Volgens het ners. bleek
echter voldoende om
telefoonboek is dit pand gesi- EMM
een duidelijk antwoord te krijgen
tueerd op de Grote Krocht num- op
prangende vraag. Een van
mer 41. Ter plaatse blijkt echter de deze
medewerkers liet weten dat er
dat het straatnaambord van de hard
wordt gewerkt om de klepel
Krocht enkele tientallen meters
het ontregelde uurwerk weer
verderop richting raadhuis staat. van
balans te brengen. "Het kan
Toen enkele jaren geleden het in
even duren, er moet namelijk een
kruispunt Haarlemmerstraat/Ho- gespecialiseerd
bedrijf uit Brageweg veranderd werd, verander- bant ingeschakeld
om
de ook de situatie ter plaatse. De deze technische klus worden
te klaren".
oplossing moet ook nu weer te vinden zijn bij de gemeente. Hopelijk
dat zij enig licht kan werpen in Luilak
deze duistere zaak.
Als u in de nacht van vrijdag op
zaterdag van een rustige nachtrust wilt genieten, raad ik u aan de
Snuffelmarkt
aan de voordeur te blokkeren
"Ik wist niet dat Zandvoorters bel
en
al
uw loszittende eigendomzulke grote zeikers zijn", dat wa- men rond
het huis naar binnen te
ren de woorden van de organisa- halen.
De jaarlijkse luilaknacht
tor van de Snuffelmarkt die vorige blijkt telkejaren
voor vooral de
week donderdag op Hemelvaart- jeugd een uitstekende
gelegenheid
dag in de tennishal van het Gran om de medebewoners
hun
Dorado-complex werd gehouden. slaap te houden. Eenmaal uit
jaar
Directeur Maasakker ergerde zich moet dat kunnen, dacht ikper
zo. In
behoorlijk aan het commentaar onze jeugd deden wij immers
hetdat de bezoekers van dit evene- zelfde. Onder het motto 'Let there
ment spuiden nadat deze geconhouse' wordt in deze nacht van
fronteerd waren met een toe- be
tot 6.00 uur voor de jongeren
gangsprijs van vijf gulden. De re- 24.00
't Stekkie in Noord een grandioclameborden langs de Zandvoort- in
ze Dance-party georganiseerd. De
selaan en de Zeeweg en de aankon- kaarten
de voorverkoop kosten
digingen in de verschillende PI. 2,50. 'sinAvonds
aan de zaal in de
kranten hadden niets over een van Pagée-hal kosten
Fl. 5,00.
eventuele toegangsprijs vermeld. De hal is te vinden aandeze
de
CelciusDe verontwaardiging van de be- straat nummer 190.
zoekers is dan ook alleszins be- Dit was het weer voor deze week.
grijpelijk. Om de klagers tegemoet
te komen had Maasakker tot twee Blijf gezond, tot de volgende week.
maal toe de prijs verlaagd. Een
BRAM STIJNEN
miskleun van de eerste orde, im-

Versteege treedt op in Elswout
ZANDVOORT - De Zandvoortse bariton Jan Peter Versteege en pianist Pieter Grirnbergen uit Hoofddorp zijn
Tweede Pinksterdag in de
Orangerie in Elswout te Overveen te beluisteren. Zij verzorgen een koffieconcert, dat om
12.00 uur begint. Eenmaal op
het landgoed Elswout is de toegang tot het concert gratis.

mers nu wist niemand meer waar
hij aan toe was.
De directie van Gran Dorado
geeft de schuld aan het bureau
'DON' uit Loenen aan de Vecht.
Dat heeft de hal gehuurd, is hei
verweer van de directie van het
bungalowpark.
Of op 17 juni aanstaande weder
om in de tennishal een snuf f e! markt gehouden zal worden is nog
maar zeer de vraag. Maasakker
liet deze week al weten vooralsnog
geen trek te hebben om nogmaals
een dergelijk evenement in deze
badplaats te organiseren. "Er zal
eerst met Gran Dorado onderhandeld moeten worden over de
pachtprijs van de hal, anders is
het voor mij niet rendabel", aldus
een teleurgestelde Maasakker.

Op 11 juni wordt inet maxin;;ia,
twintig personen midgetgolf t;i speeld op de Gran Place van het
Grandoradoterrein, kosten 3,50 .uulden. Onder leiding van mevrouw
Roorda wordt op 13 juni een fiotstocht gemaakt langs verschillende
typen tuinen in Bentveld en Aerdiur
hout. Vertrek om 10 uur bij Autnbedrijf Flinterman aan de Zandvoonselaan 365 in Bentveld, kosten oen.
gulden.
Op 20 juni gaat de vereniging o;:
excursie naar Friesland. De bus vertrekt om 8 uur vanaf het Gemeenschapshuis. Er wordt onder andere
een bezoek gebracht aan het HickU:
Nijlandmuseum in Hindelopen. ki;sten 32 gulden per persoon.

Wandeling
Op zondag 24 juni wordt er onder
deskundige leiding om 11 uur een
bijzondere wandeling gemaakt langs
de plekken waar Frans Hals heel';
geschilderd, kosten 2,50 gulden, Verzamelen bij het Frans Halsmuseum
in Haarlem. Over de grote Frans
Hals tentoonstelling wordt op 27
juni in het Gemeenschapshuis om
14 uur een lezing gegeven door de
heer Kooy.
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TJERK HIDDESSTRAAT
In onze vestiging bij Dirk v/d Broek hebben
wij plaats voor een vaste

VLOTTE VERKOOPSTER
vanaf 17 jr
Tevens zoeken wij nog voor de
vakantieperiode
* FITNESS
* AEROBICS
* CONDITIETRAINING

HULPVERKOOPSTERS

(SPORT)MASSAGE
SAUNA/TURKS BAD
ZONNEBANKEN

vanaf 16 jr
voor 20 a 38 uur per week

* NIEUW UIT AMERIKA

CALLANETICS

Geïnteresseerd? Bel voor meer
info: 02507-19762 of na 18 uur
023-320627.

(iedere woensdagavond v.a. 6 juni
tevens sauna-avond voor dames)

Fitness Paradise

P.S. Onze lonen zijn volgens de Bakkers
C.A.O. en zijn hoger dan het minimum
salaris.

Paradijsweg 1 Zandvoort
02507-17742

lOrigineel idee: 'n Pinksterbrunch aan zee?
Maak clit jaar van Pinksterzondag eens een echte
feestdag. Trakteer uzelf en uw gezin op een heerlijk
uitgebreid btiicbbuffet in het restaurant van Klysée
Beach Hotel met uitzicht op zee. En om het extra
feestelijk te maken, schenken wij een glas bruisende
champagne. De aanvang van dit hntnchbiiffet op
3 juni a.s. is 12.00 uur. De kosten bedragen ƒ 45,per persoon (inclusief champagne). Voor kinderen
betaalt u slechts de helft van de prijs.

LIQUIDATIEVERKOOP
Burg. van Fenemaplein 27, Zandvoort
tel. 02507-14660-16749-17372
In opdracht van diverse meubelfabrikanten in binnen- en buitenland liquideren wij een collectie moderne en klassieke bankstellen in leder -stof en l.look van het betere genre.
Verder royale stijlkasten, eiken e.a. eethoeken,
salontafels, T.V. kasten, Friese staartklokken
regulateurklokken, een grenen eetkamer enz.
Een ruime collectie romantische rotan- en
jardinières,
manoumeubelen zoals bankstellen,
gemberpotten
fauiteuils, terrasstoelen,
en uit Thailand
salontafels etc.
vergulde Mandelai
Uit eigen import prachtig
Buddha's, bronzen
Chinees porcelein in
figuren,
houten beelden,
blauw en polywaaiers,
spiegels,
papa 's-san's,
chroom w.v.
rietwerk,
kamerschermen
en aardeeierschaalporselein, ^^P^V^V^^V^
werk. Oosterse tapijten en Dhurries.
Een greep uit onze aanbiedingen-.
3-1-1 zits Italiaans leren bankstel
van ƒ 10.995,- voor ƒ 6.295,moderne witte en zwarte salontafels
van ƒ
298,- voor ƒ
98,Rotan terrasfauteuils naturel van ƒ
99,- voor ƒ
59,P.S. Wij zijn ook 2e pinksterdag geopend

Geopend Vrijdag - Zaterdag en Zondag van 10.00-21.00

andel-, Taxatie- en Veilingbedrijf H.T.V.

Drie kamerappartement op de 6e etage met
ruim zonnebalkon. Gebouw is voorzien van
twee liften.
Indeling: Entree/hall, woon/eetkamer met
ruim balkon en open keuken, ruime slaapkamer, badkamer met douche en afzonderlijk toilet met fonteintje.

Vraagprijs ƒ 139.000,- k.k.

H. W. COSTER BV
MAKELAAR p.g.
BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

Meldt u zich voor uw ramen deze
week aan, dan worden ze de tweede
keer gratis gedaan.

Tel: 02507-14764

VERHUIZEN?

impodra^

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

Inspirerende winkels
vol drankjes

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Om de smaak van Italië te
pakken te krijgen volstaat
een bezoek aan Impodra.
Daar vindt u de 5 sfeerrijke
Italiaanse sterren. Bij elke
fles Martini, Sambuca,
Campari, Amaretto di
Saronno en Vecchia
Romagna krijgt u het leuke
spandoekje met onderzetters.

WIT VERHUIZINGEN

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

Chianti La Badessa
0,75 liter.
4,45
Frascati
SuperioreD.O.C.
0,75 liter.
7,45
Asti Martini
0,75 liter.
15,98
Sangiovese
di Romagna
0,75 liter.
6,45
Pinot Grigio
del Veneto
0,75 liter.
5,95
Crodino
alc. arm aperitief

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V
(voor één keer per week)

set a 6.

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BI J B AAN

Olifant
jonge jenever
+ gratis glas.
1,0 liter
Ballantine's
whisky
0,70 liter
Martel!
cognac***
0,70 liter
De Kuyper
vieux
1,0 liter
Stewarts
whisky
0,70 liter
Pollen
bessenjenever
1,0 liter '

Voor de actieven is er nu een aantrekkelijk baantje. Slechts
éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of
op donderdag, meestal huis-aan-huis. Leuk werk.
En een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij.
Dus snel opgeven, want laat niemand je voor zijn.

"" BEZÖRGÊRSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken. Noteert u mij maar.
Mijn naam
Adres
Postcode
Leeftijd
Telefoon _

UU1

6,95

18,45

24,95
37,95
19,95
18,95
14,95

Plaats

M/V
Vecchia
Romag

Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een
fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop - inzenden naar
Weekmedia Service, Antwoordnummer
10051,1000 PA Amsterdam. (Geen postzegel
nodig.)

K •. ." . . . ". ,-.-" • , .":„ ,

NVM

glazenwassen]

-DT? A /"*UT TT^"VT*r?TT Burgemeester vaaAlphenstraat 63
!507-»2J4
JÜJijCYvJLl Alv/AJCJL 2041 KG Zandvoort Tel, 02507-»:

VRHUIZRS

ra

Sambuca
. Molinari

Martini
rosso/bianco/
rosé/dry

Amaretto di
Saronno
0,70 liter
20,95

Campari
0,70 liter
19,95

Stender
krat a 24 x 30 cl.
+ gratis glas.
20,95
Heineken
krat a 24 x 30 cl. 16,98

Geldig van 31 mei t/m 13 juni 1990.
Zandvoort: Kerkstraat l 2a

TIPS

zomert

TIPS

Schilderachtig Amsterdam

'Att vi ses' in Westzaan

Op Kattenburg, vlakbij het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam, heeft Vincent van Gogh enige tijd gewoond. Hij was in de
hoofdstad als voorbereiding op
een studie theologie, maar daar. van is weinig terecht gekomen. Op
Kattenburg begint een wandeling
die nu staat beschreven in een brochure van de VW. Ruim een jaar
(1877) verbleef de schilder in de
stad en over zijn omzwervingen
langs straten, grachten en huizen
schreef hij aan zijn broer Theo. Op
basis van de bewaard gebleven
brieven konden de gangen van
Vincent getraceerd worden. De
routebeschrijving - met uitleg - is
voor een rijksdaalder te koop bij
de Amsterdamse WV en diverse
boekhandels.

Het oudste dorp van de industriële Zaanstreek, Westzaan, staat begin juni in het teken van Zweden.
Het enthousiasme van corresponderende scholieren in Traryd en
Westzaan was daartoe de aanleiding. Tussen 8 en 14 juni is in de
Grote Kerk een tentoonstelling
over de Zweedse monarchie te
aanschouwen. Ook kan men van
alles te weten komen over de geleerde Linnaeus. Aan houtskeletbouw is in de Valkhal een expositie gewijd die op 8 juni door de
Zweedse ambassadeur geopend
wordt. Met veel feestelijkheden:
o.a. een braderie op zaterdag 9 juni
die wordt afgesloten met een Midzomernachtconcert.

'Levend tuinbouwmuseum'
Het 'levend museum' van de Aalsmeerse tuinbouwhistorie. Zo
wordt de Historische Tuin aan de
Uiterweg 32 in Aalsmeer wel genoemd. Niet alleen de beroemde
bloementeelt, maar de ontwikkeling van de totale tuinbouw in
Aalsmeer, wordt in opeenvolgende
fases getoond. In de kas zijn de
'technische' hulpmiddelen te zien
die vroeger in de bloementeelt
werden gebruikt. Ook de diverse
vormen van kassen en de verwarmingsinstallaties geven een beeld
van vroeger dagen. Buiten zijn
heel bijzonder de in de vorm van
tal van dieren geknipte vormboompjes; de buxus. Verder maken ouderwetse fruitbomen, aardbeienteelt en diverse trekheesters
deel uit van de historie in de Aalsmeerse tuinbouw.
De Historische Tuin is geopend
tot en met l oktober: maandag tot
en met vrijdag van 10 tot 13 uur en
woensdag, zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30 uur, groepen op afspraak. Volwassenen betalen 3
gulden; kinderen tot 16 jaar, houders CJP en Pas 65-plus 1,50 gulden; houders museumjaarkaart
gratis. Tel.02977 - 54304.

Sporen van Hooft
Een bezoek aan het Muiderslot
roept misschien niet direct de
sfeer van middeleeuwse riddergevechten en andere woeste taferelen op. Wél waant de bezoeker
zich kortstondig lid van P.C.
Hoofts Muiderkring, centrum van
cultuur in de zeventiende eeuw.
Zo'n 'lidmaatschap' duurt tegehwoordig slechts één uur: de duur
van een rondleiding door het rijksmuseum aan de monding van de
Vecht. De zalen en vertrekken zijn
ingericht met meubelen en schilderijen uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw. Tot l oktober
wordt er dagelijks gegidst tussen
tien en vier uur (de laatste rondleiding vertrekt om drie uur). Op
zondag kan men vanaf 13 uur achter de gids aan. 's Zaterdags is het
slot gesloten.

Bezienswaardig Almere

• In ons drukke deel van
dé Randstad zijn er tal van
recreatie-mogelijkeden

De bus is een ideaal vervoermiddel om Almere te bekijken. De jonge stad telt veel bezienswaardigheden, vooral op het gebied van moderne architectuur. De gloednieuwe Buitenexpositie in Muziekwijk
is daarvan een goed voorbeeld.
Maar ook de passages van het winkelcentrum zijn een bijzonderheid. Dat geldt ook voor het plein
bij het Centraal Station, het stadhuis (van Cees Dam) en experimentele woningbouw aan het
Weerwater en bij de Noorderplassen. Almere kent drie stadsbusdiensten die de drie kernen verbinden.

Het wordt aanzienlijk voller op
het strand nu de
vakanties naderen. Zand voort
maakt zich op
voor een lange
warme
zomer.
Toen onze fotograaf
Wilfried
Overwater enkele weken geleden het strand
bezocht, was het
meer een weertje om lekker uit
te waaien dan
om te liggen
bakken.
Achter de zeereep goudkleurig zand waken
de duinen. Daar
is het ook bijzonder plezierig toeven. Ideaal voor
een 'dagje uit'.

In Molenmuseum herleeft
de Zaanse geschiedenis
V

LAK BIJ het station
Koog-Zaandijk staat het
molenmuseum, op zich
al een bezienswaardigheid
want het is ondergebracht in
twee overgeplaatste historische gebouwen uit de 17e en
18e eeuw. Dat is pok de tijd
waarin de industriële molens
in de Zaanstreek een bloeiperiode doormaakten.

dracht waar nu nog steeds van lompen een superieure kwaliteit papier
gemaakt wordt. Ook is er een reconstructie van het interieur van een
pelmolenhut die een beeld geeft van
het leven van de molenaar in vroeger
tijd. In een van de zalen wordt er
aandacht aan geschonken hoe de industrie in de Zaanstreek opkwam en
vooral ook de slechte arbeidsomstandigheden van die tijd.

Het molenpanorama van Frans
Je treft in het museum modellen Mars dat voorheen in molen Het
van verschillende soorten molens Pink gehuisvest was, is nu in een
aan. Zoals de papiermolen De Een-. speciale aanbouw van het museum
te bezichtigen. Landschapschilder
Frans Mars (1903-1973) was medeoprichter van vereniging 'De Zaansche Molen' in 1925. Deze vereniHistorische trams rijden
eigenaresse van het museum,
Tot de opmerkelijkste attracties ging,
zich in voor het behoud van de
in Amsterdam en Amstelveen be- zet
in de Zaanstreek. Van de
horen de historische trams van de molens
molens die er in totaal geElectrische Museumtramlijn Am- duizend
hebben, zijn er nu nog maar
sterdam (EMA). ledere zondag, en draaid
veertien over. Elf daarvan zijn in het
in de zomerperiode ook op don- bezit
van de vereniging. De meeste
derdag en zaterdag, rijden kleuri- daarvan
bezichtigd worden,
ge oude tramstellen langs de rand zoals de kunnen
in bedrijf zijnde verfmolen
van het Amsterdamse Bos tussen De Kat op
de Zaanse Schans. Op
het Amsterdamse Haarlemmermaaldagen zijn andere momeerstation en Amstelveen. Het speciale
traject heeft een lengte van 6 kilo- lens voor het publiek geopend.
meter, waar de trams circa dertig
Niet alleen voor geschiedenis en
minuten over doen. Zo'n rit in molens
kunt u overigens terecht in
trams, uit onder andere 1910, laat het
Zes maal per jaar is er
zich uitstekend combineren met een museum.
expositie met daaraan verbonbijvoorbeeld een wandeling door den een
diaprojectie. In ieder geval
het Amsterdamse Bos. De Mu- tot en met
5 juni hangen er de aquaseumtramlijn bestaat nu vijftien rellen van Jan
De volgenjaar en dat is aanleiding voor extra de expositie zalGroenhart.
bestaan uit houtsnijfestiviteiten en activiteiten, zoals werk van de heer
en oude
een tentoonstelling in het Haar- foto's van Koog a/dSjollema
Zaan van de heer
lemmermeerstation en in septem- Servaas. Wanneer deze
tentoonstelber een groot tramfeest.
De dienstregeling van de EMA- ling start, staat nog niet vast.
trams is als volgt:
Molenmuseum Museumlaan 18, Koog a/d
- Tot en met 28 oktober iedere zon- Zaan, tel. 075-288968, open: dl/vrtj 10-17 uur;
en feestdag elke 20 minuten van za 14-17 uur; zo 13-17 uur.
Vereniging „De Zaansche Molen", Lage10.30 tot 17.30 uur.
39, 1544 BB Zaandijk. Tei. 075-215148.
- Van 3 juli tot en met 30 augustus dijk
Verfmolen De Kat, Kalven-ingdjjk 29,1509
iedere donderdag met ritten om BT Zaandam. Tel. 075-210477, open: dl/zo 9-17
uur.
13.00, 14.15 en 15.30 uur.
- Van 7 juli tot en met l september
iedere zaterdag ritten om 13.00,
14.15 en 15.30 uur.
Een retourtje Amsterdam HS 'De Vriendschap'
Amstelveen kost 4 gulden, een enkele reis ƒ 2,50. Kinderen van 4-11
ontvangt
bezoek
jaar, CJP'ers en 65-plussers kunnen voor half geld mee.
ORENMOLEN'De
Vriendschap' in Weesp is
nog regelmatig in gebruik. In
elk geval op zaterdagmiddagen
Dorpswandeling
als bezoekers er (gratis) weiBij het gemeentehuis van Uitkom zijn. Weesp is van oudsher
hoorn is een folder verkrijgbaar
een stad van veel molens. Nu
waarin een rondwandeling door
zijn er nog drie te zien. 'Het
Uithoorn en De Kvvakel is uitgeHaantje' is een houten molen
zet. De wandeling gaat door het
(aan de Stammerdrjk) en langs
dorpscentrum Uithoorn, de wijk
de Vecht staat behalve 'De
Thamerdal, het dorp De Kwakel
Vriendschap' ook 'De Eenen rond het Zijdelmeer. De afdracht'.
stand van de route is, naar keuze,
Elke zaterdagmiddag tussen
vijf of acht kilometer. Het gemeeneen en zes uur is 'De Vriendtehuis van Uithoorn bevindt zich
schap' aan de Utrechtseweg l la
aan de Laan van Meerwijk 16. De
open.
folder is gratis.

K

Een 'dagje uit' naar het
rustige duinlandschap

T

USSEN IJMUIDEN en
Langevelderslag ten noorden van Noordwijk, bevindt zich een uitgestrekt
duingebied dat zich uitstekend
leent voor dagrecreatie. De
duinen herbergen veel wandelen fietsroutes en verschillende
speelvijvers die zeer geschikt
zijn voor kinderen.

geopend is tussen 9-16.30 uur. Het
centrum bevindt zich achter de parkeerplaats bij ingang Koevlak aan
de Zeeweg. Er zijn diorama's te zien
die een goede indruk geven van de
flora en fauna. Het bezoekerscentrum ligt op korte loopafstand van 't
Wed zodat het nuttige met het aangename verenigd kan worden. Vanuit Haarlem zijn de ingangen aan de
Zeeweg bereikbaar met NZH-buslijn
Het duingebied van Zuid-Kenne- 81. Buslijn 4 stopt op de Militairenmerland is onderverdeeld in de Ken- weg. Speelvijver 't Wed is dan nog 20
nemerduinen, de Waterleidingdui- minuten lopen.
nen, de terreinen van Natuurmonumenten en de terrreinen van StaatsZandverstuivingen
bosbeheer.
De Kennemerduinen bevinden
De Amsterdamse Waterleidingduizich ten noorden van Bloemendaal nen vormen een uniek natuur- en
aan Zee en omvatten circa 1250 hec- recreatiegebied. Alle elementen van
tare. Bos en duingrasland vormen de duinstructuur zijn terug te vinhet boeiende decor. Voor de recre- den in Amsterdams oudste waterant zijn allerlei voorzieningen ge- wingebied. Omdat zandverstuivintroffen. Denk daarbij aan speeldui- gen er alle plaats hebben gekregen,
nen en -vijvers, fiets-, wandel- en rui- is een zeer gevarieerd landschap
terpaden. Vanaf vier van de mooiste ontstaan. Ook de Waterleidingduiduintoppen kan er genoten worden nen hebben een bezoekerscentrum
van vergezichten over het duinge- voor wie beter inzicht wil hebben in
bied. De toegang kost één gulden de waterwinning en de natuur in dit
vijftig. Voor het parkeren van de gebied. Dit centrum, de Oranjekom,
auto moet twee gulden betaald wor- is te vinden bij ingang Oase aan de
den. Honden zijn er niet toegestaan Vogelenzangseweg in Vogelenzang.
en om de rust te waarborgen worden Vanaf vier ingangen zjin talloze wanook bromfietsen geweerd.
delroutes uitgezet, variërend van 3,5
De speelvijvers, het Spartelmeer tot 9,3 kilometer.
De toegangsprijs bedraagt hier
en 't Wed, zijn bereikbaar via de Zeeweg die Bloemendaal met Zand- twee gulden. Het is verboden om
voort verbindt. De vijvers hebben
brede zandstranden en de water(ADVERTENTIE)
kwaliteit is goed. De afscheiding tussen diep water (1.25 meter) en ondiep water (60 centimeter) is aangegeven door middel van drijvende kaBespaar honderden guldens in
bels. Speciaal aanbevolen derhalve
alle categ. hotels/app.
voor ouders met jonge kinderen.
Surfen is er niet toegestaan.
Hotel Kusadasi l/o zwembad

VOORDELIG TURKIJE
mod. kamers bij zee/centrum

Wandeling
\ Voor wie met de trein reist: Samen
met de NS is een wandeling van
twaalf kilometer uitgezet. De wandeling start bij station Overveen en
voert door vrijwel het gehele gebied.
De Kennemerduinen hebben ook
een bezoekerscentrum dat dagelijks

SLECHTS 598,Juli/aug. 698,-, week langer 100,Elke do. Schiphol. Vr. gids

HTC SUPER-REIZEN
040-457610 en 456140

honden of andere huisdieren mee te
nemen. Er zijn zes ingangen die per
openbaar vervoer als volgt bereikt
kunnen worden:
- Lijn 80 NZH: ingang Zandvoortselaan, halte Waterleiding:
- Lijn 90 NZH: ingang Oase, halte
Waterleiding; ingang Vogelenzang
Panneland, halte Bekslaan; ingang
Ruigenhoek, halve café Köhne; ingang De Zolk, halte Geerlings;
- Zomerlijn 94 van CN: ingang
Langevelderslag, halte eindpunt.

Landgoederen
De terreinen van Natuurmonumenten zijn over het algemeen alleen toegankelijk voor leden van de
Vereniging tot Behoud van natuurmonumenten. In Kennemerland
zijn vier van dergelijke terreinen die
het alleszins waard zijn lid te worden. Hier is namelijk werkelijk sprake van rustgebieden. Huisdieren,
paarden en fietsen zijn er niet toegestaan.
Het gaat om de landgoederen Koningshof, Duin en Kruidberg, Midden Heerenduin en Heerenduinen.
Voor Duin en Kruidberg en Heerenduinen zijn ook dagkaartjes verkrijgbaar. Duin en Kruidberg ligt op
vijf minuten lopen vanaf station
Santpoort-Noord, Heerenduinen via
station IJmuiden.
Voor inlichtingen: Natuurmonumenten, 035-62004.
Staatsbosbeheer heeft in Kennemerland twee landgoederen: Elswout en Middenduin. Het eerste is
schilderachtig met vijvers, weilanden en kronkelige paden. Kaartjes a
één gulden zijn verkrijgbaar bij de
ingang aan de Elswoutlaan tussen
Overveen en Aardenhout. Honden
mogen aangelijnd mee voor vijftig
cent.
Middenduin ligt ten zuiden van de
Zeeweg ter hoogte van 't Wed. Het is
een duingebied met aangeplante
bossen. Het gebied is vrij toegankelijk, het meenemen van honden is
verboden. Voor trimmers is er een
route uitgestippeld.
E.H.

Ontwikkeling Haarlem
Een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van. de stad
Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland geeft het Historisch Museum aan Groot Heiligland 47 in
Haarlem. Het is van dinsdag tot en
met zaterdag van 12-17 uur open
en zondag van 13-17 uur.

Milo en Diana staan statig
tussen groene coniferen
J

E WAANT JE even in het
oude Rome, maar al snel
word je in de realiteit teruggeworpen, wanneer je de fel
gele prijskaartjes ziet hangen.
Toch is het plezierig om door
de Beeldentuin van Jaap Kooy
in Lisse te wandelen.

tie te houden. Door het weer slaan
de beelden snel aan en dan zou het
effect van de mooie groene tuin met
hagelwitte beelden snel weg zijn.
Sinds kort is de Beeldentuin tevens Pinetum, wat inhoudt dat er
méér dan 150 verschillende soorten
coniferen zijn aangeplant. Zo ziet
het park, dat het gehele jaar open is,
De beelden stralen een enorme er ook in winter niet al te kaal uit.
rust uit. Ze staan tussen het zachte
T.S.
groen van de ruim honderdvijftig
Jaap Kooy's Beeldenpark is te vinden op
soorten coniferen. Ruim vier jaar geHeereweg: 350 te Lisse, tel. 02521-19037. De
leden begon Jaap Kqoy met het im- de
openingstijden zijn van ma. t/m vr. 8.30 tot 18
porteren van beelden voor zijn im- uur en óp za. X tot 17 uur. 's Zondags gesloten.
mens groot tuincentrum. Al snel 2e I'inksterdag is de tuin van 10 tot 17 uur
had hij in de gaten dat de beelden geopend. NZH bussen stoppen voor de deur.
beter tot hun recht komen wanneer
ze op wat ruimere afstand van elkaar staan in een fraaie omgeving. Leven van 'verveners'
Zo ontstond op een oppervlakte
In het Veenmuseum aan de Hevan 10.000 vierkante meter, tussen
renweg 240 in Vinkeveen wordt
het coniferengroen achter de kassen
aan de hand van foto's, kaarten en
van het tuincentrum, Neerlands
andere attributen een beeld gegegrootste beeldentuin. Wie alleen de
ven
van het leven van de 'vervebeeldentuin wil bezichtigen, moet
ners'.
Zij hebben een belangrijk
eerst het drukke tuincentrum door.
aandeel gehad in het ontstaan van
Milo, David, Diana en Ebe kijken
de Vinkeveense Plassen. Het muje statig aan wanneer je over de paseum is tot 30 september op
den loopt. Ze staan temidden van
woensdag en zaterdag geopend
pilaren, vazen, potten, fonteinen,
van 14 tot 17 uur en op afspraak.
pergola's en prielen. Van een centrale plaats werpt de grote Discobolo
ieder moment zijn laatste discus en
de dier figuren blijven trouw op hun Indrukwekkende veiling
stek staan. De beelden komen over
Het grootste handelscentrum in
het algemeen uit Italië en Engeland
bloemen en planten van de wereld
en zijn vervaardigd van een mengsel
staat in Aalsmeer aan de Legmeervan beton met marmergruis. Een
dijk 313. Produkten van duizenmedewerker van Jaap Kooy is fullden kwekers worden in het enortime bezig om ze in optimale condime gebouw van de bloemenveiling
verhandeld. Vanaf speciale wandelgangen kan het indrukwekkende veilingbedrijf bekeken worden.
Via luidsprekers en informatieborden wordt uitgelegd hoe koop
en verkoop via de klok tot stand
komen. Verzendingen van de bloemen vindt plaats naar landen over
de hele wereld.
Geopend: maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 11; toegang volwassenen 3 gulden, kinderen tot
en met elf jaar gratis. Telefoon
02977 - 34567.

A'damse Bos heeft diorama
In Bezoekerscentrum Bosmuseum in het Amsterdamse Bos bij
boerderij Meerzicht kunnen belangstellenden van alles te weten
komen over het bos dat voor een
groot deel op Amstelveens grondgebied ligt. Er is een vaste tentoonstelling over de aanleg en de
inrichting van het bos en over het
gebruik en het beheer ervan. Ook
is er een ondergronds diorama
waarin niet alleen de vogels en dieren die in het bos voorkomen te
zien zijn, maar ook wat er onder
de grond en het wateroppervlak
gebeurt. Het centrum is elke dag
open van 10 uur tot 17 uur en de
toegang is gratis. Tel: 020-431414.
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première
videotheek

Hoera, een kano van Minnee

Rederij Van Huist

Dagje Uit? „Doen!!"

DOMBO

Wij verzorgen rondvaarten en dagtochten van begin
juni t/m half september. Afvaarten: Warmond en
Noordwijk-Binnen.
Ook voor al uw buitenboordmotoren, service
en onderhoud van uw boot of motor

Tevens verhuur voor gezelschappen
Informeert U vrijblijvend naar prijzen en/of mogelijkheden, ook voor verhuur van jachten.

Rederij Van Hulst

HET VERSCHIL ZIT IN DE

Sweilandstraat 47a, 2361 JB Warmond
01711-10133

Corn. Slegersstraat 2b

MERCURvO
SERVICE CENTER Ml

ZANDVOORT
tel. 02507-12070

MINNEE BOTEN EN MOTOREN
Officieel Mercury Dealer

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, tel. 13529
Zandvoort
Bij ontwikkelen en
afdrukken van uw
film

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms
i ••
j

bloemenmagazijn
sinds 1908

"erica"

voor al uw
bloemen en planten

bloemenmagazijn
sinds x/1908
•7Grote Krocht 24
Zandvoort

Grote Krocht 24,
Zandvoort

videotheek

DOMBO

Zandvoort- '• ^
. 02507-12070

Corri. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

Moet u eens proberen!
Bijvoorbeeld bij de gebakken sliptong (ƒ17,50)
of bij de gegrillde spare ribs (ƒ15,50)
of bij een Zigeuner Schnitzel (ƒ 15,50) of bij...
Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan natuurlijk.
Komt u zelf maar snel proeven hoe een vers patatje
smaakt.
In het hoogseizoen zijn we elke dag vanaf 7.00 u. geopend met
3 verschillende ontbijten.
Onze keuken sluit in het hoogseizoen om 12 uur 's nachts (!)

5 FILMS,LE WEEK'

IE-
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llgXEN' p. dag ƒ Iflp'
Wjj&'\ ^w. 40,- p. mnd. ƒ80,v;
fÜfijtiYO';- '

.

'

fBetamax film alleen te
|koop voor ƒ 5,- p stuk
Éfir;: '

Tot ziens!

','

Eetcafé "THE LONDONER'\ti
Kerkstraat 5 - ZANDVOORT - 15363
ALLEEN DE SFEER IS ONBETAALBAAR
IN EETCAFÉ "THE LONDONER"

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES ALTIJD IN VOORRAAD

798,body zonder lens

1288,-

uur fotoservice

Lekker hè? In eetcafé "The Londoner" serveren ze alle
hoofdgerechten met eigengemaakte verse friet.

ƒ7,50

KLEINE INSTRUMENTEN: Jong geleerd is
oud gedaan. Geef uw kinderen een blokfluit,
piccolo, mondharmonica of occarino voor
'n leven lang plezier.

248,-

WEET U NOG HOE EEN VERS
PATATJE SMAAKT?

'

op uw nieuwe
kleurenfilm
(bij 12 opnamer,
4,- korting)

Foto's maken van familie en
vrienden, met de Konica MT 100
gaat zonder zorgen. Autofocus
(met blokkering), auto-flitser (inen uitschakelbaar), automatisch
filmtransport en
een 10 sec.
zelfontspanner.

f '.VIDEOTHEEK ;,•
"

ƒ 5,50 korting

KONICA,
GEMAKKELIJK EN
GOED

Videotheek
DOMBO

i a] c

MDQNER

KEYBOARDS: De mogelijkheden van keyboards zijn enorm; perfekte imitatie van
vele instrumenten, begeleiding, dubbing,
spundmix enz. Bij Awi kunt u het allemaal
zien en horen.

BLADMUZIEK: Voor alle instrumenten. En
wat bij toeval niet in voorraad is, hebben we
snel in huis.

Programma-gestuurde
AFreflex kamera. Geheel automatisch of met handbediening.
Met ingebouwde motortransport en elektronische flitser.

U OOK?

Instrumenten
PIANO'S EN ORGELS: Akoestisch of digitaal, u vindt de betere merken bij Awi te kust
en te keur. Awi beschikt over een eigen pianostemmer en eigen vervoer. Voor snelheid
en gedegen service.

GITAREN: Klassieke Spaanse en jazzgitaren, elektrische gitaren en andere snaarinstrumenten.

NIKON F401 S

Kompleet met AF Nikon
35-70 lens

SERVICE
Muziek verrijkt het leven, vooral als u het
zelf maakt. En voor de instrumenten is er
Awi. Omdat Awi het beste van het beste levert. En omdat u bij Awi de instrumenten
kunt beluisteren, bespeeld door eigen demonstrateurs. Klassiek of modern, bij Awi
kunt u ze allemaal vergelijken op klank, volume, gebruiksgemak en prijs.

Lisserdijk 580 2165 Al Lisserbroek
tel. 02521-14017

Bij dit mooie weer maar ook bij „ elk ander'3
jaargetijde laat u zich met een bloemetje
van ERICA verblijden

orgeis
Piano's
Digitale Piano's
tceyboards
Gitaren
Kleine instrumenten
Bladmuziek

VIDEOTHEEK

DOMBO
5 films
een hele week

Jong en oud kan bij Awi spelenderwijs een
instrument leren bespelen. U leert het op de
muziekschool van ervaren muziekdocenten. In een gezellige, muzikale sfeer worden
uw prestaties stap voor stap beter en beter.
In uw eigen tempo krijgt u het instrument
van uw keuze helemaal onder de knie. Een
fijn idee...

Muziekschool
DE INSTRUMENTEN: Gitaarles krijgt u natuurlijk op uw eigen gitaar. Alle andere instrumenten heeft Awi voor u klaar staan.
Gemakkelijker kan het niet.
EIGEN TEMPO: Niet iedereen heeft altijd
evenveel zin en tijd. Geen enkel probleem!
U maakt met Awi een afspraak over het
tempo en 't aantal lessen. Zo wordt dat
keurig geregeld. Eventueel ook tussentijds.
GEDIPLOMEERDE DOCENTEN: Musici
met vaak bijna 10 jaar ervaring laten u zien
en horen hoe het moet. Zij leren u het instrument van uw keuze te bespelen en te beheersen. Ongemerkt wordt u van enthousiast amateur tot bijna-vituoos.
JONG EN OUD: „Zelf muziek maken is 'n
hogere bezigheid dan luisteren naar Bach,"
zei Godfried Bomans. Dat geldt voor jong
en oud. Daarom, kom naar de Awi muziekschool. De deur staat wijd open voor iedereen.
Awi heeft 700 vierkante meter echt muziekplezier voor u en uw kinderen. Een fantastische ervaring is dat en een vreugdevolle
hobby. Uw muzikaliteit verdient vast en
zeker alle aandacht en moet echt worden
ontplooid. Awi is daarbij graag uw steun en
toeverlaat. Dan bouwt u op tientallen jaren
ervaring en betrouwbaarheid. Kom eens
gezellig en vrijblijvend rondkijken in onze
showrooms. Daar krijgt u beslist geen spijt
van. Uw auto kunt u gemakkelijk kwijt pp
het royale Awi-parkeerterrein. Een veilig
idee!

Eigen Parkeerterrein

Corn.
Slegersstraat 2b
Zandvoort
02507-12070

Amsterdam T ADenHug

Kruisweg 679 2132 NC Hoofddorp
Muziekwinkel Tel: 02503-16068
Muziekschool Tel: 02503-36733

ATV

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd.
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving: Paul Busse. Coördinatie: Trudy Steenkamp.
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Kaas- en veemarkt
Purmerend is bekend door de wekelijkse veemarkt op dinsdag
Maar 's zomers wordt m het stad]e
ook een toeristische kaasmarkt
gehouden Elke donderdag in juli
en augustus is het ouderwetse
schouwspel van handelen en wan
delen met kaas te zien Uiteraaid
op de Kaasmarkt Het evenement
duurt steeds van 11 tot 13 uur

Het meenemen van vlees op
vakantie kan riskant zijn
V
EEL
vakantiegangers
proppen hun koffers of
de bagageruimte van de
auto stampvol proviand als ze
afreizen. Zolang het om koffie,
thee en blikken gaat, is er niets
aan de hand. Het meenemen
van vers vlees of vleeswaren,
hoe goed ook verpakt, wordt
door het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding echter ontraden. Vleesprodukten bederven
snel.

Dit geldt ook voor gebraden vlees
onder het vet. Dat vlees onder vet
niet zou kunnen bederven is een fabeltje. Zeker wanneer de pan in
een warme auto vervoerd wordt, is het
vlees bedorven wanneer de eigenaar op de
plaats van bestemming
is gearriveerd.
Ook vacuüm- en gasverpakt vlees (of vleeswaren) bieden
geen uitkomst. Ze zijn weliswaar
langer houdbaar dan verse produkten, maar alleen als ze gekoeld worden bewaard. Dat wil zeggen in de
koelkast. Een koeltas of koelbox is
geen koelkast. De levensmiddelen
die er koel in gaan, blijven wel langer
koel, maar ze blijven er niet koud
genoeg in zoals in een koelkast het
geval is.

Wél veilig
Er zijn echter uitzonderingen op
de regel. Vlees dat deskundig inge-

blikt of gesteriliseerd is (dat laatste
staat op het etiket), kan ongekoeld
bewaard worden. Het moet echter
wel op een zo koel mogelijke plaats
liggen en mag nooit in de zon.
Vlees in blik (ham, corned beef,
gehaktballen, leverpastei en soepballetjes) is gesteriliseerd. Dat wil
zeggen dat door verhitting alle mogelijk aanwezige bacteriën zijn gedood. Sommige slagers blikken hun
vlees zelf in. Koop deze blikken alleen bij een slager van wie u zeker
bent dat hij over de benodigde apparatuur (autoclaaf voor het steriliseren) en kennis beschikt. Het steriliseren en inblikken van
vlees moet nauwkeurig
gebeuren. Zo niet, dan
is bederf en/of voedselvergiftiging het gevolg.

Kunst van knappe koppen
• Karakteristiek beeld van het Amsterdamse 'nautisch kwartier'

Zomer in teken van boten

L

IEFHEBBERS VAN boten en alles
wat daarmee samenhangt, kunnen
deze zomer in Amsterdam hun hart
ophalen, al was het alleen maar vanwege
de grote Sail-manifestatie in augustus.
Maar wie in de stemming wil komen, kan
alvast een bezoekje brengen aan het
Vleesprodukten in f o- Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein.

liepak
(bijvoorbeeld
hamburgers) zijn afdoende verhit en lang
houdbaar, zolang ze niet aan hoge
temperaturen worden blootgesteld.
Neem ze bijvoorbeeld niet in de auto
mee naar het zonnige Spanje. De
verpakking mag geen beschadiging
oplopen. Daardoor kan lekkage ontstaan en dan is het vlees niet meer
houdbaar. Vlees en vleeswaren die
niet in blik of glas zijn verpakt, blijven alleen in de koelkast goed. Neem
ze daarom nooit mee op vakantie.
Voor vragen over voeding kunt u op werkdagen van 13.30 tot 17 uur de Voedingstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding raadplegen: tel. 06-821.22.72, ƒ 0,40
per minuut.

„Veel mensen denken dat dit een museum is
voor bootjesgekken, dat je veel technische uitleg
krijgt over scheepsmotoren," vertelt voorlichtster Elisabeth Smit. Maar dat misverstand wil ze
toch graag uit de weg ruimen. „Minstens de helft
van wat we laten zien gaat over geschiedenis.
Vooral in de Gouden Eeuw speelde de geschiedenis van Nederland zich voor een groot deel op zee
af. Vandaar dat we veel schilderijen hebben, maar
ook scheepsmodellen, kaarten en atlassen."
Van 21 juli t/m 23 september heeft het museum
bovendien een aardige tentoonstelling over watersport in huis, want het Koninklijk Nederlands
Watersport Verbond bestaat 100 jaar. 'Het water
op' geeft een beeld van het begin van de pleziervaart door de eeuwen heen, van de eerste speeljachten uit de zeventiende eeuw tot de meest
geavanceerde ontwerpen. Over roeien, motor-

met 600 traditionele schepen, een optocht van
bizarre vaartuigen ('overmaatse klompen en ondergetuigde badkuipen') en een defilé van met
Bengaals vuur verlichte schepen. Elke dag zal
met een prachtige laser- en vuurwerkshow worEen nieuwe attractie van het Scheepvaartmu- den afgesloten.
Maar wie liever zelf het water op wil, kan op vijf
seum is uiteraard de replica van het VOC-schip
'Amsterdam', dat haar voltooiing nadert. Als alles plekken in de stad, zoals C.S. en Leidseplem, een
goed gaat, wordt het schip begin september bij de waterfiets huren bij Canal Bike. Da's namelijk
museumsteiger afgemeerd, maar wie het schip niet alleen voor toeristen. De heer Guttmann kan
op wil, moet echter tot april wachten. „We willen het van harte aanbevelen. „Met een waterfiets
een aparte afdeling inrichten met materiaal over heb je weer eens de tijd om vanuit een heel andere
de VOC, want we hebben daar veel meer over dan hoek te ontdekken hoe mooi de stad is, zonder
we nu laten zien," aldus de voorlichtster. „We dat je steeds voor een auto opzij moet springen.
willen dus een bezoekje aan die afdeling met een Ja, dat kun met een rondvaartboot ook, maar met
bezoekje aan het schip combineren."
zo'n fiets kun je gaan en staan waar je wilt. Nee,
niet het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal, maar
Een waterfeest van de eerste orde belooft de voor de rest..." Info: 265574.
Sail-manifestatie te worden, die van 9 tot en met
14 augustus losbarst. Het spektakel gaat op 9
Na Sail is het overigens nog met uit met de pret,
augustus van start met een indrukwekkende pa- want van 4 t/m 9 september brandt de Hiswa te
rade waar zo'n duizend schepen aan meedoen, Water los. Dan zijn er op het water de nieuwste
onder aanvoering van het VOC-schip 'Amster- kajuitzeil- en motorjachten te bewonderen. Liefdam'. Dit keer varen negen majestueuze zeilsche- hebbers van varende klassieke jachten, tot slot,
pen mee, waaronder het grootste zeilschip ter komen in het weekend van 14 t/m 16 september
wereld, de 117 meter lange 'Sedov' uit Rusland. aan hun trekken. Ook dat belooft dus kijkpret te
Sail omvat een aantal spectaculaire onderde- worden.
ARNOUD VAN SOEST
len, zoals drakebootraces, een grote vlootschouw
bootvaren, plank- en wedstrijdzeilen en watersportmode. En dat allemaal omlijst door demonstraties. Het museum is dinsdag t/m zo van 10-17
en zondag van 13-17 uur geopend.

Kamperen met een clubgeest
E LUXE CAMPINGS zijn
in trek. Het gros van de
kampeerders is ook tijdens de vakantie gesteld op
comfort. De kantine, de kampwinkel en het zwembad worden als prettig ervaren. Dat je
met tent of caravan op eikaars
lip zit, wordt op de koop toe
genomen of juist gezellig gevonden.

D

Een kampeerterrein van de Nederlandse Toeristen Kampeer Club
(NTKC) is een geheel andere wereld.
Hier wordt het kamperen gezien als
sport of hobby en blijven de faciliteiten beperkt tot een eenvoudige wc,
wasgelegenheid en een watertappunt. De natuurlijke omgeving
wordt gerespecteerd en zonodig
hersteld.
De
tentkampeerders zijn doelmatig uitgerust
voor hun vakantie en houden
zich aan strikte
regels. Om het
gras te sparen en
kale plekken te
vermijden, moet
elke tent om de
vier dagen een
paar meter verkassen. Voor velen de juiste dag
om weer verder
te trekken. De
oppervlakte van
de tent mag niet
meer dan 17 vierkante meter in
beslag nemen en
hij mag niet hoger zijn l meter
90. En als je milieu vriendelijke
noktentje kanariegeel van kleur
'Klein tentje is
is, word je niet
toegelaten;
de
tent moet onopvallend passen in de
natuurlijke omgeving.
De 26 Nederlandse terreinen die
de NTKC het gehele jaar exploiteert
voor haar leden, lijken een beetje op
de meer bekende 'kampeerbewijsterreinen'. Vroeger waren deze
plaatsen alleen toegankelijk voor de
zogenoemde kampeerpaspoort-houders, waarvoor een soort examen afgelegd moest worden.
Tegenwoordig kan iedereen zo'n
bewijs bij onder andere de ANWB
kopen waarmee men zich verklaart
te houden aan de gedragsregels. De
terreintjes, met eenvoudige tot zeer
eenvoudige voorzieningen, hebben
meestal plaats voor maximaal dertig
standplaatsen. Er zijn er ongeveer
honderd, verspreid over Nederland
en ze worden dankbaar gebruikt
door bijvoorbeeld trekkende fietsers of wandelaars.
Omdat de drempel om een kampeerbewijs te kopen vrij laag is,
krijgt zo'n terrein volgens de NTKC
'toch een luidere bezetting'. Lid worden van de NTKC betekent eerst een
kennismakingsperiode van twee
jaar. Bovendien spreekt het clubgevoel veel NTKC-kampeerders aan.
„Wij zijn een echte club, je helpt
elkaar en zegt elkaar gedag. De terreinen worden ook door de leden
zelf onderhouden, vrijwillig. Er is
altijd een terreincommissaris bij die
meer dan de gemiddelde Nederlander verstand heeft van de natuur.
Dan wordt er een' heel weekend ge-

Archielfoto WM/Busselman

gek zijn we ook niet. Maar we doen
het eenvoudig."
Zoals elke hobby, kost ook het
sportief kamperen geld. Het materiaal moet licht van gewicht zijn en
het dekbed moet wel van goede huize komen, wil je er in het koude
voorjaar ook van kunnen genieten.
De Leeuw: „Je wordt vindingrijker.
Je merkt dat beginners steeds teveel
spullen meenemen, teveel kleren. Ze
nemen ook zes kopjes mee, 'voor als
er iemand langs komt'. Wij nemen
altijd één mok per persoon mee,
want als je ergens koffie gaat dr inken, neem je gewoon je eigen mok
mee!"
Door die wijze van op reis gaan,
kun je opmerkelijke reacties krijgen, zoals Annie van Zon (de moeder
van Joke en ook een medewerkster
van de club) vertelt: „Toen mensen onze spullen
zagen die we bij
ons hadden voor
de vakantie, zeiden ze 'goh, jullie nemen ook
veel mee om te
picknicken'."
Hoewel de kampeerders
veel
voorjaars-, zomer- en najaarstrips in Nederland
maken,
brengen
NTKC'ers
de
grote vakantie
ook wel door in
het buitenland.
„Dan zoeken we
altijd de campings met de
minste faciliteiten, daar
is
meestal die zelfde rust te vinden", zegt mevrouw Van Zon.
„Soms ga je wel
Foto Tieleman van Rijnberk
eens 'een nacht
niet zielig'
op zo'n grote
„Er is een tendens", zegt ze „dat camping staan om eens lekker
meer mensen in eigen land gaan warm te douchen. Dan hoor je de
kamperen. Onze leden, ik ook, gaan mensen wel eens zeggen: 'wat zielig',
vaker met de tent op stap voor korte als ze ons kleine tentje zien."
Volgens Joke de Leeuw houdt de
vakanties. Lekker een lang weekend
weg. Veel mensen willen als ze op sportieve kampeerder van de navakantie gaan, voorzien zijn van alle tuur, maar hoeft hij geen kenner te
gemakken, zoals in een tweede huis. zijn. „Verder vindt hij het wel leuk
Ik ga juist kamperen en zit dan wat om af en toe te werken in het bos. En
te rommelen met de primus. Kam- hij geniet ook van de vrijheid die
peren zie ik als mijn hobby! We hou- heeft, je hoeft niks. Je hoeft ook
den alles eenvoudig, compact en ne- nooit een plaats te bespreken."
Na een kennismaking met de kammen alleen de hoogstnoodzakelijke
spullen mee. Nee, niet primitief. Dat peerterreinen van de club zijn er enis klooien om bewust moeilijk te kelen die wel houden van kamperen,
doen. We staan heus niet een hele maar niet van de clubmentaliteit.
maaltijd te koken op een pitje, zo „Ik zelf hou er erg van om 's avonds
werkt. Dat is gezellig, er is altijd wel
iemand zo gek die een grote pan met
soep maakt", vertelt Joke de Leeuw
van het clubbureau. „Met die storm
waren op een terrein bijna vijftig bomen omgewaaid. Er kwamen zeventig mensen die dat samen in een
weekend opruimden."
De NTKC heeft 2500 gezinnen en
2000 zelfstandigen als lid. Het gehele
jaar door zijn de terreinen open voor
tentkampeerders. De Leeuw: „Debeheerder woont altijd in de buurt en
daar kan men de kampkoffer afhalen. Daarin zitten EHBO-spullen,
toeristische informatie en de sleutels voor het toilet. Onze leden hebben zoveel verantwoordelijkheidsgevoel dat er sinds de oprichting in
1912 nooit misbruik van gemaakt is.
Iedereen sluit weer netjes af."

'We zoeken campings met
de minste faciliteiten'

(ADVERTENTIE)

NORCAMP KAMPEERAUTO'S
NORCAMP CAMPERS worden Als u de camper zelf afbouwt kunt
gemaakt op elke auto voor iedere u bij onze shop of via onze nieuwe
beurs standaard, maar ook maat- postorder-afdeling de benodigde
werk naar eigen idee. Ook casco's onderdelen en inbouwapparatuur
kunt u bij ons bestellen voor elk bestellen U kunt onze catalogus
type chassis-cabine in iedere maat - bestellen door ƒ 7,50 over" te
en vorm die u wilt. Uitgevoerd in maken op onze girorekening
een uniek sandwich paneel. De 694609 t.n.v. NOREXCO n.v. AmNorcamp is ook te huur voor max. sterdam.
6 personen.
Onze shop is geopend van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur, za. van
10.00 tot 16.00 uur.

NOREXCO N.V.

Asterweg 5, 1031 HL Amsterdam
Tel. 020-322203

in een kring rond een kampvuur te
zitten", zegt Joke. „Voor de kinderen worden liedjes gezongen en je zit
lekker te hangen en te kletsen. Mijn
man houdt daar helemaal niet van,
die gaat liever voor de tent een boek
lezen. Maar dat ook is voor niemand
een probleem."
FERDINAND RUSCH
Informatie over diverse vormen van kamperen Is te krijgen bjj de ANWB of bij de
Stichting voor Toeristisch Kamperen, postbus 93200, 2509 BA in Den Haag.
Het adres van de NTKC luidt: Ebrodreef
87,3561JM in Utrecht. Telefonisch is de club
alleen op woensdagavond van 20 tot 22 uur
bereikbaar onder nummer: 030 - 618118.

Wie van gemaCruqmus staat
len houdt, kan in
een
stoomgede Haarlemmermaal. Behalve
meerpolder zijn
een
stoommahart
ophalen.
chine staat er in
het museum alDat van Halfweg
is gevestigd aan
daar een made Haarlemmerquette van Nederland aan de
meerstraat
4.
Het is een van de
hand waarvan de
waterstaatkunweinige nog werkende gemalen.
dige
toestand
duidelijk wordt
Het pand staat
gemaakt.
Er
bovendien op de
monumentenkunnen ook vilijst.
Geopend
deopresentaties
van april tot en
bekeken
wormet september, op woensdag en den. Geopend van l april tot l oktodonderdag van een tot vier uur en ber, op maandag tot en met zaterdag
zaterdag van tien tot vier uur. En- van tien tot vijf uur en op zon- en
feestdagen van twaalf tot vijf uur.
treeprijs 3,50 gulden.
Ook aan de Cruquiusdijk 27-32 in Entreegeld 3,50 gulden.

Stoomgemalen

TOEREN

OOR DEGENEN die „zo
maar eyen weg" willen,
een dagje of wellicht enkele dagen er op uit, geeft Leni
Paul wat suggesties. De meeste
reisdoelen liggen binnen handbereik, sommige zijn wat verder weg.

• In de Van Gpghmanie die ons
land overspoelt wil ook de Euromast
in Rotterdam niet achterblijven. Tot
31 aug kan men daar letterlijk aanschuiven bij Vincents Aardappeleters. In een levensgroot schilderij met uitgezaagde hoofden
kan de bezoeker
zich laten fotograferen
als
aardappeleter of
-eetster. In een
deel van de pas
vernieuwde Euromast is tevens
een tentoonstelling ingericht 'In
het spoor van
Van Gogh', gebaseerd op het gelijknamige boek
van
journalist
Rob van den
Dobbelsteen die
hiervoor 12.000
kilometer in Europa aflegde, op
zoek naar sporen van de schilder. Wie het boek
meeneemt naar deze expositie krijgt
ƒ 2.50 korting op de entreeprijs van
ƒ 12.50 (kinderen tot 12 jaar ƒ 7.50).
Open van 10-21.00 u.
• Voor natuurliefhebbers is er veel
moois in Vlaanderen. Zo is er natuurreservaat 'De Blankaart' bij
Diksmuide, waar op de zondagen 10
en 24 juni, 8 en 2 juli, 5 en 19 aug. en 9
sept. en 7 okt. onder leiding van een
gids kan worden gewandeld in dit
typisch Westvlaamse landschap.
Groepen moeten zich tevoren aanmelden op tel. 09 32 51 545244.
• Geen loveboat met captain's dinner, maar wel opwindend, de tocht
naar Schiennonnikoog die onder de
naam Waddencruise als dagtocht bij
diverse reisbureaus kan worden geboekt. Door de in 1969 afgesloten
dijk rondom de Lauwerszee ontstond een schitterend natuurgebied
met veel flora en fauna. Via schutsluizen en een visserijhaven wordt
naar Schiermonnikoog gevaren,
waar een deel van de dag wordt door-

Frans Hals in beeid
Dit jaar staat de schilder Frans
Hals samen met Vincent van
Gogh extra 'm the picture'. Aan
het Groot Heüigland 62 in Haarlem bevindt zich het Frans Halsmuseum. Het is gevestigd m het
voormalig Oudemannenhuis uit
1608. Behalve dat er werken van
Hals en zijn tijdgenoten te zien
zijn, is er een collectie Haarlems
zilver, een goudleerzaal, een apotheek en een poppenhuis te bewonderen.
Open van maandag tot
enp met zaterdag van elf tot vijf
uur, op zon- en feestdagen van een
tot vijf uur.
In de Vleeshal en de Vishal aan de
Grote Markt in Haarlem worden
het hele jaar tentoonstellingen
moderne kunst gehouden. Ook is
er een programma van Frans
Halswandelingen, concerten en
rondleidingen te verkrijgen.

Ruïne van Brederode
De ruïne van Brederode bestaat
uit resten van een kasteel dat in
1281 gebouwd werd. Er is een maquette van het kasteel zoals het er
vroeger uitzag en er is een verzamelmg van middeleeuwse gebruiksvoorwerpen te bewonderen.
De ruïne is van zondag tot en met
vrijdag van tien tot vijf uur open
en bevindt zich aan de Velserendlaan 2 in Santpoort

Varend langs de Schans

Aardappeleters en Beatles
V

De Universiteit van Amsterdam
had een voorganger het 'Athe
naeum Illustre'. Dat ontstond in
de zeventiende eeuw en was het
begin van een bijzondere collectie
schilderijen en prenten Het umversiteitsmuseum De Agmetenkapel heeft het bezit aan kunst gemventariseerd en toegankelijk gemaakt Dat was aanleiding vooi
een tentoonstelling bestaande uit
meer dan zestig schilderden en
prenten. Veel schilderijen laten
iets zien van wat er m de universiteit gebeurde. Ook De Agmetenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal
231 maakt deel uit van de tentoonstellmg. Er zijn fraaie plafondschildermgen te zien. De tentoonstelling is tot eind september op
werkdagen gratis toegankelijk.

gebracht. Elke maandag van juni tot
september en voor bus- plus boottocht incl. lunch op de boot betaalt u
ƒ 75.- te boeken bij het reisbureau.
• Een Beatleweekend naar Liverpool moet koren zijn op de molen
van de fans van de beroemde vier
muzikanten die in de zestiger jaren
vanuit Liverpool de wereld veroverden. Vorige maand opende in de Albert Docks in deze Engelse havenstad de Beatlestory en wie het spoor
van John, Paul, George en Rmgo wil
volgen, kan zijn (muziek)hart daar

ophalen. Meer informatie: Brits Verkeersbureau, A'dam, tel. 020-855051.
• De Hanzesteden Oldenzaal, Deventer, Zwolle en Kampen sloegen
de VVV-handen ineen en présenteren een Hanzestedentocht In de
Middeleeuwen was er tussen deze en
andere Noordeuropese steden een
handelsverbond, wat hen nu bindt is
het roemrijke verleden waarvan
men de sporen op deze tocht nog
kan aantreffen. Zowel voor automobilisten als voor fietsers zijn er routes uitgezet. Voor wie wat langer
langs de LJssel wil verblijven is er
een tweedaagse stadstrip met een
overnachting naar keuze in Deventer of Zutphen voor slechts ƒ 65.incl. logies met ogtbijt, stadswandelingen en bezoeken aan tal van monumenten en musea zoals b.v. het
heel bijzondere speelgoed- en blikmuseum in Deventer. Voor informatie prov. WV, tel. 05490-18767 (vragen naar Gert-Jan Jacobs).
• Wat verder weg, maar toch altijd
in één dag te bereiken is Kopenha-

gen en deze zomer van 22 juni tot 5
aug. voordeliger dan ooit vanwege
het z.g. Kopenhagenpakket Dit omvat een overnachting in een tweepersoonskamer met bad en ontbijt en
de Copenhagen Card die recht geeft
op vrije toegang in musea en gratis
openbaar vervoer in en om de Deense hoofdstad. Afhankelijk van het
gekozen hotel is men voor ruim
ƒ 90.- onder de Deense pannen.
• Een (legale) smokkeltocht per
huifkar. Stapvoets getrokken door
gehoorzame pony's kuiert men in
eigen tempo per
dag zo'n 20 kilometer door de
Overijsselse bossen, langs houtwallen, kabbelende beekjes en
oude
kastelen
om via groene
grensovergangen Duitsland
binnen te rijden.
Geen barse douanebeambten
die uw pas opeisen en 's avonds
slapen in een romantisch dorpje
aan de grens.
Wel het paspoort
meenemen voor deze
grenslandroute,
zo waarschuwt
de VVV Overijssel. Ligt er dan toch onverwachts
een geüniformeerd heer in het
struikgewas?
• Een leuke dagtrip voor bijbelvaste lezers. Tot en met 16 juni is m de
Oudheidkamer in Hollum op Ameland de tentoonstelling „Van Willibrord tot Wereldraad" te zien, een
verzameling bijbels, kerkboeken, foto's, enz. Van maandag tot vrijdag
geopend van 14 tot 16.30 u.
• Bij veel volkeren neemt een begrafenis dikwijls een veel belangrij ker plaats in dan bij ons. Wat b.v. te
denken van doodskisten in de vorm
van een ui, een kip en een Mercedes,
zaken die voor een dode in Afrika
van belang waren en in welke hij dan
ook begraven wil worden? Deze en
andere in onze ogen wonderlijke begrafemsntuelen zijn te zien op de
thema-expositie 'Rouwen in Afrika'
in het Afrika Museum in Berg en
Dal. Nog geopend t.m. 21 oktober,
van ma t/m vr van 10-17 u. en op
zaterdag, zon- en feestdagen van 1117 u.

De Zaanse VVV organiseert in de
zomermaanden dagelijks boottochten langs de Zaanse Schans
De afvaart is aan de steiger naast
de mosterdmolen aan de Schans.
Tussen tien en vijf uur vertrekken
de boten elk heel uur. Kosten bedragen 6 gulden, kinderen half
geld. De tocht duurt 50 minuten.

Nieuwe kaart 't Gooi
Het gevarieerde landschap van 't
Gooi en de Vechtstreek leent zich
uitstekend voor fiets- en wandeltochten. Een recent bijgewerkte
kaart van de regio, gemaakt door
Natuurmonumenten, wijst er de
weg. De kaart beslaat het gebied
van boswachterrj De Vuursche m
het zuidoosten tot de Loosdrechtse, Kortenhoefse en Ankeveense
Plassen in het Westen en de Gooimeerkust in het noorden. De achterzijde van de plattegrond staat
vol gegevens omtrent de route, recreatieve mogelijkheden en de ge
schiedenis van het gebied. En Na
tuurmonumenten heeft er bijzon
derheden over de natuur m opge
nomen. De kaart kost ƒ 7.50 en is
bij VVV-kantoren te koop.

Monumentale grafzerken
Monumentale grafzerken met in
scripties en bepaalde vormen van
beeldhouwkunst kenmerken een
Portugees-Israëlitische begraafplaats. Er zijn er maar vijf van in
Nederland, waarvan er een m Ouderkerk te vinden is. Daar is een
stukje cultuur achtergelaten door
de Portugees-Israëlitische joden,
die de begraafplaats Beth Haim
(Huis van Leven) al sinds 1616 in
gebruik hebben. De begraafplaats
is alle dagen behalve zaterdag
voor bezoekers open van zonsopgang tot zonsondergang. De toegang is gratis. Tel. 02963-1316

Vliegen boven Holland
Per City Hopper houdt de NLM
rondvluchten boven Amsterdam,
de IJsselmeerkust en het groene
hart van Holland. De vluchten du
ren dertig minuten en iedere passagier ontvangt ter herinnering
een certificaat. De rondvluchten
kosten vijfenzeventig gulden per
persoon. Kinderen tot en met eli
jaar betalen vijftig gulden. Er
wordt tot en met 28 oktober op de
zaterdag- en zondagmiddag gevlo
gen. De City Hopper vertrekt vanaf Schiphol-Centrum. Informatie'
020-6495070.
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TE KOOP AANGEBODEN
IN ZANDVOORT

Vakkundig
gedipl. pedicure

Zeestraat 22/4
Tel. 16883
Beh. volgens
afspraak

TE KOOP

Haltestraat 5, Zandvoort

WOONHUIZEN

idsestfeat.. 32, Amsterdam

ZANDVOORTSELAAN 119 RD

DOULEVARD BARNAART 56
Uniek pand met horecabestemming aan het strand, nabij
Grandorado, afm. 8.5 x 25 m, incl. ev. woonruimte. Aparte

kosk

Prijs op aanvraag

Oud zomerhuis - landelijk gelegen. 8 kamers. Moet opgeknapt worden.

ƒ 65.000,-

Centrum
Zandvoort

DR C. A. GERKESTRAAT 23 RD

Tel.:

02507-14452
na 19.00 uur

Royale zonnige bovenwoning nabij het centrum dorp. 4 kamers, grote zolder met mogelijkheid voor meerdere kamers.

ƒ 125.000,-

BROODJE BURGER
•: KIJK EENS ERDER DAN uw

en

Mevr. R. Gerritsen
(lid NOVAG)
Spreekuur vrijdags op afspraak
bij
Drogisterij Ton Goossens
Winkelcentrum-Noord.
Tel. 12305.

D£ÉNIGEECHTE
BROODJESZAAK IN
ZANDVOORT
(1e zijstraat v.d. Haltestraat)
- witte en bruine broodjes
- warme stokbroodjes
4 ook meenemen , .
^zelfgemaakte pródük'ten en dat
"." ^proeft u!

TOT ZIENS BIJ
TREES & MARTHA BURGER

HERMAN HARMS

GEOPEND VAN 11.00-1.00 'S NACHTS
WEEKEND VAN 11.00-3.00 'S NACHTS

(

DINSDAG GESLOTEN

POTGIETERSTRAAT 40

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

Japans fondue
vlees
Japans fondue
vis

Wijkermeerstraat 42-44
- 2131 HA Hoofddorp
tel. 02503-36565
Alles op gebied van catamarans uit Europa en
Amerika. Ook onderdelen voor zeilboten. Uitgebreide Amerikaanse Catwear collectie: o.a.
Prmdle, Hobie, Nadra.
Grootste assortiment in onderdelen en accessoires voor Cats.
Nieuw - Nieuw
Capri zeilboten vanaf 8 voet tot 26 voet.

32,50

NIC. BEETSLAAN 36

DE FAVAUGEPLEIN 21 FL. 6

Woonhuis met voor- en achtertuin. Woonkamer met parketvloer, 5 slaapkamers.

1 V2 kamerflat. Schitterend uitzicht over zuid boulevard,
strand en zee.

ƒ 180.000,-

ƒ 105.000,-

STATIONSSTRAAT 15

VAN GALENSTRAAT 146

Ruim woonhuis in centrum dorp gelegen. Kamer en suite,
moderne keuken, 4 slaapkamers. Mogelijkheid voor pension.

2 kamerhoekf lat op begane grond. Met zonneterras 20 m2.

ƒ 195.000,KERKDWARSPAD 7

37,50

mkl
6 salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aardappelgerecht

* Snelle APK
* Reparatie
+ Onderhoud
BflïflB
* LPG inbouw
4UTO

Alles zoveel u wiltm
Zeestraat 36
tel. 12092
b g g. 17616
Gaarne reserveren.

TBBS

Vrijstaand woonhuis in centrum dorp. Bouwjaar 1979. 6 kamers, moderne open keuken, badkamer met ligbad, zolderberging.

ƒ 295.000,VINKENSTRAAT 46
In rustige buurt nabij zuid-duinen halfvrijst. woonhuis met
garage en schuur, tuin o.h. westen, kamer-en-suite, 4
slaapkamers, zolder.

Ruim modern woonhuis, 4 slaapkamers, 2 badkamers, 2
garages, 2 zonneterrassen. Bouwjaar 1970.

ƒ 345.000,GASTHÜISSTRAAT 4
In het stille hart van Zandvoort. Vrijstaand romantisch
woonhuis aan rustiek pleintje, bouwjaar 1978. 5 kamers,
woonkeuken, garage.

ƒ 365.000,-

Industrieterrein "NOORD"
Debbemeerstraat 9A
2131 HE HOOFDDORP
02503-14097

JULIANAWEG 1 A
Karakteristiek royaal huis, goede st. v. onderhoud, tuin,
schuur, in groene deel van Zandvoort. 6 kamers, garage en
fietsenberging.

ƒ 395.000,-

BEDRIJFSRUIMTE
AMPERESTRAAT 4
Loods totaal opp: 12 m'x 5.5 m, betonvloer, eigen oprit, voldoende parkeerruimte.

o

ƒ 70.000,KAM. ONNESSTRAAT 38
Moderne kantoor/bedrijfsruimte. Entree, toilet, kantoor ca.
80 m2, pantry, vloerverwarming. Parkeerruimte aanwezig.

ƒ 135.000,-

Stijlinterieurs - Kado-artikelen
• Antiek
• Lederen
meubelen
9 Schilderijen
® Interieurdecoraties
• Sfeervolle
verlichting
• Zilver- en kristal
• Meubel- en
lederwas
• Exclusieve
meubelen o.a.
„Shaw of Lofidon'
„Medea"

AMPERESTRAAT 41
Grote loods, tot. opp. 10 x 17 m. Kantine, toilet, werkplaats
met betonvloer, 2 magazijnen. Eigen oprit.

ƒ 165.000,-

CEfUE
NVM
MAKELAAR

Geopend: iedere dag vanaf 11.00 uur.
Kerkstraat 22 (Galerij) Tel: 18855

ƒ 105.000,TJERK HIDDESSTRAAT 67
2 kamerflat op 4e verd. lift. Woonkamer met open keuken,
balkon, 1 slaapkamer, badkamer met douche.

ƒ 107.000,PATRIJZENSTRAAT 34
3 kamerflat (nu 2 kam.) op 4e verd. Zeer fraai uitzicht over
de duinen. L-vorm. woonkam., 1 slaapkam. moderne keuken, badkam. m. ligbad.

ƒ 135.000,TJERK HIDDESSTRAAT 8/1
Ruime 4 kamerflat op 1e verd. Uitzicht zee. Ruime woonkamer (vh 2 kamers) 2 slaapkamers, groot zonneterras (40
m2)

ƒ 145.000,SWALUESTRAAT 26B
3 kamer maisonette in centrum dorp. Bouwjr. 1984. Woonkamer met balkon, moderne keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, eigen c.v.

ƒ 149.000,SCHUITENGAT 47
2 kamerflat op 3e verdieping. Woonkamer met groot zonneterras. Garage.

ƒ 154.000,BURG. V. ALPHENSTR. 61/22
Goed onderhouden 4 kamerflat. Wijds uitzicht over duinen,
zee en Grandoradopark. Eventueel ook garage te koop.

VDO KOMFORT "SPECIALIST"
* Alarm -k Cruise control
* Centrale Deurvergrendeling

Dageh]ks geopend
vanaf 17 00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten

PAKVELDSTRAAT 34

AMPERESTRAAT 2

SAAB & FORD
AUTOSERVICE MOLENAAR

VAN GALENSTRAAT 14
ƒ 98.000,-

ƒ 337.000,-

29,50 f- -^.^,~:^.^^.

ƒ 69.000,-

f 145.000,-

Multihull
Pnndle * Nadra * Hobiecat *•
Hurncane * Murrays

Onbeperkt
steengnllen

MULTIHULL HOLLAND B.V.

Goed onderhouden recreatief lat op 1e verd. Schelpencomplex. Woonkamer met moderne open keuken.

2 kamer parterreappartement met terras o.h. zuiden.
Woonkamer met open keuken en plavuizenvloer.

ƒ215.000,-

Wereldberoemd
in héél
Zandvoort

DE SCHELP 54

Goed onderhouden eenvoudige woning met zonnige tuin
voor en achter. L-vorm. woonkamer met open haard, 2
slaapkamers.

Karakteristiek woonhuis in centrum dorp, tuin o.h. zuiden.
Zomerhuis, woonkamer, hobbykamer, 3 slaapkam., badkamer m. ligbad, vliering.

Grote Krocht 22 - Zandvoort

FLATS

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan
Telefoon 02507-12614

ƒ 175.000,BURG. V. FENEMAPLEIN 2
Palace Hotel flat 3 A 2 - 3 kamerfl. op 3e verd. Schitterend
uitzicht op strand en zee. Balkons o.h. oosten en westen,
berging.

ƒ 185.000,BURG. VAN ALPHENSTR. 61/39
Uitstekend onderhouden 4-kamerflat op de 9e en tevens
hoogste verd. Moderne keuken, moderne badkamer,
schuifpui naar het balkon.

ƒ215.000,DE FAVAUGEPLEIN 23 FL 2
Aan wandelboulevard gelegen 4 kamerflat (nu 3 kam.) in
goede staat. Schitterend uitzicht over zee.

ƒ 225.000,DE FAVAUGEPLEIN 13 l
Royale 4 kamerflat (nu 3 kam.) in centrum dorp. Zeezicht.
Ruime woonkamer ca. 40 m2 m. balkon o.h. zuiden, 2
slaapkamers
ƒ 245.000,-

VRIJBLIJVENDE

AANBIEDINGEN

makelaars o.g.
assurantiën

WEEKMEDIA 22
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Kleinste Peanuts
spelen in België
ZANDVOORT - De kleinste spelers van TZB Peanuts, van 6 tot 10 jaar, zijn
door de KNBSB uitgenodigd om bij de Belgische
vereniging Luchtbal uit
Antwerpen een promotietoernooi te komen spelen
op Tweede Pinksterdag.

Het softbal, en dan vooral het
peanutbal, begint in Zandvoort
steeds meer te groeien. Vorig
jaar was er nog één team, dit
jaar wordt met twee complete
teams in de competitie gespeeld. En het ledental neemt
nog steeds toe.
De trip naar België wordt
door de kinderen als een absoluut hoogtepunt gezien. TZB
Peanuts speelt daar met een
combinatie van het A- en
B-team.

Groots interregionaaljeugdsoftbaltoernooi op T -velden

ZANDVOORT - Zondag eerste Pinksterdag organiseert de
softbalvereniging TZB op de
velden van het Kennemersportpark aan de Kennemerweg, in verband met het veertigjarig bestaan yan The Zandyoort Boys, een interregionaal
jeugdsoftbaltoernooi. Hieraan
nemen twaalf teams uit tien gemeenten deel.die strijden om
de TZB-wisselbokaal. Het toernooi begint om 10.00 uur met
de eerste wedstrijd.
In poule A neemt het succesvolle
TZB/Ad Snel Koeriers team het op
tegen onder meer DSC'74, het Heemsteedse RCH en tegen titelverdediger Kinheim uit Haarlem. Het
TZB/Floris Visteam zal in poule B

Provincieverwacht
groei werkgelegenheid
ZANDVOORT - Het provinciaal bestuur van Noord-Holland hoopt dat de werkgelegenheid in de provincie gedurende
de jaren negentig met jaarlijks
gemiddeld 2,3 procent toeneemt. Men sluit echter niet
uit dat de groei tegenvalt, bijvoorbeeld in geval van een recessie.

Hoewel de economie nu al enkele
jaren stevig doorgroeit en voortzetting - al of niet in iets mindere mate vaak het meest waarschijnlijk wordt
gevonden, geeft de geschiedenis aan,
dat er in enkele jaren heel wat bedrijvigheid en werkgelegenheid verloren kan gaan. Soms is daarvoor
een abrupte gebeurtenis nodig, zoals
een beurskrach of een oliecrisis,
maar die kan moeilijk in een scenario worden ondergebracht; de waarIn 1985 was er voor 888.000 perso- schijnlijkheid daarvan is immers
nen werkgelegenheid in Noord-Hol- klein en in ieder geval onvoorspelland. Dat is enkele duizenden meer baar'.
dan 15 jaar eerder. De gemiddelde
jaarlijkse groei tussen 1970 en 1985
bedroeg slechts 0,1%. Tussen 1970 en Recessie
1980 nam de werkgelegenheid jaarIn haar hoge scenario gaat de prohjks met 0,6 toe, maar in de daarop- vincie ervan uit dat de werkgelegenvolgende jaren daalde deze met ge- heid jaarlijks met 2,3 procent groeit,
middeld 1% per jaar. Sinds 1985 is er zodat er in 2000 voor 1,25 miljoen
weer een flinke groei van jaarlijks 2 mensen werkgelegenheid is in de
tot 2,5 procent, zodat er nu voor provincie. Mocht er na 1990 een re100.000 mensen meer werk is dan in cessie plaatsvinden, dan houdt de
1985. Uit deze cijfers blijkt dat er provincie met een daling van de
niet van mag worden uitgegaan dat werkgelegenheid met een half prode groei aanhoudt.
cent per jaar, zodat de werkgelegenheid in het jaar 2000 300.000 banen
achterblijft bij het groeiscenario.
Mogelijkheden
De provincie gaat met haar 2,3%
Na 1990 kunnen er volgens het uit van een kwart procent minder
rapport drie dingen gebeuren: de groei dan het Centraal Planbureau
sterke groei van de afgelopen jaren als landelijk gemiddelde aanhoudt.
zet onverminderd door, de groei De provincie verwacht namelijk bij
zwakt af of de groei stopt en er ont- een flink doorzettende groei dat in
staat een nieuwe recessie. 'Gelet op het westen van hét land dat het
de economische ontwikkeling sinds steeds moeilijker wordt voldoende
de oorlog zijn alle drie de scenario's geschikte werknemers te vinden. Bij
voor de komende tien jaar plausi- het lage en middenscenario houdt
bel,' aldus het provinciaal rapport. de provincie het landelijke gemid'Dit geldt ook voor de derde variant. delde aan.

de strijd aanbinden tegen onder andere Hoofddorp, Red Lions uit Rijswijk en de Nederlandse kampioen
bij de pupillen van 1989 The Pino's
uit Umuiden. In poule C zullen exNederlands kampioen Terrasvogels,
SC Wassenaar, Bloemendaal en de
Flags uit Lisse elkaar tegenkomen.
De poulewedstrijden zullen om ongeveer 14.50 uur ten einde zijn, waarna om 15 uur begonnen zal worden
met de „semi-finales". De wedstrijden om de zevende tot en met,de
twaalfde plaats volgen daarna.
Als alles volgens schema zal verlopen worden om 16.40 uur de grote en
kleine finale gehouden. De wedstrijden zullen ondermeer geleid worden
door prominente figuren uit de soften honkbalwereld. Dat zijn onder
andere Nol Houtkamp (ex-bondscoach Nederlands softbalteam),
Nico van Heemskerk en Herman
Beidsschat, beiden in de zestiger jaren furore makend bij Haarlem Nicols en het Nederlands honkbalteam. Ook landelijke topscheidsrechter Rob Kerkman, Toon van
Zijlbergen en pitcher Annet van Opzeeland zijn aanwezig.
Maar ook Bram van der Werf en
ex-internationaal Willy Rietman
zijn present en zullen onder meer de
beste pitcher, slagvrouw/man en
waardevolste speler kiezen. De drie
schitterende bekers zijn beschikbaar gesteld door aannemingsbedrijf Louis Rijnders.
Kinheim, dat dit jaar de TZB/wisselbokaal verdedigt zal het dit jaar
een stuk moeilijker krijgen dan vorig jaar, want naast het favoriete
Terrasvogels en RCH zal ook het
Zandvoortse TZB/Ad Snel Koeriers
er alles aan doen om de beker in de

In poule l B leek Otte Eagles zich ongeslagen te
plaatsen. Texlite zorgde echter voor een aangename verrassing en klopte Eagles met 3-0 waardoor
de spanning weer terug is. Texlite maakt nu ook
nog kans maar ook titelverdediger HB Beveiliging behoort nog bij de kanshebbers.
Definitief van een kruisfinale plaats hebben

BUNDELAARS M/V v.a. 18 jaar
voor ons distributiecentrum Veemarkt 44 in
Amsterdam. De werktijden zijn van 4.00 uur
tot 7.00 uur in de vroege zaterdagochtend.
Telefonische aanmeldingen en/of informatie:
Vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur
020-562.2206 mevrouw Mulder

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX- 023-274785

Strandpaviljoen
RICHE
vraagt een

STOELENJONGEN
met ervaring

ONTDEK DE
KLEURENFOTO'
VAN GROTE KLASSE

Tel. 12553

NORMAAL
7x10
. 45 et
9x13
69 et
10 x 15
79 et

Te koop

DUBBEL PRINT
9 x 13
1,15
10 x 15
1,30
NABESTELLING
9x13
85 et
10 x 15
95 et
FOTO VAN FOTO
9 x 13
0,99
10x15
1,15

vandaag gebracht,
overmorgen klaar!
Sigarenmaqazijn

J. Lissenberg
Haltestraat 9
ZANDVOORT

pico print
foto service

Kom & Profiteer ervan!

organiseerde Casino-ZVM een gezellige receptie waarbij de 100 aanwezigen zich te goed konden doen aan de
nieuwe haring. Door de afgevaardigde van Casino-ZVM de heer Cappel,
werd gememoreerd dat de afdeling
tennis van de handbalvereniging pas
twee jaar bestaat en dat nu al blijkt
zich een naam verworven te hebben
in Zandvoort. Vorig jaar gestart met
Ter gelegenheid van die opening 36 lessers, terwijl nu al 90 liefheb-

ZANDVOORT - Vorige week
woendag werd het tennisseizoen van Casino-Zandvoörtmeeuwen Handbal officieel geopend. Het was de voorzitter
van de tennisclub Zandvoort
Jur van der Lip die op ludieke
wijze de openingshandeling
verrichtte.

Zo leek in poule l A Raco ongenaakbaar maar
Pim Janssen haalde verrassend met 3-1 uit en
voegde zich weer bij de kanshebbers. Raco blijft
overigens de favoriet van deze afdeling. Play In
behaald een zwaar bevochten overwinning op
Borher BV (4-3) en heeft kans op een plaats bij de
eerste twee.

PRODUKTIEMEDEWERKERS/

bankstel
3- en 2-zits
+ fauteuil,
beige wollen velours
bekleding, 3 jr oud,

Holland Casino en Big Mouse zich verzekerd in
de tweede klasse A. Holland Casino is door een 26 overwinning op Kroon Vis niet meer in te halen
en Big Mouse sabelde Studio aan Zee neer met 143. In poule 2 B behaalde Auto Versteege een
belangrijke overwinning op Radio Stiphout, 6-3.
Door die overwinning is Auto Versteege zeker
van plaatsing en moet Radio Stiphout alleen REA
nog van zich afhouden.
De spanning bij de veteranen is erg groot. Het
lijkt er op dat Banana's en Jaap Bloem Classics
op gelijke hoogte gaan eindigen waardoor het
doelsaldo belangrijk wordt. Beide teams hebben
negen punten en moeten nog éénmaal in het
strijdperk. Café de Kater vet. werd kansloos door
een 5-3 nederlaag tegen Jaap Bloem Classics. In
de recreanten-afdeling was Laska op weg naar de
titel maar door een zeer verrassende nederlaag
tegen Reproproof (2-0), heeft Bluijs Nederland
weer de beste papieren. Bluijs en Laska moeten
nog tegen elkaar dus van alles is mogelijk. En dan
bestaat er ook nog de kans dat Bakkerij Paap
van
r
het tweegevecht kan profiteren.

bers bezig zijn het tennis onder de
knie te knjen. Dit is mogelijk mede
door de inzet van de heer Methorst,
WD-raadslid, die de lessen op zijn
eigen, gezellige wijze verzorgt. Dat
de voorzitter van de tennisclub de
opening wilde verrichten vond men
een hele eer. „Het toont aan dat wij
als verenigingen naast elkaar staan
en zeker niet eikaars concurrenten
zijn. Wij kunnen elkaar aanvullen

en les geven aan mensen die de tenmsclub door tijdgebrek niet meer
kan plaatsen," aldus Cappel
De heer Van der Lip vond het een
loffelijk streven van de handbalveremgmg dat zij de jeugd vanaf zes jaar
les ging geven. Ook had hij in de
middag een groep ouderen bezig gezien waarvan hij had gedacht dat
deze nooit meer aan het sporten zou
den gaan. Het enthousiasme van
deze mensen had hem zeer verrast
Wel sprak hij de wens uit dat de
handbalvereniging jeugdige talen
ten die zich aandienen, door te sturen naar de tennisclub. Iets dat Cappel graag toezegde.

Programma
Donderdag: 18.45 uur Turn Tum-Luiten bv,
19.30 uur Zandvoort Centrum vet.-Nihot vet.,
20.15 uur Bakkerij Paap-Lippies Boys, 21.00 uur
REA-Café Neuf, 21.45 uur Sensemüla-Otte
Eagles, 22.30 uur Café de Kater-Raco.
Vrijdag: 18.45 uur Bad Zuid-Radio Stiphout,
19.30 uur Banana's-Imex, 20.15 uur Holland Casino-Big Mouse, 21.00 uur Bluijs-Laska, 21.45 uur
HB Beveiliging-Zandvoort Centrum, 22.30 uur
Klikspaan-Play In, 23.15 uur Borher-Raco.
Dinsdag: 18.45 uur Auto Versteege-Trefpunt 8,
19.30 uur Plavuizen-Otte Eagles, 20.15 uur Kroon
Vis-Snackbar Henri, 21.00 uur Luiten bv-Studio
aan Zee, 21.45 uur Cor Smit-Texlite, 22.30 uur
Jaap Bloem Sport-Play In.
Woensdag: 18.45 uur Lammers Boys-Reproproof, 19.30 uur Pim Janssen Olds-Zandvoort Centrum vet., 20.15 uur Imex-Jaap Bloem Clasics,
21.00 uur Big Mouse-DVS Borher, 21.45 uur Pim
Janssen Sport-Borher BV, 22.30 uur Zandvoort
Centrum-Reprox Maritiem.

Door het m gebruik stellen van
een ballenkanon opende Van der Lip
het tennisseizoen bij de handbalverenigmg. Daarna was nog een perfecte demonstratiewedstrijd te zien, gegeven door twee topspelers van de
Zandvoortse Tennisclub De lessers
die de bal, afgevuurd door het tenniskanon, konden slaan over het net
kwamen in het bezit van een blik
ballen.
Mocht er interesse zijn m het volgen van tennislessen of wil men vry
tennissen op de hardcord banen m
het binnencircuit, dan dient contact
opgenomen te worden met Rmie
Cappel, telefoon 18269 of Gerard Seders, telefoon 18451. Deze heren
kunnen alles vertellen over de moge
lijkheden bij de tennisafdelmg Casino-ZVM Handbal.

- Restaurant

Sensationele LEEGVERKOOP
in het

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280
GEVRAAGD VOOR DIRECT
(voor het seizoen):

TRUIENPARADIJS

KOK M/V
plm. 20 jaar met enige ervaring

1 UMI DAMES- EN HEREN ZOMERTRUIEN

in 12 kleuren.

Winkel waarde ƒ89,-

Paradijsprïjs

2 TRAININGSPAKKEN
Winkelwaarde ƒ139,-

óók met WK opdruk

Paradijsprijs

Winkelwaarde ƒ 79,-

5 VELE KLEUREN POLO'S
6 SWEATSHIRTS
Winkelwaarde ƒ 59,-

J

B KEUKENHULP
voor alle voorkomende keukenwerkzaamheden (geen afwas).
Geen ervaring vereist.

Ööf

Paradijsprijs

3 T-SHIRTS 100% KATOEN
4 BADJASSEN

r QQ

Ideale baan voor schoolverlater/scholier. Min. leeftijd 16 jaar.

Paradijsprïjs

ƒ1950
Tel. 020-838883 en
02507-19154.

foto Bram Sti.nen

Casino-ZVM handbal start tennisseizoen

ZANDVOORT - Het Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi nadert het einde
en de eerste beslissingen zijn dan ook al
gevallen. Vooral in de tweede divisie zijn
er teams die zich geplaatst hebben voor de
kruisfinales. Ook zijn er nog elke dag wel
verrassende uitslagen te noteren.

T.b.v. de Losse Verkoop organisatie van het
Oplagebedrijf van Perscombinatie
(Uitgeefster van Het Parool, Trouw, de
Volkskrant) vragen wij enige goed
gemotiveerde

ADVOCATEN EN PROCUREURS

• De eerste leerlingen met leraar Methorst en Van der Lip om het batlenkanon.

ZVM-zaalvoetbaltoernooi in beslissende fase

HOGE BIJVERDIENSTE AANGEBODEN»!

INGWERSEN &
HELMIG

wacht te slepen. Coach Willem van
de Sloot, van het Zandvoortse team,
zal het nog zonder collega Paul van
Riemsdijk moeten doen, die nog
steeds niet hersteld is van een dubbel-sleutelbeenbreuk. Zijn plaats
wordt op deze dag waarschijnlijk ingenomen door Ingeborg Cleeren van
Terrasvogels. Cleeren is geen onbekende bij de Zandvoortse jeugd,
want zij was net als Willy Rietman
vorig jaar één van de gasttrainsters
tijdens een speciale zomertraining.
Naast de 26 softbalwedstrijden zullen er ook nog waterbakken races
plaatsvinden en er wordt een grote
jeugdloterij georganiseerd waarvan
de hoofdprijs bestaat uit een draagbare soundmachine met CD-speler.
Dit grote jeugdevenement is mogelijk gemaakt door de steun van
vele Zandvoortse ondernemers
waarvan Fam. W. Bluijs (Bloemen),
Foto-Boomgaard, Aart Veer, Louis
Rijnders, Nederlof Repor, Hema en
V.d. Heuvel assurantiën zeker genoemd mogen worden.

Sollicitaties telefonisch vragen naar de
heer Beerepoot.

f

9,

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothatrade!

DE VRIES

f
f 19,95

f

Wij zijn geopend: maandag, woensdag, donderdag van 13.00 u tot 18.00 u.
Vrijdag en zaterdag: de hele dag.

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
- inclusief stof

Rest.
De Pinguin
Passage 46-48
zoekt v.h. seizoen

medewerker/sters
Leeft. 17 tot 23 jr
Int.: de heer Fitters
Tel. 19213

Ingang van het

TRUIENPARADIJS

velours
overgordijnen • van
/ 39.95 voor ƒ 9.95 P- "W.
Vitrage en alle soorten model- :
gordijnen v.». ƒ 5.95 per meter.
nakt' 1000 vers

i

naast Bakkerij Heiligers,
Zandvoortselaan 355, 2116 EN Bentveld. Tel. 023-241967

f
ƒ 9.95.

van ƒ 69.

Wi| stofferen alle soor-

WAARBORGGARANTIE
Gordijnenfroothandel

DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 - A'dam
tel. 020-220911.

• .-.," -••:.!• . ~ : - , ' • • • •T'OSM'SSjjSIS^S
Showroom atelier .fabrikaiefel
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86

BOVAG-dealers

:<t VAG DEALERS

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen
ree i eigen risico
geen uitsluitmge
g\,on kilometerbeperking
geen bep bepalmge
onruilgarantie
aanvullende gar mogelij
PEUGEOT
205 GE beige 5 drs zuinig
67000 km
205 GL Magnum a grijs met 1 1 motor 5 bak 11 000 km
205 GR blauw met l 3 motor 5 bak, 5 drs 50 000 km
205 GR diesel d blauw 5 drs 5 versn b 1 1865000 km
205 GT blauw met 75 PK 1 4 motor, 5 bak 32 000 km
T05 GTI 115 PK zwart open dak
25000 km
'05 XE Accent bordeaux 1 1 motor 3 drs 49000 km
205 XL diesel wit 1 8 motor zuinig 1 18 105000 km
205 XL diesel rood nw prijs ƒ26000
15000 km
205 XR rooa 1 4 motor 65 PK, 3 drs
49000 km
205 XR Cachet d grijs 1 4 motor, 60 PK 3 drs 30 000 krn
205 XR diesel blauw 3 drs 5 bak, 1 8 motor70 000 km
J)5 XT rood met veel accessoires 75 PK 66 000 km
205 junior d blauw zuinig, 3 drs 1 16
50000 km
305 GR grijs met ruime Sedan 1 6, 80 PK 76000 km
309 GL Profil wit zuinig ruim 5 drs 1 3,65 PK34 000 km
309 GR 1 6 wit met trekhaak 5 drs 75 PK 110 000 km
309 XE Score scherpe pr 3 drs 13 65 PK23000 km
405 GL 1 4 beige ruim veel extra s 4 drs 38000 km
405 GR 1 6 wit open dak
40 000 km
405 GR 1 9 beige met open dak stuurbekr 25000 km
505 Select rood met goede trekker car 201110 000 km

0384
028
02 8
04
01
108
01
068
078
04-8
06 8
12 8
03 8
108
038
03 8
028
118
01 8.
04 8i
01 8<
03 85

DIVERSE MERKEN
r at Panda 750 CL wit, 1 000 cc motor zuinig 38 000 02-8i
ford Scorpio 2 O CL blauw 5 drs, 5 bak
82000 km 11
Renault9GTXLPG,rood zuinig,4drs,5 bak105000km 0886
Renault Trafic LPG bestel 1200 kg laadverm 75 000 km 03 8'
Seat Ibiza 1 5 GLX wit, veel ace , sportief 20000 km 01 8J
Volvo 740 GL gr met ruime auto veel extra'sl 10 000 km 06 86
WESTELIJK HALFROND Amstelveen - Tel 020 455451

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraac
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt)
Tel 020799100 Werkplaats Minervalaan 85, tel 02071358

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

Business fin. lease
Saratoga 2 5i M/T
ƒ 825 p m
Voyager 2 5i M/T
ƒ 816 p m
Alle modellen uit voorraad leverbaar
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
van 36 maanden en excl w v o

Chrysler leasen?
Even Haarlem bellen
Lease Infolijn
* 23-264000 *
P KRUGERKADE 10

Automobielbedrijf
VOLVO
B.V
AMSTERDAM Meidoorn
Al 23 jaar uw betrouwbare
RENAULT DEALER
Occasions
TOP OCCASIONS
GROOTSTE STAD
is
GROOTSTE KEUZE
Alle types voorradig
met echte km -standen
mcl 3 of 12 maanden
garantie

Kollenbergweg 13
Amsterdam-zuidoost

020-966811
SUBARU DEALER biedt aan
Justy GL 4d
km 50 000 '88
Justy Autom
km 23000 '88
16 L
km 55 000 '88
1 8 4WD
km 20 000 '89
Jumbo SDX
km 30 000 '88
OVERIGE MERKEN
Opel Asc 16S km 40 000'87
Opel Asc 20 km 40 000 '86
Merc19025D km 96 000'86
Autobedrijf Alex van Uden
Marconistraat 22
2181 AK Hillegom
Tel 0252015278

ZANDERS
HONDA HAARLEM
CMC 1 3 L blauw 83 ƒ 5 950
CMC 1 5 S blauw '84 ƒ 9 750
CMC 1 3 L zilver 86 ƒ 13900
CMC 1 3 L beige 87 ƒ 15 950
CMC 1 3 L wit
87 ƒ 15500
Civic 14 GL rood 88 ƒ 19950
CMC 14 GLX bl 88 ƒ20950
Shuttle autom wit 88 ƒ 20 950
Intrega EX blauw 87 ƒ 19950
Accord 20 IEX grijs 87 ƒ 24 950
p
relude 18 EX bl 84 ƒ 14950
Bluebird 20 autom 84 ƒ 8950
Mazda 626 glx
81 ƒ 1 950
Escord ,6 rood
85 ƒ11950
Corado G 60 rood 89 ƒ 59 900
Legend 2 51 sedan 88 ƒ 44 950

R 5TL, rood
'87 1275C
R SSL, rood
88 13250
R 5TR, wit
'88 13 900
R 11TL, 5d, rood '85 10500
R 11 TL, 3d, zilver '85 9250
R 21 GTS, wit,
'8614000
R 21 Nev GTD, bl '88 29 700
R 25 V6 mj, zilver 86 22 500
R Expr 1 1 best, wit '87 8 900
Mits Lancer 1 3GL, '89 17 900
Ascona 1 8i aut, bl 86 12750
Otr BX 19TRS, rood 88 17 900
OP ALLE AUTO'S v a ƒ 7500
en MAX 5 JAAR OUD heeft u
1 JAAR RENAULT
TOPOCCASION GARANTIE
Jan van Gentstraat 164, Badhoevedorp Tel 02968-94200

BMW

IX 1 6 TRi, LPG, 2 '87, BX 1 4,
! 87 BX 1 4 E LPG, 2- 88 BX
4 RE, 9 '86 Berebeit, Amstel
lijk 25, 020 6627777
k
Citroen
Axel
1986,
2 000 km, APK 3/91, ƒ3000
20 990384
k Citroen AX 10E, sept 88,
44000 km, kleur tropical blue,
10000 Tel 020248319

BMW 315 83 wit 72000 km ,
apk 91 i z g st van part.
ƒ6950 Tel 0250333140
BMW 315 febr 1982, blauw
APK t m mei 1991 ƒ5950
Fiat Oskam Nijverheidsstr 5
Hoofddorp 02503 16310
BMW 520 l b j 1988 76000
km lichtmet velgen cirrus
b'auw ƒ49500 BTW fakt
',ooe!nk 0297561961

Saab
SAAB SERVICE MOLENAAR
rep , onderh , APK, LPG,
alarm
etc
BOVAG LID
HOOFDDORP, 02503 14097

Seat

autolak

HEERE B.V.

VOORJAARSAKTIE
GRATIS PAKKET t w v ƒ 1000
op alle nieuwe MINI Jumbo's
Alle kleuren en types uit
voorraad leverbaar
Reeds v a ƒ 250,- p mnd
Zonder aanbetaling rijdt u bij
ons in een nieuwe MINI Jumbo
Blasiusstraat 13-19, tel
020-719154/6622204

Skoda

Daihatsu

Volvo

De enige off SUBARU DEA- T k Volvo 244 80 gr, l p g , pr
LER + occ voor Purmerend staat, nwe banden, apk Tel
e o Tuijp b v West-Beemster, 020 6654055 of 02908 1298
02999-278, Jisperweg 39 40*
Volvo 66L, 1978, APK 12/90,
techn
goed onderhouden
020-261991 van 9-17 uur, ƒ 650

SEAT-DEALER biedt aan
Kadett Combi 1200, bijna '84,
APK 5'91, bruin met Een Ibiza 1 2 XL km 9 900 4-89
plaatje ƒ 4750 Tel 020-132857 Ibiza 15 XL km 10000 11-89
ALLE KLEUREN
MOOY EN ZOON
Fiat Panda, zeer mooi, roestvn
Kadett
16 S Berlma, bijna '84 Malaga 1 2 GL km 30 000 3-88
OOK
IN
SPUITBUSSEN
Croma 20, 5 drs, 3'87 Seat 41 000 km, 1984, APK 5 '91
v.h Museum autooeanjven
APK
4-91,
3-drs,
groen
met
otto
neuwenhuiten
bv
Marbella GL (Panda), 6 '88 Be- ƒ3900 075-355910
Automobielbednjf H Koot
glazen draaidak, 5 versn
off dealer A'dam-A'veen e o
Overtoom 515. Amsterdam
rebeit, Amsteldijk 25, 020
Meerlaan 108
85 000
km , ƒ 5750
Tel
Fiat Ritmo b j '80 rood in ree
Voor nieuw en gebruikt
„
(020) 12 96 04
6627777
2181 BV Hillegom
staat moet APK gek vrpr
020 132857
T k 127, 1050 bj 85, wit, apk ƒ600 Tel 0206612039
Ruysdaelkade 75. A dam-O.Z.
Tel 0252015685
Corsa! 2S, 2-'85/ 10500 Cor- Kadett Combi m '82, APK
47 000 km, ƒ 4550, goede auto
Info: 020-6623167732853
sa
12S,
6'83,
ƒ6750
Kadett
Fiat
Uno
55
S
'84,
wit,
5
versn
4-'91,
3drs,
rood,
nwe
rem
Tel 0250331422
APK nieuw, pr ƒ3600 Tel 1 3LS, LPG 10 85 (m lichte men, ƒ2275 Tel 020132857
T k Fiat Panda 750 CL, '89, 075158811/166143
besch)/8250, Kadett 123,5Adverteren m
8000 km, Prijs ƒ9750 Tel
Van 1e eig , pracht Skoda, 120
82, ƒ 4950 Kadett 1 3S Luxus
„SHOWROOM"
02979 84360
LS, 2/87, ƒ5450,-, 49000 km,
5 drs, 4-82 ƒ 5500 Kadett 1 6D
FAX 020-6656321
APK 5/91 020 968216
stat, 8'83 ƒ4250 Ascona Peugeot 205 XL, bj '85, rood,
T k a Rat Ritmo '84, APK, aug
'90,
garage
onderhouden Daihatsu Cuore 850 TS, 3 '89 16S, 6-82 ƒ 4950 Rekord 2 OS div extra s, 5 versn , pr ƒ 9000
aut,' LPG,
7-83 Tel 029634298
ƒ4000 Tel 020978014
wit, 9500 km, radio/cass Vr pr Berlma
mod '84 (m lichte besch )
ƒ11000, 020-114622
ƒ5250 Berebeit, Amsteldijk 25, Peugeot 305 GR, '84 4250,Zeilemakér Landsmeer Suzuki-dealer
Nwe banden, uitl, radio, APK
020-6627777
voor A'dam Noord e o
11/90 020-968216
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
Opel Kadett 12 S Bj 82, blauw
FORD SIERRA Combi 23 D met APK nov '90, Nwe ban- Peugeot 504, break, aut, apk
tot mei '91, ƒ3000 Wester
'87, trekhaak, 90000 km, div den/3900 029033118
Diverse Alto's
doksdijk 19 F of 17 hs A'dam
opties Autobedrijf Jan Wals
Bouwjaren '84 t/m '88
Suzuki Alto, rood 25000 km
T k OPEL Ascona 1900, m 79
GA en GL, 3- en 5 drs uitv
Tel 029021697
i z g s t , b j 1988, ƒ10500
met LPG, APK tot juni '91 Tel T k gevr Peugeots 504, 505, Off Sub dealer Wim v Aalst, Tel 075-216882
sloopschade etc Vlotte afhd
Ford Fiesta S 1100,1-1987 rood tijd kant uren 020836329
Bozenhoven
119,
Mijdrecht
4 CIL 6 CIL 5 BAK LPG
KEIMPE CARS 020 244255
APK mei 1991, ƒ13950
Suzuki Swift GS 1300 (nieuw
Tel 0297984866
AUTOMAAT 1986 t/m 1989 Fiat Oskam, Nijverheidsstr 5 T k weg auto v d zaak OPEL
model) mei '89, wit, 9 000 km
Kadett 13 club, bj '87, 53700 ZUIDWIJK - Minervalaan 86, Suzuki Alto GL, '88, 17000km, mcl radio cass Vr pr ƒ 17 400
Prijzen ƒ16700 t/m ƒ44600 Hoofddorp 02503 16310
km, blauwmet + trekh + rad /- bij het Olympisch stadion Ver- ƒ12950 AUTORIJP
Info 0297566720
Ford ORION 1,6L Diesel, '85, cass + alarm, vraaoprys koop nw en gebr Peugeots
Officieel Ford-Deaier
Tel 02997-3709
ƒ13850 Tel 020823785, na Ook inkoop Tel 0206629517
v KALMTHOUT & v NIEL BV 1e eig, APK tot 6-91, ƒ9100,
1900 uur of 020865895, 900Marktplein 11-29, Hoofddorp 029084408, na 18u
IKUPERUS PEUGEOT
Inl tel 0250313441
Ford Escort m '82, APK 4-'91 1800 uur
1200 m2 SHOWROOM
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
Opel Kadett Hatchback '82, LPG en benz, bestel model,
-Noord
NIEUW EN GEBRUIKT
kent,
ƒ 2775
Tel
iroen, APK Autobedr J Wals, geel
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z Tel 020-763829
Schaafstraat
24,
A'dam
N
020 132857
2902-1697
Amsterdam Noord - Hamerstr3-15 Tel 020360401
d Madeweg 1. 020-6683311
Tel 020-361153
Sierra 20 CL, met grijs, 5 Taunus20 l juli'81, apk 4'91,
Naasl Meirostal D drecht
T k Toyota Starlet Bouwj '80
Toyota Starlet 1 2 de luxe '81,
deurs, bj 7-'88, 49000 km, st ML getect, brede mich B vr
Zeilemaker-Opel
APK maart '91 Prijs ƒ2500
sp
velg
,
br
banden,
in
g
st
pr ƒ2600 020-6611968
ƒ19950,- Tel 0299033185
INRUILWAGENS
Tel 020-173869
Pr ƒ3500 Tel 075-213839
Constant keuze uit 100 auto's
TOYOTA DE GRAAF
Toyota Tercel 1 3 XG, 1984, 3
Burg D Kooimanweg 7,
nieuw + gebruikt
drs, apk 8'90, pr ƒ6250 Tel
Purmerend 0299022551
T k Porsche 924, bj '78
Condensatorweg 44
02979
87290
HONDA-DEALER biedt aan
Puntgaaf
Vrpr
ƒ13500
Honda Civic 1 3 L, b j 6'83,
A'dam-SIdijk mfo-865511
74 400 km, bl met geen roest, Opel Ascona 1 6, 4 drs, aut, Tel 02990-33606
Accord 2 Oi EX km 58 000 2-87 APK, ƒ4450, 0206643667
'82, 43000 km, ƒ8950
Accord20EXkm 760004-87
AUTORIJP 02997-3709
Accord 2 O EX(lpg)79 000 7-86 Honda Civic, luxe, 5 drs , 5 bak OPEL ASCONA 1 9 N, rood,
m
'81,
APK
5-'91,
pracht
auto,
Div VW Kevers 1200, 1300, VW Golf 1 6 D, 5-versn , eind
Prelude 1 8 EX km 99 000 2-86
LPG, 4-drs 09'81, ƒ3250 Au1303, 1303 S Alle in nieuw- 1984, nw mod , kl quartz me:ivic 1 4 GLX 4drs 58 000 5-88 ƒ2375 Tel 020-163260
tobednjf Jan Wals 02902-1697 5 autom sept'87 blauw/grijs staat Ruska Automobielen BV, tallic, nieuwe banden, APK, ra:ivic CRX 14 000 7-89
Honda Qumtet bj '81, APK
met 140000km Halve prijs Lauriergracht 115-127, A'dam dio, trekhaak, eerste eigenaar,
verlopen,
koppeling
slipt, OPEL ASCONA 2 LS, 2 drs b j ƒ11900 Tel 02940-12766
uitst onderh auto, vraagprijs
'79, ƒ 1500 APK gekeurd AuAutomobielbednjf H Koot
Golf '80, APK gek ƒ 1750
ƒ1250 Tel 020312567.
ƒ8500,- Tel 03402-38328
RENAULT 11 TL, mei '84,5-drs, Tel 020-169434
tobedr J Wals, 02902-1697
Meerlaan 108
APK mei-'91, i p st vraagprijs
VW Golf Diesel, april 1983,
2181 BV Hillegom
OPEL CORSA 12 S VAN, 12- ƒ4950 Tel 020-798728
Hyundai
l v m overlijden Volkswagen, groen, APK mei 1991, ƒ6950.
Tel 02520-15685
'87, 11 000 km, met zijruiten,
Golf GT 4, 1 8L, rood, nov '87, Fiat Oskam, Nijverheidsstr 5
Renault 18, 4 drs , bj '81, APK kmst 18000, vrpr ƒ25000
k mooie Honda Prelude EX,
CAG - HYUNDAI ƒ8000 Tel 02972-4441
Hoofddorp 02503-16310
gek t/m 4-4-1991, rijdt 100%
nj, bj 09'86, mcl stuurbekr, 5
Opel Manta Berlmetta 1900, prima, ƒ2100 Tel 020-945313 Tel 020475080
Postjeskade 23-25
VW Golf GLD Diesel, APK gek ,
'ersn , sportief, prijs ƒ17500
aut '74, i z g st Vraagprijs
A'dam-W Info 020-121666
VW Polo CL, model Shopper, heel erg mooi m '80 Vr pr
32975 68543
RENAULT AMSTERDAM
ƒ2650 Tel 02979-82076
'83, 3-drs, APK '91, 1e eig in ƒ2450 020-314882
HYUNDAI Service Dealer
Top occasions met 1 jaar
Adverteren in
nwst,/3975 Tel. 020-132857
Opel Rekord 19N, LPG, tr hk ,
Auto Centrum Duivendrecht
garantie
VW kever Cabrio speedster,
„SHOWROOM"
APK gek t/m '91, schadevrij,
Passat LD model '82, APK 5 '76, APK 9 '90, i z g st Pr
Industneweg 27 020995176
Wibautstraat 224 '
Tel 020-6658686
vrpr ƒ1700 02972-1272
'91
Mooie
auto,
4-drs
,
grote
020-561 96 11
ƒ11000 020-247287
Opelcentrum Geldrop heeft 70 T k Renault 5, bijna '82, klep ƒ2975 Tel 020-132857
ANWB gekeurde occasions i z g st, APK 12e mnd, Vr pr T k Volkswagen Derby, b j '81, Blauwe VW Jetta, juli 1985,
Emopad 43, Geldrop Zien is
APK tot 10/3-'91 Vr pr ƒ 1300,- 62000 km, 1 jr APK, goede
f 1250 Tel 020 182163
staat, ƒ11000 020-979607
Isuzu Troper Turbo Diesel, geel kopen, info 040-862483
Tel 02505-1789
-Noord
kenteken,
'85
AUTORIJP
Schaafstraat 24, A'dam N
02997-3709
Tel 020-361153

Peugeot

Suzuki

Ford

20 x

Scorpio

Toyota

Accessoires en
onderdelen
APK „NOORD"
continu autokeuring, geen af
spraken, geen reparaties, ƒ 75,
all in Let op het juiste adres
Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
A'dam Noord Tel 020-362690

VOLVO-DEALER BIEDT AAN
740 GL, Diesel
1987/'88 AUTO ELEKTRA HECHRI BV
740 GL .
10-1987 Klaar terwijl u wacht Ruilstar
740 Turbo
.
.
10-1986 ters en dynamo's Erkend
740 GL, LPG
. 1986 inbouwbedrijf van TBBS/TNO
240 GL
.1987 goedgekeurde
autobeveili
Valkenbur
240 GL, LPG
1986 gingssystemen
245 stat Diesel,
1987
gerstr. 134 Tel 020-240748
480 ES
1986/'87
Autoshop J Schievink, Rozen
340 1 7, 4x
1986/'88 gracht 69-71-73, A'dam. Tel
340 Schakel, 6x, 1 4 1983/'S8 020- 234986 Accu's, impenals,
340 automaat, 8x
1985/'88 ladder- & fietsdragers Thule
360, 4x
.1986/'87 dakdragers voor dakgootloze
365 GLT
10-1986 auto's Grote sorting onderde
len, gereedschappen & autolak

Van Vloten
Amsterdam
uw
Volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
020-369222
Ook voor leasing

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
rnerken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Lid Nevar
Adverteren in „Showroom"
Tel 020 - 6658686
FAX 020 - 665 63 21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Service en reparatie
AUTOBEDRIJF VROEGOP
reparatie alle merken APK keuringen
Geinwijk 100 (m de parkeergarage)
TEL 020-6001115 AMSTERDAM-ZUIDOOST
APK LASWERK en reparatie
Keuring klaarmaken
leder
merk auto Vooraf prijsopgave
Autobedrijf BEEN, Aalsmeerderdijk 386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt mcl.
APK en leen auto ƒ 299,Geldig voor 90% alle merken
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020-995176

APK keuring geen afspraak,
BLOKSMA
RADIATEUREN- klaar terwijl u wacht Ook repaGar
warmtewisselaars, Kapoeas- raties en onderhoud
West-Center 122476
weg 17, A'dam, 020 148385
APK KEURINGSSTATION
Garage ROBE, gespec. in remKeuren zonder afspraak
men en fricties Comeniusstr
Feenstra & Jimmmk
455, 020 177388 Lid BOVAG
Asterweg 24A A'dam 364702

Porsche

Honda

Volkswagen

Renault

Isuzu

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

Jeeps/
Terreinwagens
Strandspektakel Den Helder
23/7 Inschr 4x4 Dutch
Off Road ass 020 155347

WESTDORP
Altijd grote voorraad nieuwe en
jonge LADA'S, met Bovag
garantie en APK keuring, 100%
financiering, va ƒ 250 p m
NIEUWE LADA 2105 1 2 ƒ 9 995
NIEUWE SAMARA 1 1 ƒ 13995
OCCASION VAN DEZE WEEK
SAMARA 13 mei '88 ƒ10500
Adres verkoop
Adm de Ruyterweg 398,
A'dam, tel 020-825983

LADA WETTER

Mazda

Citroen

020-929548

Rover uw dealer, ook 800 De
nieuwe 200 nu aanwezig Gar
Boom Aalsmeer 02977-25667

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v d Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 0206686146

Opel

Fiat 127, m '81, APK 3-'91
keurige auto, ƒ1175
Tel 075-218890 na 1700 uur

Wie verstandig is, komt zeker AANBIEDING DEZE WEEK
bij ons kijken naar een goede ada 2105 1 5 GL'87 ƒ 7250
gebruikte auto met
100% LEEUWEKEUR garantie amara 1 3
'87 ƒ10250
en sublieme service sinds 1930 amara 1 -3
'86 ƒ 8 250
BIJVOORBEELD
ada 1200 S
'85 ƒ 3750
Peugeot 205 v a ƒ8 750
ada 2105 13
'86 ƒ 6000
Peugeot 309 va ƒ 13775
ada 2105 12
'86 ƒ 5 750
Peugeot 505 GL Break met
tenault Expresse 1 1, 32000
LPG onderbouw zeer mooi
m, gnjskent
87 ƒ10250
'87 ƒ18750
Zwanenburgerdijk 503
Lancia
MAAR OOK
Zwanenburg Tel 02907 6572
Golf C, 84, blauw metallic of
k Lada 1200, 5/87, 4950,, Lancia Delta 1500, 2-1982
een Rat Uno 60 diesel en nog
)RG 23000 km APK 5/91 In blauw, APKfebr 1991, ƒ3950
vele anderen
Fiat Oskam, Nijverheidsstr 5
erf staat 020968216
Rnac -inruil mogelijk
Hoofddorp 02503 16310
De koffie staat klaar
GARAGE COBUSSEN
Baarsjesweg 249 253
amsterdam Tel 020 121824
Vlazda 626 coupe, 5 '81, APK Mazda 323 bj '82, in pr st, APK
2e mnd '90, LPG, 5 bak gek, ƒ2950, na 1800 u
Tel 020-868919/141396
Austin
1975 Tel 020-132857

Tel 023-319349.

Lmnaeuskade 5 7
1098 BC Amsterdam

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

Subaru

Lada

COBUSSEN Amsterdam
PEUGEOT-DEALER

BIJNA MEUW CMC 1 5 l
3 drs 1990 1200 km
Delitstraat 34 Julianalaan 295 Off AUSTIN DEALER Pim v
Haarlem
^ootselaar - staat altijd voor u
klaar1 - Rhôneweg 4042 Adam SI Dijk- Info- 131375
HAGENAAR FSO A DAM
4 x FSO Prima v a 1988 prijs
j a ƒ 8 800 Skoda Rapid
(oupe 87 ƒ8500 Lada 2107 Jitroen GSA BREAK 85 m
16 88 ƒ 9 500 Lada Samara -PG sinds dec '89 (nog garan
ie) 75000 km roestvrij, perfec
13 87 ƒ 8 250 Citroen
e staat Trekh Rekeningen ter
Visa 87 ƒ8500
nzage Keuring toegestaan,
SCHINKELKADE 26 29
Amsterdam Tel 020713457 prijs ƒ5700 Tel 029633220

Meer Garage

Fiat

LADA-BONTEKOE
biedt aan APK gekeurd
Jaguar/Daimler
1200 S
'88 ƒ 6 750
2105 13
'86 ƒ5250
2105 Combi
'86 ƒ 6 750 aguar 4 2 XJ6 4-'83 APK tot 42105 Combi
'87 ƒ 8 750 91 75 000 km Gar gest zeer
Samara 13
87 ƒ 8 750 mooi ƒ 18 500 bl met + led
2 x Lada '84 per stuk ƒ 2500 bekl Tel 01899-26008
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
TEL 020-992865

Austm 30 jaar dealer Gar
Boom Aalsmeer, 02977 25667

Lada

IN AMSTERDAM
«» EN OMGEVING.

Rover

ingdijk
to verhuur
o a 2 CVs, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl BTW
Tel 020932750
S Stevmstraat 12a Adam

vlazda 626 1 6 LX coupe, wit
mei 87 Berebeit, Amsteldijk
25, 020 6627777
l v m overlijden
te koop van particulier

Mazda 626
Hatchback GLX 2 0 12 V,
bouwjaar juni 1989
steelgray metallic
stuurbekr, schuifVkanteldak
trekhaak, electr ramen
16000 km
NOG MET GARANTIE
In NIEUWSTAATIH
Nieuwprijs ƒ40800

Nu ƒ30000
Tel 03435 7545S

Mitsubishi
Mitsubishi Colt 1200 EL aug
1987 wit km 21300 Vr pr
/ 14 000 Tel 020314954

Mini
Te koop mini HLE autom b j
'83, 55000 km apk tot sept '90
pr ƒ3500 029843104

Mercedes Benz
Mercedes 250 stat, 80, als
nieuw ƒ 12 950 AUTORIJP
02997 3709

Nissan
Nissan Sunny Diesel, 5 drs HB
Jmdat ik in een lease auto ga Nw model '84, APK gek , mcl
|den moet ik, HELAAS, mijn
cleanbeurt ƒ4400 075701974

Nissan Sunny
1.4 LX

Bouwjaar mei 1989,
mcl gasinstallatie,
kleur rood,
kmst 30000
erkopen
Vraagprijs ƒ 18000
Telef 02995 3906
uebird 2 O SLX, HB, LPG, 1
8 Bluebird 20 LX, LPG, 10
7 Berebeit, Amsteldijk 25,
20 6627777

l w^m ^H ^B mum mm* mmi I^B ^H I^B m^ ^H B^ I^B H^ "^ ^^ ^^ "^ ^^ "^ ^m

Adverteren m SHOWROOM is de sfimste
manier om uw auto te verkopen en er
één cadeau tekrijgen.SHOWROOlV!fde autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

GOED VOOR EEN AUTO
ik wil mijn auto verkopen en ik wil er pok best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
i* onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaa'/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Stuur mij als cadeau het model nr.:
zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs
in. 6%
ex. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

Ja

•ëDl 1_

S2
3

Een auto cadeau!

6
7
8
9
10

Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
Startdatum*:
Telefoonnummer:

T k Nissan Cherry, m '81, nwe
APK, m nwst Vrpr ƒ 1450
Tel 020 182163
T k Nissan Sunny '83, i v m
auto v d zaak, apk 5-'91 met
Ipg en trekhaak en pioneer 2 x
20
Watt
installatie
Tel
0299071399, prijs ƒ 4750
• „SHOWROOM ,
de autorubnek
voor Amsterdam
en omgeving
Tel 0206658686

_

25,00
36,00
47,00
58,00

69,00
80,00

26,50

38,16
49,82
61,48
73,14
84,80

91,00

96,46

102,00

108,12

. * U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
. Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
afgeven bij het Parool, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam.
Af geven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54 - 56; Purmerend,
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

De autorubnek voor Amsterdam en omgeving
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GIGANTISCHE
VOORJAARSSHOW
FRED HEHL autobedrijven bv
Autofinanciering
en verzekering

Bedrijfsautos

Mitsubishi L 300 Diesel, jan
'80,6500 km, wit, ƒ 18.500 excl
Uw auto goedkoop verzekerd, BTW. AUTORIJP 02997-3709.
maar wel goed, dan belt u:
T.k. VW-LT 28 D verh./verl., wit
020-416607. CELIE alle verz.
als NIEUW, 123.000 km, bj. '85
Goedkope autoverz. met ter- Info 020-86.36.66
mijnbet. 100% autolenmg. Bel
of bezoek onze infowinkel De
Rijpgracht 2, A'dam
Tel. 020-869356. PWO Ass.

Auto's te koop
gevraagd

• Handelaar of particulier.
DE HOOGSTE PRIJS
Uw auto(s) aanbieden in
SHOWROOM" is dé manier. elk merk auto a contant rpel
vnjw.bewijs. Tel. 020-105478
Tel. 020-6658686.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant
met vnjwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
BIJ:
Inkoop auto's met RDW vrijw. É
contant, ook schade en defect
020-149352/108280.
niet duur!!!
Koop- of VERKOOPPLAN
- auto-ambulance
NENP Bel dan snel Nationale
-9-persoons bussen
Occasionlnn. 023-365206
250 luxe en bestelauto's
3
3
van 3 m t/m 38 m
020-794842, 020-908683.

Autoverhuur

Ouke Baas

Algemeen

Rijscholen

APK n

1e 10 lessen a ƒ25
KEURINGEN
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop!
ƒ63,50
overdag
020-853683 Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
s avonds
020-181775 Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
Purmerend
02990- 34768 KLAAR TERWIJL U WACHT
Zaandam
075-174996
LET OP! Autobedrijf
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
JOHAN BOOM
Gratis halen en brengen.
Zuiderakerweg 83, (oranje hek]
Tel. A'dam: 020-942145.
A'dam-Osdorp emdpnt bus 1£
Tel. 020-105478 /101021
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
zat. tot 17.00 uur.
Alle auto's APK, hoge inruil,
Autosloperij A. de Liede
financiering
mogelijk v.a.
Neem geen risico: orig.
ƒ 5000, 1 jaar volled. garantie.
PTT-vrijwaring RDW
Audi 80 Turbo Diesel, eind '86,
(s)loopauto's
ƒ 13.950. Opel Kadett 1.3 S, GT
HOOGSTE PRIJS
uitv., bj. '86, LPG, ƒ 12.950. VolTel. 020-198691
vo 240 GLE, bj. '83, plaatje,
Autosloperij
DE
ZOMBIE ƒ 8950. Lancia Bèta 2000 Cou
vraagt te koop: schadeauto's. pé, okt. '83, ƒ6950. Renault 5
Tevens verkoop van alle mer- GTL, m. '86, ƒ 8950. Renault 11
ken onderdelen. Gespeciali- TSE, m. '84, ƒ 5950. Seat Ibiza
seerd in verkoop van motoren, 1.2 GL Van, bj. '87, LPG,
nbouw mogelijk. Osdorperweg ƒ8950. Seat Marbella, bj. '87,
520 A, Amsterdam-Osdorp. ƒ6950. Mazda 626 HB, m. '84,
ƒ6950. Opel Rekord 2.0 S, m.
Tel. 020-107566.
'84, LPG, m nw.st., ƒ 6950. Peu
AUTOWRAKKEN tegen de geot 205 XE, m. '86, ƒ8950.
hoogste prijs voor de deur BMW 315, okt. '83, ƒ 5950. Opel
gehaald. Autosloperij Jan.
Kadett 1.3 S, bijna '82, LPG,
Tel. 020-361178 / 02907-6248. ƒ3950. VWGolf Diesel, m. '83,
Srote sortering ONDERDELEN ƒ4950. Citroen Visa GT, bj. '84,
van alle schade-auto's, alle ƒ4950. Ford Onon 1.3 GL, m.
merken, alle bouwjaren.
'84, ƒ6950. Honda Prelude
Ravenstijn, 02502-5435.
Aut., m. '80, ƒ 2450. en nog div.
Het HOOGSTE BOD'" Bel auto's v.a. ƒ 600 tot ƒ 15.000.
voor vrijblijvende prijsopgaaf. T.K. GEVRAAGD, auto, event.
Loop, sloop en schadeauto's iets opknappen of geen APK,
met vrijwaring. Tel. 020-754193. geen bezwaar. 020-182163.

Autosloperijen

Alfa 90 2.5 V6 mj. quadrofoglio oro. alle opties '89 ƒ22.950
Alfa 33 Quadrofoglio 1.7 Verde, zilver met
'88 ƒ 14.950
Alfa 33 1.7ie quadrofoglio verde magn.velg , verl. '90 ƒ22.950
Audi 100 CD 2.3 E, inj„ 138 pk, aut, zeer kompl.'86 ƒ 15.950
Audi 100 CC 2.3 E, champagne met., get.glas etc.'89 ƒ22.950
Audi 100 CD 2.3 E, LPG, petrol blauw metallic '85 ƒ 13.950
Audi 80 Diesel, ferr.rood, get.glas, zw. velours int.'88 ƒ24.950
Audi 80 Diesel rauchsilber met., alle opties . . . '88 ƒ24.950
Audi 80 coupé GT5E (quattromodel) zilver met. '84 ƒ 12.950
BMW 316 mj., 4-drs, get.gl., 5-bak, sch.dk., nw.m.'89 ƒ24.950
BMW 323i, alpina, 16 inch alpinavlgn., verl ,etc. '86 ƒ 19.950
BMW 524 TD Turbo Dies., aut., petr.bl.met., schf.dk.'88 ƒ24.950
BMW 524 Diesel, diamant zwart metallic, alle opties'88 ƒ 19.950
BMW 728i aut. zilver met, get.glas, Alpina vlgn .'84 ƒ 9.950
Citroen CX 2.5 GTI Turbo prestige, zeer compleet'87 ƒ22.950
Citroen CX 2 5 GTI Turbo, nw.mod., alle denkb. opt.'86 ƒ 15.950
Citroen CXi E Pallas miection, luxe uitv
'85 ƒ 6.950
Citroen CX 20 RE, LPG, nieuw model
'86 ƒ 9.950
Citroen BX 19 RD stationcar, Diesel, antraciet met.'87 ƒ 13.950
Citroen BX 19 GTi mj., zilver met., zeer kompleet '88 ƒ 19.950
Ford Scorpio 2000 GL, LPG, stuurbekr., schuifd. '88 ƒ21.950
Ford Scorpio 2000 GL, LPG, alle opties
'88 ƒ 19.950
Ford Scorpio 2000 CL automaat, LPG onderbouw'87 ƒ14950
Ford Sierra 1600 stat.car, blauw met
'84 ƒ 6.950
Ford Sierra 2000 CL 4-drs. Sedan, LPG, 5-bak . '89 ƒ 19.950
Ford Escort 1600 CL, 5-drs hatchback, LPG . . '88 ƒ 14.950
Ford Escort XR 3i inj., zwart, zeer compleet . . '86 ƒ 13.950
Ford Scorpio 2000GÜ mj., diam.zwart met., st.bekr '88 ƒ 22.950
Honda Prelude 20 iex, 4 wheel bestur., 16 klepper'89 ƒ29.950
Lancia Thema ie Turbo petrol met., alle opties
'87 ƒ 17.950
Lancia Ypsilon Y10 Turbo diam.zw.met., z. compl.'89 ƒ 14.950
Lincoln Mark VII, zilver met., pullman, alle opties '87 ƒ34.950
Mazda 626 2000 GLX, rauchsilb., alle opt., HB-uitv'89 ƒ 24.950
Mazda 626 1800 GLX, HB-uitv., ferranrood . . . '89 ƒ 22.950
Mazda 929 2.2 GLX aut., nwst.mod., alle opties ."88 ƒ23.950
Mercedes 500 SEC cabriolet, zwart, zw.leer, AMG'87 ƒ225.000
Mercedes 300 SE aut., diam.zw, airco, sch.dk, ABS'87 ƒ 46.950
Mercedes 300 E, zilv.met., zwrt.leer int., schuifd. '86 ƒ39.950
Mercedes 260 E, rauchsilb.met., beige pullman bekl. '88 ƒ 48.950
Mercedes 260 E, auberg.roodmet., r.pullm., schuifd.'88 ƒ 39.950
Mercedes 260 E, spierw., sportvlg., doorlock, ABS'86 ƒ32.950
Mercedes 300 Diesel, saffierbl. met., alle opt. . '86 ƒ34.950
Mercedes 190E2.6,6cyl., AMG, ABS, schuifd., verl.'88 ƒ 49.950
Mercedes 190 E inj.,AMG,impa!abr.met.,airco,16i.vl.'89 ƒ44.950
Mercedes 190, staalbl.met., get.glas, etc
'88 ƒ32.950
Mercedes 190 E inj., AMG verl., sprtvlg., doorlock'84 ƒ24.950
Mercedes 190 Diesel, ferr.rd., sprtvlg., schfd., 4hfst.'85 ƒ24.950
Nissan Bluebird 2000 SGL, nwst. mod., alle opties.'87 ƒ 10.950
Nissan Petrol, verl., 7 p., Diesel, rood, spec.velg. '83 ƒ24.950
Opel Omega 2000 inj. rookzilv.met., zeer compleet, .'89 ƒ 19.950
Opel Senator 2.5 E aut., CD uitgev., LPG mst., etc.'88 ƒ29.950
Opel Senator 2.5 E aut., CD uitgev., LPG inst, etc.'84 ƒ 9.950
Opel Kadett 16S Corsa-uitv., 1e eig., sch.d.,sp.vlgn.'83 ƒ 3.950
Opel Kadett 2.0 GSi inj., spierwit, Digital dashb. .'88 ƒ22.950
Opel Kadett 4-drs. 1600 inj., club uitv., LPG, etc. '89 ƒ 18.950
Peugeot 505 20 SX, petr.bauw met., alle opties, .'89 ƒ 17.950
Peugeot 505 GR 2.0 aut., zilv.met.; schuifdak, . .'88 ƒ 15.950
Pontiac Reno GT V6 inj. aut. si., 15.000km, . . .'89 ƒ371950
Renault 25 GTS aut. rosé met., alle opties . . . '87 ƒ 12.950
Renault 25 Turbo Diesel, spierw., get.glas, alle opt.'87 ƒ 17.950
Renault 25 GTD Diesel, petrolbl.met., stuurbekr. '89 ƒ 22.950
Renault 25 GTD Diesel, saffierbl.met., alle opties '88 ƒ 19.950
Renault Espace DX Turbo Desel, antraciet, 7 pers.'88 ƒ38.950
Saab 900 GLS, 4-drs Sedan, LPG, saffierbl.met. '86 ƒ 9.950
Toyota Canna II Diesel, 5-drs hatchback . . . . '89 ƒ17.950
Toyota Celica 1600 ST, antraciet, alle opties . . '87 ƒ 19.950
Volvo 245, VAN, stat., Dies., spierw., Chr.roofr., 5drs,.'85 ƒ 12.950
Volvo 765 GLE stat.car, diam.zw., leer int., z.compL'87 ƒ 34.950
Volvo 760 GLE aut., LPG, alle denkbare opties '83 ƒ 12.950

FRED HEHL autobedrijven bv
Kruisweg 1493

- Hoofddorp

Tel. 023 - 292 400
Donderdag en vrijdag koopavond

KIES VOO R KLASSE

^L AUTOBEDRIJF

LOKHORST
+ 150 automobielen in voorraad •

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD
Of het nu een waterpomp is of een
carburateur. Een krukas of een startmotor.
Een cilinderkop of een dynamo: één keer
gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Tenminste, als het een Ford is. Want de
Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange
garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen.
Deze unieke garantie geldt overigens
voor elke personen- en bestelwagen van
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
zolang u de auto heeft.
Misschien toch iets om rekening mee
te houden als u een auto wilt kopen. Bij
de Ford dealer ligt een uitgebreide folder
voor u klaar, waarin alles uit de doeken
wordt gedaan.

REPARATIES
Service

LEVENSLANG
GEGARANDEERD

.'89/16.950
Alfa 33 super de lux, WW-glas, 1e eig
.'87/23.500
Audi 80 LS, LPG, 5-bak, 1e eigenaar
.'86/19.950
Audi 90 , metallic, 1e eig
.'88/21.950
BMW 316i, 2-drs, veel opties
.'86/16.960
BMW 316, 2-deurs, LPG, UNIEK MOOI
.'85/17.950
BMW 320i, 2-drs,metallic, KANSKOOP
BMW 324 Diesel, 5-bak, schuifdak, metallic . . .'88/24.950
.'87/21.950
BMW 324 Diesel, 5-bak, sport velgen
.'87/18.750
BMW 518i, zw.met., 5-bak, supermooi
.'87/19.250
BMW 520i, autom., alle opties
.'87/19.950
BMW 520i, LPG, diam zwart, ww-glas
.'88/24.500
BMW 524 Diesel, diam.zwart, cent.lock
BMW 728i, autom., diam., zwart, alle opties . . .'83/10.950
BMW 732i, 5-bak, 4x hoofdst.,airco, ww-glas . . .'85/17.950
.'86/12.950
Citroen CX 2000, metallic, elek.ramen
Rat Ritmo 130 TC.Abarth, ZEER APART . . . . .'87/16.950
.88/16.950
Rat Uno 75 SX, injec.,nieuw staat
.'88/17.950
Rat Croma 2.0ie, 5-bak, le.eig
Ford Sierra 2.0L, Laser, 5-drs, 5-bak, LPG . . . .'86/12.950
.'87/14950
Ford Sierra 2.0 CL, metallic, kanskoop
.'86/11.950
Ford Sierra 2.3 D, 5-bak, stuurbekr
Ford Scorpio 2.0 GL, 5-bak, elektr.ramen . . . . .'86/15.950
.'86/15.950
Ford Scorpio 2.0GL, 5-bak, metallic
.'89/26.500
Ford Scorpio 2.0GL, metallic, schuifdak
Ford Scorpio 25GL Diesel, 5-bak, Ie eig. . . . .'88/22.750
Ford Mustang 5.0 luxe automaat, airco . . . . n i.'89/ 32.950
.'90/21.950
Hyundai Stellar.automaat, alle opties
Jaguar Sovereign 3.6, automaat alle opties . . . .'88/62.950
Lancia Thema ie Turbo, alle opties, nieuw staat .'87/19.950
Mazda 626 GLX, 2.0 Hatchack, metallic . . . . '87 ƒ 15.950
.'87/32.750
Mercedes 190 D, Metallic, 5-bak
Mercedes 190 D, alpineweiB, 5-bak, supermooi .'89/44.750
.'86/29.950
Mercedes 190, alle opties
.'89/49.950
Mercedes 190 E, sportvelg
Mercedes 190 E, 2.3 16V, automaat alle opties .'88/64.500
.'89/45.950
Mercedes 190 E, zeer mooi, alle opties
.'85/17.950
Mercedes 200 D, ww-glas, doorlock
Mercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw.staat . . . .'87/36.950
Mercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak . . . .'87/38.950
Mercedes 200 benzine, sch dak, LPG, sportv. . '88/41.500
.'86/39.950
Mercedes 230 E, alle opties
.'89/65.750
Mercedes 260 SE, veel opties
.'86/39.950
Mercedes 260 E, schuifdak, metallic
Mercedes 280 SE, automaat, LPG, UNIEK MOOI '82 ƒ 19.950
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat . . . .'89/74.500
Mercedes 300 D aut., sportv., alle opties . . . . .'87/49.500
Mercedes 300 TD, automaat.schuifd., sportvelg. '88/57.500
Mercedes 380 SE, metallic, sportv., 1e eig. . . .'84/24.750
.'85/39.500
Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties
Mercedes 300 TE, automaat, alle opties . . . . .'87/64.500
Mercedes 300 TE VAN stationcar, alle opties . .'87/39.950
Mercedes 450 SLC, veel opties, UNIEK MOOI . . . . ƒ 49750
Mercedes 500 SE, aut., Pullman, alle opties . . .'86/54.750
Mercedes 500 SEL aut., sportv., Pullman . . . . .'86/49.500
Mitsubishi Colt GLX, automaat, 1e eigenaar . . .'88/17.950
Opel Kadett Club, antr.met., 5-drs, nieuw staat .'90/21.950
.'86/15.950
Opel Senator 3.0E,metallic, schuifd
Opel Senator 2.5 E aut., comfort-pakket . . . . .'86/19.950
.'89/22.950
Opel Omega 2.0i,metallic, LPG
.'85/26.950
Pontiac Rero, aut., sportcoupe, UNIEK
.'85 ƒ 8.950
Rover 200, 5-bak, LPG
.'85/10.950
Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
.'87/21.600
Volvo 740 GL, LPG, Sportvelgen
.'88/19.950
VW Passat Variant Turbo diesel, metallic
DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD
INRUIL EN FINANCIERING EN HUURKOOP MOG.IN BEHEER
WIJ GEVEN 3 TOT 24 MAANDEN
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
GEOPEND MA. T/M ZAT. 09.00-1900 UUR
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR.

Autobedrijf Lokhorst
Hoofdweg 177b Zegveld
(Gemeente Woerden)

Tel.: 03489 - 868/853

„ HALEN,
EENBEIALEN.

TIJDELIJK AANBOD
TOT 30 JUNI.

U leest het goed. Peugeot heeft tijdelijk een
formidabel aanbod. Wat is het geval? Wanneer
u tussen nu en 30 juni aanstaande een nieuwe
Peugeot 205 of 309 personenauto modeljaar '90
koopt én registreert ontvangt u waardecoupons
voor twee Peugeot-fietsen.
Bij de Peugeot-rijwielhandelaar kunt u de
coupons met 'n waarde van 700 gulden per_stuk
inclusief BTW inwisselen voor Peugeot-fietsen
naar keuze (een racefiets, mountain bike of een
heren- of damesfiets).
De fietsen zijn van hetzelfde merk als de
auto's, wat betekent dat wegligging, comfort,
stuurgemak en duurzaamheid van hoog niveau
zijn. Alleen voor de acceleratie moet u zelf zorgen.

uitgangspunt nemen als u geen fietsen wilt. In dat
geval kunt u rekenen op accessoires (en montagekosten) naar eigen keuze tot een totaalbedrag van
1400 gulden.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zonnedak, trekhaak, ruitewisser achter, imperiaal, radio,
of 'n combinatie daarvan.

OF: NU HALEN,
IN 1991 PAS BETALEN.

Mocht u van de aanbiedingen geen gebruik
willen maken, dan kunt u ook kiezen voor 'n fantastisch financieringsaanbod. En wel in de vorm
van 'n uitgestelde betaling tot 'n maximum van
10.000 gulden. Oftewel: nu halen, in 1991 pas
betalen. Wij vertellen u graag welke voordelen dit
voor u oplevert.
Tot slot, van welk aanbod u ook gebruik
maakt, 't grootste voordeel is dat u straks Peugeot
rijdt. En of 't nu de 205 of de 309 wordt, u kunt
rekenen op'n zuinige,stille,<:omfortabele en sterke
auto. Kom snel langs dan informeren wij u uitgebrcid over de voorwaarden van de drie mogelijkhcden. U bent van harte welkom.
DC/l AANH1I DINOl N 1.111)E\ ALI LI N HIJ I'AHTICULILKL VERKOOP
l'KOMOTIONl LI ACTILMOUI l U N XIJN UIIGCSIOTIN MOCHT U GUN
GIBRUIkWIIlI-NMAMNVANLIL/l AANIIILDINGLN.UAN III m U WITTI UJk
RICHT OP 50% VAN DL WAARDI VAN HE COUPONS (700 GULDLN)
PRIJ/.1N 1NCL IITW LN l XCL AILLV1 KINGSKOSTtN DL ACTIL Gbl DT TOT
30 JUNI UI /OUNGDI VOORRAAD ST KI KT W1J/IGING1 N VOORBLMOUDLN

OF: 14OO GULDEN
ACCESSOIRES NAAR KEUZE
CADEAU.
De totale waarde van de coupons bedraagt
dus 1400 gulden. En dat is ook het bedrag dat we als

Brengt je in beweging.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

PERSCOMBINATIE
is ititgccfstcr van Het Parool, Tromt', de Volkskrant en Je
Wcckmcdiabladcn.

De automatiseringsactiviteitc.il op commercieel en
administratief gebied en op het terrein van
kantoorautomatiseringzijnondcrgcbrachtbijGraficomB.V.,
een dochteronderneming van Perscombinatie N.V.

99

DE SUNSHOP

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieén, markiezen, zonneschermen.

Tel. O25O7-14443

Bij Graficom worden toepassingen ontwikkeld en tot
uitvoering gebracht m.b.v. een IBM 4381 computersysteem.
In het kader van kantoorautomatisering worden tevens
toepassingen op micro-apparatuur ontwikkeld.
Binnen de produktie-sector van Graficom bestaat thans een
vacature voor

nabewerker (m/v)

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE
leilrrt' maand opnieuw worden ^Tule prijzen verloot onder de deelnemers v.in
de Nationale IVstcode Loten) Houfdpni/en van 25 000,-, 50 000.-, 100 000.Verder vele Postcodopriuen van 10,-, 25,-. 50,-, 100,-, 500,-, en 1000.-

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!

De werkzaamheden bestaan uit het nabcwcrkcn van
computcroutput waarbij gewerkt wordt met burbtcr-, snij- en
ilccollator-apparatuur.
De mcdcwerk(st)er verricht tevens preventief onderhoud aan
de apparatuur.
Voor de functie zoeken wij kandidaten die beschikken over:
- ccn opleiding op middelbaar niveau;
- accuratesse en technisch inzicht;
- goede contactuele eigenschappen.
Zelfstandig kunnen werken is van,groot belang terwijl
ervaring in een soortgelijke functie een voordeel is.
De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen
19.00 en 01.00 uur. De gemiddelde werkweek bedraagt
20 uur.
Hetsalaris voordezc functiebedraagt minimaal ƒ l .715,00 en
maxiiiiaal ƒ 2.056,00 bruto per maand (inclusief
wcrktijdcntoeslag).
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heer J. J. de Jong,
chef'Produktiebureau van Graficom] telcfoon020-562.2515.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de heer
H. Kramer, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091
GR Amsterdam, onder vermelding van HK/90.12.
De sollicitatietcrmijn sluit op 8 juni 1990

Het jipoculi' van de Naümi.ile fWcocic Loterij is dal, als in im posicodi1 iemand een
I'oslcudepnjs w i n l , iedereen die in de/elfde postcode* woont autom.itisili dezelfde pnjs
krijgt uitRekcerd' 'maximaal 50 loten fxr postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

800.000 SUPERPRIJS'&B

Als. u minimaal 5\ meedoet in

12 ninanden dan telt uw uniek
postcode lotnummer mee voor
de grote buporjaarpnjs van
maar liefst 8 ton.
Meedoen is heel eenvoudig
U vult de bon hiernaast in
Daarmee machtigt u de Nationale
Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro ot bank af te
schrijven
De Loterij is goedqekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nummer
LO 890/098/17789 d d 20101989 De
uitslag zal worden gepubliceerd in deze krant
en m een aantal dagbladen
Prijzen boven ƒ 1000- worden belast met
25°o kansspelbelasting Reglement en
trekkmgslijsten zijn verkrijgbaar btj het
secretariaat van de Stichting Nationale
Postcode Loterij
•^•«^«
^ Wi Hem s park weg 176
*"•^^^ 1071 HT Amsterdam
NATIONALE De opbrengst van de
uy 4.",|tf V VY.' Nationale Postcode Loterij
t v 't )1K M MM 'i is bestemd voor
1 O T F R l l humanitair werk en
u w i L. n 10 milieubescherming

~^_ _

|

WIN -EEN TON- BON

doen jjn de Postcode Loteni en ik ml
~n op een \an üe iele pn//en
Ik machlig u hierbij maandeiijVs lol wederopreggmg fiet

-*
UI

wi

0

^

aangegeven bedrag van onderstaande reVenmg al ie schrijden c
En ik maaV naast de maandelijkse prij.-en Vans op de supcrjaafpnis
van 800 000

Ü

l lot (10 ) G 2 loten (20 l

U

Naam

gutiïen)

datum

mijn pobtcodü is LJ_i._LJ
Woonplaats

loten i

LI

l handtekening

_

Dtvt? bon opsturen in een open emf/oppe zonder
paralel .i.in Nationale Postcode Loterij.
Antwoordnummer 11067. 5200 VC D?n Bosch
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SPAR, vriendelijk, vers en toch
voordelig

vakanties

Ons faxnr. 19694
Barbecuepakket: bestaande uit:

1
1
1
3

schouderkarbonade
drumstick
barbecue worstje
stokjes saté

EenVolkswagen Polo
koopt u nu contant
in 4 kwartaaltermijnen

Stegeman

BOËRENBRAADHAM
1,89

BLOEMKOOL
p. stuk

2,49
KAISER
BRTCHEN

HAAL DE NIEUWE
BROCHURE!

Nu weer volop plaats

2-WEEKSE REIZEN
Bijvoorbeeld:
Hotel Paloma
in Bodrum

KOGELBIEFSTUK

BLAUWE
DRUIVEN

vertrek 5 juni

App. Ustun
in Marmaris

ƒ 695,-

vertrek 5 juni

App. Yetkin
in Incekum

ƒ 795,-

vertrek 9 juni

Deze aanbiedingen zijn t/m zaterdag geldig

CELSIUSSTRAAT 192

ƒ 695,-

• Prijs mklusief vliegreis, akkommodatie,
transfer en reisleiding
• Prijzen per perspon
• Minimum bezetting 2 personen

Zowel de Coupé als de 3-deurs.
Een Volkswagen Polo is een echte Volkswagen Betrouwbaar, veilig, zuinig, degelijk,
met een lange garantie, een hoge mruilwaarde
en natuurlijk met geregelde katalysator
Logisch dat u bij het zien van zo'n Polo
13-liter Coupé met injectie of de 1 3-liter
3-deurs met injectie meteen denkt zo'n Polo
wil ik ook
Dat kan natuurlijk en nu nog veel gemakkelijker dan ooit Want wij hebben vanaf nu tot

Voor elke prijs op Reis met

HAN DONGFANG

wordt nog steeds vastgehouden
omdat hij opkwam voor
democratie in zijn land.
Weet U nog?
Vorig jaar was het lente in China.

Cel t oje

Wilt U reageren? Bel s.v.p.

AMNESTY INTERNATIONAL
ZANDVOORT
Tel. 19587 of 19649 vr. nr. Arjan de Boer

zoekt voor het
HOOGSEIZOEN
nog enkele

Reisburo Zonvaart

jonge mensen
voor de
bediening

REISBURO ZONVAART

Leeftijd vanaf 17 jaar.

Tel. 02507-12560

Interesse?
Kom vrijdag of zaterdag langs voor
17.00 uur.

Kerkstraat 5 Zandvoort
Tel. 02507 - 15363.

Grote Krocht 20

K A T A L Y S A T O R

Polo f19 395,- Polo Jeton f20 390,- Polo Fox f 19 995- (Prijzen gelden voor Coupe en 3-deurs ) Polo Van f 16 086,Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vierstappen-huurkoopovereenkomst m samenwerking
met onze financieringsmaatschappij op degebruikehjke voorwaarden voor het bij inruil bij te betalen bedrag met een
maximum van f 10 000,- De 0%-financiermg geldt alleen bij aanschaf van een nieuwe Volkswagen Polo'
Prijzen zijn 'vanaf -prijzen inclusief BTW exclusief aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden

AUTO STRIJDER B.V.

Zandvoort

KLM

Volkswagen.Wie anders?
M E T

TöERKOOP

en met 30 juni 1990 een mooi aanbod voor u
U komt langs met uw huidige auto U
kiest uw favoriete Polo en vraagt ons voor hoeveel wij uw huidige auto willen inruilen
Het bij te betalen bedrag met een maximum van f 10 000,- kunt u m 4 gelijke kwartaaltermijnen aflossen Zonder kosten en zonder
rente, dus eigenlijk net alsof u contant zou
betalen Zodat u heel snel en zonder dat 't u iets
extra kost m de Polo van uw keuze rijdt

VA-G

ANVR

^Zilveren Spangen
^ armbanden
Grote kollektie
armbanden in
verschillende
uitvoeringen. U kunt kiezen
uit brede of smalle
uitvoering, met of
zonder steentjes.
Vanaf 19,75

verbouwt z'n zaak en

Audi

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Telefoon: (02507) 14565

Gouden heren Figaro colliers
Bijzonder fraaie
gouden colliers in diverse
uitvoeringen. Korting 45%
Voorbeeld:
Uitvoering
van 692-voor389-

Zilveren Chanel kettingen

Zilveren creolen

Zeer mooie halskettingen voor
een zeer aantrekkelijke prijs. ,<
Korting 80%!

Mooie zilveren oorhangers voor
^^ een spotprijs.
Van 94-voor 10,-

Zilveren oorknoppen

Gouden Closedfor Ever

Bijzonder fraaie oorknoppen in
4 verschillende uitvoeringen.
Maak uw keus uit
Padparachi,
Chrysoliet, Robijn
ofZirconia.

Schitterende gouden armbanden
metveiligheidsslot. Diverse
uitvoeringen. Korting 50%
Voorbeeld: Uitvoering
van 200-voor 99,-

Juwelier Nusselein is verhuisd. Na maanden van hard werken is de nieuwe winkel gereed om te betrekken.
Maar eigenlijk begint het echte werk nu pas goed. Want om het onze klanten écht naar de zin te maken,
moet er nog flink verbouwd worden. En dit kan nog wel eens wat overlast bezorgen. Om hier wat tegenover
te stellen breken we de prijzen tot de grond toe af. Sommige kortingen lopen op tot wel 70%! Ja, u leest het goed.
Dus wees verstandig en kom snel naar onze zaak. Loop die fantastische aanbiedingen niet mis en maak uzelf
of een ander blij. En u weet, een gelukkige klant maakt ook juwelier Nusselein blij! Kom dus snel want op = op!

Claude Piqué sieraden

Zilveren damesringen

Een werkelijk schitterende
kollektie edeldoublé chokers in
diverse modellen, met of zonder
steentjes De voorraad is beperkt,
dus wees er snel bij!
Van 425-voor 79Als extra iianbieding geven
wij ook hoge kortingen op
bijpassende armbanden
en oorclips.
Elegante zilveren damesringen
met echte edelsteen.
U kunt kiezen uit smaragd,
blauw saffier of robijn.
Voor de ongelooflijk
lage prijs
van 19,75

Massief zilveren
herencollier

Prachtige zilveren colliers in
verschillende uitvoeringen.
Voorbeeld: Collier 85 gr.
Van 425-voor 99,-

I ijdcns do \erboimini; i>o\rn M ij 10°o korting op alk 1 niol afgeprijsde inerkarlikplen /oals Omega. Seiko. Dianiondc l)i illant, Desiree trouw ringen, en nog \ele andere...

Van 92voor 15,-

'**£

Nusselein
vanaf Buig. deVlugtlaan 194-2U()/hoek Slotermeerlaan
nu: Tel 132371-AmsteiddinSlotermeer
Kinkerstraat 284-286
Tel 183070 -Amsterdam West
Alle aanbiedingen gelden ook voor ons filiaal aan de Kinkerstraat

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN

Nieuwsblad
50e jaargang nummer 23

Los nummer ƒ 1,25
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Raad van State verwijt provincie onbehoorlijk besti

Circuit zit weer zonder
geluidhinder-vergunning
ZANDVOORT - De Stichting
Exploitatie
Circuit
Park
(ECP) is - voor zover het de
Wet geluidhinder betreft - haar
vergunning kwijt voor het houden van races. De Raad van
State heeft dit deel van de in
1986 door de provincie afgegeven vergunning nietig verklaard. De uitspraak lijkt gunstig voor het circuitbestuur,
dat indertijd in beroep was gegaan tegen een aantal voorwaarden. Met races buiten de
vaste baan moet het echter afgelopen zijn.
Het circuit kreeg in mei 1986 vergunning voor het houden van races,
zowel in het kader yan de Hinderwet

Onderzoek naar
afval bij circuit
ZANDVOORT - De provincie
zal binnenkort een onderzoek
instellen naar de mate waarin
het voormalige binnencircuit
vervuild is.
Op het terrein liggen honderden
oude autobanden en kilometers van
het gevaarlijke NATO-draad, prikkeldraad dat alle kanten op slaat als
het doorgeknipt wordt. De herkomst lijkt voor de hand te liggen:
het circuit. Maar vanuit de Stichting
Exploitatie Circuit Park wordt elke
betrokkenheid ontkend. Circuit-directeur Peter Holm liet echter een
jaar of twee geleden een afrastering
aanleggen met NATO-draad. In de
gemeenteraad klaagde PvdA-raadslid Kuijken toen nog over deze versperring, met name omdat dit draad
levensgevaarlijk zou zijn.
De gemeente zal de circuitdirectie
benaderen over het verwijderen van
het materiaal. De dienst milieu en
water van de provincie Noord-Holland wil binnenkort een onderzoek
instellen.

Uitreiking

Zandvoortse
Interloeres
ZANDVOORT - Het Nationaal
I-April Genootschap uit Zandvoort reikt zaterdag de Interloeres 1990 posthuum uit aan Stan
Laurel, bekend van het komisch
duo 'Laurel en Hardy'.
Secretaris-generaal Edo van
Tetterode overhandigt de prijs
op de honderdste geboortedag
van Stan Laurel aan André van
Duin, die zelf in 1976 een ereloeres van het genootschap kreeg.
Deze Nederlandse komiek vervangt de wegens ziekte verhinderde dochter Lois Laurel Hawes, hij zal de onderscheiding
tezijnertijd aan haar overdragen.
De uitreiking van deze 'hoge
humor-onderscheiding' vindt
plaats om half drie tijdens het
'eeuwfeest Stan Laurel' in theater Tuschinsky in Amsterdam,
dat door de Nederlandse Laurel
& Hardy Foundation wordt georganiseerd. Voor dit feest zijn
nog ongeveer tweehonderd
plaatsen beschikbaar (en voor
belangstellende leden van het
genootschap 10 vrijkaarten), inlichtingen bij Thijs Ockersen,
tel. 02507-18027 of Bram Reijnhoudt, tel. 035-42736. De uitreiking van de Interloeres zal volgens het genootschap waar- |
schijnlijk nog een vervolg in [
Zandvoort krijgen.
j
De Interloeres werd eerder l
uitgereikt aan de Russische |
clownOlegPopov (1979), uitvin- |
der van Candid Camera Allen j
Funt (1981) en entertainer Dan- l
ny Kaye. De onderscheiding be- j
staat uit een Paaseiland-beeld j
van brons op een voetstuk van
Russisch marmer. In de 28 jaar
dat het I-April genootschap bestaat zijn ongeveer zestig loeressen in allerlei catergoriën toegekend.

l Waterstanden
HW

LW

03.35
7 juni
8 juni
04.15
04.49
9 juni
10 juni
05.21
H juni
05.58
12 juni
06.28
07.08
13 juni
14 juni 07.45
15 juni
08.35

12.06
00.35
12.47
01.06
01.40
02.16
02.56
03.36
04.20

HW

wachten met de - kostbare - aanpassing van het rioleringssysteem tot
de definitieve accommodatie wordt
aangelegd. Maar met races op het
terrein naast de vaste baan, meestal
gehouden met vier-wiel-aangedreven auto's, moet het definitief afgelopen zijn. "Daar is de provincie wel
blij mee", aldus Marja van Nieuwkoop.

Sluiting
Een aantal instanties was dat jaar
onmiddellijk in beroep gegaan tegen
de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden. Het circuit
was het onder andere niet eens met
de gestelde geluidsnormen, zoals de
maximale 65 dBa voor de Grand
Prix. Volgens de toenmalige directie
zou dat dit soort races op Zandvoort
onmogelijk maken en de sluiting
van het circuit betekenen.
Volgens de afdeling Rechtspraak
heeft de provincie 'de haalbaarheid
van de gestelde geluidnormen op generlei wijze aannemelijk gemaakt'.
'De realiteit hiervan valt te meer te
betwijfelen, nu naleving van deze geluidnormen zeer ingrijpende technische voorzieningen vergt, waarvan
geenszins is komen vast te staan of
deze het gewenste effect zullen sorteren.'.
Volgens de afdeling lag het destij ds 'niet in de lijn der verwachtingen' dat binnen de termijn aan de
geluidnormen zou kunnen worden
voldaan. Vandaar dat men de provincie onzorgvuldigheid verwijt, de
beschikking is 'in strijd met het algemene beginsel van behoorlijk bestuur'.

LW

15.59 -.16.35 12.30
17.16 -.17.45 13.14
18.2614.05
19.0014.34
19.3615.26
20.19 16.00
21.1616.45

Maanstanden: 8 juni VM 13.01 u.
Springtij: 9 juni 04.49 u. NAP+95cm
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Termes, die toegaf dat het om een
'ordinaire centenkwestie' gaat. "We
kunnen niet per kerende post zeggen 'Pak die bus van de NZH maar'".
Het contract met leasebedrijf uit De
Beemster loopt pas over enkele
maanden af.
Volgens Jongsma (Gemeente Belangen) moet de gemeente een lijst
met gebreken meekrijgen. Die lijst
komt er ook, al stuit dat op het probleem dat niet altijd met dezelfde
bus wordt gereden. 'Maar het zijn
altijd oude wagens', verzekerden
twee vertegenwoordigsters van het

ouderenplatform, omdat Jonk Cars
zou zeggen: 'Wat verwacht u anders
bij zo'n laag lease-bedrag?'.

Tijdelijk
Volgens beide dames is er wellicht
bij het Dienstencentrum Haarlem,
dat het lease-contract met Jonk Cars
heeft afgesloten, nog geld over van
de plusminus ƒ10.000,- subsidie die
Zandvoort aan het centrum overmaakt, in ruil voor bureaudiensten.
Volgens hen kan dat geld nog lang
niet opgesoupeerd zijn en zou het

Zie ook pagina 7

Beste kinderboeken uitgezocht

DEZE WEEK
Trend
Ook het strandleven is aan *j
mode onderhevig. Vorig jaar
O
nog voorzichtig maar dit jaar volop
doet zich op strand een nieuwe
trend voor.

Omroep
Het Commissariaat voor de
o
Media heeft besloten een
O
hoorzitting te houden, alvorens een
lokale omroep te kiezen.

Afscheid
Jan Brabander nam dondero
dag na twaalf jaar voorgoed
O
. afscheid van Huis in de Duinen.

Toernooi
- Sportief Zandvoort kon afgeflopen weekend weer volop
O
genieten van enkele toernooien.

IN/Iannen
;'•
;•'
t;
j
!••

'Badwater'
Het is nog niet duidelijk hoe Gedeputeerde Staten op de uitspraak van
de Raad van State zullen reageren.
Men is wel van mening dat 'het kind
met het badwater wordt weggegooid', aldus persvoorlichter Marja
van Nieuwkoop, omdat hiermee ook
de voorwaarde van 55 dBa voor gewone races verdwijn):, terwijl deze?
niet eens getoetst is. "Men is wel van
mening dat deze norm terug moet
komen in de nieuwe vergunning".
Zij wijst erop dat er nu in het kader
van de Wet geluidhinder niets meer
is geregeld voor de races.
Het ziet er naar uit dat GS moeten
kiezen uit drie mogelijkheden. Men
kan beslissen een nieuwe beschikking op te stellen, maar dat kost veel
tijd en werk, vooral als het voor een
interim-circuit is.

Stil leggen
Men kan daarmee ook wachten tot
er meer bekend is over de definitieve
accommodatie. In dat geval kan
men de races onder bepaalde voorwaarden gedogen, óf de racerij geheel stil leggen. Een dergelijk extreme maatregel lijkt echter niet voor
de hand liggend.
Voor zover het de Hinderwet betreft, heeft de afdeling Rechtspraak
de provincie merendeels in het gelijk gesteld. Wel mag het circuit nu

Het Zandvoorts Mannenkoor
"y
staat komend weekend voli
op in het 'spotlicht' tijdens een - nu
al - veel belovend cultureel evenement.

Gratis stroom

• ZANDVOORT - Een uitgebreide Zandvoortse kinderjury
heeft de afgelopen weken flink moeten lezen. De basisschoolleerlingen uit de groepen 7/8 en een enkele groep 4
bogen zich over niet minder dan tweehonderd gloednieuwe
kinderboeken om er de beste uit te zoeken. Jeugdbibliothecaresse Marianne Mondeel, die de boeken ook had rondgedeeld, heeft de beoordelingen verzameld en naar de landelijke kinderjury gestuurd. De Zandvoortse scholen hebben
een eigen topvijf samengesteld, die in de bibliotheek te
vinden is, samen met werkstukken van de kinderen.
"Het is beter dat kinderen zelf boeken uitkiezen", zegt
jurylid Marieke Beugel, die dit keer zo'n veertien boeken
gelezen heeft. Haar favoriete boek werd 'Nikolaj' van Ellen
Tijsinger. Volgens Marjolein Bos is het raadzaam om eerst

de achterkant van een boek te lezen, waarop altijd een
korte inhoud staat.
De kinderjury is de tegenhanger van de Griffel-jury die uit
volwassenen bestaat. "Het bleek vaak dat de Griffel-jury
een boek had uitgekozen, dat kinderen niet leuk vonden",
aldus Marianne Mondeel. "Het vervelende was dat ouders
en opa's en oma's die een boek cadeau wilden doen, wel
op het oordeel van die jury afgingen." De Zandvoortse
leerlingen lijken het daar mee eens, zij wachten nu met
spanning op de uitslag van de landelijke kinderjury.
Op de foto tonen de juryleden Jerry Vastenhouw, Martijn
Rovers, Martijn Allebes, Marieke Beugel en Marjolein Bos
(v.l.n.r.) enkele nieuwe kinderboeken die in Zandvoort erg
in de smaak zijn gevallen.

ZANDVOORT - De stroom die
twee Duitsers op 30 mei aftapten,
viel wat duurder uit dan nij verwacht hadden. Ze hadden hun
camper zonder toestemming aangesloten op de stroombron van
het benzinestation aan de Boulevard Barnaart en hoopten zo aan
gratis stroom te komen. Echter
de politie kwam hier achter en
heeft de heren duidelijk gemaakt
dat dit niet de bedoeling was. De
Duitsers hebben de eigenaar van
het benzinestation daarop schadeloos gesteld.
(ADVERTENTIES)

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
JM COIFFEURS
vrijdagavond
geopend

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE

TEL. 18855

TEL. 14040

TEL 14267

Foto: Berlott

De Branding overspoeld door 'rugzaktoeristen'

'Als het één kliek is, bijten ze elkaar niet'

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen.
bespaart u zich ellende en kosten.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer

ZANDVOORT - De nieuwe
eigenaar van camping De
Branding, Pierre van Beers,
heeft zijn vuurdoop inmiddels
wel gehad. De camping kreeg
dit weekend weer bezoek van
tientallen
'rugzaktoeristen'.
Daaronder ook een flink aantal
wildkampeerders uit het nabij
gelegen duinterrein.

Zandvoortsclaan 57'. 2106 CJ Heemstede

Tel.

"Het was verschrikkelijk druk,
maar dat was het met Pasen toch
ook al", aldus de uit Brabant afkomstige campinghouder. "We hebben
veel mensen moeten doorsturen",
bevestigt hij. De enige echte maar o
zo kleine trekkerscamping in Zand-'
voort, waar - sinds de huisvesting
van De Zeereep - plaats is voor zo'n
70 a 80 tenten, is gauw vol. Merendeels met jeugdige toeristen, 's
Nachts is het dan ook 'gods-onmogeüjk' om het stil te krijgen. "Ach, het
zijn jonge mensen", zegt Van Beers,
"en als het één grote kliek is, dan
bijten ze elkaar niet". Hij geeft toe
dat 'een duinpannetje erbij' niet zo
gek zou zijn, al beseft hij wel dat dat
op een hoop bezwaren zou stuiten.

De Branding, waar Inge Bouman
ook voor het negende achtereenvolgende jaar achter de balie te vinden
is, heeft dit jaar al op overduidelijke
wijze te maken gehad met wildkampeerders. "Op een gegeven moment
trof ik bij de toiletten veel meer
mensen aan van buiten de camping
dan van mijn terrein", aldus Van
Beers. Dit 'toiletvolk' bestond uit
mensen die in de duinen - illegaal een tentje hadden opgezet.
Of hij er een oplossing voor weet?
"Je kunt er weinig aan doen", zegt de
campinghouder, die het hier overi-

Oplage: 4.900

aangewend kunnen worden om tijdelijk een betere bus te leasen.
Zoals hij vorige week al liet weten,
heeft de zaak volgens Termes haken
en ogen. Vooral omdat Zandvoort
pas zelfstandig een nieuw leasecontract kan afsluiten, als de nieuwe
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort in het leven is geroepen. En
dat kan pas als het dienstencentrum
Zandvoort losgekoppeld is van
Heemstede en Haarlem. "De financiële afwikkeling met het dienstencentrum moet helder zijn, zodat de
nieuwe stichting met een schone lei
kan beginnen", aldus Termes. De
statuten van de stichting in oprichting liggen nog bij de gemeente, waar
deze getoetst worden aan de subsidieverordening en de doelstelling
van het gemeentelijk ouderenbeleid.

Gemeente bemiddelt
in kwestie belbus

Postbus 160. 2110 AD Aerdenhout
023 - 292763, Fax O23 - 293668

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
Naam: (m/v) i i i
Adres: l l l i l
I'ostcode/I'laats: i_l

Toiletvolk

^^I^MI^HM^HB^HlMMHIMN^Hil^^MM^M^HHi

Datum

als van de Wet geluidhinder. Dat
laatste onderdeel heeft de provincie
'niet met de in acht te nemen zorgvuldigheid voorbereid', zegt nu de
afdeling Rechtspraak van de Raad
van State. Afgelopen maand deed
haar voorzitter mr. H.C.G.L. Polak
uitspraak in een beroepsprocedure
die vanaf 1986 heeft gelopen.

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort gaat in verband met de
belbus bemiddelen tussen de firma
Jonk Cars uit De Beemster en het
Gecoördineerd
Ouderenoverleg
Zandvoort. Volgens wethouder Termes neemt de gemeente zo snel mogelijk contact op met het leasebedrijf om te pleiten voor een belbus
zonder mankementen.
"We zullen overleg plegen met
Jonk Cars en hen zeggen dat het zo
niet langer kan", aldus Termes. "We
doen ons best om het probleem op
zo kort mogelijke termijn op te lossen". Meer kon hij niet beloven,
dinsdagavond in de commissie voor
Maatschappelijk Welzijn.
Afspraken over een nieuw lease-contract met de NZH te Haarlem
kunnen nog niet gemaakt worden,
zolang het jaarcontract met Jonk
Cars nog niet is afgelopen, aldus

eek

• De nieuwe eigenaar Pierre van Beers voor zijn bomvolle camping: "De Branding staat bij veel toeristen bekend
als jeugdcamping".
Foto: Beriott

gens uitstekend naar zijn zin heeft.
Hij voelt er kennelijk weinig voor
om als politie-agent op te treden.
"Vanuit mijn ondernemersvisie zou
ik kunnen zeggen: 'maak ook dat
regulier, dan kun je het in goede
banen leiden'".

"Ik vrees dat de reguliere mensen
op den duur wel zullen verdwijnen.
Je eigen publiek slaat op de vlucht.
En dat 'eigen publiek' heb je hard
nodig om van De Branding een geklassificeerde camping te maken,
waar plaatsen gereserveerd kunnen

worden". Plannen waarmee de goedgemutste Pierre van-Beers duidelijk
maakt dat hij niet alleen maar een
vrolijke Brabander is. "Maar ik kijk
eerst een jaartje de kat uit de boom,
daarna overweeg ik hoe ik het ga
aanpakken".
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Telefoon: l L_l L_J L_
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f4,40* D kwartaal f 14.D halfjaar f 25,50 D jaar f 46.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Vnnrpostahniitic.es gelden
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opgeven: 020-668.1.i.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
NV'eekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken.
g "71Q37 1 "Q 1 7QQ3

DONDERDAG 7 JUNI 1990

WEEKMEDIA 22

FAMILIEBERICHTEN

Dr Gerkestraat 54 zw:
Benedenwoning, tuin zuid, achterom, ind.: entree, hal, toilet,
woonk., 2 sl.k., eetkeuken, badk. met ligbad, toilet, wastafel.
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

vsmmu.

Piet Leffertsstraat 40:
Tussenwon. met voor- en achtertuin, opp. 169 m2, ind.: entree, hal,
toilet, ruime woonk., keuken. 1e et. 3 sl.k., badk. (douche, wastafel),
zolder: vliering, c.v.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

-»t
*
*
*
*

Gasthuisstraat 6:

•»c
-K
*
*
•K

r

Vrijst. won., bouwj. 78, ca. 250 m van strand, ind.: entree, hal, toilet,
grote woonk. met open haard, open keuken, studeerk., berging. 1e
et. 2 gr. slaapk., badk., 2e toilet, gr. berging, vliering.
Vr.pr. ƒ 298.000-k.k.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hoe hoog Is de studietoelage?
De toelage is in principe een vast bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van
de te volgen opleiding en de gemaakte kosten.

Vrijst. won. met garage, opp 244 m2, ind.: entree, hal, woonk., met
open haard, werkkamer, slaapk., half open keuken, badk. (ligbad,
toilet, wastafel), 1e et. 3 slaapk., toilet, balkon.
Vr.pr. ƒ345.000- k.k.

Ferdy Apotheker
en
Cindy Koper

*
*
* gaan elkaar morgen om 11.45 uur het ja-

woord geven.

fam. Apotheker.

Zaterdag 9 juni zijn onze ouders

*
*

Piet en An Loos
25 jaar getrouwd

*
*
*

*

Trompstraat 17/8:

*
*

3/4-kamerapp. op 4e et. zee, ind.: entree, hal, ruime woonk. met
open haard, 2 sl.k., badk. (douche, toilet, wastafel), luxe keuken met
inbouwapp., serv.k. ƒ 300,- p. m.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

*
*

****************************

VAN

Langs deze weg willen wij onze
dank betuigen aan onze kinderen,
andere familieleden, het
Gemeentebestuur, en alle goede
gevers bij ons

Aaltje Paap
(Alie van Sol's)
21-5-1990
en getroost dat U zich
grote verlies.
naam:
J. Kerékgyartó

ADVERTENTIES

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

telefoon 023-385478

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

Tevens gevraagd

Vakantie-invalkrachten

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
i

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NtVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

ER ZIJN NOG 12082
WACHTENDEN VOOR U

't staat in de krant
iedere week weer

l

Tel. inl. agentschap
Het Parool Zandvoort
tel. 15873.

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

9 9

DE SUNSHOP

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Cocktailparty
voor ongebonden mensen
a.s. zat. in de manege Zandvoort
Programma: van 20.30-22.00 uur GRATIS
cocktails in zaal Tropicana.
Van 22.00-03.00 uur optreden van de sfeerzanger Tony Damon en de soundmix zangeres Karin.
2 DJ.'s in beide zalen. Leuke zomerkleding
is gepast, geen spijkerkleding.

OPENLUCHT-CONCERT

Info. tel. 16023

Onbeperkt
steengnllen

Aangevraagde bouwvergunningen
68B-90 Regentessewegla
69 B-90 Regentesseweg 5
70 B-90 Zandvoortselaan 62
71 B-90 Haarlemmerstraat 51
72 B-90 Kostverlorenstraat107
73 B-90 Strandweg en Boulevard Barnaart

- plaatsen dakkapel
- plaatsen dakkapel
-vergroten woning
- bouw garage/berging
- bouw woning met garage
- plaatsen telefooncellen

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

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend. Dit is
een wet'elijke verplichting.
Ve'rder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
(art.18aW.R.O.)
- oprichten garage, Secr. Bosmanstraat 32
Dit bouwplan ligt met ingang van 8 juni 1990 gedurende veertien dagen ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
24 B-90 A J. v.d. Moolenstraat 62
196B-90 Binnen-circuitterrein

-maken uitbouw
- bouw sportpaviljoen

Japans fondue
vlees

32,50

Te huur

Zandvoopts Nieuwsblad

ETAGE
1

eigen k.d.t.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Huur 900,incl. G.L.W.

LQSSEVERKOOP ADRESSEN

Japans fondue

mkl.

Fa. P. Kleijn
De Spar

6 salades
6 sauzen
stokbrood

Weekmedia

en een

Fa. Veldwijk

aardappelgerecht

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

AKO

Haltestr. 9, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Gaarne reserveren.

AANVANG: 15.OO UUR

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten.

met o.a.

HET VENDELCONCERTATO
voor Koor - Harmonie en Vendeliers
Dit unieke concert werd mogelijk gemaakt door:
Algemene Bank Nederland
de Albatros
Calé Neuf
Chr. van Damme Antiek-Lisse
Elysée Beach Hotel
Gemeente Zandvoort
Groenestein BV
Hema Zandvoort
Holland Casino Zandvoort
Hotel Club Zandvoort
Lidro
Bakker Balk
Thunnissen Heemstede
Stichting Promotie Zandvoort

VVV Zuid-Kennemerland
McDonald's Restaurant
Mickey's Snacks (Harry en Toos)
Keur Schilderbedrijf
Play-In
v. Schaik Makelaardij
Spar Supermarkt
Autobedrijf Versteege
Tweewielerbedrijf Versteege
de Uitzichttoren
Zandvoorts Nieuwsblad
Drogisterij de Gaper
Anjerfonds Noord-Holland

VADERDAG
(17 juni a.s.)
üeef vader een taart in de vorm van
een overhemd of een strohoedje.
Twee smaken
ALLEEN OP BESTELLING

Te koop

Haltestr. 22, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

Tel. 19291

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Alles zoveel u wilt!!!

op het Badhuisplein
vóór het Holland Casino Zandvoort

Seat Ibiza
Del Sol 1.2
bj. jan. '88, km. 28.000,
kleur wit, extra: zonnedak,
radiocassette, groen getint
glas.
Prijs ƒ11.950,-.
Tel. 02507-14872/15292

Met een paar weken behelpen zijn wij erin
geslaagd om onze winkel te moderniseren.
Om u voor uw begrip te bedanken hebben
wij voor zaterdag a. s. onze
•
1 • jopemngsaanbieding
5 moorkoppen voor ,
1 Italiaans WK appeltaartje

La
Bonbonniere
Haltestraat 39A
Tel. 15584.

r

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
7 juni 1990
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37,50

m.m.v.
Harmonie St. Caecilia
St. Servatius Gilde

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de straat, maar
geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens de normale grof-vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer 615,10.
- plastic (verpakkingen) kunt u op de zaterdagroute ook niet apart inleveren.

Entree ƒ 12,50 all-in.

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

ZATERDAG 9 JUNI 1990

|

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

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

Tel. O25O7-14443

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

Gezocht met spoed

Kleine wijk.
Goede verdienste.

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

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 9 Juni 1990 klein chemisch afval, glas en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.

Het Parool

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

jongen ± 18 jr.
Inl. tel. 16971.

voor middagkrant

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Informatie
Informatie over de gemeentelijke regeling kunt u verkrijgen via telefoonnummer
61400.

Part-time kracht

vaste bezorger/ster

Jeanne en Leo Keur
Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid Voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van

vraagt

MAKELAAR O.G.

Hotel Queenie bedanken wij ook
voor de Ie klas bediening en diner,
klasse!

Het is aan te raden ook studietoelagen aan te vragen bij de provincie Noord-Holland (aanvraagformulieren telefonisch te verkrijgen, telefoon 023-169933) en bij
het Rijk (aanvraagformulieren verkrijgbaar bij het postkantoor).

HALTESTRAAT 48

l

SCHAIK

huwelijksfeest

21-10-1912
Het heeft ons bijzonder gesterkt
allen zo betrokken voelde bij dit
Uit aller
Z.
Zandvoort, juni 1990

Waar en wanneer aanvragen?
Aanvraagformulieren voor deze regeling zijn verkrijgbaar bij de balie van de afdeling Dienstverlening Bevolking in het Raadhuis, Swaluëstraat 2.
Het aanvraagformulier moet u vóór 15 september 1990 weer inleveren bij dezelfde afdeling. U kunt het persoonlijk afgeven, maar ook opsturen. Het postadres is: gemeente Zandvoort, afdeling Dienstverlening Bevolking, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Body & Feet

Vierkamerhoekapp. op 4e etage, ind.: entree, ruime hal, woonk., 3
slaapk., badk. (douche), keuken, balkon Z/O, serv.k. ƒ 375,- p. m.
Vr.pr. ƒ 155.000-k.k.

*

*

Van harte gefeliciteerd
jullie lieve zoontjes

50-jarig

Zijlwfg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Burg. van Alphenstraat 59/13:

***************************ft

*

& ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Vrijst. villa in perfecte staat van onderhoud, opp. 566 m» ind.: riante
hal, woonk. voorzien van schuifpui, open haard, gr. eetkeuken, toilet, inpandige garage met gr. zolder, provisiekelder, entresol: studeerk. met balkon, 1e et. 3 slaapk., garderobekamer, badk. met
douche.
Vr.pr. ƒ645.000,- k.k.

Oma, papa, mama, Jerry, Irma,

*

Voor welke opleidingen?
Het voortgezet onderwijs, zoals LAVO, MAVO, HAVO, VWO, LBO, VBO, MBO,
Dag- of avondschool voor volwassenen en particuliere instituten die door het
Rijk worden erkend of gesubsidieerd.
De regeling geldt niet voor onder andere het basisonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs.

023-315855

Cort van der Lindenstraat 10:

* Wij wensen jullie alvast een hele fijne dag,
* 'n mooie huwelijksreis en 'n lang en gelukJ kig leven.

*
*
*
-**
*

„

Zandvoortselaan 133b:
Vrijst. won., opp. 531 m2, ind.: entree, hal, woonk. met open haard,
serre, luxe keuken met inbouwapp. 1e et. 4 sl.k. met vaste kast en
wastafel, badk. (douche, wastafel, toilet), zolder bereikbaar via vlizotrap.
Vr.pr. ƒ 365.000,- k.k.

Aanvraag gemeentelijke studiebijdrage
Voor het schooljaar 1990/1991 is het mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten te krijgen van de gemeente Zandvoort.
Wie komen In aanmerking?
Inwoners van de gemeente Zandvoort, waarvan het gezinsinkomen lager is dan
f 34.000,00 bruto per jaar.

Lorentzstraat 2:

*
*
*
*
-)<
•*
*
•»<

i

Bakkerij
PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort Telefoon

'
12865

7,50
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Commissariaat
houdt hoorzitting
over omroepen

ZANDVOORT - Om een verantwoorde beslissing te nemen
over de toewijzing van een
zendmachtiging aan een lokale
omroep in Zandyoort, organiseert het Commissariaat voor
de Media op woensdag 20 juni
om 14.00 uur in het raadhuis
een .hoorzitting. Vóór l juli zal
het Commissariaat beslissen
wie de lokale omroep in de
badplaats mag verzorgen, De
Branding of de Zandvoortse
Omroep Organsatie (ZOO).

Marinehospitaal
definitief dicht
ZANDVOORT/OVERVEEN - Het
Marine Hospitaal te Overveen is
donderdag definitief gesloten. Menig
Zandvoorter is in het kleinschalige
Marine Hospitaal opgenomen geweest.
"Ik sta hier met lood in mijn
schoenen", zei geneesheer-directeur
Boer tijdens de laatste officiële
plechtigheid waarmee de sluiting
een feit werd. De vlag, die daarbij
omlaag was gehaald, werd overhandigd aan de inspecteur geneeskundige dienst van de Marine, Dr. W.P.
van Marion. Vrijdagavond namen
ruim tweeduizend medewerkers,
oud-medewerkers en genodigden afscheid tijdens een groot feest.

COMMENTAAR

Belbus

Het Commissariaat voor de Media
zal de hoorzitting in een advertentie
aankondigen. Iedereen die dat wil
kan zich op de sprekerslijst laten
zetten om zijn of haar voorkeur voor
De Branding of de ZOO uit te spreken, inlichtingen bij Marga Peters
van het
Commissariaat, tel.
035-721721. Op de hoorzitting, die
ongeveer anderhalf uur zal duren,
krijgen ook de beide gegadigden
voor de zendmachtiging de gelegenheid een pleidooi te houden. De def initieve beslissing van het Commissariaat wordt binnen een maand na
de hoorzitting, maar in ieder geval
vóór l juli, genomen. Daarna kan
hiertegen nog bezwaar gemaakt
worden bij de AROB-rechter van de
Raad van State.

.,>*«.£•-.

De hoorzitting staat los van het
onderzoek dat het Commissariaat
verricht naar de programmaraden
van beide kandidaat-omroepen. Dit
toestaat uit het controleren van de
door de omroepen voorgestelde leden van hun programmaraad, die de
representativiteit moet waarborgen.
Het Commissariaat controleert of
zij wel of niet deelnemen aan één
van de programmaraden. Een en ander naar aanleiding van 'publicaties
in kranten en telefonische contacten
met diverse personen'.

dens het oversteken geschept werd
door een auto. De jongen liep op 30
mei rond zeven uur op de Celsiusstraat, toen een 28-jarige Zandvoortse autobestuurder de bocht te ruim
nam en hem niet kon ontwijken.

Weekenddiensten
Weekend: 9/10 juni 1990

lening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
14444.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Dienstencentrum Zandvoort: Koninnummer 12000.
ginneweg l, tel. (02507) 19393.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On-Spreekuur op dinsdag en donderdag
gevalllen), Centrale Post Ambulan- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
cevervoer (CPA) Kennemerland.
mogelijk na telefonische afspraak.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Belbus: Het belbus-vervoer is wescherming): 023-246899.
gens gebreken aan de bus stil gezet.
Het is nog onduidelijk wanneer deze
HUISARTSEN: Voor inlichtingen vervoersdienst wordt hersteld.
omtrent de waarnemingsregeling Alg. Maatschappelijk Werk Zanclvan de Zandvoortse huisartsen, kan voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
men het nummer van de eigen arts 023-320899 of 320464. Spreekuur op
draaien. Dokter Flieringa heeft een werkdagen van 9.00-10.00 uur, maaneigen dienstregeling, inlichtingen: dagavond van 19.00-20.00 uur. Vertel. 12181.
der volgens afspraak. Deze hulpverTandarts: Hiervoor de eigen tand- lening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
woner van Zandvoort, is gratis.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Neutel, tel. 13073.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Wijkverpleging: Voor informatie uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
over de dienstdoende wrjkverpleeg- Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
kundige: 023-313233.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
Verloskundige: Mevrouw Tine de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Huurdersspreekuur NVH: Gratis
voort,
tel. 02507-14437, bgg: voor leden. Eerste en derde dinsdag
023-341734.
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- dë dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
15847.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Dierenbescherming: Vereniging v.h. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
welzijn der dieren (02507) 14561, Woningbouwvereniging
EMM:
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Klachtentelefoonnummër techniZandvoort
(tevens
pension) sche dienst: 17577. Bestuurlijk
02507-13888,
Asiel
Haarlem spreekuur: iedere eerste dinsdag
023-244443.
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Weekend: 9/10 juni 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 uur: Gemeensch. Gereformeerde/Hervormde dienst in Gereformeerüe Kerk, ds. J.A. van Leeuwen
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 uur: Gemeensch. Gereformeerde/Hervormde dienst in Gereformeerde Kerk, ds. J.A. van Leeuwen

Nieuwe trend op strand

Groen licht voor woningbouw
op velden Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Mogelijk nog
eind van dit jaar zal begonnen
worden met de bouw van zo'n
tachtig woningen op de voetbalvelden tussen de Van Lennepweg en de Nicolaas Beetslaan. Dit terrein van Zandvoortmeeuwen komt rond die
tijd vrij, omdat de voetbalvereniging tijdens de winterstop
naar het nieuwe complex in
Zandvoort-noord kan verhuizen.
In totaal komen er zo'n 155 wonin-

Veel autokraken
met Pinksteren
ZANDVOORT - Afgelopen weekeinde werden in Zandvoort een groot
aantal auto's opengebroken, terwijl
elf voertuigen (auto's en motoren)
werden gestolen. Mede door de
weersomstandigen heeft het Pinksterweekeinde verder niet tot grote
problemen geleid.
De grootste moeilijkheden, deden
zich voor op verkeersgebied, maar
ook de kamperende toeristen zorgden her en der voor overlast. De verkeersdrukte op Tweede Pinkster dag
loste in de avonduren vrij snel op
zodat omstreeks 19 uur de wegen
naar en van Zandvoort weer vrij toegankelijk waren.

Inbraak in woning

gen op het terrein tussen Van Lennepweg, Nicolaas Beetslaan en Vondellaan, te bouwen in de jaren 1990
tot en met 1992. Daaronder 36 premiekoopwoningen, 37 V.S.E.B. (premie-C) koopwoningen, 27 vrije-sectorwoningen en 31 woningwetwoningen. Tot deze laatste categorie
behoren twaalf seniorenwoningen
en twaalf driekamerwoningen van
Eendracht Maakt Macht, in lage
flatgebouwdjes van drie lagen.'Later
komen er nog eens 150 woningen bij
op de velden aan de Vondellaan.
Afhankelijk van de contingenten
wordt dit jaar begonnen met de
bouw van zo'n tachtig woningen op
de velden aan de Van Lennepweg.
Vorige week ging de gemeenteraad
akkoord met de plannen, waarbij architect en betrokken ambtenaren
(Peter van Delft namens hen) veel
lof kregen toegezwaaid.
Voor dit complex wordt de firma
Slokker Vastgoed BV weer ingeschakeld, die enige jaren geleden
ook de woningen - op een steenworp
afstand - aan de Van Lennepweg
heeft gebouwd. Slokker betaalt de
gemeente ruim 1,7 miljoen voor de
grond, EMM betaalt iets meer dan
ƒ340.000,-.

Overstroming
ZANDVOORT - Na het schoonspuiten van zijn balcon vergat een
bewoner van. de Burgemeester van
Alphenstraat op 28 mei zijn kraan
dicht te draaien. Na enige tijd sprong
de slang met als gevolg dat het water
vanaf de vijfde etage naar beneden
stroomde. Aangezien de bewoner
niet meer thuis was, heeft de politie
de kraan dicht gedaan.

Zondag 10.30 uur: Eucharistievie- ZANDVOORT - Een inbreker
ring, Th.W. Duijves
heeft vrijdag een portemonnaie met
honderdveertig gulden en twee
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, bankpassen ontvreemd uit een woHaarlem:
ning aan de Hogeweg. De dief kwam
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en de woning in na het vermeien van
bijbelgespreksgroepen
een ruit.
Zondag 10.30 uur: Morgendienst,
(ADVERTENTIE)
dhr. A. v.d. Bijl, 'Vervolgd Christendom'
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst
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Ondertrouwd:
Van Leeuwen, Johannes Marie en
Folkers, Marjan Christa Yvonne

Kantoor. Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
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Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Dick Piet (red. chef), Eddie de Blieck (adj.
chef), Joan Kurpersnoek, Rob Boerrigter,
Marianne Timmer.
Faxnummer redactie: 020-452508. .
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
25,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonnees gekten andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)^6.68.13.00
Bezorgklachten; vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.

Gehuwd:
Van Staveren, Gijsbertus Jacobus
Maria en Koper, Ellen Krijntje Herta
Paap, Johannes Marco en Smallenbroek, Pieternella Adriana
De Joode, Christian Willem Jan en
Ter Weeme, Lara Patricia
Geboren:
Rolf, zoon van: Koper, August en
Loonstra, Carla Hinke
Thomas Sebastiaan, zoon van:
Truijens, Richard Antonius' Maria
en Verloop, Elisabeth Adriana
Overleden:
Van der Valk, geb. Van Bruggen, Engelina Maria, oud 59 jaar
Kerékgyartó geb. Paap, Aaltje, oud
77 jaar
Sanberg, Hendrik, oud 76 jaar
Tigchelaar geb. Bouma, Christina
Maria, oud 81 jaar

Folo: Berloll

bedden al langere tijd worden gebruikt. De meeste pachters hetotoen
bedden met een verstelbare rugleuning en een windscherm.
Afgelopen Pinksterweekend zal er maar weinig gebruik zijn gemaakt van
de nieuwe bedden, al stonden deze zaterdag her en der nog in lange rijen
En wel andere ligbedden dan men al jaren in de 'zonnebakken' en op'de opgesteld, getuige de foto. "Pinkster was voor ons een sof", bevestigt Paap.
terrassen aantreft.
De vergelijking wordt getrokken met Hemelvaart en Pasen waarop het
Vorig jaar heeft op het strandgedeelte zelf het kunststof ligbed voorzichtig mooie weer eveneens verstek liet gaan.
zijn intrede gedaan. "Waarschijnlijk zijn het er inmiddels al enkele duizenden", zegt strandpachter Jan Paap. "Ik denk dat deze bedden de traditionele
"Maar de feestdagen vallen dit jaar later", verklaart de strandpachter van
ligstoel binnen enkele jaren wel geheel vervangen zal hebtoen".Hij weet te de Wurf. "Vorig jaar rond deze tijd was het ook slecht weer". Volgens Paap
vertellen dat het idee is overgewaaid van de Canarische Eilanden, waar deze betekent het echter zeker niet dat het een slecht voorjaar is.

B Burgerlijke stand |

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

^ C&*

• Een nieuwe trend op het strand, ligbedden nemen steeds meer de plaats in van de traditionele ligstoelen.

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Jehova's Getuigen:' Gem. Elswoud,
NPB:
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de Jong Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. InL: R. van Rongen,
Roomskatholieke Kerk:
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie-' 023-244553.
ring, Th.W. Duijves

Zandvoorts
Nieuwsblad

~. v

Onderzoek

ZANDVOORT - Op strand
doet
zich een nieuwe trend
Auto schept jongen voor. Steeds
meer strandpachZANDVOORT - Een elfjarige ters gaan over tot de aanschaf
Verkoopkraam
Zandvoorter liep schaafwonden aan
ZANDVOORT - Het Nederlands de knie en handen op, toen hij tij- van grote aantallen ligbedden.
Rode Kruis afdeling Zandvoort
houdt aanstaande vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op het
Eaadhuisplein weer verkoop vanspulletjes. De kraam wordt bemand
door leden van de afdeling Welfare.

v ~sv *- ï ~\7^

Wie deWK op de
voetwilvolgen,krijgt
morgen van ons
de eerste voorzet,

Een paar defecten aan een auto en
tientallen mensen zitten met de handen in het haar. Dat kan blijkbaar
gebeuren bij de belbus. De vrijwillige chauffeurs en het ouderenplatform wachten handenwringend op
een oplossing, de 55-plussers worden niet meer opgehaald en het gemeentebestuur voelt zich onder druk
gezet.
Het is een moeilijk parket waarin
wethouder Jan Termes is beland;
heen en weer geslingerd tussen verantwoordelijkheid voor het welzijn
van de ouderen en het nuchtere besef dat de 'cijfers' moeten kloppen.
Dat laatste behoort inderdaad ook
tot zijn verantwoordelijkheid. In dat
kader lijkt het op dit moment de beste oplossing dat de gemeente op zo
kort mogelijke termijn gaat bemiddelen tussen het dienstencentrum en
leasebedrij f Jonk Cars. Andere stappen kunnen kennelijk nog niet genomen worden.
Wellicht dat de schade zo nog enigszins beperkt kan worden. Het blijft
echter wel de - interessante - vraag
of men deze schade niet had kunnen
voorkómen. Volgens het dienstencentrum zijn de klachten namelijk al
eerder aan de ambtenaren doorgegeven, al wil dat niet direct zeggen
dat de kwestie ook eerder opgelost
had kunnen worden. Maar het blijft
wel zaak, zo adequaat mogelijk op
dit soort ontwikkelingen te reageren.
Beter voorkomen dan...

Snorfiets verdwenen
ZANDVOORT - De politie heeft
afgelopen donderdagavond rond elf
uur een 24-jarige Amsterdammer
aangehouden die verdacht werd van
diefstal van een snorfiets uit de Ko-;
ningstraat. Hij ontkende evenwel
het rijwiel weggenomen te hebben.
Hij werd toch ingesloten, mede in
verband met overmatig alcoholgetoruik. Vrijdag is hij weer heengezonden.

Jan Brabander neemt definitief
afscheid van Huis in de Duinen
ZANDVOORT - Directeur
Jan Brabander heeft afgelopen donderdag na twaalf jaar
definitief afscheid genomen
van Huis in de Duinen. Met
moeite, zo liet hij weten. Brabander wordt opgevolgd
door René de Vries, in wie hij
zijn vertrouwen toonde..
Brabander was wegens hartklachten al een maand of tien met
ziekteverlof, een periode waarin
hij werd vervangen door René de
Vries uit Haarlem. Donderdag
kreeg hij een receptie aangeboden
in het bejaardenhuis, waar kennelijk weinig ruchtbaarheid aan was
gegeven. De 240 bewoners, personeel en bestuur kregen hier de gelegenheid afscheid van hem te nemen.

Vernieuwend
Veel lovende woorden waren er
voor de 54-jarige Jan Brabander,
van wie bekend staat dat hij zijn
taak altijd met veel geestdrift
heeft vervuld. Maar ook dat hij bij
zijn komst - voor het Zandvoortse
- nogal vernieuwende opvattingen
had. Het heeft nogal wat overtuigingskracht en doorzettingsvermogen gekost om die opvattingen
bijvoorbeeld door het moderniseren van de organisatiestructuur
door te voeren.

• Directeur Jan Brabander (foto) heeft zijn vertrouwde stek in het Huis in
de Duinen nu definitief moeten verlaten.
(Archieffoto)
Loftuitingen waren er van Bert
van Boxtel, namens de ongeveer
tachtig personeelsleden van het
HiD. In Jan Brabander, het vakbondswerk niet vreemd, hebben zij
altijd een medestander gevonden als
het ging om betere arbeidsomstandigheden en een redelijke beloning.

Mevrouw van Peelen zette de
scheidende directeur namens de bewoners in het zonnetje. Onder zijn
Medestander
'bewind' is de bewonerscommissie
Het resultaat wordt nu echter van tot stand gekomen.
diverse zijden geprezen, ook door
het bestuur. Mede dankzij die inspanningen is het Huis in de Dui- Nieuwbouw
nen geworden tot wat het nu is,
Voorzitter Berkenbosch namens
een modern en goed functione- het stichtingsbestuur. Hij wees onrend bejaardenhuis, met een zeer der andere op de inzet van Brabangemotiveerd team medewerkers. der voor de renovatie in de jaren '84

en '85, plus de nieuwbouw. De directeur stond aan de wieg daarvan
en beide zijn onder zijn bezielende
leiding gerealiseerd. Tenminste,
bijna. Want de voltooiing van de
nieuwe aanleunwoningen heeft hij
wegens zijn ziekteverlof van een
afstandje moeten meemaken. Tot
verdriet van Brabander zelf, zo
werd vorig jaar wel duidelijk tijdens een interview met deze
krant: het staken van zijn werkzaamheden viel hem zwaar.
Zo ook toonde hij donderdag
moeite met zijn voortijdig afscheid. Een verklaring is te vinden in een eerder gemaakte opmerking van Brabander: 'Het is
gewoon een lekker huis".
JOAN KURPERSHOEK

(ADVERTENTIE)

IS DAT EVEN BOFFEN:
„In de zomer is eetcafé
The Londoner net zo goedkopp als in de winter."

Op donderdag 7 juni krijgt elke Oranje-t'an bij ons namelijk gratis 'n exclusieve WK-speld. En 'n handig

Dagelijks geopend.

boekje, waarin u precies kunt zien wanneer

Bijv. onbeperkt SPARE-RIBS eten voor ƒ l 5,50

ons elftal op tv is. Bovendien bevat dit

Kerkstraat 5 - Zandvoort - 15363

boekje gratis entreecoupons en
bonnen voor 'n drankje, tijdens wedstrijddagen geldig in alle Holland
Casino's.
Dus wie de WK goed wil beginnen,
is morgen rassen 14.00 en 02.00 uur van harte welkom.

IQLLAND

^ASINO'S

In de Holland Casino's kom je ogen tekort.
HOLLAND CASINO'S AMSTERDAM - BREDA - GRONINGEN - NIJMEGEN • ROTTERDAM - SCHEVENINGEN • VALKENBURG - ZANDVOORT.
LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR. CORRECTE KLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.

Dommel
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NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel
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NIEUW

DE VRIES

BODY & FEET
VOOR FITNESS EN BODYBUILDING

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
JUNI 1090
1. De eengezinswoning A. J. VAN DER
MOOLENSTRAAT 52. Huur ƒ 376,96 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, bergruimte en tuin.
- Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- twee-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

2. De beneden duplex-woning VAN LENNEPWEG 81
ZW. Huur ƒ 203,58 per maand. Bestaande uit:
woonkamer, slaapkamer, tuin en bergruimte.

inclusief stof —

- Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- twee-persoonshuishoudens

ƒ 295,Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l per», matras
ƒ 55. .
Echt natuurruhber matras met

• -Velours
overgordijnen
van
i £39.95 voor ƒ 9.95 P ™»r
fc Vitrage en alle soorten model'l gordijnen v.a. ƒ 5,95 per nieter.
ï~ gratis gemaakt! 1000 verschiii.
;v m'ftubelstoff. van ƒ69. voor
^ ƒ9,05. Wij stotteren alle soor
i^iterj meubelen, boten en er ~
^ra'ns. zeer voordelig.
?W ? '"•

WAARBORGGARANTIE

Ï0£y' r

|' Gordijnencroothandel

S'

DE VRIES

"Haarlemmerdijk 169 - A'dam
tel. 020-220981.

Haarmode
Marjo Fyma
vraagt

leerling
kapster
tel. na 19.00 uur
18152

3. De flatwoning KEESOMSTRAAT 205.
Huur ƒ 704,58 per maand.
4. De flatwoning KEESOMSTRAAT 323.
Huur ƒ 687,81 per maand.

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

5. De flatwoning KEESOMSTRAAT 363.
Huur ƒ711,30 per maand.
6. De flatwoning LORENTZSTRAAT 104.
Huur ƒ 740,91 per maand.

Te koop weg.
overcompleet
vrieskist ± 900 lit.
m. glazen
schuifdeksel
ƒ300,-.
Elektrische
kookplaat (4 p.)
ƒ100,-.
Tel. 15566.

Go ld's Gym - Better Bodies N.P.C. Troop

7. De flatwoning LORENTZSTRAAT 127.
Huur ƒ741,96 per maand.

Voedingssupplementen van Peak

8. De flatwoning LORENTZSTRAAT 131.
Huur ƒ 724,26 per maand.

*
Sportschoenen
Nike - Reebok - Lotto - Troop - SPX

9. De flatwoning LORENTZSTRAAT 467.
Huur ƒ 759,63 per maand.
10. De flatwoning LORENTZSTRAAT 527.
Huur ƒ719,63 per maand.
- Bovenstaande flatwoningen bestaan alle uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
- Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort verlenen voor bovenstaande
woningen slechts woonvergunning aan:
- tweepersoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.

ROOTS
terug van nooit weggeweest

BALK
BAKT
BETER
7\7\®. BROOD
DIT WEEKEND:
V V L.£_/\I_/ Vl-/.
LJt l

^^

EN VELE ANDERE ARTIKELEN, MAAR KOM ZELF EENS LANGS BIJ

M

Body & Feet

1

VI^

- De huurders van de woningen aan de Sophiaweg 1 t/m 73
hebben voorrang bij de toewijzing van bovengenoemde
garage.

Haltestraat 48
Zandvoort Tel. 02507-16971

TAART MAISON 6,75

12. De garage KEESOMSTRAAT 49A. Huur ƒ 68,24
per maand.

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel. 12989
Winnaar Ondememersbokaal 1989

Gevraagd

zelfst. hulp
donderdag en
vrijdag v.
9.00-13.00 uur.
Tel. 18968

f Weru
j maakt 't
l verschil
l*

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

enz.

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

;, II !•••

EfTUTl

Fijne,
komfortabele en
bovendien onderhoudsvrije ramen en deuren.
Weru; want óók in
kunststof zijn kwaliteiten...

COUPON
•

Naam

l

Adres

1

Postkode -^ plaats
Telefoon

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Stuur mi| geheel vri|bli|vend uitgebreide
dokumentatie over het Weru systeem
.

l U kunt deze antwooidcoupon in een envelop zonder postzegel
, zenden aan JAN VAN DER VLUGT& ZOON BV
Antwoordnummer314. 1970 VB Umuiden

Z.

M

VAN DERJ
Cornwallstraat 6 - Umuiden - Tel' 02550-30624

L

Uitnodiging aan alle leden van Woningbouwvereniging „Eendracht
Maakt Macht" te Zandvoort voor de ledenvergadering op donderdag
21 juni 1990, aanvang 20.00 uur, in gebouw De Krocht, Grote Krocht
41 te Zandvoort.
AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslagen van de ledenvergaderingen van 12 oktober 1989 en 15
februari 1990.
4. Jaarrekening 1989.
De desbetreffende stukken en de bij de jaarrekening horende accountantsverklaring liggen ter inzage op het EMM-kantoor. Een
samenvatting van de jaarrekening kan op aanvraag worden toegezonden.
5. Beleidsnota.
Vaststelling van de beleidsnota.
Hiertoe hebben een tweetal discussiebijeenkomsten plaatsgevonden.
6. Huisvesting werkapparaat.
Voorstel van het bestuur te onderzoeken op welke wijze definitief
kan worden voorzien in de huisvestingsproblematiek van EMM.
7. Aantrekken geldlening voor complex 2 en 3.
Voorstel tot het aantrekken van geldleningen met het oog op het
verrichten van groot-onderhoud in complex 2 en 3.
8. Nieuwbouw voetbalvelden.
Voorstel tot het ontwikkelen van een bouwplan, de aankoop van
grond en het aantrekken van een lening.
9. Bestuursverkiezingen.
Mevrouw E. Buijing en de heer A. Koper zijn aftredend volgens
het daartoe opgestelde rooster. Tevens is er een vacature ontstaan t.g.v. het aftreden van de heer P. Kramer. Mevrouw Buijing
stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de ledenvergadering
voor te benoemen tot bestuurslid mevrouw Y. van Duivenvoorde
en de heer G. M. de Kluyver en stelt tevens voor de heer A. Koper
te herbenoemen.
Vermeld dient te worden dat hiermede de voordrachten van
zowel mevrouw Van Duyvenvoorde als van de heren De Kluyver
en Koper een bindend karakter hebben. Het doen van een bindende voordracht kan ook geschieden door 20 leden. Deze voordracht moet ten minste 7 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend. Hierbij dienteen lijst gevoegd te
worden met de handtekeningen en de namen van de leden die de
voordracht steunen en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
10. Klachten/geschillen-adviescommissie.
In het reglement van de klachten/geschillen-adviescommissie
blijkt een procedure-wijziging noodzakelijk.
11. Rondvraag
12. Sluiting
Zandvoort, 7 juni 1990
J. R. Berkenbosch, secretaris EMM

11. De garage SOPHIAWEG X. Huur ƒ 65,87 per
maand.

- De huurders van de woningen aan de Keesomstraat 149 t/m
271 hebben voorrang bij de toewijzing van bovengenoemde
garage.
De toewijzing van bovengenoemde garages zal geschieden in
volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van
de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3
alsmede het rijbewijs te tonen.

Ochtendbladen '

de Volkskrant
en Trouw
vragen voor Zandvoort

bezorgers/sters
Min. leeftijd 15 jaar
Hoog loon
Reacties
de" heer Koper
Dr. J. G. Mezgerstraat 38
Tel. 02507-16821

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Let op!

Garant Gum
daken
40,- per m2 gelegd.
Timmer-, schildorwork,
pannendakan.
Info 02507-13087.

In onze vestiging bij Dirk v/d Broek hebben
wij plaats voor een vaste

VLOTTE VERKOOPSTER
vanaf 17 jr
Tevens zoeken wij nog voor de
vakantieperiode

HULPVERKOOPSTERS

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 12 juni a.s. vóór 12.00
uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven.
U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te
geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor
op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 15 juni a.s. om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen. Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.
In
-

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

RUILRURRIEK JUNI 1000
1. Aangeboden: 3-kamermaisonnette. SWALUESTRAAT. Huur
ƒ 552,57 per maand. Bestaande uit: woonkamer, 2
slaapkamers, douche, c.v. en bergruimte.
Gevraagd: 3/4-kamerwoning op de begane grond in centrum of
Zandvoort-Zuid.
2. Aangeboden: Eengezinswoning. LORENTZSTRAAT. Huur
ƒ473,08 (niet geharmoniseerd). Bestaande uit: woonkamer,
3 slaapkamers, zolder, douche, voor- en achtertuin en
schuur.
Gevraagd: 3-kamer(flat)woning, gelijkvloers of met lift in
centrum (niet in Nieuw-Noord).
3. Aangeboden: 4-kamerflatwoning. LORENTZSTRAAT 93 (2e
ETAGE). Huur ƒ 741,96 per maand. Bestaande uit:
woonkamer,' 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
Gevraagd: Flatwoning in Flemingstraat of Celsiusstraat (liefst
1e etage).
4. Aangeboden: 4-kamerflatwoning. LORENTZSTRAAT. Huur
ƒ 764,63 per maand. Bestaande uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
Gevraagd: 3- of 4-kamerwoning op de begane grond (liefst in
centrum).

vanaf 16 jr
voor 20 a 38 uur per week

Reacties dient u vóór het einde van de maand, schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.

Geïnteresseerd? Bel voor meer
info: 02507-19762 of na 18 uur
023-320627.

Woningruil geschiedt alleen vo|gens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krjjgt," dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.

P.S. Onze lonen zijn volgens de Bakkers
C.A.O. en zijn hoger dan het minimum
salaris.

U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Wim Buchel nog volop
actief in laatste jaar

ZANDVOORT - In zijn laatste jaar als actief judo-scheidsrechter heeft Wim Buchel nog
een druk programma af te werken. Diverse eervolle uitnodigingen heeft de Zandvoortse
sportschpolhouder ontvangen,
om in binnen- en buitenland
aanwezig te zijn bij grote judotoernooien.

Zo is hij op 31 mei jongstleden
vertrokken naar Senegal (Dakar),
alwaar de Wereldkampioenschappen voor de militairen worden gehouden. Dit judotoernooi vindt
plaats van l tot en met 9 juni. Na
even terug te zijn in Zandvoort gaat
Wim Buchel op 13 juni naar een cursus van de Judobond Nederland om
in Mallorca een scheidsrechters-seminar bij te wonen welke duurt tot
en met 16 juni.
De zowel nationaal als internatio-

Granaat uit de oorlog
ZANDVOORT - Op het Noordstrand werd op 30 mei omstreeks
half drie een mortiergranaat uit de
Tweede Wereldoorlog gevonden.
Het projectiel bleek zo verroest te
zijn dat de politie het niet verantwoord vond het te vervoeren. Daarom heeft de Explosieven Opruimings Dienst de granaat later op de
middag ter plekke tot ontploffing gebracht.

naai hoog aangeschreven scheidsrechter gaat dan van 14 tot 25 juli
naar Assen waar de wereldspelen
voor gehandicapten worden gehouden. Een zeer eervolle uitnodiging
ontving hij om de leiding op zich te
nemen wat betreft de arbitrage voor
de Wereldkampioenschappen judo
voor visueel-gehandicapten. Deze
wedstrijden worden gehouden van
20 tot en met 22 juli.
Als technisch adviseur van de Surinaamse Judo Bond is Buchel uitgenodigd om in het kader van de
komende Olympische Spelen te Barcelona een uitgebreide wedstrijdcoach en scheidsrechterstraining te
verzorgen in de periode van 31 juli
tot en met 20 augustus aanstaande.
Wim Buchel neemt afscheid als
internationaal scheidsrechter op de
Europese kampioenschappen in Ankara (Turkije) in november aanstaande en op dat moment heeft hij
een dertigjarige scheidsrechterscarrière achter de rug. Een glansrijke
carrière kan wel gesteld worden. In
Nederland zal afscheid genomen
worden van Buchel op de kampioenschappen alle categorieën in januari
1991. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de Judo Bond Nederland zal
veel aandacht aan dit afscheid worden geschonken, een afscheid waaraan deze krant zeker de nodige aandacht zal schenken.

ZVM-zaalvoetbaltoernooi

Bluys winnaar bij recreanten
ZANDVOORT - De spanning
stijgt met de dag in het 20e
Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi. Aanstaande vrijdag worden de finales afgewerkt in de eerste en tweede
divisie. De eerste kampioen is
trouwens al bekend. Dat is in
de recreantenpoule Bluys Nederland geworden. Bluys versloeg Laska met 6-4 en kan niet
meer ingehaald worden.
Voor de komende paar slotdagen
wordt op goede en spannende finales gerekend. Hans Alblas, van het
organiserende team, vindt het nu al
een geslaagd toernooi. „De publieke
belangstelling is goed, meer als vorig jaar en voor de finale-avonden
rekenen we ook op veel publiek. Ook
organisatorisch verliep het erg goed
al moesten we een paar keer schuiven in het programma."

• Spelmoment tijdens het zaalvoetbaltoernooi van ZVM

e Jeugdige Zandvoortse softballers(sters) vermaakten zich tijdens het softbaltoernooi op de eerste Pinksterdag uitstekend.
Foto Bram Stijnen

De aanwezige topcoaches in de
softbalsport spraken van een evenement waar eigenlijk geen woorden
voor zijn. De softbalsport, duidelijk
in de lift, vooral in Zandvoort, doet
zo'n dag enorm goed. Deze softbaldag maakte dan ook dermate positieve reacties los dat volgend jaar op
een nog grootser evenement kan
worden gerekend. Vooral Willem
van der Sloot was razend enthousiast over het welslagen van dit evenement, dat hij zonder de steun van
Ingeborg van Keulen niet voor elkaar had gekregen.

Talent Marcel Albers maakt
zicK waar bij Pinksterraces

Tijdens de training hadden zich 45
deelnemers gemeld voor de strijd in
de Opel Lotus-klasse. Uiteindelijk
kwamen er, na een felle strijd, 32 aan
de start voor de wedstrijd. Een wedstrijd met veel opwinding. Het 23jarige racetalent Marcel Albers, rijdend voor het team van Jan Lammers, maakte de verwachtingen geheel waar. Al eerder schreef Albers
een race op zijn naam en ook nu
behoorde hij tot de kanshebbers.
Een bijzonder slechte start wierp Albers echter naar een zesde plaats en
m deze klasse is het dan bijzonder
moeilijk naar voren te komen. De
wagens zijn vrijwel even snel en dan
ligt het aan de stuurkunst van de
coureur of een hogere positie kan
worden bereikt. Albers vocht zich
echter knap naar voren. Passeerde
eerst de Zweed Johansson en bond
toen de strijd aan met de Braziliaan
De Ferran. In de Gerlachtaocht lukte
het om de Braziliaan te passeren,

Foto Bram stenen

Zoals vermeld werd Bluys Nederland kampioen door een overwinning op Laska, dat voor kort nog de
beste papieren in handen leek te
hebben. In de wedstrijd tussen deze
teams maakte Roei Deesker van
Bluys Nederland, het 1000ste doelpunt van dit toernooi. Felicitaties en

Perfect TZB softbaltoernooi
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
organiseerde TZB op eerste
Pinksterdag een grandioos
softbaltoernooi voor adspiranten. Op de velden van TZB
heerste een gezellige sfeer en
dat Terrasvogels uiteindelijk
met de wisselbaker naar huis
keerde was terecht.

ZANDVOORT - Voor zo'n
tienduizend toeschouwers waren de Pinksterraces op het
Zandvoortse circuit opnieuw
razend spannend. Vooral de
wedstrijd die meetelt voor het
Europese
kampioenschap
Formule Ford Opel Lotus
werd een geweldig spannend
gevecht. De overige wedstrijden mochten er overigens ook
zijn en boeiden de toeschouwers tot de laatste meter.

_s Zandvoorts
~ Nieuwsblad
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maar de twee ronden die toen nog
gereden moesten worden waren te
kort om het aan de kop rijdende duo
Barichello en Sospiri in te halen.
Dat lukte ook niet nadat de strijd
even werd onderbroken omdat twee
wagens in de Tarzanbocht voor gevaar hadden gezorgd.
„Het was een superslechte start",
meende Marcel Albers na afloop. „In
de tweede helft van de race ging het
perfect, want ik had de wagen afgesteld op de slotronden en dat liep
goed".
In de produktietoerwagens viel
eveneens van veel racespektakel te
genieten. In de klasse tot 2000 cc.
was het Frans Vörös die een prima
wedstrijd reed. Met zijn Alfa hield
hij fraai stand tegen de Peugeot van
Caron en de Alfa van Van Reenen.
Boven de 2000 cc. ging de zege naar
Van Dedem met een Mercedes, maar
het is de vraag of deze uitslag gehandhaafd blijft. Mike Heesemans
had in een Porsche de leiding, maar
werd uit de uitslag geschrapt omdat
hij de pacecar had gepasseerd. Heezemans gaat nu proberen via een
kort geding de race ongeldig te laten
verklaren. Hans van der Beek, die
uiteindelijk als eerste over de finish
ging, maar gediskwalificeerd werd
op rijgedrag, gaat eveneens in beroep tegen deze maatregel.
Uitslagen Pinksterraces: EK/GMLotus: 1. Barrichello (Bra), 2. Sospiri (Ita), 3. Albers (Ned), 4. De Ferran
(Bra), 5. Johansson (Zwe). Stand na
drie races: 1. en 2. Marcel Albers en
Barrichello 37 punten, 3. Sospiri 33,

4. De Ferran 30. Formule Ford 2000:
1. Litjens, Reynard, 2. Mollin (Den)
Reynard, 3. Garhards. Sports 2000:1.
Brandts - Swift, 2. Zwolsman, 3. Onderstal. Citroen AX Cup: 1. De Jong,
2. Jip Coronel, 3. Van Dijk. Produktiewagens tot 1300 cc.: 1. Roger Ciapponi - Suzuki, 2. Berend Oeberius
Kapteijn - Suzuki, 3. Ron Nobels Citroen. Produktiewagens tot 2000
cc.: 1. Frans Vörös - Alfa, 2. Frank
Caron - Peugeot, 3. Wout van Reenen
- Alfa. Produktiewagens boven 2000
cc.: 1. Arthur van Dedem - Mercedes,
2. Jeroen Hin - Mercedes, 3. Patrick
Huisman - BMW. Renault 5 cup: 1.
Verschuur, 2. De Vries, 3. Postmaa.
Formule Ford 1600: 1. Goossens
(Bel), 2. Ten Wolde, 3. Maassen
(WDL).

„Zo iets geweldigs heb ik nog nooit
meegemaakt", stelde Willem van
der Sloot. „TZB/Ad Snel Koerier
heeft dit toernooi wel niet gewonnen, maar door het geweldige succes
van deze softbalsportdag hebben we
eigenlijk ook niet verloren. Dat na
afloop zoveel mensen van alle teams
me de hand kwamen schudden en
dat zij zoveel dankbaarheid toonden, deed me ontzettend veel. Het
was gewoon schitterend, ik heb er
geen woorden voor".
Door de sponsoring, het houden
van een loterij en de verkoop van
softbalsportartikelen heeft de organisatie een aardig bedrag overgehouden, waarvan een gedeelte terecht komt in de pot voor het jubileumfonds.
De twaalf adspiranten softbalteams speelden bijzonder leuk softbal. Fel werd de knuppel gehanteerd
en ook het veldspel werd door veel
teams goed beheerst. Het in de competitie bovenaan meedraaiende
TZB/Ad Snel Koeriers kon tegen bekende tegenstanders zoals Kinheim,
RCH en DSC'74 niet in het juiste
ritme komen en verloor de wedstrijden. In de competitie leverden deze
teams voor de jeugdige Zandvoortse
softballers(sters) geen problemen
op, maar onder het toeziend oog van
enige honderden mensen werd de
spanning te veel.
Na de voorrondes bleven twee
teams over die zich opmaakten voor
de finale. Red Lions uit Rijswijk
speelde een goed toernooi, maar was
tegen Terrasvogels uit Santpoort
aan slag niet zeker genoeg om potten te kunnen breken. Terrasvogels
won afgetekend met 9-0. Het werd
een perfecte game, omdat Terrasvogels geen honkslag tegen kreeg, niemand op de honken toeliet en niet
éénmaal vier wijd gooide.
De strijd om de derde en vierde
plaats was spannender. De winnaar
van vorig jaar Kinheim wist Pino's
na een spannende partij softbal met
5-4 te verslaan. Als leuk intermezzo
werd er tussen de softbalwedstrijden door een waterbakkenrace gehouden, die gewonnen werd door Pino's en tweede werd TZB.

Hans Mesman/TZB-toernooi geslaagd
ZANDVOORT - Het tweede Hans Mesman TZB zaalvoetbaltoernooi is een klinkend succes geworden. Dit
heel gezellige toernooi werd
ook dit jaar gewonnen door
ZVM/Auto Versteege, dat in de
finale TZB/Teunissen met 3-1
de baas bleef.
Dit toernooi, waaraan tien teams,
waaronder twee uit Duitsland, deelnamen stond op een hoog spelniveau. Bovendien werd er gespeeld in
een zeer sportieve sfeer. Wel zaalvoetbalden de teams fel om de pun-

ten maar de scheidsrechters hielden
de wedstrijden goed in de hand. In
de finale bijzonder goed zaalvoetbal,
met zoals vermeld Auto/Versteege
opnieuw als winnaar. In de strijd om
de derde en vierde plaats bleef Zandvoort Noord met 1-0 aan de goede
kant van de score. TZB 3 werd geklopt. De vijfde en zesde plaats waren voor het eerste en tweede team
van FFC Kinzichtal uit Duitsland.
TZB 5 plaatste zich op de zevende
plaats en ZVM/Vooruitgang werd
achtste. TZB 4/Kaashoek greep de
negende plaats,
terwijl Café
Bluys/TZB 6 als laatste eindigde.

Voordat de prijsuitreiking door aftredend voorzitter Jaap Kerkman
werd verricht, bedankte speelster
Monique Rijnders de organisatie en
in het bijzonder Willem van der
Sloot, voor de perfecte organisatie.
Ook de scheidsrechters en scorrers
werden niet vergeten en ondergingen een bloemenhulde, beschikbaar
gesteld door Bluys Bloemen.
De Bram van der Werf-prijs voor
de beste pitcher, was voor Joyce
Hendrikse van de softbalvereniging
Bloemendaal en de Willy Rietmantrofee, beste slagvrouwe, was voor
Sylvia de Zwager van Eed Lions. De
Frits Vleeshouwers-trofee, voor de
meest waardevolle speelster, was
eveneens voor Sylvia de Zwager van
Red Lions. Het slotwoord was voor
de nieuwe voorzitter van TZB Eelke
van der Hoek, die een ieder hartelijk
bedankte voor het welslagen van dit
softbalgebeuren.

een bos bloemen vielen hem ten Eagles verspeelde een belangrijk
deel. In de competitie bij de vetera- punt aan Sensemilla (4-4) maar kan
nen maakte Banana's een lelijke zich nog plaatsen.
misstap. Door een 2-0 verlies tegen
Imex Brilmode heeft Jaap Bloem
In de tweede divisie zijn de vier
Classics de titel nu voor het grijpen. halve-finahsten bekend. Holland Ca
Er moet dan wel minimaal gelijk sino en Big Mouse hadden zich al
worden gespeeld tegen Imex.
geplaatst maar maakten er m een
onderling duel een leuke partij van
In poule l A is er een kruisfinale- Big Mouse won met 3-2 en mag m de
plaats weggelegd voor het sterk spe- kruisfinale aantreden tegen Radio
lende Raco Autobanden. Dit team Stiphout. Stiphout stelde een plaats
stelde die plaats veilig door twee- in de halve finale veilig door een
maal met 5-0 te zegevieren. Eerst knappe 7-2 overwinning op Bad
werd café de Kater verslagen en ver- Zuid. De andere halve finale ga.it
volgens ging Borher met 0-5 ten on- tussen Holland Casino en Auto Ver
der. Het Zandvoortse Play In is ook steege.
zeker van een halve finaleplaats. In
een zeer aantrekkelijk en doelpuntHet programma voor de slotweek
rijk duel werd Khkspaan met 7-5 ge- is als volgt. Donderdagavond: 18 45
klopt.
uur Café de Kater vet.-Fritures d'AnDe tegenstanders van deze twee vers, 19.30 uur Rabbel Boys-We
teams zijn bij het ter perse gaan, nog ber's, 20.15 uur halve finale Big Mouniet bekend, maar zal worden HB se-Radio Stiphout, 21.00 uur Auto
Beveiliging, Textlite of Otte Eagles. Versteege-Holland Casino, 21.45 uui
Deze teams eindigen waarschijnlijk halve finale eerste divisie 22.30 uur
met evenveel punten waardoor het
halve finale eerste divisie.
doelsaldo uitkomst moet brengen. Vrijdagavond: 19.30 uur 3e en 4e
Door een aanvechtbare strafschop plaats tweede divisie, 20.30 uur 3e en
won HB Beveiliging met 4-3 van 4e plaats eerste divisie, 21.30 uui fiZandvoort Centrum en ook Cor nale tweede divisie, 22.30 uur lin.üe
Smit werd verslagen, 6-1. Otte eerste divisie.

Jeugdkampioenen schaken
ZANDVOORT - Dave Frederking en Erik Jorning hebben in de interne competitie
van de Zandvoortse Schaakclub de beste resultaten behaald. Daardoor kunnen zij
zich clubkampioen noemen
over het seizoen 1989-1990.
Donderdagavond mochten Dave
Frederking en Erik Jorning, uit handen van voorzitter Hans Drost, ieder
een fraaie beker m ontvangst nemen. De 15-jarige Erik Jorning zal in
het komende seizoen vermoedelijk
op een grotere tegenstand kunnen
rekenen. Hij gaat namelijk over naar
de senioren-competitie.
De volledige eindstand in de groepen A en B is: A. 1. Erik Jorning, 2.
Pepijn van de Mije, ged. 3 en 4. Ronald Roele en Anta Samsuna, 5. Ilje
Mollerus, 6. Frederik van Veenstra,
7. Floyd van der Mije, 8. Bas van der
Hoek, 9. Nicolas Rijer. Groep B: 1.
Dave Frederking, 2. Florian van der
Moolen, 3. Bas Geurts, 4. Robm Voswijk, 5. Rebecca Willemse, 6. Henk

Willemse, 7. Patrick Berkhout, 8
Elithia Hughan, 9. Hans Janssen, lü.
Menno Ovaa, 11. Robert Prins, 12
Remco Voswijk, 13. Martijn Attema.
De eerste speelavond in het meuwe seizoen 1990-1991 zal zijn op donderdagavond 6 september 1990.
Bij het snelschaken is ook club
kampioen Olaf Cliteur de sterkste
gebleken. Na de herindeling gingen
Olaf Cliteur, Hans van Brakel, Hans
Drost, Hans Lindeman, Jack van
Eijk en Edward Geerts in de slag In
bovenstaande volgorde kwam het
eindresultaat tot stand. In de B en C
groep waren de twee jeugdige spe
Iers Erik Jorning en Dennis van de
Meijden de uitblinkers. Zij wonnen
beiden met overwicht hun finaleronde.
Vanavond zal het schaakseizoen
afgesloten worden met een simul
taanseance voor de leden, van grootmeester Lodewijk Prins. Belangstel
lenden die dit willen aanschouwen
zijn van harte welkom, in het Ge
meenschaphuls aan de Louis Davidsstraat. De simultaan vangt aan
om 19.30 uur.

(ADVERTENTIE)

ConfetTi
High summer
coliection

Strik shirt
100% katoen

Halfwijde
pantalon
100% katoen

35.-

39.95

Deze collectie bestaat uit
10 modellen in 6 kleuren.
Rood -,wit- zwart groen - oranje en lila

Kampioenen Casino-ZVM
ZANDVOORT - Bij de handbaivereniging
Casino-ZVM
dienden zich vorige week maar
liefst drie kampioenen aan.
Was eerst het eerste damesteam al kampioen geworden
nu behaalde het tweede team
de titel en ook het adspirantenmeisjes team van Casino-ZVM
Werd kampioen. Volop feest
dus in de kantine van de handbalvereniging in het binnencircuit.

aan Zee er alles aan deed de winst
vast te houden. Casino-ZVM stoomde door naar een 12-9 overwinning.

Het tweede damesteam van Casino-ZVM moest aantreden tegen
Concordia Hillegom. De Zandvoortse dames hadden het niet al te moeilijk en waren veel te stern voor Concordia. Na vijf minuten stond er al
een 6-0 voorsprong door snel en tactisch handbal van de Zandvoortse
routiniers. De verdediging van Concordia had geen enkel antwoord op
het gevatte aanvalsspel van CasinoZVM. Keer op keer werden de speelDe meisjes adspiranten behaalden sters van Casino-ZVM vrij gespeeld
het kampioenschap door een over- en dat leverde vele doelpunten op. • Het tweede damesteam met de jeugdige adspiranten kampioenen.
Mnning op Wijk aan Zee. In het be- De ruststand ging in met een 12-1
eerste damesteam al kampioen, adspiranten kampioenen.
zeer nerveus spel en de Zand- stand.
v
waardoor het veldhandbalseizoen
Aanstaande zondag organiseert de
oortse meisjes, die op achterstand
Het kampioenschap was al een voor Casino-ZVM wel heel erg suc- Casino-ZVM handbalvereniging de
kwamen.
Een achterstand die bij
r
bekerfinales zowel voor dames en
ust was opgelopen naar 3-6. Na de feit maar Casino-ZVM ging lekker cesvol is geweest.
r
De doelpunten van het tweede da- heren. Op de velden van Casinoust een geheel ander Zandvoorts door om de vele toeschouwers op
'eam, dat de zaken met snel en beke- nog meer doelpunten te tracteren. nies team, in de wedstrijd tegen Con- ZVM, m het binnencircuit, komt het
ken handbal rechtzette. De meisjes Yvonne de Jong wi&t binnen twintig cordia. waren van: Greet Molanus 6, tweede dames team van Casino''eten zien terecht het meeste recht seconden tweemaal te scoren en Annie Trouw 4, Riny Cappel 3, ZVM in actie tegen KIC en ook BSM
te
hebben op de titel. Met goede en Concordia werd geheel overklast. De Astrid Molenaar 3, Sigrid de Boer 3 en ADO zijn van de partij. Het Casis
en Yvonne de Jong 2. Trainster Jan- no-ZVM eerste heren team heeft
nel opgezette aanvallen werden nu eindstand werd 21-6.
na Pennings was zeer in haar nopjes zich eveneens geplaatst voor deze
^'el de doelpunten geforceerd. In de
De dames promoveren echter niet dat twee door haar getrainde teams strijd en speelt tegen ODIN 2. Vereerste helft werd veelal op paal of lat
geschoten. Nadat de stand in even- naar de hogere klasse omdat het eer- kampioen geworden waren. Zoiets der zijn hier Uitgeest en HVH precht was gebracht ging Casino- ste damesteam al in de eerst klasse wil ze wel ieder jaar. Op de foto het sent. De strijd begint om 10.00 uur
en de eindstrijd is om 14.10 uur.
2VM sterk door ondanks dat Wijk uitkomt. Zoals vernield werd het tweede dames team met de jeugdige
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SPAR, vriendelijk, vers en toch
voordelig
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éénmalig, van onderstaande merken

Ons faxnr. 19694
JOHMA

STEGEMAN

STEGEMAN

ZALMSLAATJE

SCHOUDERHAM

GEKOOKTE
GELDERSE

p. stuk

100 gram Ij

100 gram

Kwekerij P. van KLEEFF
ZOMERPLANTEN
Groot assortiment

Heel
JONGE KAAS CASINO
tarwebrood
>•
1,87
VARKENSFRIKANDO

2,98
Kilo

12,90
HOLLANDSE
TUINBÖNEN

4,95

VRIJDAG EN ZATERDAG A.S.

Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

KARNEMELK COUDSE

AARDAPPELEN

MONSTERKOLLEKTIE

Biologische meststoffen o.a.:
Biologisch org. gazonmest
Buzaltmeel
Bloedmeel
Beendermeel
Neptunice maerl
Bentoniet meel en
Biologische bestrijdingsmiddelen

VARKENSSCHNITZEL

Speciaal
mengsel
voor het
vullen van
plantenbakken

ƒ5,-

GINZA

per zak

•~

100 gram

Div. bloembakken - Roodsteen
Plastic en Grieks Aardewerk

AARDBEIEN
500 gram

Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsm iddelen

2,98

Deze aanbiedingen zijn tot en met zaterdag geldig

CELSIUSSTRAAT 192

De Nationale Postcode Loterij
maakt hele straten blij!
Staat uw postcode
hiernaast?

Uitslag trekking
mei 1990

Als u meedoet aan de Nationale Postcode
Loterij kunnen wij u feliciteren. U heeft een
prijs gewonnen. Want zo gaat dat bij deze
loterij: iedereen die in dezelfde postcode
speelt als een winnaar heeft ook een prijs.
Tot duizend gulden zelfs
dezelfde prijs!

Feest in de volgende
postcodes:

Zo werkt de
Postcode
Loterij:
Postcode
is uw basislotnummer.

Op 30 mei 1990 zijn de volgende winnende lotnummers getrokken. Zijn alleen de
vier cijfers van de postcode vermeld dan heeft iedereen die meedeed in die postcode een prijs van ƒ10,-. Staat alleen de postcode vermeld dan heeft iedereen die
meedeed in die postcode een prijs tussen 25,- en 1.000,- gewonnen.

Uw lotnummer bestaat
uit uw postcode plus
twee door de computer
willekeurig toegekende cijfers. Dat nummer
weet u alleen en dus is uw privacy gewaarborgd.

1016 MB 1000,1024NJ
25,1025
10,1054
10,1059 TM
50,1073 EB
25,1079 ME
25,1081 AZ
50,1098 GA
50,1102 HG
25,1104 KE
25,1106 AM
25,1107 NC
25,1112
10,1221 JV
25,1276
10,1382
10,1398XK 100,1422 PX
50,1431 ER 100,1441 XE 100,1443 CA
25,1531 EK
50,1621 BK
25,1622 LA
50,1689 RJ 500,1741 VP
50,1791 WR 100,1973 TE 100,2023 TE
50,2082 HC
25,2133HV
25,2171 EA
25,2201 SN
25,2273 VW
25,2283 VJ
25,2284 TP
25,2286 RB
50,2311 GV
25,2385 KE
25,2461 SM
25,2503 BA
25,2511 BP 100,2525 JM
25,2531 BN 100,2533 AN 100,2547 SL
25,2552 BD
25,2581 AN
25,2586 SV 100,2587 HZ
25,2591 VM
50,2593 ND
25,-

Elke maand kans op
een ton en duizenden
andere prijzen.
Elke maand wordt de 100.000 verloot onder
de deelnemers. En krijgt iedereen die in
dezelfde postcode meespeelt een troostprijs.
Er zijn ook talrijke kleine prijzen: 10, 25,
50,100, 500 en 1.000
gulden.
Bovendien zijn er als
extra prijzen Gran Dorado reizen te winnen.
En zijn er speciale regionale prijzen.

Zo doet ook ü mee
aan de leukste
loterij van
Nederland.

-een-ton-bon
U Ja, ik wil meespelen in de
Nationale Postcode Loterij met:
Q 1 lot(/ 10,-)
3 2 loten (ƒ 20,-)
Q
loten (a ƒ 10,-)
(A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen
met blokletters)
In postcode: LJ_-_L_L_J__LJ
Q dhrQ mevr.

Adres:Postcode:.
Plaats:
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging
per maand het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Postbanknummer:
15.06.90

Banknummer:

handtekening:

Zend deze bon in een envelop aan: Nationale
Postcode Loterij, Antwoordnummer 11067,
• 5200 VC Den Bosch. Postzegel is niet nodig.

50,3038 JR
25,3038 SE
25,50,3053 DM
3061 AP
50,3069 XZ 500,50,3073 KT
3082 KM
3086 KR

500,25,25,50,50,100,50,3163TS
3193ST
25,50,3206 JK
100,3208 BJ
3231 CH
25,50,3273 LE
3328 CE
25,3328
10,3354 XK 100,50,3381 AW
3403 ZD 100,3514 BZ
25,3522 BX 500,3554
10,3561
10,3562 AH
50,3572
10,3648 GC
50,3704 HA 500,3707
10,3755 GB
25,3818 XC
50,3833
10,3904 ZD
25,3911 MV 100,4003 CE 100,4152EV
25,4271 AK
25,50,4325 AG
3131 CC
3132 HS
3134 BR
3137 CK
3137 SH
3161 KR

4384 JN

4421 KJ

.

5463 LM 02
GRAN DORADO
REIS

5469
5502 RK

5503 XL

100,- 5627 PB
50,- 5641 ED

100,-

500,4436
10,4460 AR
50,4532 BN
25,4613 GG 100,4661 HX
50,4714 CE
50,4791 CH
50,4847 HS 100,2596 VG 01
4882 JE
25,GRAN DORADO
4904
10,REIS
5066 BP
25,2612 PG
25,- 5152
10,2613 JH 500,- 5171 ML
50,2641 ZR
50,- 5175WD 25,2722 BG
25,- 5235 KP
25,2735 AH
50,- 5281 HK
50,2742 CP 1000,- 5348 RN
50,2841 TR
25,- 5403 XS
25,2903 LA
50,- 5422 BA
25,2935 VB 100,- 5431 JM
25,-

Naam:.

datum:

3011 ZZ

5645
5652 ES
5655 AT
5853 AL
5913 CC

6042 BT

6874 NC 500,6931

10,25,7315
10,25,10,- 7333 JT
25,- 7448 AJ 100,50,- 7535 DR 500,25,- 7545 NE 50,25,- 7741 AT
25,10,- 7812
10,25,- 7823 AT
25,1000,- 7827 DR 25,500,- 8031 CA 50,25,- 8121
10,1000,- 8181 XM 25,-

7007 GL

maten 36-38-40
en enkele grote maten

JAPONNEN, PAKJES

Een winnende postcode
is winnend voor meer.
Het aardige is dat bij prijzen tot 1.000 gulden
iedereen die meedoet in dezelfde postcode
als het winnende lot, ook dezelfde prijs wint!
En bij prijzen van 10 gulden wint zelfs iedereen in dezelfde wijk (dezelfde 4 cijfers) ook
10 gulden. Kijkt u maar hieronder.
Hoe meer mensen in uw
postcode meedoen,
hoe groter
dus de
kans op .
een prijs.
Feest in
de hele
straat is mogelijk!

Opbrengst voor
drie goede doelen.
Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten - voor het behoud van
de schaarse natuurgebieden in Nederland.
Vereniging Vluchtelingenwerk - zet zich in
voorde vluchtelingen in de hele wereld.
Novib/Gast aan Tafel - helpt mensen en
projecten in de Derde Wereld.

m&L 'n.
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

ƒ 100.000,-

Voor iedere andere deelnemer in
postcode 8265 AV: troostprijs ƒ 100,-

Novib helpt de allerarmsten in de Derde
Wereld. Door mee te spelen in deze loterij
biedt u hen nieuwe kansen op bijv. onderwijs,
landbouwontwikkeling, verbetering van
krottenwijken, etc.
Kortom, met uw postcode
doet u mee voor twee!

6042 J P
6043 BV

6051 GP
6085 BE

6162 GL
6181 GJ
6191
6311 AP

25,25,50,50,50,50,10,50,-

6372 EL 1000,-

6414 RC

25,50,100,10,6541 WN 100,6551 EG
25,6704 PA
25,6862 HB
25,6439 BC
6443 XZ
6444

8331 GD
8701 LN

100,25,8802 ZE
50,9104CH
25,9243 J B
50,9271 CX
25,9403 NL
50,9472 XN
50,9712 NT
50,9716 AA
25,9718 PA 100,9721 RM 50,9732 J L
25,9742 NX
25,9781 LA
25,9951 BD
25,(zetfouten voorbehouden)

Extra prijzen
voor lezers
van dit blad:
25,1034 DR 100,1055 MR 100,1063CZ
25,1067EW 25,1068 RN 100,1069 AE 25,1072 EG 25,1074
10,1079 HA 100,1079 PC 25,1091 VG 50,1094
10,1104 GR 25,1106 LC
50,1106 ZT 100,1107 VH
25,1112 GT
50,1112ZE
25,1013GD

1131 AV
1161
1183 CG
1432 AL
1435LB

1435 LP

25,10,50,50,25,25,-

Voor een tientje doet u
al mee aan de volgende
trekking.
Als u de bon invult en snel verstuurt, doet u al
aan de volgende trekking mee.
U kunt ook meespelen met een andere postcode dan die van uw huisadres. Bijvoorbeeld
van familie of vrienden. U weet; met twee
loten maakt u twee keer zoveel kans, met drie
loten drie keer zoveel, etc. Als u zelf meerdere
loten wilt, kunt u dat op de bon aangeven.
Per postcode kunnen maximaal 50 loten
meespelen.
Bon invullen en posten, verder hoeft u niets te
doen. Op uw giro- of bankafschrift staat uw
lotnummer. Prijzen worden automatisch op
uw rekening overgemaakt. Opzeggen kan op
elk moment. Vul dus nu de bon in en verstuur
hem vandaag en ook ü speelt mee in de leukste loterij van Nederland.
Spelregels. Ongeveer vier weken voor de trekking wordt het
inleggeld automatisch afgeschreven. Op prijzen boven de duizend gulden zit 25% kansspelbelasting. Trekking is iedere
maand. De trekking wordt verricht door notaris L. Jongmans
te Driebergen-Rijsenburg. De uitslag wordt gepubliceerd in
een aantal huis-aan-huis- en dagbladen. Trekkingslijsten en
Reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat
Willemsparkweg 176,1071 HT Amsterdam, door hettoesturen van een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveIqp. Als u het niet met een afschrijving eens bent, dan kunt u
binnen één maand de bank of giro opdracht geven het bedrag
terug te boeken. De verstrekte machtiging kunt u altijd weer
intrekken. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Nationale
Postcode Loterij. De loterij is goedgekeurd door de Minister
van Justitie onder nr. LO 890/098/177.89 d.d. 20/10/1989.
Prijzen worden automatisch op uw bank- of girorekening
gestort.

1445RS01
GRAN DORADO
REIS

1461 HS
1505 TE
1507BJ

1531 TM
2042 TA

2153 BV
3641 LW
3645 XL

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

NATIONALE

L O T E R IJ

Ook ü kunt winnen met uw postcode. Doe mee!

. Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V

Méér dan spannend.

Mr. H.D.Tjeenk Willink
Lid Eerste Kamer
Voorzitter Novib/Gast aan Tafel

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

8265 AV 01

hoofdprijs

HONDENKAPSALON

(voor één keer per week)

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BI J B AAN
Voor de actieven is er nu een aantrekkelijk baantje. Slechts
éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of
op donderdag, meestal huis-aan-huis. Leuk werk.
En een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij.
Dus snel opgeven, want laat niemand je voor zijn.

BEZORGERSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken. Noteert u mij maar.
Mijn naam
Adres
Postcode
Leertijd
Telefoon

WM2

Plaats

M/V

Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een
fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop - inzenden naar
WeekmeJia
Service, Antwoordnummer
10051,1000 PA Amsterdam. (Geen postzegel
nodig.)

l
i
i
l
l
E
i
B
I
I
B
E
I
i
l
l
l

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 7 JUNI 1990

en oor
de badplaats door

Gertenbach Mavo1957
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De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Pinksteren

Op de oude foto van deze week staat een klas van de Gertenbach Mavo uit 1957. De foto is
ingestuurd door Hans van Pelt.
Voorste rij, van links naar rechts: Hans van Pelt, Rob Visser, Henk ten Broeke, Fred Brand,
George Nieuwenboom, Jan de Bruin, Jan Kastien, Jan van Wilpe, Jaques van Vessem, John
Pieters, Martin Hartman.
Middelste rij: Meneer Koerselman, ? Molenaar, Lenie Pennings, Peter Habets, ?, Peter van

Litzenburg, Ada ?
Achterste rij: Greet Diependaal, Magda Stouthamer, Miep Visser, ? Terol, Tineke ten
Broeke, Lucy Berk Beelenkamp, Trudy van Herwijnen, Truus van Duyn, Jeanne Keur, Piëta
Visser, meneer Leeksma.
Oude groepsfoto's zijn welkom om deze te plaatsen in het Zandvoorts Nieuwsblad. De
bezitters daarvan kunnen deze inleveren bij de redactie, Gasthuisplein 12.

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

Bushaltes
onbegrijpelijk
Wat betreft de situatie van de bushaltes op de Linnaeusstraat, naar
mijn mening een onbegrijpelijke
toestand. Na het ongemak tijdens de
reconstructie van dit stuk Linnaeusstraat is de bocht, voor zowel de fietser als de automobilist, een stuk
prettiger en veiliger geworden. Wat
mij en ook anderen zeer verbaast, is
dat de abri's verplaatst zijn en de
haltebordjes niet bij' abri's geplaatst
zijn. Zoals de situatie nu is, stopt de
bus richting Noord voor de bocht op
het fietspad bij het haltebordje,
maar de abri staat om de hoek bij de
nieuwe insteek, speciaal gemaakt
voor de veiligheid van de fietser die
dan geen hinder van de bus heeft.
Die wordt nu dus niet gebruikt.
Zo ook het haltebord bij de Professor Zeemanstraat. Dit staat op z'n
oude plaats, maar de abri staat voorbij de bocht voor de flat. Ook hier
stopt nu de bus op het fietspad, dat
speciaal voor de fietser is geconstrueerd voor de richting centrum.
In deze beide gevallen moeten de
fietsers van hun fietspad af en om de
bus heen rijden, via de rijbaan. Een
zeer onveilige toestand en onbegrijpelijk.
Het fietspad vanuit Noord is ook
niet duidelijk gemarkeerd door middel van witte stenen, welke in stippelverband gelijktijdig gelegd had-

den kunnen worden. Dit zou ook logisch en goedkoop zijn geweest. Nu
is het onderscheid tussen fietspad
en rijbaan niet duidelijk.
Een goedkope en juiste oplossing
is de haltebordjes bij de desbetreffende abri's te plaatsen, zodat de
fietser een veiliger fietspad overhoudt. Waarom zijn anders de abri's
verplaatst en de Linnaeusstraat gereconstrueerd? Moeten de buspassagiers nu bij de haltebordjes wachten in de regen of in de abri, met de
kans dat de bus dan voorbij rijdt
omdat het bord in beide gevallen
voor de bocht staat?
Hopelijk wordt dit ongemak snel
opgelost, waarbij de veiligheid van
de fietser voorop staat en het niet
wordt afgedaan met de mededeling
dat dit alleen een kwestie is van de
NZH-directie, zoals in het Zandvoorts Nieuwsblad van 31-5-90 staat
vermeld.

Skaters (2)

neerd en de gemeente zou een plaats
aanwijzen om een skateboardbaan
te realiseren. Tot zover zag alles er
rooskleurig uit. Hoewel de skaters
zelf de voorkeur gaven aan een plek
in het centrum van het dorp, was de
plek die de gemeente uiteindelijk
aanwees bij manege Rückert voor
alle partijen acceptabel.

Daarna werd er gesproken over
het soort baan dat er moest komen.
Er zijn namelijk twee soorten van
skateboarden. Het pipe-skaten, in
een hoge halve pijp je kunsten vertonen, en het zogenaamde street-skaten, waarbij allerlei trucs op allerlei
obstakels en hobbels worden uitgevoerd. Een goede baan moet beide
mogelijkheden hebben. Dit om te
voorkomen dat er van alle skaters
die naar de baan trekken, slechts
twee jongeren tegelijk bezig kunnen
zijn in een half pipe. Het al eerder
D.W. Spaans genoemde plan voorzag in die mogeZandvoort lijkheden. Daarnaast was ook het
voorkomen van overlast en het tegengaan van vandalisme aandachtspunt.

Uit een ingezonden brief in1 het
Zandvoorts Nieuwsblad van 3 . mei
begreep ik dat mevrouw De Goede
het vreemd vindt dat er in Zandvoort nog steeds geen voorziening is
voor de Zandvoortse skateboarders.
Omdat zij hierbij mijn naam noemt
en blijkbaar niet op de hoogte is van
alle zaken die speelden, wil ik graag
mijn visie op het gebeuren geven.
Alweer zo'n anderhalfjaar geleden
kwam ik in contact met een groep
jongeren die zich bezighielden met
skaten en graag een skateboardbaan
in Zandvoort zouden hebben. Omdat ik in jongeren ben geïnteresseerd heb ik hen aangeboden om ze
in dat streven te ondersteunen. Ne
een petitie, een aantal brieven en
gesprekken en een duidelijk plan,
zag het er naar uit dat de gemeente
de wens van de jongeren zou honoreren. Er werd een bedrag gefour-

.Omdat een goede baan het door de
gemeente beschikbaar gestelde geld
te boven zou gaan is ook in het plan
aangegeven op welke manier en
waar het resterende benodigde geld
los te krijgen zou zijn. Toen de gemeenteraad meende de baan niet op
de eerder overeengekomen plaats,
maar in Noord bij de waterzuiveringsinstallatie te moeten aanleggen
en van plan bleek om alleen een half
pipe op die plek te zetten, heb ik de
gemeente, in casu de wethouder laten weten niet aan deze plannen mee
te willen werken. Omdat de gemeente blijkbaar kiest voor een voorziening die, gezien de ligging (ver uit
het centrum) en de mogelijkheden,
tot mislukken gedoemd is. Dat vind
ik verspilling van gemeenschapsgeld.
Bovendien ben ik van mening dat

Vendelconcertato van het
Mannenkoor in open lucht

ZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) afdeling Zandvoort heeft 'met grote verontrusting' kennis genomen van
het stilzetten van de belbus.
Men heeft er bij het gemeentebestuur op aangedrongen, op
korte termijn maatregelen te
treffen. Veel ouderen kloppen
inmiddels aan bij het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening.
'Wij zijn van mening dat er op het
ogenblik een onhoudbare situatie is
ontstaan omdat niemand van de ouderen momenteel gebruik kan maken van deze door velen zo gewaardeerde voorziening'. Dit schrijft mevrouw Carbaat namens de ANBO afdeling Zandvoort, waarvan zij bestuurslid is, aan het college van
burgemeester en wethouders van
Zandvoort.

Speciaal voor ouderen geeft de afdeling Sociale Zaken op dinsdag 12
juni in het Gemeenschapshuis een
voorlichtingsmiddag over de werking en uitvoering van de Bijzondere Bijstandswet. Dit gebeurt in overleg met de Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen, afdeling Zandvoort. De middag is toegankelijk
voor 50-plussers (ook niet-leden van
de ANBO) en begint om 14.00 uur.
Aan bod komen onder andere de
vergoedingen waarvoor men mogelijk aanspraak op kan maken. Te
denken valt aan bijvoorbeeld huursubsidie, vergoedingen voor telefoonkosten, krantenabonnementen
en gemeentelijke belastingen. Belangrijk is om te weten hoe men
moet handelen om daadwerkelijk
een bijdrage te krijgen. Uiteraard
krijgt men gelegenheid om vragen te
stellen.
De Zandvoortse afdeling van de
Lou Koper Algemene Nederlandse Bond voor
Zandvoort Ouderen hecht grote waarde aan
goede voorlichting. Ook gaat de
ANBO het Ouderenbeleid kritisch
volgen. Leden die hierbij actief willen zijn kunnen contact opnemen,
met mevrouw Carbaat, tel. 18780.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij mevrouw Ench, tel 12602.
Er is onderhandeld en de beslissing
is gevallen. De voetbalvelden worden bebouwd. Aan één partij is echter niets gevraagd, n.l. de omwonenden. Hen wordt het vrije uitzicht op
ZANDVOORT - Bij een aanrijding
een stuk groen en ruimte doodleuk op de Boulevard Barnaart zijn vrijafgepakt en zij krijgen t.z.t. massa's dag zes gewonden gevallen. Een 25stenen, beton en dakpannen voor jarige Haarlemmer reed kort voor
hun neus gepoot, zonder dat zij ook twaalf uur tegen de wagen van een
maar één stem in het kapittel heb- 34-jarige Duitser. De laatste wilde de
ben gehad. Deze gang van zaken is in parkeerplaats aan de boulevard opeen tijd van inspraak en medezeg- rijden. Na de botsing raakte de Duitgenschap volstrekt onaanvaardbaar ser met zijn wagen een geparkeerde
en daarom is het hoog tijd dat de auto en een caravan. De Haarlemomwonenden op korte termijn bij de mer en zijn passagier en de vier inzitbouwplannen worden betrokken.
tenden van de Duitse wagen raakten
P.G. Heken vrij ernstig gewond. Zij zijn allemaal
Zandvoort overgebracht naar ziekenhuizen in
Haarlem. De brandweer moest er
aan te pas komen om de slachtoffers
uit de auto's te halen.

Bebouwing
voetbalvelden

Zes gewonden bij
ernstige aanrijding

Zwemdiploma's
Zeeschuimers

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Mannenkoor geeft zaterdagmiddag op het Badhuisplein een openluchtconcert.
Het jaarlijkse concert, het Vendelconcertato, wordt voorafgegaan door een vendeldemonstratie van 13 tot 14 uur.

zers en 20 drummers. Het korps
treedt al jaren op in de ere-afdeling
en staat onder leiding van dirigent
Jan Heesakkers. De grote trekpleister wordt echter het St. Servatius
Gilde met zijn zeven vendeliers. Het
gilde, waarvan de naam terugaat tot
1422, treedt regelmatig in Lieshout
en daarbuiten op. Naast de vendeliers, sinds enige j aren vendelkampiHet Zandvoorts Mannenkoor, dat oen van Brabant, telt het gilde ook
gewend is om zich naar buiten toe te enige schutters die regelmatig aan
presenteren, doet dat dit jaar met schietwedstrijden meedoen.
het openluchtconcert wel op een
Het Vendelconcertato, dat het
heel letterlijke manier. Om 14 uur
geeft het koor, onder leiding van di- Zandvoorts Mannenkoor ten gehore
rigent Dico van Putten, de uitvoe- brengt, is in 1985 gecomponeerd
ring in de open lucht met veel trom- door Freek Schorer en voor het koor
geroffel en trompetgeschal. Voor bewerkt door Dico van Putten. Het
deze muzikale begeleiding is de Har- geeft in vier delen weer: de fierheid,
monie St. Ceacilia uit het Brabantse de strijdvaardigheid, de bezinning,
Lieshout uitgenodigd. Daarnaast en het verdriet en tenslotte het feest.
wordt het concert luister bij gezet De vendels zijn daarbij afwisselend
door zeven vendeliers van het St. dicht bij het lichaam of vrij in de
Servatius Gilde, ook uit Lieshout. lucht en volgen als instrumenten de
muziek van de blazers en het koor.
De St. Ceacilia Harmonie bestaat
Voorafgaand aan het concert geal 114 jaar en telt momenteel 74 bla-

de gemeente jongeren serieus dient
te nemen en ze niet met illusies op
moet schepen. Want wat ze werkelijk van de gemeente krijgen is een
kleine half pipe waar je met twee
mensen tegelijk op kunt skaten, geplaatst in het zand. Dat betekent dat
de rest van de skaters zullen gaan
zoeken naar andere mogelijkheden
en dat is de straat. 'Overlast' is blijkbaar de maatstaf waar vanuit de gemeente Zandvoort naar jongeren
kijkt. Maar het gaat wel om uw en
mijn kinderen die net zoveel recht
hebben op goede voorzieningen als
welke toerist of ingezetene dan ook.
Het argument dat de jongeren zelf
geen bezwaar hebben tegen die plek,
moet ook worden bezien vanuit het
standpunt 'beter iets dan niets'. Vanuit het oogpunt van een jongere niet
zo gek. Maar dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is de visie
van een gemeente op jongeren en de
wil om zaken voor die jongeren te
realiseren.

• Dirigent Dico van Putten

ven de vendeliers van 13 tot 14 uur
een vendeldemonstratie voor het
raadhuis in Zandvoort, waarna de
Harmonie, het Koor en het Gilde in
optocht naar het Badhuisplein bij
het Holland Casino Zandvoort zullen gaan.

ANBO dringt aan op snellemaatregelen

'Onhoudbare situatie'
door stopzetten belbus

Info voor ouderen
over Bijstandswet

ZANDVOORT - In het zwembad de
Duinpan zijn eind mei bij het leszwemmen van de Zeeschuimers 23
nieuwe diploma's uitgereikt. De geslaagden waren voor het A-dilpoma:
Renske Demmenie, Denise Bartels,
Sebastiaan van Waardenberg, Gabrielle Wijen, Michael Drarjer, Lisette Zwemmer, Reinier Mees, Remco
Kooyman, Mike van der Molen, Brigit Auberlen, Mike Heule, Tessa
Kaufman, Roy Lagendijk, Linda Molenaar, Robert Paul Tibboel, Johan
Cohen en Robin Cozijnsen. Voor het
B-diploma slaagden: Matthijs Duivenvoorden, Aiske Jongert, Monique
van der Werff, Ronald Hakhof, Shiba Borkent en Dernelza Bol. Elke
woensdagavond van 18.30 tot 19.30
uur is er leszwemmen voor ouderen.
De kunstzwemsters van de Zeeschuimers zwommen in Breezand af
voor kunstzwemdiploma's. Voor het
F-dilpoma slaagden: Jeanette Karsdorp, Sandra Beugel, Annemiek Sindorf en Carolien Janssen. Voor het
E-diploma: Silvia van der Donk en
Gwendolijn Kruijs. Voor het D-diploma: Silvia van der Donk en Tamara van Rhee.
problemen, want we kunnen daar
natuurlijk maar in beperkte mate
aan beantwoorden. En op is op".

Duurder

Zo men nog vervoer kan krijgen
bij het centrum, dan is men wel
duurder uit. Bij de belbus betaalt
De belbus is per l juni definitief een huisartsenbezoek. Sommige men bijvoorbeeld ƒ1,50 voor een relangs de kant gezet omdat de chauf- huisartsen hebben al verontrust ge- tour binnen Zandvoort, bij het Cenfeurs het onverantwoordelijk vin- reageerd op het stilzetten van de trum voor Vrijwillige Hulpverlening
is dat ƒ3,50.
den nog met dit vervoermiddel de bus.
weg op te gaan. De bus is tien jaar
Er moet haast gemaakt worden,
"Soms is het zo druk dat de chaufoud en vertoont volgens hen allerlei
gebreken, waardoor deze regelmatig feur niet eens tijd heeft zijn lunc- aldus de ANBO in haar schrijven
komt stil te staan. Volgens het lease- hpakketje op te eten", aldus Mini de naar de gemeente: 'Als ouderenbond
-bedrijf Jonk Cars uit De Beemster Wolf, coördinatrice van het Cen-' staande voor de belangenbehartiis de wagen nog wel veilig, al geeft trum voor Vrijwillige Hulpverle- ging van haar leden willen wij er bij
men toe dat er reeds de nodige repa- ning. Sinds de busdienst is stopgezet u op aandringen, zo groot mogelijke
wordt het centrum veelvuldig ge- spoed te betrachten bij het tot stand
raties hebben plaatsgevonden.
Met de bus vervoeren de vrijwilli- beld om meer informatie. "Wij krrj- komen van de Stichting Welzijn Ouge chauffeurs wekelijks tientallen gen ook veel meer vragen om ver- deren en de garantie te verlenen
ouderen, naar diverse activiteiten, voer", aldus Mini de Wolf. "Als die voor een lease-contract (van een
de weekmarkt of bijvoorbeeld voor vraag aanhoudt, komen we in de nieuwe bus, red.) van vijf jaar'.

Tussen de 300 en de 400 kampeerders verbleven tijdens de afgelopen pmksterdagen in hun
campers en carravans langs de
Noord Boulevard. We hebben het
geweten. Door het ontbreken van
de nodige sanitaire voorzieningen
werd het langs de zeereep en in de
duinen een grote puinhoop. Chemische toiletten werden 'rucksichtlos' in de duinen leeggekieperd en verpakkingen van etenswaren en lege drankflessen werden her en der zonder pardon
neergesmeten. De Dienst Publieke
Werken is dinsdagmorgen met
man en macht bezig geweest om
alle troep weer op te ruimen.
Voor wat de toekomst betreft,
zijn we voorlopig nog niet van dit
probleem verlost. Weliswaar
wordt volgende week begonnen
met een nieuw parkeerterrein
voor carravans en campers, maar
door de beperkte ruimte kan de
gemeente Zandvoort maar voor
zo'n 80 staanplaatsen zorgen. Veel
te weinig, vinden sommige dorpsgenoten deze 'druppel op een
gloeiende plaat'. De staanplaatsen
komen tegenover het Shell-station op de Noord Boulevard. Er
komt een watertappunt en een
stortbak om de toiletten in te legen. Om de veiligheid van deze
kampeerders te waarborgen worden er ook nog wat vangrails langs
de weg geplaatst. Met het hoogseizoen voor de deur belooft het nog
'reuze gezellig' te worden.

Roeispectakel
Een van de vele evenementen
die ook dit jaar weer worden georganiseerd, is het Zandvoortse
Roeispectakel. Na het succes van
vorig jaar belooft het ook dit jaar
weer een groots evenement te worden. "Er hebben zich al heel wat
ploegen aangemeld", laat Mary
van Duyn weten. Mary is als lid
van de Zandvoortse reddingsbrigade belast met de inschrijvingen.
De voorinschrijving is gesloten, de
gewone inschrijving is vorige
week van start gegaan. Ploegen
die nog mee willen doen aan deze
ludieke happening kunnen zich
nog opgeven onder telefoonnummer 16283 of 12376. Enige haast is
echter wel geboden want ze zitten
al bijna vol. Het Roeispectakel
wordt ook dit jaar weer voor de
reddingspost Piet Oud aan de
Noord Boulevard gehouden op 29
juni aanstaande, aanvang 19 uur.

Hockeyclub

meisjes van ploeg A kwamen taijzonder goed voor de dag, zij wisten alle wedstrijden in winst om te
zetten. De jongens van ploeg A,
notabene kampioen in de Nederlandse competitie kwamen niet
verder dan twee gewonnen wedstnjden, terwijl de beide B-teams
nagenoeg alle wedstrijden verloren. Desalmetemin vonden alle
kinderen het een zeer geslaagd
hockey-toernooi en daar ging het
tenslotte om.

Sinterklaas
De schattingen over de leeftijd
van Sint-Nicolaas lopen nogal uiteen. De goedheihg man moet mmiddels enkele honderden jaren
oud zijn. Voorwat de leeftijd van
de Zandvoortse Sinterklaas betreft, daarover kan geen misverstand bestaan. Afgelopen Zondag
werd in 'huize Schouten' aan de
Prof. Zeemanstraat de plaatselijke heilige een halve eeuw oud. De
Sint zag op die dag zogezegd Abraham. Voor de vele vrienden van
deze sympathieke kindervriend
bij uitstek was dit dan ook een
rede om een gezellig feestje te organiseren. De familie Schouten
kennende moet het er vrolijk aan
toe gegaan zijn. Vanaf deze plaats
wens ik Ron alsnog van harte proficiat.

Erica viert feest
Aanstaande zaterdag 9 juni zijn
An en Piet Loos aan de Grote
Krocht 25 jaar getrouwd. Op donderdag 14 juni is het ook precies 25
jaar geleden dat zij met hun bloemenzaak begonnen. Alle reden
dus voor een feestelijke week. Het
zilveren bruidspaar reik ik vanaf
deze plaats symbolisch een bosje
bloemen aan.

WK voetbal
Het sportcafé in het hotel van
Gran Dorado, 'Time Out', is nu al
in een super Oranje stemming.
Evenals in Gebouw de Krocht is
ook hier voor de thuisblijvers tijdens de WK een speciaal grootbeeld televisie van maar liefst 120
cm. geplaatst. Zandvoorters, de
gasten van Gran Dorado en verder
iedereen die van deze tak van
sport houdt, hoeven dus niets van
dit evenement te missen. Manager
Ger de Looper van de 'Time Out'-bar belooft dat hij tijdens de wedstrijden zal zorgen voor een gratis
bittergarmtuur. Voor elk doelpunt dat door het Oranje elftal
wordt gemaakt, geeft hij tevens
een gratis rondje voor de hele
zaak. Voor degenen die de zaak
nuchter willen bekijken, zijn er
zelfs oranjecocktails zonder alcohol te koop. Misschien zijn deze
gegevens een aardige hint voor de
uitbater van de Grote Krocht, Jan
Smit. (Niet geschoten is altijd mis
nietwaar?).

Van l tot 4 juni bezocht de jeugd
van de Zandvoortse Hockey Club
(ZHC) Engeland. Op initiatief van
het in Engeland geboren ZHC-lid
mevrouw Plantenga werden in de
herfst van het vorig jaar reeds contacten gelegd met de Winchester
Hockey Club. Naar aanleiding
daarvan verzogde deze Engelse Dit was het weer voor deze week.
club een attractief programma tij- Blijf gezond, tot de volgende week.
dens de pinksterdagen. Er werden
in totaal 17 wedstrijden gespeeld
BRAM STIJNEN
tegen 7 Engelse clubs. Vooral de

Porsche gevonden
ZANDVOORT - Een Porsche die
een week tevoor - in de nacht van
vrijdag op zaterdag - gestolen was
vanaf het parkeerterrein bij de watertoren, is vorige week dinsdag in
Amsterdam teruggevonden.
De wagen, eigendom van Duitse
badgasten die al jaren achtereen
naar Zandvoort op vakantie komen,
was volledig leeggehaald. Van het interieur was niets overgebleven. Bij
de diefstal was het stuurslot van het
voertuig geforceerd. De eigenaar is
reeds op de hoogte gesteld.

De jeugd van de Zandvoortse hockey club.

Vrijwilligers in 't zonnetje gezet
ZANDVOORT - Tien jaar bestaat het vrijwilligerswerk in
Huis in de Duinen. Dat werd
afgelopen donderdag feestelijk
gevierd met een uitstapje voor
alle vrijwilligers.

Brand nog vrijwilligsters. "Het zou
Maar het vrijwilligerswerk strekt
plezierig zijn als een aantal dames zich ook uit tot onder andere het 's
een uurtje van hun tijd willen geven avonds helpen bij de koffie, spelmidom als gastvrouw op te treden". Dat dagen en begeleiding van bewoners,
geldt voor de ochtend van 10 tot 11 bijvoorbeeld bij bus-uitstapjes. Don
uur. Als men daarvoor belangstel- derdag werden de vrijwilligers zelf
ling heeft, kan men de activiteiten- in het zonnetje gezet. Een reactie'?
begeleidster bereiken onder num- "Daar moeten we een goede gewoonHet uitstapje werd georganiseerd mer 13141.
te van maken".
door activiteitenbegeleidster Willy
Brand die sinds twee maanden zorgdraagt voor de coördinatie van het
vrijwilligerswerk. De bijna dertig
vrijwilligers, inclusief een aantal bewoners van de flat die een bijdrage
leveren aan het uitvoeren van het
activiteitenpakket, bezochten de
Loosdrechtse Plassen en kasteel Sybestein, in de Rietschans wachtte
hen koffie met gebak.
"We willen er best graag nog vrijwilligers bij", vertelt Willy Brand.
"Tien jaar geleden is het vrijwilligerswerk min of meer gestart als een
luxe, nu is het broodnodig om bijvoorbeeld evenementen doorgang te
laten vinden". Met dat laatste doelt
zij onder andere op de zomerfestivals, zoals 'Hotel Groot Badhuis',
die altijd bijzonder gewaardeerd
worden door de bewoners.
Dit jaar is er geen zomerfestival,
omdat het huis in oktober 35 jaar
bestaat. In die maand gaat ook een
'gastvrouwenproject' van start, en • Activiteitenbegeleidster Willy Brand (vooraan rechts) had voor de vrijwilmet name daarvoor zoekt Willy ligers van het Huis in de Duinen een gezellig uitstapje voorbereid.
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ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
ivlicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven. 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
-* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
e Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad. Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ 6.13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur
« informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
» Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
® BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3.00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Technisch personeel gevraagd

Renault Benelux

SNOWWHITE

Woninginrichting

schoonmaak/glazenwasserij

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

Timmerlieden!

Oproepen
Mededelingen

Gezocht voor de regio
A'dam en omstreken
Bel voor een afspraak
020-769811
van 700 tot 1800 uur

DOMBO
U ook?

Betamax
films te koop

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789

DEALER VOOR AMSTELVEEN E O
vraagt op korte termijn

1e en 2e automonteurs
en

APK monteurs
Moeten in bezit zijn van rijbewijs.
Solliciteren dagelijks aan ons bedrijf
Bankrashof, Amstelveen, telefoon 020-453251

GRATIS
Woninglijst van Zandvoort
j^**r*p\ &f*
P^5^
x^tl U t makelaars o.g.
LIJ
Wv
Tel. 02507-12614

5 REGELS

NVM

OPPAS
AANGEBODEN,
meisje van 18 jaar, voor m de
zomer. Tel 02507-16442.
Oppas gevraagd voor in het
weekend Tel • 02507-13140
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

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

* Weet u nog7 Vorig jaar
was het lente m China. AmWeggelopen of'
nesty International Zandvoort
gevonden dieren
* Zandvoorts mannenkoor.
De dames van de broodjesploeg wensen jullie 9 juni vee'
* Weggelopen omg. Bent- succes.
veld (Naaldenveld) poes,
zwart met klein beetje wit. • Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie
Tel 02507-17548

Burg. van Fenemaplein 27, Zandvoort
tel. 02507-14660-16749-17372
In opdracht van diverse meubelfabrikanten in binnen- en builenland liquideren wij een collectie moderne en klassieke bankstellen in leder -stof en l.look van het betere genre.
Verder royale stijlkasten, eiken e.a. eethoeken,
salontafels, T.V. kasten, Friese staartklokken,
regulateurklokken, een grenen eetkamer enz.
Een ruime collectie romantische rotan- en
jardinières,
manoumeubelen zoals bankstellen,
gemberpotten
fauiteuils, terrasstoelen,
en uit Thailand
salontafels etc.
vergulde Mandelai
Uit eigen import prachtig
Buddha's, bronzen
Chinees porcelein in
figuren, houten beelden,
blauw en polywaaiers, spiegels, papa 's-san's,
chroom w.v.
rietwerk, kamerschermen en aardeeierschaalwerk. Oosterse tapijten en Dhurries.
porselein,
Een greep uit onze aanbiedingen:
3-1-1 zits Italiaans leren bankstel
van ƒ 10.995,- voor ƒ6.295,moderne witte en zwarte salontafels
van ƒ
298,- voor ƒ
98,Rotan terrasfauteuils naturel van ƒ
99,- voor ƒ
59,Geopend dinsdag - woensdag en donderdag van 10.00-18.00 uur
en vrijdag - zaterdag - zondag van 10.00-21.00 uur

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

Foto - Film
* Compact kleinbeeld camera, Olympus XA4, z g.a.n.,
wegens overcompleet, van
ƒ499 voor ƒ 199. Tel. 0250715199.

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

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

iandel-, Taxatie- en Veilingbedrijf H.T.V.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Financien en handelszaken

Ambtenarenleningen
BIJ de Landelijke Bemidd. voor Ambtenaren in een halve dag
ook v. semi-ambt., pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr

met verlaagd tarief
Ook voor doorlopend krediet. Lopende leningen geen bezw.

L.B.A. - 020-997633
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht. Ook 's avonds van 19-21 u.

Dombo

Autoverzekering

Radio/tv/video

Huwelijk en
kennismaking

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

V A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

ALLEEN ZIJN MOE'' Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub- 023-356840 (infoband).
• Reflectanten op advertenles onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num* Audio mengpaneel ƒ 125, mer m de Imker-bovenhoek
met 5-pol. dm-kabels, o.a. ge- op de envelop staat vermeld
schikt voor video, mix.
en dat de brief geadresseerd
H. Heyermansweg 65, tel. nvordt aan: Centrale Order02507-16085.
afd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
'oorkomt vertraging in de beOnderhoud,
landeling.
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

reparatie,
doe-het-zelf

Dak lek
Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen.
Ook ander loodgieterswerk.
Bellen voor 10 en na 18 uur:
02507-19559 of 02520-21378.

ICRO

LIQUIDATIEVERKOOP

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Foto Boomgaard

Vrouw, 48 jr, natuurliefhebster
zoekt iemand m/j.vr. om mee
te wandelen of fietsen. Tel.
04920-32771.

GRATIS

DOMBO

Tel. 13529

Te koop eethoek uitschuiftafel + 4 stoelen, t.e.a.b. Tel.
* De Reddingsbrigade orga- 02507-13519.
niseert, na het succes van vo- * Te koop schommelstoel
De Munt
ng jaar, wederom ,,Ut Zand- ƒ50; oud Hollands stoeltje
voorts Roeispektakel" op 29 ƒ25' oud naaimachinetafeltje
Timmerwerken
juni. Kom massaal kijken...'! ƒ50. Tel. 02507-15148.
O Nassaulaan 87,
* Een dagje Friesland voor •*• Te koop vier eetkamer1075 AM Amsterdam
maar ƒ 32? Dat kan bij de Ver. stoelen, eiken, ƒ65 per stuk
Vrouwen van Nu. Word ook lid
Bijna iedereen in of bel eens met tel.nr 02507- Tel. 02507-15830.
*
2 matrassen m z g.st,
Zandvoort huurt 14462.
80x190, ƒ 100; 40 verhuisdozijn videofilms l * Eindelijk, zat. is het zover. zen ƒ50 Tel 17063
Concert mannenkoor op het
bij videotheek
slaapkamerameubl.
Badhuisplein om 15.00 uur. T.k.
Komt u ook? Gratis toegang. 140x200,2 nachtk. + bovenb
+ TT m. spiegel + 3 deursk.
l * Help de Polen. Stuur eens m. bovenb., ƒ500,-. Tel.:
een voedselpakketi Geen 02507-17320.
adres? Dat hebben wij voor u1
* T.k.a. bielzen salontafel,
[ Inl • tel. 02907-5235.
blad 150x70 cm, ƒ 150. Tel.
Corn.
* Het meest spectakulaire 02507-17426.
. Slegersstraat 2b
roei-evenement wordt gehouSTOFFEREN 10 banksteltel. 02507-12070 ' den op 29 juni. Ut Zandvoorts Wij
Roeispektakel bij post Piet kussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
Oud van de Z R.B.
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
* Hiep, hiep, hiep hoera, de Vitrage en alle soorten modelHuishoudelijk
vlag gaat uit, want Mar wordt gordijnen v.a. ƒ5,95 per mepersoneel
veertig. Je zou het toch niet ter, gratis gemaakt! 1000 verzeggen hé Veel plezier op schill. meubelstoff. van ƒ69
gevraagd
jouw feest. De kanarie.
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
Gevraagd een echt goede * Kom zat. ook naar het caravans, zeer voordelig Alle
HUISHOUDELIJKE
HULP Badhuisplein om 15.00 uur.soorten schuimrubber op
voor 2 of 3 ochtenden per Concert Mannenkoor m m.v maat gesneden Barkrukken
week bij gezin zonder kmde- Harmonie en Vendelliers.
stoff. mcl. stof of leather-look
ren Werktijden en beloning * üa en Kick Gaan jullie ook
n o t k . Tel. 02507-15185.
op een olifant of hebben ze ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ55 Echt schuimrubberen
Gevr werkster liefst oudere war anders in petto
matras met zuiver scheerwol
mevr. v dinsdags en vrijdags * Lia we hebben nog tijd zat. afgedekt ƒ225 DE VRIES,
v. 1000 tot ±1500 uur Tel. Nee Kick nog maar 105 da- Haarlemmerdijk 168, Amstergen
19100
dam, 020-220981, Ampèrestr.
* Lieve Mama, vast van har- 10, Zandvoort, 02507-19347.
te gefeliciteert met uw veerDivers personeel
tigste verjaardag en nog heel
gevraagd
veel jaren m gezondheid
Raymond en Cindy.
Phantasia zkt full-, part-time * Lieve Mar, proficiat met je
(b.v.
vakantie
werksters, veertigste en op naar jouw
scholieren, werkelozen enz.) feest en nog veel geluk en
kamermeisjes, telefonistes, gezondheid toegewenst met |
en lady bartenders, leeft./erv. ons viertjes Kus van Bert.
onbelangrijk,
verdienste
Videotheek
Receptie?
±ƒ20/uur. Info 7 d./p.w. v.
10-22 uur 020-665 7268
Feestje?
Gevr. tuinman, liefst met eniKom eens vrijblijvend
ge ervaring Tel 02507-19100
Corn. Slegersstraat 2b
ons fotoboek bekijken.
tel. 02507-12070
Broodje Burger

Oppas gevraagd/
aangeboden

Videotheek

Hobby's en
verzamelingen

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Videotheek

DOMBO

Vaar/surfsport

Te koop VW POLO, rood, b.jr
'82, APK tot mei '91. Vr.pr.
ƒ4500. Tel 020-13264.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop Mountam biKe,
Prijs ƒ 250 Tel. 02507-13343.

Dombo
5 films

25.-

r

Zandvoorts Nieuwsblad

9 regels ƒ10,88

10 regels / 12,08

Diversen

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

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:

.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. m rubriek:

Geserveerd met
Hollandaisesaus, asperges,
gek. aardappelen en salade.
't BOECKANIERSNEST
Zandvoortselaan 187. Telefoon 12401.
Zandvoort

Rijles auto's
en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Diverse clubs

erica
bloemenmagazijn
Zaterdag 9 juni zijn wij om
15.00 uur gesloten.
"erica"

voor al uw
bloemen en planten

bloemenmagazijn
sinds 1908

Grote Krocht 24,
Zandvoort

Grote Krocht 24
Zandvoort

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt in de
schoolbanken
06-340.340.21
Türkge seks hatti

Zegt een Donor Codicil
u pas iets
als u

zelf een
nieuwe nier nodig heeft?

06-320.327.44
dakikasi 50 cent

Wendy-foon
Bel nu de heetste lijn

06-320.332.77
ƒ0,50 p.m.

Veel mensen vinden 't maar een eng idee om na hun dood weefsels
en organen af te staan. Totdat ze zelf met de noodzaak van een
transplantatie worden geconfronteerd.

Videotheek

DOMBO
De nieuwste dagfilms

7.50 p. dag

Theo en Thea
Lock-up
Cold Front

Dier-Plezier
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
Grote Krocht 28.

37,50

Auto's en
auto-accessoires

* Ik verzamel alles over de
Corn. Slegersstraat 2b
'l
oorlog '40-'45. Wie heeft wat
Zandvoort.
voor mij, Rolf 13 jaar. Tel.
Tel. 02507-12070
GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
02507-17980.
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
VERZAMELBEURS van 10-17
• alle Micro's groter dan 5 regels
« inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
uur op zondag 10 juni a s. in
• brieven onder nummer
o aan balie kantoor zijn opgegeven
Te koop
twee zalen van ARTIS te Am• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
o verloren/gevonden
« weg/aan komen lopen/vliegen
• wonmgruil
sterdam, Plantage-Middenaangeboden
• personeel gevraagd/aangeboden
laan 41-A, o a munten, posto maximaal 5 regels
diversen
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden zegels, curiosa, oude ansichte alleen voor particulier gebruik
o het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
• commerciële Micro's
kaarten enz., enz.
Entree1 twee gulden.
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Ned. Ver. „De Verzamelaar". * Te koop elektrische handBetaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
naaimachine,
Lewenstem,
Tel 020-423519.
slechts ƒ50. Tel. 0250716964
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
* Te koop metalen werkVideotheek
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
bank met 3 klemmen en extra
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
bovenblad ƒ 175. Tel. 0250713781.
m a a t
k 0 0 P b r u i d s l a P 0 n
T e
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Te
koop nw. l. keukenblok
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
m 0 6 e r n e
3 8
s a l 0 n t a f e l
e n
210/120 m, chicron blad, RVS
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
hele
week
r i e t e n
T e l
0 2 - 3 4 3
s t 0 e l
spoelb. + mengkr. ƒ700. 2
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
bed. mcl. matras ƒ 125. MouliOf
afgeven
bij:
nex gnll/bakoven ƒ 45. oud eiIndien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
ken boekenkast ƒ 350. Div. kl.
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Corn. Slegersstraat 2b
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
goed., lampen etc. Tel.
tel. 12070
023-387990.
Geopend dagelijks
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
13.00-21.00 uur
* Te koop racefiets ƒ75;
c.d.-speler, 1 jaar oud, Erres,
ƒ225. Tel. 02507-14178.
Dieren en
* Te koop trommelnng Miele
dierenwasautomaat, type W433,
benodigdheden
ƒ32,halve
prijs. Tel.:
02507-17794.
1 regel
ƒ 3,63
DENNIS PAPEGAAIEN
2 regels ƒ 3,63
een begrip m Nederland. Bel * Te koop t.v.-antenne (Maxvoor gratis mfoboek: 020- vieuw), voor caravan, met
3 regels ƒ 3,63
zuignap, ƒ35. Tel 02507665 7658 Inruil en fin mog.
17980
4 regels ƒ 4,83
* Was het vorige week:
5 regels ƒ 6,04
goed tehuis gez v. jonge * Te koop Weber barbecue,
poesjes, nu is het wie heeft kl. zwart, grootste model, 4x
nog jonge poesjes over? Zelf- gebruikt, nw.pr. ƒ595, vr.pr.
6 regels ƒ 7,25
ƒ300. Tel. 02507-15622.
verzorgers. 02507-17405.

7 regels ƒ 8,46
8 regels ƒ 9,67

De hele maand juni 2x
per week vers
aangevoerde kreeft uit
Canada.
Div. kreeftengerechten b.v
hele kreeft a 500 gram

MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595.

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks
van 13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premierefilms tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.

KREEFTEN-FESTIVAL

Te koop
gevraagd
diversen

* Gevraagd
kanariekooi,
mag met kanarie; kleine witte
meubeltjes ook net. Tel.
Psycholoog-Hypnotherapeut
beh. STRESS' 020-826619.
02507-18295.
* Te koop gevraagd tafel- * Te koop gevraagd zitje
tennistafel, groot model. Te voor op de kinderwagen. Tel.
koop guppies, ƒ 0,25, in zijn 02507-19649.
geheel met kom ƒ 10. Tel. * Te koop.gevraagd kmder02507-16182.
fiets, 3 jaar, met zijwieltjes.
X.Y.Z. B V. verhuizingen en Tel. 02507-15210, na 18 uur.
*amerverhuizingen. Voll. verz. TE KOOP GEVR.: inboedelDag/nachtservice 020-424800 goederen (kleingoed), boe. Zie de colofon voor opga ken, antiek/gr.moederst sp.
\ e \ an uw rubieksadv ertentie enz Tel. 02507-12370.

* * * on
A nightmare
Elmstreet 4
Rescue
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Een Codicil heeft immers twee kanten: u draagt 't voor iemand anders,
en iemand anders draagt 't voor u.
Denk erover Praat erover En haal een Donor Codicil bij uw huisarts

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

of apotheek.

Het Donor Codicil. Van levensbelang

SffiE

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

Binnen vijf jaar moeten auto's voledig kunnen worden gerecycled. De
van oorsprong niet al te milieuvriendelijke autoslopersbranche moet
liervoor drastisch veranderen. Het
ijros zal dienen te verdwijnen. In de
;oekomst is nog maar plaats voor vijflonderd professionele sloopbedrijven.

Deze verwachting is te lezen in het STIBABeleidsplan 1990/1996 dat onlangs samen
net de technische gids 'Het autosloopbeIrijf op weg naar morgen' het levenslicht
zag. De Stichting Belangenbehartiging Auoslopersbranche (STIBA) bestaat sinds
[985 en is de branche-organisatie van bonaide slopers. De Stichting heeft pas tweehonierd leden die aan een paar forse (milieu) eisen moeten voldoen, terwijl Nederland naar
schatting vijftienhonderd sloperijen telt.
Het merendeel is, om het maar zo te zeggen,
zelf rijp voor sloop en met behulp van het
\utowrakkenp}an moet dat ook lukken. De
jrovincies zijn verantwoordelijk voor uitoering van dat plan, maar echt voortvarend
gaat het nog niet.
„Geen enkele sloperij voldoet aan alle eiben", zegt de heer L. T. M. Reuser, woordoerder van de STIBA. „Ik klim maar op de
preekstoel die ik dagelijks beklim: zorg voor
iet milieu is een kwestie van mentaliteit en
n dat opzicht stuiten wij wel eens op problenen. Veel slopers willen nu eenmaal niet
gedisciplineerd of georganiseerd werken.
\\s STIBA proberen we daar verandering in
e brengen. Het lukt niet door de slopers
plotseling te confronteren met grote invesenngen. Wij zeggen: begin nu eens met het
joed aftappen van olie en koelvloeistof. In
Nederland valt het overigens nog wel mee.
Cortgeleden hadden we onze Engelse zuserorganisatie op bezoek, maar daar liep het
kwijl bij uit de mond toen ze zagen hoe onze
eden werkten."

Modderschoenen
De leden staan te boek als de betere slopeijen, waar niet gedumpt maar beheerst
vordt. Olie en koelvloeistof krijgen er niet
1e kans om weg te zakken in de bodem en
»en korte rondgang over het terrein levert je
reen modderschoenen op. Een fraai staaltje
•an hoe een sloperij eruit kan zien, is Auto-

Zes minuten en veertig seonden duurt mijn zwevende
uchtdoop. De zon schijnt vanSaag niet, de aarde wordt niet
erwarmd. De lucht waarin gejweefd wordt, bevat dus geen
noemenswaardige thermiekstromen. Met een zweefvlieguig kan je zweven en met ther•niek - opstijgende warme
ucht - kan je zelfs grote lioogen bereiken. Net als vogels dat
uinnen. Vandaag moeten de
•ogels echter met hun vleugels
dappen om hogerop te komen.
Het zweefvliegtuig kan slechts
ialen.
De ranke zweefvliegtuigjes op
-.uchthaven Lelystad worden met
en lier omhooggetrokken. Het lijkt
ip een kermisattractie: als de kabel
'espannen is en de krachtige lier in
verking is getreden, schiet het toetel na twintig meter al los van de
Tond en stijgt dan -plotseling steil
imhoog. Het ziet er naar uit alsof de
nzittende het achtbaan-gevoel meenaakt.
Bij een caravan op de startbaan
vachten de leden en tevens medeverkers van zweefvliegclub Flevo
nstig hun beurt af. Soms stapt er
en onbekende in een tweezitter.
iet zijn de betalende gasten die een
weefreisje geboekt hebben om een
mieke ervaring rijker te worden,
iometeen mag
k ook mee als
mssagier. Ik heb
een angst, want
x hoor overtuiende verhalen
•at de sport zeer
eilig is. Het enie wat me bang maakt, is dat ik
nisschien ook wel verslaafd raak
an het zweven. Het zou me mininaai een zeer intensieve dag in het
veekend kosten, als ik de ervarinen van anderen beluister.
Je mag er als veertienjarige al mee
'eginnen, op de leeftijd dat een
irommer nog taboe is! „Bravoure is
een goede basis voor de zweefvliegport. Bloedstollende praktijken
vorden daarom in de kiem gemoord", vertelt Han Prayman van
'e club.
„Aan de grond is het een teamport, maar in de lucht is het zeer
individualistisch. Ieder lid werkt
nee aan onderhoud, inspectie, de
•'erkzaamheden in de hangar en op
iet veld. Het kan soms knap taai
ijn als je een hele dag werkt en
lechts een kwartier in lucht bent.
belangrijkste activiteit is wachen totdat je aan de beurt bent." De
lub telt 80 leden, van wie veertien
istructeurs. Er is tijdelijk een leenstop, anders wordt het te druk.

regelmatig controles uit bij haar leden, de
illegale sloperijen worden overgeslagen. „De
controle is er nihil, want je kan zo een klap
in je nek krijgen of een hond aan je broek."
Het grote sloopterrein De Liede in Vijfhuizen huisvest volgens hem veel illegale sloperijen zonder enige vergunning. Uitzonderingen daargelaten is het er een troep waar je
soms tot je enkels in een drab van modder,
olie en koelvloeistof wegzakt. Op de meeste
kleine terreintjes geldt: Niet goed, geen geld
terug en garantie tot het hek. Reuser: „Op de
Liede zijn het huurterreinen, dus die jongens hebben ook niets te verliezen. Een echte sloper heeft zijn eigen terrein en dan werken ze toch anders. Die moet georganiseerd
en gedisciplineerd werken. Het slopersvak
kun je niet meer als hobby uitoefenen."

Nederland koploper

sloperij Jan Smit in Westzaan. Volgens Reuser is dit de utopie en het paradijs voor
slopers. Smit werkte vroeger op de bekende
wijze in de openlucht, maar kon toen een
oude fabriekshal opkopen. Het resultaat is
een compleet overdekte sloperij met een oppervlakte van 7000 vierkante meter. Volgens
een advertentie de grootste overdekte sloperij van Nederland. De wagens staan er keurig in het gelid op de betonnen vloer. ledere
wagen die binnenkomt, wordt of totaal geplukt en afgevoerd of gestald. Bruikbare onderdelen worden op merk bewaard. Plaatwerk, startmotoren, carburateurs, motoren,
remcilinders en ga maar even door.
Wie een onderdeeltje nodig heeft, meldt

boven zal zijn, word ik geroepen. Ik
mag plaatsnemen in de tweezitter,
type ASK 13. De instructeur - en verslaafd hobby-vlieger - gaat in het
achterste kuipstoeltje, ik kruip
voorin en zet me vast in de riemen.
Er is dubbele bediening. Hij legt uit
waar alle hendels, kabels, pedalen
en knuppels voor dienen, hoewel ik
er niet aan zal zitten. De hardplastic
kap gaat dicht. De cabine is klein,
het uitzicht is groot. Ik zie buiten
een jongen met één hand omhoog
gestoken. Ik weet dat de kabel nu
strak wordt getrokken. Dan voel ik
een schokje: de kabel en ik zijn gespannen. De jongen steekt nu twee
handen omhoog en een andere medewerker laat een felle lamp knipperen. Dat is het startsein voor de man
in het lierhokje, een kilometer verderop. Die afstand wordt snel kleiner. Het vliegtuigje waggelt over de
grasmat, maakt in een hoog tempo
snelheid. Opeens is het gerommel
onder het toestel afgelopen en zijn
we vrij, los van de grond. Het toestel
gaat steeds steiler met de punt de
lucht in, mijn knieën steken boven
mijn hoofd uit. De stuurknuppel
voel ik naar rechts en links gaan en
het toestel reageert meteen. We
zwabberen even. De instructeur achter mij zegt kalm dat dat een teken
was voor de lierbediener. Het ging
wat te hard. Ik vind alles best, maar
kan dat niet beter met een radioverbinding of zo?

zich aan de receptie. Het personeel haalt het
gevraagde uit de magazijnen. De klant hoeft
niets te slopen, maar kan ondertussen koffie
drinken in de kantinev „Als ze het er zelf af
moeten halen, slopen ze andere onderdelen
ook", meent een van de medewerkers. „Eigenlijk zijn we geen sloperij, maar een autoonderdelenmagazijn. Als je zegt datje sloper
bent, kijkt iedereen je direct vreemd aan.
Wij willen hier echter ook een dame in een
witte jas kunnen ontvangen en de directeur
van Albert Heijn. We zitten niet te wachten
op ruwe types met getatoëerde armen die
lopen te vloeken en vuile taal uitslaan. Misschien zijn we iets duurder dan andere sloperijen, maar we werken ook anders en ge-

zelf streng toe dat ik niet nu al moet
zeuren over de lengte van deze spectaculaire ervaring. Kijk liever je
ogen uit!

Het is fantastisch: vliegen. De wolken zie ik van dichtbij over het land
drijven. De vlagen wind hoor ik tegen de kist aan botsen. Verder niks.
Geen geronk van motoren, geen geklap van vleugels, geen gedraai van
wieken. Puur zweven, balancerend
op de wet van de zwaartekracht en
de uitgekiende aerodynamische
zweefvorm van het vliegtuigje.
De zweefvlieger zegt dat er iets
verderop "misschien een thermiekbelletje is. We koersen er op af. Ik
hoop dat hij gelijk heeft; dan zullen
we ietwat stijgen en daardoor langer
in het luchtruim kunnen blijven
hangen. Ik heb gehoord datje schokjes voelt bij thermiek, ik ben benieuwd. De instructeur voelt echter
al gauw dat het niks wordt, de wijzer
van de hoogtemeter verandert ook
niet. Nog steeds lees ik een constante daling van l m/s af. „Het heeft
geen zin, er is geen thermiek, laten
we maar gewoon genieten zolang het
kan", zegt hij. Een goed idee. Maar
ik was al bezig, met genieten.
De man achter mij die behendig en
kalm tegenwicht biedt aan de soms
harde wind, heeft deze unieke ervaring al een paar
duizend
maal
meegemaakt.
„Het is een verslaving die niet
ophoudt", zegt
^^•^™ hij. „Het leuke is
het weer en j e ervaring zo veel mogelijk uitbuiten om
zo lang mogelijk in de lucht te blijven. Het lijkt een beetje op zeilen,
terwijl ik motorvliegen vergelijk
met een plezierjacht. Dit is sport."
Vanuit de cockpit is het uitzicht
kilometers ver. Op heldere dagen
kan je de Wadden zien. We draaien
wat rondjes in de buurt van het
vliegveld dat heel klein en overzichtelijk is geworden. De polder is inderdaad langs een lineaaltje ingedeeld. Als er een bocht gemaakt
wordt, helt het toestel en dat biedt
weer ander boeiend gezichtspunt.

Hartsein
De zweeftoestellen starten en lanen af en aan. Wanneer ik me proeer voor te stellen hoe het daar
Nederland telt 45 zweefvliegclubs
die vanaf 30 terreinen opereren. De
eisen om te leren zweefvliegen zijn
niet hoog. Nodig is een medische
goedkeuring en je moet tenminste
14 jaar zijn. „Een zweefvliegbewijs
kan je halen in twee jaar, maar het
is geen schande als je er vijf over
doet", zegt Han Frayman, secretaris
van de Zweefvliegclub Flevo.
„Na een korte theorie over de veiHgheid op het vliegveld, ga je meteen met een instructeur en een tweebitter met dubbele besturing de
lucht in." Na zo'n veertig a vijftig
starts en landingen, moet je het helemaal zelf doen in dat toestel, terwijl de instructeur nog meevliegt.
Hierna volgt het moment dat de
leerling in een eenpersoonstoestel

Zomercursus
van Flevo
mag opstijgen. „Dat is altijd een
zeer mooi moment in iemands leven. Dan heb je alles echt zelf in de
hand en krijg je een gevoel van bevrijding. Het is nog belangrijker
dan de eerste start. Daar heb je altijd van gedroomd, dan kan je de
werkelijkheid even ontstijgen", aldus Han.
Voordat het examen wordt afgelegd volgen nog praktische proeven,
zoals doellandingen, sliplandingen
en een test of de concentratie nog
aanwezig is na een lange vlucht.
Behalve veel vrije tijd, kost de

„Overdag ben je zeer druk bezig
met het zoeken naar thermiek. Zo
kun je grote afstanden afleggen.
Tien minuten stijgen en dan een
kwartier uitglijden." Hij vertelt dat
onder platte wolken meestal de opstijgende warme lucht is te vinden.
Een ervaren zweefvlieger is tevens
een redelijke meteoroloog. „Echte
genietvluchtjes maak je mee wanneer de zon aan kracht verliest. Dan
stabiliseert de atmosfeer zich en
lijkt alsof je door boter vliegt. Dat is
genieten, zo langzaam mogelijk vliegen bij hetJJsselmeer als je de zon
onder ziet gaan. Dan is er absolute
stilte."
zweefvliegsport zo'n veertienhonderd gulden per jaar.
Zweefvliegclub Flevo organiseert
van 2 tot en met 13 juli een zomercursus. In een groep van maximaal
twaalf deelnemers wordt een stoomcursus gegeven in twee keer vijf dagen. De garantie is dat men minimaal veertig starts maakt. „Voordeel is datje dat in korte tijd doet en
je dus veel sneller van je fouten
leert." De cursus kost elfhonderd
gulden.
Informatie over de club of de cursus is te krijgen bij Han Frayman,
telefoon: 03240 - 35849. Het adres
van de Hangar van Zweefvliegclub
Flevo is: Luchthaven Lelystad,
Arendweg 31, 8218 PE in Lelystad.
Telefoon: 03202 - 747.

Varen naar Avifauna
Met de dubbeldeksalonboot 'Koningin Juliana' vaart rederij De
Meren naar het bekende vogelpark Avifauna in Alphen aan den
Rijn. De routevoert over de Ringvaart langs de Westeinderplassen
en het Braassemermeer. Het
schip meert twee uur af in Alphen.
Vertrekdata tussen 8 juli en 8 augustus vanaf de Aalsmeerder dij k
368, in Aalsmeerderburg. Ingestapt
kan worden op dinsdag, woensdag
en zondag om 11.45 uur. Inclusief
toegang tot het vogelpark betalen
volwassenen 15 gulden, kinderen
tot en met 10 jaar 10 gulden en Pas
65-plus 13,50 gulden. Kaartverkoop bij de VVV's in Aalsmeer,
Amstelveen en Hoofddorp. Ook m
Amsterdam kan ingestapt worden
en wel om 10.30 uur aan de Sloterkade t.o.nr. 164.

Amsterdam, bekijk 't
Het Amsterdamse Vervoerbedrijf
GVB huist in een monumentaal
pand aan de Prins Hendrikkade:
het voormalige Scheepvaarthuis.
Het gebouw is een subliem staaltje
van architectuur uit de stijlperiode 'Amsterdamse School'. Op zes
maandagen in de zomer gidst een
medewerker van de Stichting Archivisie in dat gebouw, waarvan
het interieur allerlei trekjes van
grote zeeschepen bevat. Er zijn de
komende maanden nog meer excursies door en langs bekende,
moderne bouwwerken in de stad.
Het Amsterdams Historisch Museum biedt deze zomer een tentoonstelling met de mogelijkheid
van een toeristische verkenning.
Na een korte rondleiding door het
museum, kan men deelnemen aan
tochten langs pakhuizen uit de zeventiende eeuw. Het museum kan
informatie
verschaffen: 020523.1822. Omtrent de andere wandeling informeert Archivisie: tel.
020-258908.

Corrie Ten Boom

Genieten

'Bravoure is geen goede
basis voor zweefvliegsport'
Het moment dat de kabel het toestel loslaat gaat gepaard met een verlossend schokje en een lichte duikeling voorover. Nu is het hoogste
punt bereikt. Omdat er geen spatje
thermiek in de lucht zit, zullen we
vanaf nu alleen nog maar dalen.
Zwevend dalen. Deze kist daalt een
meter per seconde. Ik merk het nog
niet, maar zie het op een variometertje voor me. We vliegen op vierhonderd meter hoogte. Ik kom niet zo
gauw uit de rekensom hoelang de
reis dus zal gaan duren, maar iedereen maakt vandaag vluchten van vijf
tot zeven minuten. Ik spreek me me-

S1 Dat blijkt wel uit het Beleidsplan dat STI& BA opgesteld heeft. Binnen vijfjaar moeten
o auto's volledig gerecycled kunnen worden
c en de shredder-stof tot nihil worden terugge§ bracht. Daarvoor is medewerking nodig van
£ de industrie, die de gebruikte onderdelen
3 voor hergebruik moeten terugnemen. Een
£ recente proef van de STIBA met kunststof
ven volledige garantie op wat we verkopen." bumpers mag in dit verband als geslaagd
Zonder begeleiding verdwaal je in de fa- worden beschouwd. Het is de bedoeling dat
briekshallen, die een prachtig decor vor- al in 1991 alle kunststof uit auto's hergemen. Gemiddeld staan er zo'n driehonderd bruikt zal worden. Ook de recycling van
wagens gestald op het beton. Olie en koel- autobanden is in een vergevorderd stadium.
vloeistof worden afgetapt en bewaard in grote vaten. Alles wat niet bruikbaar is, wordt
Om binnen een minimum van tijd alle
gescheiden bewaard en afgevoerd. Als een gebruikte onderdelen te kunnen lokaliseren
van de weinige sloperijen beschikt Jan Smit is de STIBA in samenwerking met PTT Teover alle vergunningen. Het is er weer eens lecom aan het experimenteren met een
wat anders dan de gemiddelde bagger.
uniek eigen landelijk telecommunicatienet
Dat er zo'n groot aantal illegale sloperijen voor alle aangesloten sloopbedrijven. Als
bestaat, is volgens Reuser het gevolg van een het grote doel bereikt wordt, is Nederland de
uitvloeisel van het sociaal beleid geweest absolute koploper op dit gebied.
waarin de individuele slopers de hand boven De grote sanering van sloperijen is in gang.
het hoofd werd gehouden. De STIBA voert
EVERHARD HEBLY

zomerti/lps^

We zijn al een paar minuten bezig
en de aarde komt steeds dichterbij.
De vliegenier praat rustig door,
maar heeft al feilloos in gedachten
welke draai hij moet maken om de
landing voor te bereiden. Het laatste
stuk is spannend, want hoe groter de
wereld weer wordt, des te beter
merk je met welke snelheid je naar
beneden raast. De PH 454 komt met
80 kilometer per uur op de landingsbaan af, de neus ietwat naar beneden. Dit maakt het uitzicht specta-

culairder.
De vliegenier bereidt me voor op
de landing. „Het lijkt alsof we wat
hard gaan voor een landing, maar op
het laatste moment rem ik af." Hij
doet het op zijn gevoel. Als we nog
een metertje van de graszoden verwijderd zijn, wordt de neus iets omhoog getrokken en hoor ik hem aan
diverse hendels trekken. Een schokje. Dat betekent contact met Moeder
Aarde. Het vliegtuig waggelt een
stukje door, maar komt snel tot stil-

Ver weg, dichtbij, exotisch of alledaags,
het aanbod van tripjes, reizen en tochten is
groter dat ooit. Hierbij de laatste 'toerrubriek' voor het echte vakantieseizoen begint.

stand. Valt dan met één van zijn lange vleugels op de grond. Hier heeft
het vernuftige toestel geen evenwicht meer.
Ik blijf even zitten om te bedenken
hoe ik dit kan samenvatten. Ik zeg
'fantastisch'. Ik denk - vrij naar Ikarus - 'het smaakt vooral naar meer.'
Zeven minuten is vrij kort, maar
lang genoeg om bij te schrijven op de
lijst 'unieke levenservaringen'. Ik
sta weer met beide benen op de
grond.
FERDINAND RUSCH

TOEREN

• Ter gelegenheid van het 25jarig bestaan van
de Drentse Rijwielvierdaagse
worden van 3 tot
en met 6 juli
weer fietsdagen
georganiseerd die door de mooiste streken van
Drente voeren. Tevens vinden er van vrijdag 29
juni tot en met zondag l juli de voor het eerst in
Nederland te houden Human Powers Vehicles
(HPV) wedstrijden plaats. Een evenement met
vele kleurige gestroomlijnde zit/ligfietsen, vaak
zelfgebouwd, met allerlei technische snufjes in
de bewegende delen. Gekke fietsen, zogezegd. Er
zijn deelnemers uit de hele wereld en voor meer
informatie kan men bellen naar 05920-53838.

In de Barteljorisstraat 19 in Haarlem bevindt zich het Corrie ten
Boom museum. Er zijn foto's en
documentatie te vinden die inzicht geven in het verzet en de
onderduikers tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Geopend op maandag tot en met zaterdag van tien
tot half vijf.

Lange wandeling
'Bij vier kilometer per uur zie je
alles tot in detail,' vertelt Henk
Dikker Hupkes in een verhaal over
lange afstanden wandelen. Volgende week op de ATV-pagina.

noemt zich de plaats Olang in de Dolomieten en
wie het leest gaat het geloven ook. Indianenfeesten voor avontuurlijke kinderen, natuurwandelingen voor biologen-in-spé, boerderijbezoek voor
jonge agrarische typjes en nog veel meer, maar
dat
houdt de
nog als verrassing in petto voor
aac nouat
ae VW
v v v nc
de kinderen van
4 tot 13 jaar. Informatie VVV
Olang (Italië),
tel.
09-39-47446277.

Fietsen in Drente, asperges eten in
Salland en wandelen in Amersfoort

• Sjiek, luxueus, maar niet duur, dat is de nieuwe
boot Brittannia van de Olaulijn die vorige week in
de vaart werd genomen en de verbinding Vlissingen-Sheerness onderhoudt. De maatschappij
spreekt over een veerboot, maar deze alledaagse
naam doet geen eer aan het prachtige 161 meter
lange, ruim 29 meter brede schip met daarop 423
fraaie hutten met ruim 1700 bedden. Ik noem
hem dan ook een cruiseboot. Er geldt momenteel
nog een jubileumprijs voor een overtocht, dus
wat let u dit seizoen eens over te varen naar
Engeland. Inf.: 01184-88000 en bij de reisbureaus.

• Finland is
meer dan meren en eeuwige bossen. Vooral dit
jaar is er veel te doen op muziekgebied en bij het
Finse Verkeersbureau heeft men dan ook een
(gratis) Festivalfolder klaar liggen. Jazz, opera,
een speciaal festival over Russische accordeon en
nieuwe tango en dit alles in het ongerepte, dunbevolkte landschap van Suomi, zoals de Finnen hun
eigen land noemen. Inf.: 020-719876.

Wandelen in de ruige gebieden van Yorkshire,
schilderles van een Britse meester, muziek maken met gelijkgestemde Engelsen of fietsen door
Wales. Voor het complete gevarieerde programma snel bellen met Paddington, tel. 070-3462030,
waar Els Waller en haar staf u vakkundig voorlichten.

• De Nederlandse Spoorwegen doen hun best ons
• Nu we het toch over Groot-Brittannië hebben, de trein in te lokken. In verband met het Europewil ik wijzen op het programma van bijzondere se Jaar van het Toerisme organiseren zij deze
Britse en Ierse vakanties van Paddington. Het zomer Euro-Domino, waarbij naar eigen keuze
bijzondere schuilt o.m. daarin dat deze vakanties vijf dagen onbeperkt voor een vast bedrag per
worden georganiseerd door de Britten zelf, die u land met de trein kan worden gereisd. Een Eurodan ook op deze reizen volop zult ontmoeten. Dominobiljet is maximaal 30 dagen geldig en
zelfs voor luxe treinen
zoals de supersnelle
(ADVERTENTIE)
TGV of EuroCity hoeft
geen toeslag te worden
KOMI'LEIE SLAAPKAMEKb
betaald. Open huis tussen de rails, noemt de
NS het en 20 landen
doen mee. Uitstappen
waar het klikt en zelf
bepalen wanneer je verder gaat, desnoods tot
Turkije. Informatie op
alle stations waar gratis een folder wordt
verstrekt.
• Nederland mag dan
waterland zijn, maar je
kunt tot september ook
heel leuke tochten maken in Gent, waar de
oudste wegen de waterwegen zijn. In 40 minuten krijgt men een goed
beeld van deze mooie
stad, waar aan de Graslei tussen 10 en 19 uur
kan worden ingestapt.
Ook tochten mogelijk
op de oude Leie tussen
Gent, St. Martens-Latem en Deurle.

• Niet alleen Limburg heeft asperges, zoals ik
altijd dacht, maar ook in het Overijsselse Raalte
wordt veel van dit smakelijke 'witte goud' gekweekt. Salland Aspergeland roept de VVV daar
wat overmoedig en 19 mei werden de eerste asperges in Raalte aangevoerd door marathonloper
Gerard Nijboer. Tot 24 juni kan men dagelijks het
steken van asperges bekijken en veel restaurants,
herkenbaar aan een recentelijk ontworpen aspergevlag, hebben deze groente in allerlei gedaanten
op het menu staan. Inf.: WV Raalte, tel. 0572052406.
• Echt goud is er te vinden bij de Europese kampioenschappen goudwassen. Mijn hebzucht
wordt gewekt als ik lees dat bij de van 2 tot 8 juli
in het Oostenrijkse stadje Rauris te organiseren
wedstrijd het gevonden goud mag worden gehouden. De benodigde attributen zoals goudwasschotels en laarzen krijgt men te leen en graven maar.
Wie het meest goud vind krijgt een ticket naar de
wereldkampioenschappen goudwassen in augustus in Canada. Een folder over deze goudwaswedstrijd is verkrijgbaar bij het Oostenrijks Verkeersbureau, tel. 020-129682.
• Sinds de nog steeds actieve schrijver A. den
Doolaard diverse van zijn boeken in Ohrid en
andere plaatsen in Macedonië en Montenegro liet
spelen, scoort de Nederlandse toerist er nog
steeds erg hoog. Ohrid is de parel van Zuid-Joegoslaviè en staat dan ook onder bescherming van
Unesco. Voor de 40e keer wordt er dit jaar weer
het muziekfestival gehouden en wel van 12 juli tot
30 augustus. 40 concerten van klassieke muziek,
alsmede theater- en dansvoorstellingen, dit alles
in de entourage van eeuwenoude Byzantijnse
kerkjes, kloosters en zelfs onder de sterrenhemel. De JAT en ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben rechtstreeks vluchten vanuit Amsterdam naar Ohrid. Inf.: Joegoslavisch Verkeersbureau, tel. 020-220483.

• Niet zo oud als Ohrid, maar toch ook historisch
te noemen is Amersfoort, waar men vanaf 24 juni
tot en met 2 september stadswandelingen kan
maken onder leiding van een VVV-gids. Dinsdag
tot en met vrijdag van 10 tot 17 u., zaterdag en
zondag van 12 tot 17 u. Voor wie nooit de Koppelpoort, de Onze Lieve Vrouwetoren, de Elleboogkerk en de Nederlandse Beiaardschool heeft gezien, een unieke kans. Toegangsprijs voor alle
monumenten./' 5,- en de VVV op het Stationsplein
van Amersfoort (tel. 033-635151) geeft alle infor• Het leukste vakantie- matie.
LENIPAUL
oord voor kinderen, zo
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OVAG DEALERS
AMSTERDAM
OMGEVING.
BOVAG-dealers

Algemeen

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Inruilkoopjes met nieuwe APK.
Tel. 02990-37825
Renault 5 GTL 84, ƒ 2950; Ascona 79, ƒ 1950; Renault 4 GTL
84, ƒ1950; Bluebird dsl 84,
ƒ 2950, Escort 77, ƒ 950; Kadet
City 78, ƒ 950; Ascona 83 HB
hatchb, ƒ4950; Bluebird 84,
ƒ 2950, Stanza 84, ƒ 4950; Opel
Kadet 83, ƒ3950; Taunus 21
Ipg, aut., 83, ƒ3450; Visa 84,
ƒ 1950, Austin Metro 86, ƒ 5950,
Scoda 88, Ipg, ƒ 4950, Rat Uno
55, 84, ƒ4950.

'.cor Amsterdam en omstreken diverse occasions m voorraad
Showroom Herronylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt)
Tel 020 799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020-713581

LUYKX BV
off. Suzuki dealer
Biedt aan
Weg ornst n Suzuki Vitara Cabr JLX, comf pakket, splmternw
Swift GTi sunroof, sportvelg , zwart met
'89 / 21 250
Swi't GTi wit 22 000 km
.'88/19500
A>io automaat, grijs met , 24 000 km wis-was
'87/11 250
Diversen Alto's van '84 tot 88

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp.
tel: 02968-94330
off. dealer
Chrysler * Jeep * Dodge '

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

Chrysler leasen?
Even Haarlem bellen
Lease Infolijn
* 23-264000 *
Automobielbedrijf

VOLVO
Meidoorn B.V. AMSTERDAM
Al 23 jaar uw betrouwbare

LADA-BONTEKOE
biedt aan APK gekeurd
1200 S . . .
'88/6750
2105 13
. . . '86/5250
2105 Combi
. '86/6750
2105 Combi .
'87/8750
2 x Lada '84 per stuk ƒ 2500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
TEL 020-992865
COBUSSEN Amsterdam
PEUGEOT-DEALER

Occasions

GROOTSTE STAD
is
GROOTSTE KEUZE
Alle types voorradig
met echte km.-standen
incl 3 of 12 maanden
garantie

Kollenbergweg 13
Amsterdam-zuidoost

020-966811
SUBARU-DEALER biedt aanJusty GL 4d
Justy Autom.
16L
1 6 coupe Ipg
1 61. 4WD
Jumbo SDX
OVERIGE
Opel Asc 16S
Opel Asc 2.0

Audi 80 1 83, brons
Audi 80 1.8 S, blauw
Audi 80 1.8 S, LPG, blauw
Audi 80 1.8 S, wit
Audi 80 1.8 S, grijs
Audi 80 1.8 S, rood . . .
Audi 80 Diesel, wit
Audi 80 Diesel donkerblauw
Audo 100 CC, zwart
Audi 100 Diesel, donkerblauw . .Audi 200 Quattro Turbo, alle opties, zwart

1988
2x 1988
1988
2x 1988
. . . . 3x 1989
2x 1988
1988
1988
1988
2x 1988
1988

Huurkoop!! Huurkoop!! Huurkoop!!

P KRUGERKADE 10

RENAULT DEALER
TOP OCCASIONS
R 5L, groen
. '84 4.750
R 5TL, beige
'85 8 500
R 5TL, rood
. .'87 12.750
R SSL, rood
.
'88 13 250
R 5TR, goren .
'89 16900
R 11 TL, 5d, rood
'85 9.900
R 11 TL, 3d , zilver .'85 8950
R 11BrWay, 3d, wit '86 10.500
R 11GTL, 5d , blauw'87 13 900
R 21 Nev GTD, bl .'88 28900
R 25 V6 mj, zilver '86 21 900
R Expr. 1 1 best, wit '87 8 900
OP ALLE AUTO'S v a ƒ 7500
en MAX 5 JAAR OUD heeft u
1 JAAR RENAULT
TOPOCCASION GARANTIE
Jan van Gentstraat 164, Badhoevedorp Tel 02968-94200

HUURKOOP
VAN DER SPEK

Chrysler Haarlem

km 50.000
km 23000
km.55 000
km 52.000
km 20.000
km.30.000
MERKEN
km.40.000
km.40.000

'88
'88
'88
'86
'89
'88

BMW 324 Diesel, donkerblauw
BMW 325i Cabriolet, alle opties, zwart
BMW 525 E, zwart
BMW 735i, blauw
BMW 735i L, zwart
BMW 750i, div opties, grijs
Chevrolet Beretta, zwart
Chevrolet Van Globe Master, wit
Citroen BX 19 TRD, blauw
Chrysler Le Baron Cabriolet, brons

1987
1988
1987
1988
1988
1988
1990
1989
1986
1988

Van der Spek BV i.s.m.
Target Leasing BV
Rat Croma 2.5 Diesel, bruin
Ford Escort Cabriolet, wit
Ford Onon 1.6 CL, grijs
Ford Sierra 1.6 CL, wit
Ford Sierra 1.6 CL, blauw
Ford Sierra 2.3 Diesel CL, wit
Ford Sierra 2.0 Station, LPG, blauw
Ford Scorpio 20i GL Aut., blauw
Ford Scorpio 2.0i CL, wit
Ford Scorpio 2.0i GL, wit
Ford Scorpio 2.0i CL Aut., grijs
Ford Scorpio 2.0i CL, wit
Ford Scorpio 2.4i GL Aut., blauw
Jaguar Sovereign 3.6, brons
Lancia Thema Turbo Diesel, blauw
Lancia Thema £, brons
Mazda 626 2.0 Diesel, blauw

.'

1-20

1987
1986
1988
1989
2x 1987
1988
1987
1988
1988
1987
1987
1987
1989
1987
1987
1988
1988

Auto rijden voor iedereen
geen info bij bank of werkgever
na 25 tot 30% aanbetaling rijdt
u weg met een uitstekende auto
het restant in 12-24 of 36 mnd.

KIES VOOR KLASSE
^AUTOBEDRIJF

Alfa 33 super de lux, WW-glas, 1e eig
'89 ƒ 16.950
Audi 80 LS, LPG, 5-bak, 1e eigenaar
'87/23.500
Audi 90 , metallic, 1e eig
'86/19.950
BMW 316, 5-bak, 1e eig., UNIEK MOOI
'84/ 13.950
BMW 316, 2-deurs, LPG, UNIEK MOOI
'86 ƒ 16.960
BMW 316i, 2-drs, veel opties
'88/21.950
BMW 318i, 4-drs, LPG, 1e eig
'89/29.950
BMW 320i, 2-drs,metallic, KANSKOOP
'85 ƒ17.950
BMW 324 Diesel, 5-bak, sport velgen
'87/21.950
BMW 518i, zw.met., 5-bak, supermooi
'87/18.750
BMW 520i, autom., alle opties
'87/19.250
BMW 520i, LPG, diam.zwart, ww-glas .
. . . '87 ƒ 19.950
BMW 524 Diesel, diam.zwart, cent.lock
'88 ƒ24.500
BMW 728i, autom., diam., zwart, alle opties . .'83/10.950
BMW 732i, 5-bak, 4x hoofdst.,airco, ww-glas . . .'85 ƒ 17.950
Fiat Ritmo 130 TC.Abarth, ZEER APART
. . . .'87 ƒ 16.950
Rat Uno 75 SX, m|ec.,nieuw staat
88 ƒ 16.950
Fiat Croma 2.0ie, 5-bak, le.eig
'88/17.950
Ford Sierra 2.0 CL, metallic, kanskoop
'87 ƒ14.950
Ford Sierra 2.3 D, 5-bak, stuurbekr
'86 ƒ 11.950
Ford Scorpio 2 O GL, 5-bak, alle denkb. opties . .'88 ƒ 23.950
Ford Scorpio 2.0GL, 5-bak, metallic
'86 ƒ 15.950
Ford Scorpio 20GL, metallic, schuifdak
'89 ƒ26.500
Ford Scorpio 25GL Diesel, 5-bak, 1e eig
'88/22.750
Ford Scorpio 2 9i Ghia automaat
'87 ƒ 27.950
Ford Mustang 5.0 luxe automaat, airco . . . . m.'89 ƒ 32.950
Hyundai Stellar.automaat, alle opties
'90/21.950
Jaguar Sovereign 36, automaat alle opties . . . .'88/62.950
Mazda 626 GLX, 2.0 Hatchack, metallic
. . . .'87 ƒ 15.950
Mercedes 190 D, 5-bak, ww-glas, KANSKOOPIÜi .'85/23.950
Mercedes 190 D, Metallic, 5-bak
'87 ƒ32.750
Mercedes 190 D, alpmewei'G, 5-bak, supermooi .'89 ƒ44.750
Mercedes 190, alle opties
'86/29.950
Mercedes 190 E, 5-bak, schuifdak, zwart
'87 ƒ33.950
Mercedes 190 E aut., metallic, sportvelgen, . . .'88/39.950
Mercedes 190 E aut., zeer mooi, alle opties . .'89 ƒ45.950
Mercedes 190 E, sportvelg
'89/49.950
Mercedes 190 E, 2.3 16V, automaat alle opties .'88/64.500
Mercedes 200 D, ww-glas, doorlock
'85 ƒ 17.950
Mercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw.staat . . . '87 ƒ 36.950
Mercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak
. . .'87 ƒ38.950
Mercedes 230 E, alle opties
'86/37.500
Mercedes 260 SE, veel opties
'89/65.750
Mercedes 260 E, schuifdak, metallic
'86/39.950
Mercedes 280 SE, automaat, LPG, UNIEK MOOI '82 ƒ 17.950
Mercedes 280 S aut., met., alle opties
'85 ƒ 29.950
Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat . . . .'89/74.500
Mercedes 300 TD, automaat.schurfd., sportvelg. .'88/57.500
Mercedes 380 SE, metallic, sportv., 1e eig. . . .'84/24.750
Mercedes 380 SEL, metallic, alle opties
'85 ƒ39.500
Mercedes 300 TE, automaat, alle opties . . . . '87 ƒ 64.500
Mercedes 450 SLC, veel opties, UNIEK MOOI . . . . ƒ49750
Mercedes 500 SE, aut., Pullman, alle opties . .'86/54.750
Mercedes 500 SEL aut., sportv., Pullman . . . .'86/49.500
Mitsubishi Colt GLX, automaat, 1e eigenaar . . .'88/17.950
Opel Kadett Club, antr.met., 5-drs, nieuw staat .'90/21.950
Opel Kadett 1600 GT, sch.dak, 5-bak
'86 ƒ 13.950
Opel Senator 2.5i aut., Nieuwste model, zeer mooi.'89 ƒ43.950
Opel Senator 2.5 E aut., comfort-pakket
'86 ƒ 19.950
Opel Omega 2.0i,metallic, LPG
'89/22.950
Pontiac Rero, aut., sportcoupe, UNIEK
'85/26.950
Porsche 924Targa, De Mooiste Van Ned.., supersnel.'81 ƒ 19.950
Renault 25 TS, metallic, SUPERKANSKOOPM! . .'86 ƒ 14.950
Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
'85 ƒ 10.950
VW Golf, antraciet met., 1 e eig
'88 ƒ 18.950
Volvo 740 GL stationcar, ww-glas, alle opties . .'88 ƒ 34.950

DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD

INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK.
WIJ GEVEN 3 TOT 24 MAANDEN
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
GEOPEND MA. T/M ZAT. 09.00-19.00 UUR
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR.

Autobedrijf Lokhorst
Hoofdweg 177b Zegveld
(Gemeente Woerden)

Tel.: 03489 - 868/853

Gigantische Show
bij AUTOVARIA
Audi 100 CS 2.3,5 cil. inf. chammrood metall, lm velgen Pullman,
4D hoofdst. schuifd
'84 ƒ 12.950
BMW 325i USA uit. saffierbl. alle mog. extra's . .'87/24.950
Citroen BX Trs antracietgrijs met 5 versn. electr. ramen schuifd
stuurbekr
'88/15.950
Ford Sierra 2300 laser diesel sedan met koffer saffier blauw met.
schuifd stuurbekr
'88 ƒ 17.950
Ford Sierra 2300 laser diesel stationwagen van Alpmawit 5 versn.
stuurbekr
'87 ƒ 9.950
Mazda 626 2.0 diesel 4 drs, sedan donkersaffier blauwmet.
schilt, auto nwste mod
ƒ21.950
Mercedes 190E aut. stratoszilver aircoalarm cv wwglas . '86

ƒ29.950

Ford

20 x

Ford Sierra Combi 2.3 D '87,
trekhaak, 90.000km, div. op
ties Autobedrijf Jan Wals,
tel. 02902-1697.

Scorpio

Ford Sierra Combi 2.3 D '87,
. 4 CIL. 6 CIL. 5 BAK LPG
trekhaak, 90.000km, div. op
AUTOMAAT 1986 t/m 1989 ties. Autobedrijf Jan Wals,
Prijzen: ƒ16.700 t/m ƒ44600 tel. 02902-1697.
Officieel Ford-Dealer
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Inl.- tel 02503-13441.
Te koop aangeboden Ford
Taunus 1600, bj. 1979. APK
gek. In goede staat. Vraagprijs
ƒ800. Tel. 020-447160.

Mercedes 250 diesel zilvermet. 5 versn. stuurbekr. cv wwglas .'89
Wegens aanschaf bedrijfsauto
ƒ52.950
Mercedes 190 E aut amg-wit verlaagd sportwielen schuifd. t.k. Ford Escort Bravo 1800,
koplampwissers 4 x hfdst
'84/26.950 Diesel, rood, bj. 89. Vr.pr.
Mercedes 190 D carnbean groen schuifd. etc . .'85 ƒ25.950 ƒ 20.500 Info na 18 00 uur
Mercedes 190D diamantzwart leder int. 4 hoofdst. schuifd. lm 02507-19675, is een plaatje
velgen 5-bak etc
'87 ƒ37.500
Opel Kadett 1.8i GT sedan Feranrood lm velgen get. gl. gen. als
nieuw
'88/20.950
Renault Espace 2000TSE 7 pers. antracietgrijs elec. ramen 5-bak
HONDA-DEALbH biedt aan.
stuurbekr. etc
'87/32.950
VW Passat CL diesel saffierblauw
'84 ƒ 7.950 Accord 2.0i EX km 58.000 2-87
Seat ibiza 5-bak schuifd. alpinawit
'89 ƒ 12.950 Accord 2.0 EX km. 76 000 4-87
Toyota piek up nieuw
Accord 2 O EX(lpg}79.000 7-86
Chevrolet piek up nieuw.
Prelude 1 8 EX km. 99 000 2-86
Civic 1.4 GLX 4drs 58 000 5-88
Civic CRX 14.000 7-89

Ford ESCORT 1.3 Laser, l.bl
met, 7-'85, 3-drs., trekh., APK
ƒ11.000,- 02963-4590.
Ford Escort 14 CL '88 grijsme
tal, sunroof," trekhaak, radio
cass. 20.000 km., ƒ 18.500.
Tel.. 02993-71049.
Ford Taunus 20 lichtblauw, sun
roof, 1979 APK, m goede staat,
ƒ 1150,-020-824811.
Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Honda

En nog ca. 150 jonge
gebruikte occasions!!!!!
2 jaar garantie

Automobielbedrijf H.Koot
Meerlaan 108
2181 BV Hillegom
Tel 02520-15685

Inruil, financiering zonder aanbetaling mogelijk
ANWB keuring toegestaan.

Isuzu

AUTOVARIA WIJKERMEERWEG 46
BEVERWIJK
LET OP! Grote "Vakantie"opruiming bij wagenpark

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp.
Tel. 020-105478/101021
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
zat. tot 17.00 uur.
Alle auto's APK, hoge inruil,
financiering
mogelijk v.a.
ƒ 5000,1 jaar garantie op alles.
Audi 80 Turbo D. eind '86
ƒ13.950. VW Golf 1.3, bj. '87
ƒ13.950. Toyota Corolla SXL,
bijna '88 LPG ƒ11.950. Ford
Onon 1.6 D. Bravo m.'88
ƒ13.950. Opel Kadett 1.3SGTuitv. LPG, bj '86 ƒ 12.950. VW
Passat CL Diesel eind '85
ƒ8.950. 2X Renault 5GTL orig.
'85 ƒ8.950. Peugeot 205 XE,
m.'86 ƒ7.950. Ford Sierra 1.6
GL, m.'86 ƒ8950. Ford Orion
1.3GL '84 ƒ6.950. Renault 11
TSE '84 ƒ 6.950. Ford Sierra 2.0
VAN m.'86 plaatje ƒ8.950.
BMW'315 ong.'SS ƒ6.950.
BMW 518 m.'84 ƒ6.950. VW
Golf Diesel, dec'82 ƒ4.950.
VW Polo Combi m.'83 Ie eig.
ƒ4.950. 4X Renault 5TL '84
ƒ3.950 en nog div. auto's va.
ƒ400 tot ƒ20.000.

Citroen
CX GTI autom, (Pallas uitv.),
b.j. '83, schuifd., grijs met., apk
jan'91, pr. ƒ 5650.: 020-124661.

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

Hyundai
CAG - HYUNDAI
Postjeskade 23-25
A'dam-W. Info 020-121666
HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020-995176

Jeeps/
Terreinwagens
Strandspektakel Den Helder
23/7. Inschr. 4x4 Dutch
Off-Road ass. 020-155347.

Lada

WESTDORP
T.k. Visa Super E, '83, LPG,Altijd grote voorraad nieuwe en
sunroof, APK jan.'91. Prijs jonge LADA'S, met Bovag
garantie en APK keuring, 100%
ƒ2.500. Tel. 020-460552.
financiering, v.a. ƒ 250 p.m.
NIEUWE LADA2105 1.2/9.995
NIEUWESAMARA1.1/13995
OCCASION VAN DEZE WEEK'
SAMARA 1.5 mei '89 ƒ 13250
Adres verkoop.
Adm. de Ruyterweg 398,
A'dam, tel.. 020-825983.

ingdijk

autoverhuur

o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Honda Civic de luxe, 5-bak, '81
apk 6'91, kl rood ƒ2150. Te!
075-167012, of 703534.

LADA WETTER
AANBIEDING DEZE WEEK'
Renault Expresse 11, 32000
km, gnjskent
'87/9500
Samara 1.3
'87/9.750
Lada 1200 S ... '85 ƒ 3.750
Lada 2105 1.3 .. .'86 ƒ 6.000
Lada 2105 1 2 . .'86 ƒ 5.750
Lada 2105 1.5GL'87/ 7.250
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel 02907-6572

Mercedes Benz

Mercedes 280 SE, '82, autom.
met zeer veel opties, in perf.st
te.a.b. boven ƒ 14.500.
Ritmo 60 CL m '85. 66 000 km Tel. 020-234738.
i.z.g.st., zuinig, apk 5-'91.
ƒ3.900. Tel. 020-869324.

Fiat

Mercedes 280 E, m '82, kl
mod., i.z.g.st., ƒ8950,- Inr. gar
fin mog. Tel.: 02990-37825.
Mercedes 250, aut., nw APK
i pr.st., m 79, ƒ 3950,-. Inr. mog
Tel.: 02990-37825.

Nissan

Rat Panda 750 CL, nov. '88,
zwart, 18.000 km. Is overbodig.
Prijs ƒ9250. Tel. 020-452232. Nissan Micra, b.j. 88, i z.g.st.,
FIAT VERMEY B.V
ƒ11.950,-. Inr. gar. fin. Tel.:
Keuze uit ruim 35 occasions. 02990-37825.
T.K. GEVRAAGD, auto, event. A.Phihpsweg 13, Uithoorn.
Sunny SLX, 4-drs. sedan, 3/89,
iets opknappen of geen APK, Tel. 02975-62020
nog 2 jr. garantie, nw. prijs
geen bezwaar. 020-182163.
T.k. FIAT 238 camper APK 5- ƒ26.600, nu teab 02993-72637.
'91, met voortent, 4 pers., geel
kent. 02908-1298.

Bluebird 20 LX 10-'86, •
70 000 km., LPG, trekh +
radio, iz.g st., ƒ11.900.
Tel. 03240-16012

Chrysler

Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63 21

Rover

T.k. Rat Panda 750 CL b.j. 1 -'88
Chrysler GTS 2.5 l, jan. 1990, 21.000 km, Prijs ƒ9250. Tel.
kleur wit. Autobedrijf Jan Wals, 020-322502.
tel. 02902-1697.
Off. ROVER DEALER'
Rover uw dealer, ook 800. De
T.k. weg. overlijden Rat 128
Chrysler GTS 25 l, jan. 1990, '78. Lz.g.st. APK 5-'91. Vr.pr. Pim v. Rootselaar, Rhôneweg nieuwe 200 nu aanwezig. Gar
kleur wit. Autobedrijf Jan Wals,
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
Boom Aalsmeer 02977-25667
ƒ1150. Tel. 02503-42525.
tel. 02902-1697.

'87 Mercedes 190, brons
1986
'86 Mercedes 190 E 23, div opties, wit
1987
Mercedes 190 Diesel, donkerblauw
2x 1986
Wie verstandig is, komt zeker
Autobedrijf Alex van Uden
Mercedes 190 Diesel, wit
1986
bij ons kijken naar een goede
Marconistraat 22
Mercedes 190 Diesel, wit
2x 1987
gebruikte auto met
2181 AK Hillegom
Mercedes 190 Diesel, wit
. . ..2x 1988
100% LEEUWEKEUR garantie
Tel 02520-15278
Mercedes 190 Diesel 2.5, blauw
1986
en sublieme service sinds 1930
Mercedes 190 Diesel 2.5, grijs
1988
BIJVOORBEELD
Mercedes 200 Aut., blauw
1987
BMW
Peugeot 205 v a ƒ 8 600
Mercedes 200 Diesel, smoke
1987
Peugeot 309 v a ƒ13775
Mercedes 200 Diesel, donkerblauw
1987
CARPORT
Peugeot 505 GL Break met
Mercedes 200 Diesel, ivoor
1988
LPG onderbouw zeer mooi
BMW OCCASIONS
Mercedes 230 E, donkerblauw
1985
Goedkoopste van het land
'87/18750
Mercedes 230 E, donkerblauw
1987
1 jaar garantie naderhand
MAAR OOK
Mercedes 250 T Diesel Aut, wit
1986
Golf C, '84, blauw metallic of Dagelijks van 1000-1800 uur Mercedes 300 E Aut., zwart
1986
een Rat Uno 45 S, '87 en nog
ZATERDAG 10-19 UUR.
Vlercedes 300 E Aut, alle opties, zilver
1987
vele anderen
Mercedes 300 SE Aut., LPG, donkerblauw
1986
Fmanc inruil mogelijk
- 3-sene
• •
Mercedes 300 SE Aut., zwart
1986
316, m '85, 2-drs , LPG, spoi- Mercedes 380 SEL, blauw
1985
De koffie staat klaar
er, dubb el spiegels ƒ 13950
Een huurkoopauto bij Van der Spek
GARAGE COBUSSEN
316, m '87, diam z w , 2 d r s , 5 Baarsjesweg 249-253
speed, schitt staat ƒ 17.950
is te gek
Amsterdam Tel 020-121824 316i, orig '88, nieuw model, Mitsubishi Galant 1 8 GL, LPG, wit ...
. . . 1988
Atlantisblauw, 2-drs , sportv , Nissan Sunny Diesel LX, wit
1988
LPG, w w glas
ƒ 24 950 Opel Kadett 1.6 Diesel Caravan, wit .
. . ..2x 1987
318i, model '85, shadowl., Opel Kadett 1.6 Diesel HB, brons
.
.
.
1988
sportv, 2-drs , get. gl. ƒ 14950 Opel Ascona 16 S, groen
. .
.
' . . . 1987
318i (inj),'86, blauw, 4-drs , Ne- Opel Ascona 1 6 S HB, rood .
.
1986
cam LPG, i z g.st.
ƒ16950 Opel Ascona 1 6 Diesel, wit ...
.
1988
Lmnaeuskade 5-7
320i, nieuwste, m orig '88, del- Opel Omega 20i Caravan, grijs
. . .
1987
1098 BC Amsterdam
3 Chevrolet
4 Otro«n
6 Ford T-B.rd
7 Ferrari 250
8 Cadillac
] 1 Chrysler Windior
Buick Super
ahin, stuurbekr, sportv , nieuw! Peugeot 309 XRD, donkerblauw .
1987
- 1950 - Sedan
15 CV 1952
CTO1963
Eldorado Seville
1950
19S1
30000 km
.. ƒ33950 Peugeot 309 XRD, donkerblauw
020-929548
1987
323i (mj), t '85, bronzit, ver- """eugeot 405 GR, rood
. . . .1988''*'"Adverteren m SHOWROOM i$ de'sBmste;
ZANDERS
aagd1, rondom gespoilerd, 15" Renault 5GT Turbo, gr kent., zwart
1988
sportv, i z g s t ,
ƒ19950 Renault 21 Nevada GTD Combi, blauw
manier cm uw auto te verkeken en er
1987
324
D
orig
'87,
2
drs
,
Sedan,
1987
HONDA HAARLEM 5 speed, getint glas ƒ21 950 Renault 21 Nevada, wit ...
één;cadeau tekrygen.SHOWROOM,de autoRenault 25 V6, blauw
.
.
. . . . 1987
CMC 1 5 S blauw 8 ^ / 9 750
5-serie > •
rubriek voor Amsterdam en omgeving,
Renault
25
TX,
wit
1988
ik wil mijn auto verkopen en ik wil er pok best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
Civic 13 L zilver '86/13900
518i (mj), m '86, wit, 4-drs,
1989
CMC 13 L beige '87/15950 blauw int, hoofdst, ƒ13950 Renault 25 TX, grijs
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
verschijnt
niet
alleen
in
Het
Parool,
maar
Rover 820 Si, grijs .
. . . .
1989
CMC 1 3 L wit
'87 ƒ15500
524 TD m '85, autom , bronzit, Rover 800 Sterling Aut, alle opties, zilver
ook In alle nieuws- en huis-aan-huisbiaden
1988
C'.ie 14 GL rood 88/19950
ur mij als cadeau het model nr.
zo spoedig mogelijk toe.
clock el spieg
ƒ 15950
Prijs
Prijs
CMC 1 4 GLX bl 88 / 20 950
Wij
zijn
open
van
10
tot
22
uur
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
7-sene
ex. 6%
in. 6%
Shuttle autom wit 8 8 / 2 0 950
Toyota
Camry
20
GLi
16V,
grijs
1988
1
letter
per
hc
kje.
Cijfers,
leestekens
en
rijf
hier
in
blokletters
uw
tekst,
728i, '83, balticblauw, autom ,
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
Intrega EX blauw '87 / 19 950
BTW
BTW
1986
airco, stereo, LPG-mstall, Volkswagen Golf CL, bruin . .
jenruimten tellen voor 1 letter.Vlinstens 3 ree els beschrijven.
=rclude 18 EX bl 84/14950
Volkswagen
Golf
Manhatten,
antraciet
1989
huis
aan
huis
in
heel
Amsterdam
en
omgeving,
hoofdst, sportv ,
ƒ 11 950
Prol 20 EX rood 89 / 34 950
1989
728i, m '85, LPG, bronzit, au- Volkswagen Golf Manhatten, wit
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
Düebird 20 autom 84 / 8950
1989
,
£ 2
tom , schuifdak, ABS ƒ 15 950 Volkswagen Golf Manhatten, blauw . .
Mazda 626 GLX 8 U 1 950
3x 1989
autoliefhebbers!
728i, balticblauw, m '86, au- Volkswagen Golf Manhatten, rood
25,00
26,50
3
Escord 16 rood ' 8 5 / 1 1 950
.
. . . .1987
l4
tom , radio, el ramen, schuif- Volkswagen Jetta, blauw
Hoort
u
de
telefoon
al
rinkelen?
Coiado G 60 rood'89 ƒ59900
38,16
36,00
Volkswagen
Passat
Diesel,
wit
.
.
.
1987
|
dak, Pullman, sportv ƒ 18 950
Passat GLsedan 18 88 ƒ 29 950
. . . .1987
47,00
49,82
732i, orig '84, met ,4 traps aut, Volvo 240 DL, beige
Legend 25! sedan'88 ƒ 44950
. .
1988
airco, Pullman, sportv, el Volvo 343 DLD, rood
6
61,48
58,00
Volvo
363
GL,
rood
.
.
.
.
.
.
.
.
1988
sp/ramen, ex-dir
ƒ 14950
BIJNA NIEUW, CMC 1 5 l
7
73,14
69,00
Volvo
365
,
blauw
1987
735i, t '85, antr, sp bak, LPG,
Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
3 drs 1990 1200 km
1987
8
84,80
80,00
schuifd, el ramen, sportvel- Volvo 740 GL, blauw
Delftstraat 34'Julianalaan 295
1988
samen met uw betaal- of eurocheque naar
gen, stoelverw , etc ƒ 17 950 Volvo 740 GL Station, brons
9
91,00
96,46
Volvo
740
GLE,
donkerblauw
1987
Haarlem
ingeruild - •
SHOWROOM,
en
u
krijgt
van
ons
de
10
102,00
108,12
Volvo
745
GLE
Aut,
wit
1988
315, '83 2 drs , LPG, getint
Tel. 023-319349.
glas, direct 1e eig etc ƒ6950
Van der Spek Auto's Rotterdam bv.
miniatüurauto (schaal1:43) van uw keuze
Naam:
316, '83, wit, Zender geel,
Lange
Hilleweg
64
Rotterdam-Z.
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
Adres:
2 drs , i z g st
. ƒ 7 950
732i, 82, blauw schuifd , 4x
010-4855728/4851576, fax 4862740
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.
Postcode/Woonplaats:.
Austin 30 jaar dealer Gar hoofdst. nieuwst
ƒ 8 950
Boom Aalsmeer, 02977 25667
Startdatum*:
' U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
• „SHOWROOM",
Austin Metro surf, m '86,50 000 ANWB, 24 MAANDEN GAR
Telefoonnummer:
. Handtekening:.
de
autorubriek
m
INR/FIN/HUURKOOP MOG.
l" m ƒ5950,- Inr gar fin Tel
Het Parool en Weekmedia.
MAXWELLSTRAAT 12-14
KEURINGEN
02990-37825
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam, of
Huis aan huis m heel
HAARLEM, 023-241900.
afgeven bij het Parpol, Wibautstraat 131 / Rokin 110, Amsterdam.
\\i
ƒ63,50
Amsterdam en omgeving.
• De autorubriek
BMW 315, nw APK, puntgaaf, Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Afgeven kanookbij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54 -56;Purmerend, Vl
Oplage 730000 ex.
.SHOWROOM' heeft
83, ƒ4950,- Inr mog Tel. 3raft - De Rijp, tel. 02997-3709
Tel 020-6658686.
_ Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
CL*
een oplage van 730 000 ex
02990-37825
KLAAR TERWIJL U WACHT

en krijg er van ons

Lada

Meer Garage

GOED VOOR EEN AUTO

tl

Een auto cadeau!

Austin

APK

DONDERDAG 7 JUNI 1990

WEEKMEDIA 22

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Peugeot

Opel

autolak

KUPERUS PEUGEOT

VW POLO b.j. '87, 51.000km VW Passat Variant GL 5, auv.v. hfd. steunen trekh.,
torn.,- 03-82, 135.000 km,
R. buitensp. APK 5-'91 ANWB schuifd., i.z.g.st. Vaste pr.
goedgek. 020-208428 ƒ 9900. ƒ7000. Tel. 03240-49241.

OPEL Ascona 1.9N, rood, LPG l.v.m. leasen t.k. Peugeot 205
ƒ3250, 4-drs, 9-'81. Autobedrijf jan '90. Chicago uitv: 1400 br.
1200 m2 SHOWROOM
banden, sp. velg. Veel extra's.
Jan Wals, tel. 02902-1697.
ALLE KLEUREN
NIEUW EN GEBRUIKT
Tel. 02990-40720.
OPEL Ascona 2.0LS, 2-drs,
OOK IN SPUITBUSSEN
VOLVO-DEALER BIEDT AAN: T.k. Volvo 440 GL, bj. 4-'89,
d
Madeweg i 0206683311
bj.79, ƒ 1500, APK. Autobedrijf Peugeot 205 XL, bj. '85, rood,
otto nieuwenhuizeri bv
740 GL, Diesel
1987/'88 16.000 km, wit, div. extra's,
Naast
Meirostal
D
'irecnt
diverse extra's, 5 versn. Prijs.
Jan Wals, tel. 02902-1697.
Overtoom 515, Amsterdam
740 GL
10-1987 vr.pr. n.o.t.k. Tel. 02990-36288.
ƒ8750. Tel: 02963-4298.
740 Turbo
10J986
,
(020) 12 98 04
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
OPEL Ascona 2.0 LS, 2-drs,
1986 Volvo 244 GL, '78, apk 10-'90,
bj.79, ƒ 1500, APK. Autobedrijf T.k.gevr.: Peugeots 504, 505,bij het Olympisch stadion. Ver- 740 GL, LPG
schuifd., nwe. Ipg, trekh.,
240
GL
1987
koop
nw.
en
gebr.
Peugeots.
fk. Opel Kadett 1.3N 1981Jan Wals, tel. 02902-1697.
sloopschade etc. Vlotte afhd.
blauw, t.e.a.b. 072-119413.
240
GL,
LPG
1986
Ook
inkoop.
Tel.
020-6629517.
j bruin metall, i.z.g.st. Vr.pr.
KEIMPE CARS. 020-244255.
OPEL Ascona 1.9N, rood, LPG
245 stat. Diesel
1987
ƒ2950. 020-415080.
ƒ3250, 4-drs, 9-'81. Autobedrijf
480 ES
1986/'87
f k. Opel Kadett HB bj. 6-80 Jan Wals, tel. 02902-1697.
340, 1,7, 4x
1986/'88
' PG, trekh., radio. APK 9-90,
340 Schakel, 6x, 1.4 .1983/'88
Opel Corsa 1.2 S TR, i.pr.st., m
RADIATEURENSeat Ibiza 1.2 GL, m '88, 340 automaat, 8x .. .1985/'88 BLOKSMA
11750. Tel. 020-909934.
'86, ƒ8950,-. Inr. gar. fin. Tel.: bhAT-AUTO KOHLER-SEAT
warmtewisselaars, Kapoeasƒ8950,-,
i.z.g.st.
Inr.
gar.
fin.
v.d.
Made
weg
23
bij
Makro
360,
4x
1986/'87
02990-37825.
weg 17, A'dam, 020-148385.
Tel.: 02990-37825.
A'dam - 020-6686146.
365 GLT
10-1986
OPEL KADETT 1.2, dec. '85,
T.k. VW-LT 28 D verh./verl., wit,
Schaafstraat 24, A'dam-N.
•
„SHOWROOM"
verschijnt
SEAT-DEALER biedt aan:
i.z.g.st., van 1e eig. ƒ11.000.
als NIEUW, 123.000 km, bj. '85.
Tel. 020-361153
huis aan huis in geheel
'Tel. 020-6640075 na 14 u.
Info 020-86.36.66
Amsterdam en omgeving.
Ibiza 1.2 XL km. 9.900 4-89
Opelcentrum Geldrop heeft 70 Ibiza 1.5 XL km. 10.000 11-89
INRUILWAGENS
ANWB gekeurde occasions. Malaga 1.2 GLkm. 30.000 3-88
onstant keuze uit 100 auto's Emopad 43, Geldrop. Zien is
Burg. D. Kooimanweg 7,
kopen, info 040-862483.
Automobielbedrijf H. Koot
SAAB SERVICE MOLENAAR
Purmerend 02990-22551.
Meerlaan 108
rep., onderh., APK, LPG,
2181 BV Hillegom
Meeuwenlaan 128
alarm
etc. BOVAG
LID
Volvo Amazone 12i bj. 1966, 2Tel. 02520-15685
020-369222.
HOOFDDORP, 02503-14097.
drs, i.g.st. ƒ2500. Tel. 02990Ook voor leasing.
37997 na 18 uur.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
5 autom. sept.'87 blauw/grijs
garantie
met. 14.000km. Halve prijs
Wibautstraat 224
ƒ11.900. Tel. 02940-12766.
De enige off. SUBARU DEA020-561 96 11.
AUTOMOBIELBEDRIJF
R 5TL, '85, v. part., APK, 72000 LER + occ. voor Purmerend
Totale opheffing alles moet weg
HEERE
.k. Renault 5 TL, bj. '86, i.g.st., km, 100%, ondh.boek, p. e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Aanbieding geldt tot 20 juni
l
02999-278, Jisperweg 39-40.
PK mrt. '91, vr.pr. ƒ7.000. n.o.t.k., 02975-69509.
el: 02990-43051.
De enige off. SUBARU DEA- Mits.Colt 1.2GL ... .'823.950
LER + occ. voor Purmerend Mits.Colt 1.2GLrood.'87 15.950
voor zeer lage prijzen.
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, Mits.Lancer 1.8D wit.'87 17.500
02999-278, Jisperweg 39-40.
Subaru 1.6DL stat. .'86 12.500
Honda Civic 1.3 bl..'87 14.000
MOOY EN ZOON Golf D
'82 5.000
v h Museum auloüeariiven Nissan Stanza, bl. . .'82 3.500
'83 3.500
off. dealer A'dam-A'veen e.o. Lada Combi
Yugo 45a rood
'89 9.750
Voor nieuw en gebruikt.
BOVAG GARANTIE
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in Het
Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402/820581
Ruysdaelkade 75. A dam-0 Z.
Inr. en financ. mogelijk
Parool.
Info 020-6623167 732853 Ceintuurbaan 225, 020-719154.
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w.:
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode,
De Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad,
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag tussen 8.30 en
SUZUKI GX 100 coupé, wit,
Diverse Alto's
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
nov. '82, APK, 80.000 km. i.g.st.
Bouwjaren '84 t/m '88
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
GA en GL, 3- en 5-drs uitv. Vr.pr. ƒ 2908-4109. 02908-4109.
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst, Weg. overl. Suzuki Alto GL, aut.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokin
Bozenhoven 119, Mijdrecht. 11-'87, wit, 11.000 km, vr.pr.
l 10, Amsterdam.
NVM
Tel. 02979-84866.
UMXIAAH
ƒ11.000. 02984-3206. '
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:

Volvo

Bedrijfsautos

Seat

-Noord

Zeilemaker-Opel

Saab

Van Vloten
Amsterdam
uw
Volvo-dealer

Klassiekers en
oldtimers

Renault

Subaru

APK „NOORD"
continu autokeuring, geen afspraken, geen reparaties, ƒ 75,all in. Let op het juiste adres:
Chrysantenstraat 14 (bij Isaac),
A'dam-Nóord. Tel. 020-362690.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

Rijscholen

1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop!
overdag
020-853683
Grote sortering ONDERDELEN
's avonds
020-181775
van schade-auto's, alle
Purmerend
02990- 34768
merken, alle bouwjaren
Zaandam
075-174996
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Lid Nevar.

AUTOBEDRIJF VROEGOP
reparatie alle merken APK keuringen
Geinwijk 100 (in de parkeergarage)
TEL: 020-6001115 AMSTERDAM-ZUIDOOST

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

(s)loopauto's

Auto's te koop gevraagd

Bij:

Ouke Baas
niet duur!!!
- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842. 020-908683.

Autofinanciering en verzekering
Uw auto goedkoop verzekerd,
maar wel goed, dan belt u:
020-416607. CELIE alle verz.

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en bemiddeling
bij hypotheken en assurantiën
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die
vóór dinsdag 16.00 uur of donderdag 20.00 uur in ons
bezit zijn, worden de volgende dag reeds geplaatst.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

ƒ 25,ƒ11,ƒ 5,68
ƒ 6,10

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met Inkoop.auto's met RDW vrijw. a
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478. contant, ook schade en defect
020-149352/108280.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant, Koop- of VERKOOPPLANmet vrijwaringsbewijs, geen NEN? Bel dan snel Nationale
sloopauto's. Tel. 02990-37825. Occasionlijn. 023-365206
• SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week in Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.diik inf0-865511

Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Volkswagen

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

H. W. COSTER B.V.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend, Weerwul 19;
Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33;
Zandvoort, Gasthuisplein 12.

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.

Autoverhuur

AUTOBANDEN

H3

Autorijschool John. Rijlessen
van goede kwaliteit, ƒ 35 p. uur.
Tel. 020-942879.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
HOOGSTE PRIJS
APK keuring geen afspraak,
merken, alle bouwjaren.
Tel. 020-198691
klaar terwijl u wacht. Ook repaRavenstijn, 02502-5435.
raties en onderhoud. Gar. Autosloperij
DE
ZOMBIE
West-Center 122476.
vraagt te koop: schadeauto's. Het HOOGSTE BOD?? Bel
Tevens verkoop van alle mer- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
A.P.K. KEURINGSSTATION
ken onderdelen. Gespeciaii- Loop, sloop en schadeauto's
Keuren zonder afspraak
Garage ROBE, gespec. in remseerd in verkoop van motoren. met vrijwaring. Tel. 020-754193.
Feenstra & Jimmink
men en fricties. Comeniusstr. Asterweg 24A A'dam 364702 Inbouw mogelijk. Osdorperweg
T.k. gevr. loop-, sloop-, schade455, 020-177388. Lid BOVAfi
520 A, Amsterdam-Osdorp. en defecte auto's met vrijw.
Tel. 020-107566.
02963-4992, tot 22 u.

AANBIEDING
Grote Onderhoudsbeurt incl.
APK en leen auto ƒ 299,Geldig voor 90% alle merken
Auto Centrum Duivendrecht
Industrieweg 27 020-995176.

Suzuki

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-942145.

Autosloperijen

Service en reparatie

Accessoires en onderdelen

OCCASIONS

Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam. Tel.
020- 234986. Accu's, imperials,
ladder- & fietsdragers. Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's. Grote sorting onderdelen, gereedschappen & autolak

Jetta 1980, APK, benzine, kleur VW kampeerbus b.j. '79, APK
rood, pr. ƒ4750. Autobedrijf 4-'91, LPG, Lz.g.st. ƒ 3250.-. Inr.
mog. Tel.: 02503-41871.
Jan Wals, tel. 02902-1697.
Div. VW Kevers 1200 1300
T.k. Golf GLS 1600, b.j. '84 op
LPG, i.g.st., + vele extra's. Prijs 1303, 1303 S. Alle in nieuwstaat. Ruska Automobielen BV,
n.o.tk. 02990-48303.
Lauriergracht 115-127, A'dam.
T.k. VW Golf '81 5-drs. i.z.g.st.
l. bl. met. 74000 km, APK 4-'91, VW Passat, bj '85, mooie auto,
1e eig., blauw met., weinig km.
ƒ4000,-. Tel. 020-456619.
ƒ8.100. Tel. 020-237411.

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

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

Vrijblijvend

BRUNA OPENT,
EN HOE!
Op donderdag 14 juni wordt een geheel nieuwe,
moderne winkel, Brunade Krocht, Grote Krocht 18
in Zandvoort geopend. Een winkel boordvol boeken,
tijdschriften, wenskaarten, schrijfwaren en kantoorartikelen. De eigenaar, de familie Visser, heet u
hartelijk welkom met fantastische
openingsaanbiedingen.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

oruna

HET DERDE
GESLACHT.
J. Visser-Roosendaal.
Een intrigerende roman overeen familiebedrijf. Een vervolg op
de eerder verschenen
'Wat altijd blijft'en
'De onderste steen'.
Van 24,90 voor 12,90

Marisstraat 13a. Tel. 15186

P MIX
Dinsdag 12 juni opent
Dames- en Herenkapsalon

SfiWASTISCHS
vortauto's
Maar liefst 36
VILTSTIFTEN in een
handige etui. Nu van
,7,50 voor 3,95

Louis Davidsstraat 11

FANTASTISCHE
SPORTAUTO'S.
Een boek o ver
nieuwe en supersnelle sportauto's.
Van 29,50 voor 14,95
GROOT PUZZELBOEK.
Kwaliteits puzzelen
voor de echte puzzelaar.
Nu slechts 5,90

Onze openingstijden zijn
dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 21.00 uur
zaterdag 8.30 tot 17.00 uur

GROOT
PUZZEL

TeL 16181

BOEK

ZATERDAG 9 JUNI GEVEN WIJ RECEPTIE
VAN 17,00 TOT 20.00 UUR
Roy en Brigitte

POSTMAP BEREN.
Schrijfblok met
enveloppen, 6 kaarten/
6 enveloppen met
illustraties van Beren
en een pen. Van 7,95
voor 2,95

Voorde striplezers hebben wij de'STRIPMIX'.
240 pagina's vol hu mor
en spanning.
Van 8,95 voor 2,50

PARKER JOTTER
SPECIAL,
in diverse kleuren
verkrijgbaar, koopt
u nu extra voordelig. Van 9,95
voor 7,95

GROOT WOORDZOEKERS BOEK.
Alleen bij Bruna verkrijgbaar. Nu slechts 5,90

fj

Bruna de Krocht, Grote Krocht 18, Zandvoort, Tel.: 02507-16033

onze abonnee
Het Zandvoorts Nieuwsblad?
Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het is natuurlijk een te gekke krant
die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel
goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws te
melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over
onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen
aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts
Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind trouwens dat ze het in alles goed
doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze niks wijs te maken en ik
mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol
ben op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te
hebben. Was ik er even mooi op tijd bij geweest.
Dank zij mijn krant.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt
u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De
krant die schrijft over de plaats waar u woont.

bon
f~|inf«1 i j t die krant moet ik hebben Omdat ik graag wil weten
'
' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
Naam (m/v).
Adres
Postcode/Plaats..
Telefoon
. (i.v.m. controle bezorging) WK
Giro/Banknr
Al
Daarna \\ord ik abonnee en betaal per
ü maand f 4,40* ü kwartaal f 14,O halfjaar f 25.50 Q jaar f46,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

JIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Oonderdag 14 juni 1990

ndvoorts
Nieuwsblad

Los nummer ƒ 1,25
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Voetbalgekte slaat toe

DEZËWEEK
record
Architect Hans Wagner heeft
«3
samen met woningbouwverO
eniging Eendracht Maakt Macht in
recordtijd een plan ontwikkeld voor
de woningbouw op de Zandvoortmeeuwenvelden aan de Van Lennepweg.

ZANDVOORT - Het Zandvoortse Comité Viering Nationale
'eestdagen is aan het eind van z'n latijn. Volgende maand, 12
ili, gooit men er om financiële redenen het bijltje erbij neer. De
eestelijkheden rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag in Zandoort komen daarmee in gevaar.
Afgelopen donderdag werd beslo>n het comité op te heffen. "Over
988 en 1989 is een tekort van ƒ5000,ntstaan, maar de gemeente is ons
omité op geen enkele manier tegeloet gekomen", zegt voorzitter A.
an Eist. "De leden worden er ziek
an om elk jaar aan te moeten moderen met de finandiën, we hebben
llemaal het bijltje erbij neergeooid".
Al enige jaren blijkt het voor het
;omité Viering Nationale Feestdaen uitermate moeilijk om Konininnedag financieel rond te krijgen,
aarlijks krijgt men een subsidie
an 11.000 gulden, maar volgens
oorzitter Van Eist is het vrijwel onloenlijk om voor dat bedrag de feeselijkheden te organiseren.

Soms is het verrassend hoe
o
snel dingen in Zandvoort
O
kunnen veranderen. Neem bijvoorbeeld de bushalte aan de Linnaeusstraat.

nog rente moeten betalen". Dit jaar
waren er - inclusief Bevrijdingsdag twee feestdagen. Daarvoor is twee
maal 11.000 gulden toegezegd, maar
volgens Van Eist is er - evenals in
1989 - pas 80 procent uitbetaald. "In
totaal hebbe • we dus nog recht op
6.600 gulden 4 Het comité wil hiermee de schi,A van ƒ5000,- aflossen.
"De gemec?".e wij ons echter niet
tegenmoet lj•"*•men".
Dat laatste
blijkt volger m.aaiem ook uit het feit
dat de geme- i? de ambtelijk secretaris, die alt — ieschikbaar was gesteld, vorig
heeft teruggetrokken. "De gt
e acht de feestelij kneden n i
haar verantwoordelijkheid,
meent dat die vanuit de bevol
en de middenstand
3nen te worden", aldus Van

Play-ln was de sterke winc
naar van het zaalvoetbaltoerO
nooi om de Zandvoortmeeuwen-cup. Mede-finalist Otte Eagles
werd met 3-1 teruggewezen.

Succes
Menigeen was het er over
"7
eens, het openlucht-optref
den van het Zandvoorts Mannenkoor met de hele show erom heen
was een groot succes.

lente

"Bovendien geeft de gemeente dat Pech
eld pas achteraf, zodat we altijd
Extra pech had het comité met de
ood staan bij de bank en dus ook viering van Bevrijdingsdag, omdat
daarvoor erg weinig belangstelling
bestond. "Op het laatst hebben we
ook de rommelmarkt afgelast, waarJ,
door we daar ook geen inkomsten
ZANDVOORT - Bij een vechtpartij van hebben gekregen."
Als de gemeente niet- bijspringt
i de Haltestraat raakte zondagacht een 24-jarige man uit Hoorn moeten de leden van het comité peran het gelaat gewond. De oorzaak soonlijk voor de schuld opdraaien,
an de vechtpartij zou een opmer- stelt hun voorzitter. "Op die manier
ing over een auto zijn geweest. Dit is de lol er echt af. We hebben beslotond de eigenaar van het voertuig ten er mee te stoppen, op 12 juli is de
ennelijk niet aan, waarop deze met opheffingsvergadering."
ijn inzittende handtastelijk werden.
Een en ander is aan het college
ie politie onderzoekt de zaak.
van burgemeester en wethouders
medegedeeld. Volgens de gemeentelij ke voorlichter Jeanine van Ooyen
zal het college zich nog deze maand
ZANDVOORT - Een 18-jarige Am- over de brief buigen. Zij bevestigt
iterdammer en een 14-jarige Zand- dat het verzoek om een ambtelijk
foorter werden vorige week woens- secretaris is afgewezen, maar wijst
ag om twee uur 's nachts aangehou- er wel op dat men - in de persoon van
len op de Boulevard Barnaart we- Jan Hollander - een vrijwillige amb;ens diefstal van een auto in Bloe- tenaar bereid had gevonden om deze
nendaal. Zij zijn op het bureau in taak over te nemen. Van zijn diensten is echter geen gebruik gemaakt.
lie plaats ingesloten.

VVV's naar
Zandvoort
ZANDVOORT - Vrijwel alle Nederlandse VVV's worden volgende week
donderdag in Zandvoort verwacht
voor de algemene ledenvergadering
van de Algemene Nederlandse Vereniging van VVV's (ANVV) in het
Gran Dorado-hotel. Daar wordt tevens een symposium gehouden met
als titel 'De toekomst van de WV'.
De organisatie daarvan is in handen
van de Provinciale VVV Noord-Holland.

echtpartij

Autodief

Oplage: 4.900

Editie 22

ZANDVOORT - Ook in Zandvoort is de WK-koorts merkbaar, al zullen bij
menigeen inmiddels de koude rillingen over de rug lopen, gezien de 1-1 van het
Nederlands elftal tegen Egypte. Afgelopen dagen kon men overal in het dorp
oranje versieringen aantreffen, zoals een tuinder op het volkstuinencomplex in
noord die zijn tuin had omgetoverd in een waar voetbalstadion, of een grootwinkelbedrijf aan het Raadhuisplein dat oranje worsten verkoopt.
Velen hadden zich voorbereid op lange avonden voor de buis. Voor een aantal
Zandvoort '75 voetballers was dat vooruitzicht niet genoeg. Zij namen donderdagavond in opperbeste stemming afscheid van het 'Zandvoortse' om met een
gehuurde camper Oranje achterna te reizen. Erwin Zuurendonk, Gerrit van
Marie, René Paap, Mare van Dam en Jos Baars hebben er inmiddels ruim

drieduizend kilometer op hebben zitten, Frank Paap zou zich in Palermo bij het
gezelschap voegen.
De heren waren maandag met hun opvallende tenue met oranje kniebroeken en
bolhoeden zelf op de buis waar te nemen, en wel in het NOS-journaal. Ook het
WK-journaal van elf uur bracht hen nog eens duidelijk in beeld.

Honderdjarige
overleden

ZANDVOORT - Adriana Leentje
van der Heijdt-de Jong is afgelopen
Na de wedstrijd tegen Egypte zullen de Zandvoorters het Nederlandse team ook vrijdag geheel onverwacht overlevolgen bij de wedstrijden tegen Engeland en Ierland. Als 'onze jongens' erin den. Mevrouw Van der Heijdt, beslagen de volgende ronde te bereiken, dan krijgen zij deze Zandvoortse fans - woonster van het Huis in het Kostdan reeds op de terugreis - nog éénmaal op de tribune.
verloren, was drie dagen tevoren 100
toto: Berlott jaar geworden. Dat werd die dag nog,
vorige week dinsdag, uitgebreid gevierd in het bejaardenhuis. Mevrouw Van der Heijdt is inmiddels
in stilte begraven.
Haar dochter uit Amerika was nog
in Nederland.
_

Fietspad over oude trambaan
ZANDVOORT - Nog dit jaar
zullen er twee nieuwe fietspaden aangelegd worden in en
rond Zandvoort, één over de
oude trambaan en één tussen
het Visserspad en het Duinpieperpad. De kosten bedragen
rond de drie ton.
Het fietspad over de oude trambaan wordt aangelegd vanaf de Nawijnlaan naar de Herman Heyermansweg, vervolgens langs de tennisbaan van TCZ aan de Kennemer-

Vandalisme

ZANDVOORT - Het dorp werd afgelopen weekend overspoeld door grote
wegreuzen, in verband met de truck-races op het circuit. Tal van truckliefhebbers waren zelf met een vrachtwagen gekomen, op de noord-boulevard
stonden er dan ook hele rijen.

P.C. Hooftprijs
voor Kees Fens
ZANDVOORT - Kees Fens,
die in Zandvoort woont, heeft
vorige week vrijdag de P.C.
Hooftprijs 1990 gekregen. Hij
nam deze hoogste letterkundige
onderscheiding in ontvangst in
de aula van het Letterkundig
Museum in Den Haag. De prijs
is hem toegekend voor zijn literaire beschouwingen die hij onder andere in de Volkskrant en
het weekblad de Tijd heeft gepubliceerd.
Essayist Kees Fens is hoogleraar Nederlandse letterkunde
. aan de Katholieke Universiteit
in Nijmegen. Met een knipoog
naar het wereldkampioenschap
voetbal dat op het punt stond te
beginnen noemde hij esayeren
"zo zuiver mogelijk schieten
zonder te scoren".

j Waterstanden
Datum
H juni15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21
juni
On .
'2 juni

HW

LW

HW

LW

07.45 03.36 20.19 16.00
08.35 04.20 21.16 16.45
09.35 05.10 22.15 17.40

10.50 06.15 23.19 18.34
11.56 07.15
19.50
00.26 08.26 12.54 20.45
01.25 09.14 14.02 21.45
02.26 10.15 14.55 22.35
03.17 11.35 15.48 23.46

Vaanstanden: 16 juni LK 06.48 u.
Doodtij: 17 juni 23.19 u. NAP+65cm

ZANDVOORT - Een groep van
acht jeugdige vandalen in de leeftijd
van 11 en 12 jaar maakte het leven
van een bewoner aan de Quarles van
Uffordlaan vorige week wel erg zuur
door ongevraagd in de tuin te lopen
en tegen diens eigendommen te
schoppen. Toen de man tegen de
groep wilde oprteden, kwam hij ten
val en raakte licht gewond. De jonge
vandalen zijn door de politie meegenomen naar het bureau.

weg en langs Nieuw Unicum richIn de duinen bij Zandvoort-noord
ting Bentveld tot aan de Manege bij wordt een verbinding gemaakt tusde Blinkertweg. Daar sluit het pad sen het Visserspad (Kraantje Lekaan op twee bestaande fietspaden. -Zandvoort) en het Duinpieperpad
(Keesomstraat-Bloemendaal aan
Zee). Met de aanleg van dit fietspad,
Tunneltje
dat loopt tot aan het spoortunneltje,
Met het stuk tussen de Heyer- wordt na de bouwvak begonnen.
mansweg en de Kennemerweg
wordt nog voor de bouwvak begonVorige week donderdag vond de
nen. Voor een deel van het pad tus- aanbesteding plaats voor beide prosen de Nawijnlaan en de Heyer- jecten. De laagste prijs voor het fietsmansweg heeft het Ministerie van pad in noord was van de firma
Landbouw, Natuurbeheer en Visse- Koops uit Tjuchum. Deze rekent
ƒ124.000,- voor de werkzaamheden,
rij reeds subsidie toegezegd.
die naar schatting 55 'werkbare dagen' gaan duren. Het pad over de
voormalige trambaan wordt aangelegd door de firma Nelis, dit gaat
ƒ180.100,- kosten. Deze werkzaamheden gaan ongeveer 70 werkbare dagen duren.

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

17166

Strandpachters bezorgd om veiligheid
ZANDVOORT - Een aantal
Strandpachters maakt zich
ernstig zorgen om de veiligheid op strand. Het stranddetachement van de Zandvoortse
politie is namelijk opgeheven
als indirect gevolg van de bezuinigingen. Vanuit de Rotonde opereert een enkele reservist. Verder wordt deze post
'bemand' door een medewerkster van een beveilingsbedrijf
plus een kindermeisje.

Als er daadwerkelijk ingegrepen
moet worden, moet er beroepspolitie bij zijn. Verder wordt de Rotonde
nog 'bemand' door een medewerkster van een beveiligingsbedrijf, in
ieder geval in het bezit van een EHBO-diploma, plus een kindermeisje.
"Als het mooi weer is, zijn we wel

aanwezig", zegt korpschef Menkhorst, "rnaar minder frequent dan
eerst. Binnen de mogelijkheden die
we hadden, hebben we de maatregelen genomen die genomen moesten
worden". "Het was uiteraard beter
geweest als we er dagelijks hadden
kunnen zijn". De Strandpachters

Voor het waarschuwingssysteem
voor zwemmers, met gekleurde
vlaggen, is bijvoorbeeld nog niets geregeld, zo stellen de pachters. Het
detachement nam hier altijd de beslissing over. Daarnaast neemt het
rijden met jeeps, door mensen die er
'niets te zoeken hebben', flink toe.Tot ergernis van veel toeristen, vooral van degenen met kinderen.

Wild-parkeren
Het zelfde geldt voor het 'wild-parkeren' op de strandafgangen. "Ik
mag blij zijn als ik op drukke dagen
zelf nog een plekje voor mijn auto
kan vinden", bevestigt Jaap Paap,
voorzitter van de strandpachtersvereniging.
i
De reservist die in het weekend
vanuit de Rotonde met een vierwielige motor op het strand patrouilleert
(als er iemand beschikbaar is, óók • De Rotonde wordt dit jaar bezet door Petra de Carpentier van Randon
op een doordeweekse dag), heeft Beveiliging uit Amsterdam en het Zandvoortse 'kindermeisje' Brigitte PeFolo: Berlott
voornamelijk een preventieve taak. ters.

Zandvoort krijgt
Blauwe Wimpel
ZANDVOORT - Zandvoort heeft net als vorig jaar - opnieuw de Blauwe Vlag van Europa gekregen, een
onderscheiding voor badplaatsen
die als 'schoon' beoordeeld worden.
Dat heeft onder andere betrekking
op strand, water en sanitaire voorzieningen. De onderscheiding wordt
afgegeven door de Foundation for
Environmental Education in Europe. Gemeentevoorlichtster Jeanine
van Ooyen heeft de vlag vorige week
in Domburg (provincie Zeeland) in
ontvangst genomen.
"*" De Blauwe Vlag is dit jaar toegekend aan eenentwintig Nederlandse
kustgemeenten.

(ADVERTENTIE)

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
JM COIFFEURS
vrijdagavond
geopend
.

yOÊKADQ
j
; ?fyeic<-;kado .ara>*v

TEL 14040

EXCLUSIEVE LINGERIE •\
BADMODEEN DAMESMODE
>TEL 14267

krijgen binnenkort wel een tarief
over de aanpak dit seizoen. "Daarin
staat ook een oplossing voor het beveiligingssysteem", aldus de korpschef.

Rechtstreeks
Vanuit de Rotonde kan via de mobilofoon wel rechtstreeks hulp worden gevraagd aan de surveillancedienst. "Als die beschikbaar is in het
weekend", reageert strandpachter
Jan Paap, die één reservist wel wat
weinig vindt voor - op een mooie dag
- honderdduizend mensen. "En dan
moet er nog net iemand aanwezig
zijn die met de Jeep mag rijden. Hoe
moet het anders als iemand bijna
verdronken is of een hartaanval
krijgt? Aan de ene kant is men bezig
om Zandvoort te promoten, maar
aan de andere kant verklaren ze wel
het strand vogelvrij".

Zomerkrachten
Waarschijnlijk is er volgend jaar
meer mankracht beschikbaar op
strand, bij de behandeling van de
voorjaarsnota is daar al over gesproken.
In de gemeentebegroting 1991 is
een voorstel te verwachten om
ƒ96.000,- beschikbaar te stellen,
waarvoor waarschijnlijk drie zomerkrachten worden aangesteld. Voor
het seizoen 1990 was al de helft van
dat bedrag beschikbaar gesteld, te
laat echter om nog extra mensen aan
te kunnen trekken.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad
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OPGELET!!!

FAMILIEBERICHTEN

Gevraagd:

NETTE
WERKSTER
Wij zijn heel blij met
de geboorte van onze
zoon en broertje

vsimuwu.

voor ± 4 uur
per week
Inl. tel. 02507-13073
ZEESTRAAT
APOTHEEK

Sander Frederik
10 j u n i 1990
Dons, Fnts, Terry en Esther
Fam v Loenen-Martmet
Zandvoortselaan 80
2042 XC Zandvoort

DROGISTERIJ

Zorgt u ervoor dat uw aanvraagformulier huursubsidie volledig is ingevuld en dat
u een copie van uw (gezamenlijk) gezinsinkomen bij u hebt?

BOUWMAN

023-315855

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Pap en mam
Heel veel geluk in de nieuwe zaak.
Dikke zoen van
Don Visser

Dames 1 - Heren 3
Bedankt voor de

NIEUW ZANDVOORTS
RACE-TALENT ONTDEKT.
14 juni wordt zij 81 jaar.
Zet hem op moeder en oma
Proficiat.
Je kinderen
Jan en Marguente, Pieter en Rolanda.
Je kleinkinderen
Mane-Therèse en Ben
Francoise, Chantal, Marielle

onvergetelijke avond
Jan-Piet - Inge
Norman - Elly

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

BEDANKT
SANS TOUT
voor de
geweldige verzorging
JAN-PIET - INGE
NORMAN - ELLY

Japans fondue

vlees

32,50

Japans fondue

37,50

Bedankt

en een
aardappelgerecht

Marja en Bo Rebel
Mary, Michael, Rob

Alles zoveel u wilt!!!

Hans en Aldo Wobma

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616

Robert ten Braak

Gaarne reserveren.

Co en Dicky de Vreng

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten.

Carolien, Peter Bluys

Pa en Dien Visser
Henk Nooyen
Bert Teunisse

Pa Keur
en Carla Kramer
Zonder jullie hulp en werklust tijdens de
verhuizing hadden we het niet gered.
Bij deze willen we jullie hartelijk
bedanken.
Het was in één woord geweldig.

RINUS EN LOES VISSER
Boekhandel „de Krocht "

BEDANKT,
FAM. OONK
voor

de

geweldige

medewerking

die we tijdens de verbouwing van
Grote

Krocht

18

HOUDT DE MOED
ER IN!

WK
11
oo
uu
SCHNITT ll.

Zijlweg 183 TH.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

OOK NAAR MAAT

Bakkerij
PAAP

WAAROM MOEILIJK
DOEN ALS HET OOK
LEKKER KAN?...
... IN EETCAFÉ
„THE LONDONER"
ROYAL SATÉ
vier stukjes met mild-pikante pindasaus en
gebakken uitjes

ƒ 1 r K.(\
J 1O,OU

overgoten met Servische tomatensaus

ƒ J.b,DU

Twee gebakken SLIPTONGEN
WIENER SCHNITZEL
LONDONER STEAK

ƒ 17,50
ƒ 16,50

Vingerlikkend lekker gemarineerd en knapperig
gegrilld, met knoflooksaus en cocktailsaus

ƒ 1K
ƒ J.O,

VEGETARISCHE SCHOTEL
Gegrillde KIPPEBORST

ƒ 17,50

bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Verleende bouwvergunningen
Zandvoortse]
187
- overkappen terras
Curiestraat
-bouw loods
Max Euwes'
- bouw schutting
A.J.v.d. Moi
;aat62
-bouw uitbreiding
Kerkstraat 1
-verbouw pand
Duindoornla,
-bouw serre
Oosterparl
- bouw gevel rond woning
Fazantenstraat'Ï2
- bouw dakopbouw
Brederodestraat79
-bouwtochtportaal

Zij, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te'zijn getroffen, kunnen
op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
14 juni 1990

Royaal zonneterras.
Direct aan zee.
Int.: 02507-14529.

MANNEN VAN „HET VAT

PROFICIAT

met het winnen van de beker.
Volgend jaar weer?
Wij weten het zeker!
Bedankt.

"

J A 4 ,OU

Vakkundig
gedipl. pedicure

Café Bluijs
Buureweg 5

WIL

Gebakken ZALM
met een citroen-dilleboter

J <^J-,

Gegrillde BIEFSTUK
met PEPERSAUS

ƒ 19,

Gegrillde BIEFSTUK

V. LOOY-BOON
Zeestraat 22/4
Tel. 16883
Beh. volgens
afspraak

met CHAMPIGNONROOMSAUS
Te huur
r -\r* r n
ƒ lö,OU

ENTRECOTE

XOAcn

met KRUIDENBOTER

ƒ ZU,5U

Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met verse huisgemaakte frieten of gebakken aardappelen én met een rijke gemengde salade.

shorende tekeningen, waarop met rode omlijning de
3n, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
ipend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

per 1-7-'90

ZOLDERETAGE
2-kam., badk., keuk.,
ƒ 850,- incl. g.w.l.
Tel. 12013 of 16858

NORCAMP KAMPEERAUTO'S
NORCAMP CAMPERS
Als u de camper zelf
worden gemaakt op elke
afbouwt kunt u bij onze
auto voor iedere beurs
shop of via onze nieuwe
standaard, maar ook
postorder-afdeling de
maatwerk naar eigen idee.
benodigde onderdelen en
Ook casco's kunt u bij ons
mbouwapparatuur
bestellen voor elk type
bestellen.
chassis-cabme in iedere
U kunt onze catalogus
maat en vorm die u wilt.
bestellen door ƒ 7,50 over
Uitgevoerd m een uniek
te maken op onze
sandwich paneel. De
girorekening 694609 t n.v.
Norcamp is ook te huur
NOREXCO n.v.
voor max. 6 personen.
Amsterdam.
Onze shop is geopend van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00
uur, za. van 10.00 tot 16.00 uur.

NOREXCO N.V.
Asterweg 5, 1031 HL Amsterdam Tel. 020-322203

L aje

fsafr

Kerkstraat 5 -15363 - Zandvoort

Boekhandel
„DE KROCHT"
vraagt

winkelmeisje
DAG en NACHT

149B-88
127B-89
183B-89
024B-90
051B-90
052B-90
053B-90
062B-90
063B-90

Zeer luxueus

Grote Krocht 18

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Deze besluiten liggen met de
genoemde percelen zijn aange
Raadhuisplein 4. De afdeling is

TE KOOP

SPARE RIBS

met een garnituur van gemengd vers fruit

Voorbereidingsbesluiten
(art.22,lid2W.R.O.)
De gemeenteraad heeft bij besluit van 29 mei 1990 op grond van artikel 21 van genoemde
wet verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- een bouwterrein aan de Bramenlaan;
- de voetbalvelden Zandvoortm/jeuwen aan de Vondellaan/Van Lennepweg.

Eetcafé „The Londoner"

hebben.

ADVERTENTIES

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de komende week in het raadhuis:
maandag 18 juni, 20.00 uur:
Cie Algemene Zaken
dinsdag 19 juni, 19.00 uur:
Cie Publieke Werken, met op de agenda een voorstel
tot vaststelling van een Milieu-Effect Rapportage t.b.v.
het circuit.

inger.
2Vz-kam.flat.

gegrillde schnitzel met een warme jachtsaus, waarin
paprika, ui en champignons

Potgieterstraat 24
Zandvoort
Telefoon
12865

De afdeling Dienstverlening bevolking vindt u in het raadhuis, Swaluëstraat 2.

De stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het
raadhuis.

JAGERSCHNITZEL

ondervonden

Rinus en Loes Visser
v. boekhandel „de Krocht"

$ ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGING

een mals gegrillde kogelbiefstuk met gebakken
uitjes, bacon en champignonkwarten in een
madeirasaus

Greet Visser

Arie Bouman

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

Gegrillde SCHASCHLIK

mkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood

Huursubsidiespreekuur
De afdeling Dienstverlening bevolking houdt op
vrijdag 22 juni 1990 van 19.00 tot 22.00 uur
een extra
huursubsidiespreekuur
voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om hun huursubsidieformulieren 's
ochtends tussen 9.00 en 12.30 uur in te leveren.

(liefst met winkelervaring)

en

part-time
verkoopsters
(voor middag- en avonduren)
Info: vrijdag na 18.00 uur, tel. 16033, vragen naar mevr. Visser.

EJTUT1
MEDEDELING
AAN DE LEDEN

De notulen van de
ledenvergaderingen
d.d. 12 oktober 1989 en
15 februari 1990 liggen
ter inzage op het
EMM-kantoor.
ledere werkdag van
09.00 tot 12.00 uur.

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

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

VERWEN VADER
MET HEERLIJKE HOLLANDSE

ASPERGES
(gratis voor u geschild)

AART VEER

groente en fruit
Grote Krocht 25, telefoon 14404, Zandvoort

BEDANKT
Huis in de Duinen
Keur Schildersbedrijf
Lidro BV
Mickey's Snack -Harry
en Toos
N.B.M. Amstelland
John Onstein
Play Inn
Politie Zandvoort
Acc.kantoor v. Putten
Ruckert
Ruitersportcentrum
Rode Kruis Zandvoort
van Schaik Makelaar og
Spar Supermarkt
Stentor
Stichting Promotie
Zandvoort
Thunnissen Heemstede
BV
Uitzichttoren
Autobedrijf Versteege BV
Aart Veer
VVV
Zuid-Kennemerland
Zandvoort Nieuwsblad
Harmonie St. Caecilia -Lieshout
St. Servatius Gilde • Lieshout
Haarlemse Bloemenmeisjes
Technische Staf
Huishoudelijke Staf
Alle leden en de dirigent
Dank zij u allen is het Openlucht-concert op 9 juni jl.
een groot succes geworden.

Algemene Bank
Nederland
Albatros
Anjerfonds
Noord-Holland
Banketbakkerij Balk
Foto Boomgaard
Radio de Branding
Bavaria
Calcu
Café Neuf
Christiaan van Damme
Antiek
McDonald's Restaurant
Elysée Beach Hotel
de Gaper Drugstore
Gemeente Zandvoort
Groenestein B.V.
Gemeenschapshuis
Hema Zandvoort
Holland Casino
Zandvoort
Hotel Club Zandvoort
Hotel Hoogland
Hollandia Bar

Snel werk

EMM maakt in recordtijd
woningbouwplan ZVM-veld
ZANDVOORT - Woningouwveremging
Eendracht
,f aakt Macht heeft wel een bijondere prestatie geleverd met
et ontwerp van 24 woningen
oor de voetbalvelden aan de
an Lennepweg. Met name
mdat het plan in zeer korte
j d ontwikkeld moest worden
n kwalitatief ook nog hoogtaand moest zijn Op 21 juni
vordt het gepresenteerd op de
edenvergadermg.

vinden De twee blokken bevatten
elk ook nog acht garages
In verband met de ontwikkelingen
rond woningcontingenten moest het
plan binnen drie maanden op tafel
liggen "Een bijna onmogelijke
klus", aldus EMM directeur Gerrit
Teums "EMM durfde de uitdaging
wel aan, zij heeft willen voldoen aan
haar primaire taak De womngbouwverenigmg is immers bij wet de
eerst aangewezene om sociale womngbouw te realiseren"
Wat er ook zou gebeuren, 'kwaii
teit' bleef een van de belangrijkste
De 24 drie kamerwoningen maken uitgangspunten voor EMM "Zowel
eel uit van de ongeveer 150 die ge- de besluitvorming over het plan als
land zijn op dit terrein De realise het plan zelf moesten voldoen aan
ng daarvan gebeurt in verschillen hoge eisen", aldus Teums "EMM
e fasen Deze woningen van EMM, heeft daarvoor ondermeer een 'Kwa
erdeeld over twee blokken van htatief Programma van Eisen voor
taalf, behoren tot fase I, in later de Sociale Woningbouw m Zandiren volgt nog een twintigtal eenge voort' opgesteld Een stuk dat on
nswoningen Het blok op de hoek misbaar is voor de verdere invulling
ondellaan/Van Lennepweg heeft van de plannen voor het ZVM tern lift en is bedoeld voor de huis rem Het bevat de kwaliteitsnormen
isting van ouderen (55+) De prij- die EMM zichzelf oplegt bij nieuw
cn van deze woningen komen waar- bouw"
Voor de uitwerking van het pro
chijnhjk te liggen tussen ƒ530, en
,- per maand In het andere blok gramma van eisen werd na een zorg
unnen alleenstaanden, tweeper vuldige oriëntatie architect Hans
oons huishoudens of bijvoorbeeld Wagner uit Amsterdam benaderd
nvolledige gezinnen een woning Een jonge architect die goed bekend
stond, zowel bij de Nederlandse Wo
mngbouw Raad, als bij woningbouwveremgingen in Amsterdam

De plattegrond van een driekaerwomng.

UISARTSEN: De volgende huisart
n hebben een gezamenlijke waar
emmgsregeling, inlichtingen daarer via het telefoonnummer van de
?en huisarts J Anderson, 12058,
van Bergen, 19507, C Jagtenberg,
355, G Mol, 15600, P Paardeko
r, 16737, H Scipio Blume, 19507,
Weemnk, 12499 Inlichtingen om
ent de diensten van dokter Flierin
a worden verstrekt via nummer
!181
andarts Hiervoor de eigen tand
rts bellen
potheek: Zandvoortse Apotheek,
B A Mulder, tel 13185
ijkverpleging Voor informatie
er de dienstdoende wijkverpleeg
undige 023313233
crloskundige:
Mevrouw
Tine
udshoorn, Kochstraat 6A, Zand
oort,
tel
02507-14437,
bgg
3 341734
lerenarts: Mevrouw Dekker, Thorïckestraat 17 te Zandvoort, tel
'847
lerenbescherming' Vereniging v h
elzijn der dieren (02507) 14561,
ermissingsdienst 023 383361, Asiel
andvoort
(tevens
pension)
!50713888,
Asiel
Haarlem
K3 244443

P

eeker
eekend: 16/17 juni 1990
ervormde Kerk, Kerkplein:
ondag 10 00 uur ds J A van Selms,
ootpredikant uit Haarlem
Jnderdienst in het Jeugdhuis, 10 00

ereformeerde Kerk:
ondag 10 00 uur geen opgave
njzinnige Geloofsgemeenschap
HB:
ondag 10 30 uur dienst wordt verirgd door eigen leden
Jomskatholieke Kerk:
terdag 19 00 uur Eucharistievie-

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
etdag Uitgave Weekmedia BV Bladmanaer j F Sas Hoofdredacteur J M Pekelhakantoor Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
3507-17166 Postadres postbus 26 2040
;A Zandvoort
iantoor geopend maandag 13-16 u dinsag 10-13 14-1 6 u woensdag 9-1 1 u donwdag 10 12 en 13 17 u vnjdag9-12u
'dvertentieverkoop Stationsstraat 70
421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Posta'es Postbus 223 1420 AE Uithoorn
axnummer adv verkoop 02975-61095
'erkoopmanager B Lodewegen
•kro advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
.üvertenties10730PCADV
"edactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
'2507-12066 Postadres postbus 26 2040
^A Zandvoort
°ick Piet (red chef) Eddie de Bheck (adj
hef) Joan Kurpershoek Rob Boenigter
•lananne Timmer
'axnummer redactie 020 452508
bonnementspnjzen ƒ 14 - per kwartaal ƒ
=550 per half Jaar ƒ 46- per jaar Voor
'ostabonnees gelden andere tarieven Losse
Jmmers ƒ 1 25
°Pgave abonnementen, verhuizingen, etc'
Ja t/m vr 08 30-1 7 uur tel (020)-6 68 13 00
"ezorgklachten vrijdag 9-12 u tel 02507 '166

kndvoorts Nieuwsblad is opgericht tn
941

Lovend

Doorstroming

De EMM directeur denkt dat de
woningen m een belangrijke behoefCentrum Voor Vrijwillige Hulpver- te zullen voorzien en bovendien een
lening Voor informatie, advies en bijdrage gaan leveren aan de doorhulp tel 17373, op alle werkdagen stroming Op het moment kan er
van 10 30-12 30 uur Schriftelijk echter nog niet op ingeschreven
worden Als het zover is, zal men
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Dienstencentrum Zandvoort: Konin hiervan duidelijk op de hoogte ge
ginneweg l, tel (02507) 19393 bracht worden, verwacht Teums De
Spreekuur op dinsdag en donderdag gemeente is verantwoordelijk voor
van 13 30 tot 15.00 uur, ander tijdstip de toewijzing
Naast de presentatie krijgt men op
mogelijk na telefonische afspraak
Belbus Het belbus vervoer is we- de ledenvergadering een informatiegens gebreken aan de bus voorlopig boekje uitgereikt, waaraan binnen
stil gezet Zodra het duidelijk is wan EMM nog hard wordt gewerkt, sa
neer deze vervoersdienst wordt her- men met architect Wagner EMM
steld, wordt hiervan melding ge- heeft - waarschijnlijk tot haar schrik
- geconstateerd dat de vergadering
maakt
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- op 21 juni gedeeltelijk samenvalt
voort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg met een wedstrijd van het Neder023-320899 of 320464 Spreekuur op lands elftal De vergadering in ge
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan- bouw De Krocht begint om acht uur
dagavond van 19 00-20 00 uur Ver- 's avonds, de voetbalwedstrijd een
der volgens afspraak Deze hulpver- uur later Teums verwacht echter
lening, beschikbaar voor iedere in dat men dan al een heel eind verder
gekomen is, ten aanzien van de agenwoner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel da Die avond worden ook mevrouw
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00 Y van Duivenvoorde en de heer
G M de Kluyver voorgedragen voor
uur en ma avond 19 00-21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuis L benoeming als bestuurslid, Arie Ko
Davidsstraat Eerste woensdag van per voor herbenoeming
de maand van 17 30 tot 18 30 uur
Huurdersspreekuur NVH Gratis
voor leden Eerste en derde dinsdag
ZANDVOORT - In de Hervormde
v d maand, 20 00 - 21 00 uur, of vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30 Kerk aan het Kerkplein wordt zateruur 't Stekkie, Flermngstraat 9 dag om 20 30 uur een concert voor
twee clavecimbels gegeven Het con(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500 cert wordt uitgevoerd door Kya
Woningbouwvereniging EMM: Hengstmangers en Fons van der LinKlachtentelefoonnummer
techm den De toegangsprijs bedraagt tien
sche dienst 17577 Bestuurlijk gulden, kinderen gratis
spreekuur iedere eerste dinsdag
van de maand van 19 30 tot 20.00 uur
Taxi: tel 12600

Clavecimbelconcert

ZANDVOORT - De gemeente heeft afgelopen week wel bijzonder snel gewerkt. Donderdag verscheen m deze krant
een ingezonden brief van de heer Spaans over de bushalte aan de Lmnaeusstraat. Het hokje stond tientallen
meters verder dan het haltebordje. Afgelopen maandag al konden busreizigers bij de halte van het hokje gebruik
maken.

ring, Th W Duijves
Zondag 10 30 uur Euchanstieviering, Pater P Chapel ofm

S Paagman, heb ik al eerder van
deze rubriek gebruik mogen maken
Nu doe ik dat wederom uit grote
ergernis' Want na heel lang wachten
verscheen er een weerwoord van de
Branding in het Haarlems Dagblad
(5 jum j l ) en wat schetst mijn verba
zing wederom stond er een aantal
onwaarheden in die brief veimeld,
maar daar waren we inmiddels aan
gewend geraakt (zie andere artike
len m het Haarlems Dagblad en het
Met belangstelling heb ik de arti Zandvoorts Nieuwsblad)'
Het betoog van de heer F Wester
kelen m uw krant gelezen met be
trekking tot de wijziging van de kamp is natuurlijk eenzijdig en par
overeenkomst tussen de gemeente tijdig en probeert de Branding weer
Zandvoort en Surfschool Klijn In enige glans te geven Maar wat verge
zet uitbreiding van de surfschool ten wordt is dat al die negatieve pu
met een kantine Steeds weer kwam bliciteit over radio de Branding in
er van de kant van de strandpach de plaatselijke pers door de Bran
ters het verwijt oneerlijke concur ding zelf is aangewakkerd Daarom
rentie, weer een strandpaviljoen er mis ik ook in dat betoog een uitleg
van het hoe en het waarom radio de
bij ondanks eerdere afspraken
Daarbij vergaten zij dat de ge Branding de Zandvoortse raad in de
meente, die alvorens zij tot deze be maling heeft genomen door onder
slissmg was gekomen, had gezorgd andere valse informatie te verstrek
voor een waterdichte overeenkomst ken Want wanneer je echt een zend
met de ondernemers van de surf machtiging verdient, hoef je je toch
school Ooit zijn de strandpachters
begonnen als beperkte horecabedrij
ven Ook zij zijn nu volledige horeca
bedrijven Geen horeca ondernemer
m het dorp die je daarover hoort
Evenmin hoor je deze ondernemers
als er bij een sportaccommodatie
een kantine exploitatie plaatsvindt
Deze groep ondernemers is duide
lijk met haar werk, de consument,
bezig Voor u, heren strandpachters,
een leuk advies misschien
In
Schevenmgen slaan de strandpach
ters al jaren de handen meen en orgamseren een groots vuurwerk Mis
schien heren, misschien iets voor u
In de raadsvergaderingen hoorde ik
steeds de stem van een strandpachter Misschien als hij nu weer voorop gaat lopen, hij wel succes heeft
J.S. Brandsma
Zandvoort
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt uw brief ook afgeven
bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplem 12 m Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Strand...

Burgerlijke stand

ZANDVOORT - Het Elysee
Beach Hotel viert zaterdag 22
juni, bijna exact een jaar geleden dat het hotel aan de Boulevard Barnaart openging, met
een groot feest Midzomernacht
1990

Als het weer meezit, wordt het
feest gehouden op het geheel ver
meuwde terras van het hotel, dat
thans is verrijkt met 'tropische ac
centen' en een sfeervolle buitenbar
Bij minder mooi weer wordt het fes
tijn verplaatst naar de fraaie Winter
tuin van het hotel
Op het Midzomernachtfeest 1990
kan men genieten van een barbecue
met diverse vlees en vissoorten, sa
lades, sauzen en stokbrood De kos
ten daarvan bedragen, inclusief drie
drankjes, /75, Lezers van het Zand
voorts Nieuwsblad krijgen /10, kor
tmg, zo is beloofd
Het muzikale gedeelte wordt ver
zorgd door de Dutch Rhytm Steel &
Show Band, die er een wervelende
show van zal maken met Zuidamen
kaanse muziek, limbodans en vuur
spuwen Reserveringen tel 13234

Doodziek van
radioruzie
Met grote nieuwsgierigheid heb ik
de publicaties over het wel en wee
van de ruzies tussen de Branding en
de ZOO in uw krant gevolgd Na di
verse uitlatingen van de Branding,
onder ander bij monde van de heer

ZANDVOORT - Het 24-jarige stellen van de nieuwste ontwikkelmZandvoortse 'kapperstalent' gen
Toch hoeft men Headlines niet
Roy Warmerdam heeft samen
se met een uiterst modern kap
met zijn vrouw Brigitte aan de per
sel te verlaten "Het is zeker geen
Louis Davidsstraat nr 11 een zaak voor alleen moderne kapsels",
nieuwe kapsalon, Headlines, aldus Roy Warmerdam, die er divergeopend.
se technieken gebruikt worden,
waaronder ook watergolfen, 'haars
nijden' en diverse permanenten
"Wat dat betreft is er eigenlijk mets
wat we niet doen" Het is dan ook
een zaak voor jong en oud, bena
drukt hij, voor ouderen zijn er zeker
ook vlotte kapsels Vijfenzestigplus
sers krijgen bovendien 10% korting,
het knippen is voor jongeren 'ook
wat goedkoper'
De 22-jarige Brigitte Warme* dam
heeft voorheen gewerkt voor Joke
Draaijer en Marjo Feima in noord
Het echtpaar wordt geholpen door
Manon Alders uit Hoorn
Headlines, dat gisteren van start is
gegaan, wordt binnenkort uitge

Gehuwd:
Apotheker, Ferdmand Gabriel en
Koper, Cindy
Beers, Rudolf Cornelis en De Badts,
Louisa Maria Josepha Gemma
Geboren:
Mascha, dochter van Koopman, Peter Gerard en Koper, Ellen
Jeffrey, zoon van Van Dam, Gert
Jan en Bi une, Cornelia
Joost Johannes, zoon van Van Dam,
Johannes Maria en Van der Lem,
Antometta Elisabeth Maria
Overleden:
Van der Heijdt, Adriana Leentje,
geb De Jong, oud 100 jaar

niet op glad ijs te begeven'
Of voelde men misschien toch wat
nattigheid9 Kijk, wanneer je zoiets
doet dan vraag je natuurlijk om
moeilijkheden, dat weet ieder mens
met gezond verstand toch' Gelukkig
is Hilversum (Commissariaat voor
de Media) op de hoogte van de pen
kelen m 'radiomakend' Kennemer
land, zodat deze als scheidsrechter
moet gaan fungeren Verder blijkt
dat de Branding 85 vrijwilligers telt
iets dat gezien het programma aan
bod niet te horen is Want dat be
staat nog steeds voor het grootste
gedeelte uit Sky Radio, met de daar
bij behorende reclameboodschap
pen die door de Branding niet uitge
zonden mogen worden Dat is een
spelregel en wanneer men zich daar
al niet aan kan houden, dan verdient
men zeker om voor een zendmachti
ging m aanmerking te komen Of is
het nu, na Heemstede en Zandvoort,
aan Hilversum de beurt om heel
langzaam m een diepe slaap te suk
kelen
W.H.G M. Lemmers
Haarlem

Schrijfster jeugdboeken houdt lezing

Headlines voor jong en oud

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09 30 uur Zondagsschool en
bijtaelgespreksgroepen
Zondag 10 30 uur Morgendienst, ds
C Holleman
Roy Warmerdam kwam drie jaar
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19 00 uur Avonddienst met geleden al in de publiciteit in verImmanuelgemeente, i v m Evange- band met zijn successen bij nationa
Ie wedstrijden, een bijzonderheid ge
hsatie actie, spreker John Kordon
zien zijn leeftijd De deelname aan
Jehova's Getuigen Gem Elswoud, wedstrijden is m de afgelopen jaren,
terwijl hrj werkzaam was m rHille
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag gom, iets afgenomen Daarvoo in de
1900 2100uurl.nl B vanRongen, plaats is hij juist meer showwerk
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel gaan doen, samen met drie andere
kappers "Daarmee laten we zien
023-244553
wat de nieuwe trends zijn", aldus
Roy Het viertal is met gemiddeld
zo'n veertig modellen op de shows
aanwezig Onlangs was Roy nog m
Londen op het World Hairdressing
congres om zich op de hoogte te
Periode: 6 • 11 juni 1990
Ondertrouwd:
Krynen, Wilhelmus Augus^mus en
Woelmga, Marga
Riemersma, Maurice Jelte en Laarman, Damelle Maria
De Jong, Hendricus en De Vries,
Geertje

ZANDVOORT Na hard wer
ken in de examentijd kunnen
veel leei hngen van de middelba
re school van een welverdiende
vakantie genieten sommigen
moeten ei nog even aan ti ekken
om een goed herexamen te
doen Op verschillende scholen,
ook m Haarlem, hebben Zand
voortsc jongeren hun einddiplo
ma al kunnen ophalen Op de
Gertenbach Mavo waien dat
Guido Blankwatei, Michael
Bluys, Nancy Clark, Roswitha
Gerriti Damellc van der Heide,
Francien van Heyst Danny Ka
piteijn Edwin Keur Ramon
Keur, Patricia Kopei Alam
Kroese Paul Mietcb Reyhan
Ozgen Barry Paap Jan Willem
Paap, Jolanda Paap Ronald
Roodhart Judith van Schaik,
Matthijs Schuiten, Simon Se
bregts, Sander Stiik Wendy
Strik, Susanne Vissei Claudia
Visser Claudia Vossen, Esther
van Werde, Frank Weyers, The
rence de Winter Nicole Wisse
en Dick van Zon Aan het Stede
lijk Gymnasium m Haarlem
slaagdon de Zandvoortse leer
hngen S P Bol R Schotte en
A J Visser (voornamen bi] re
dactie onbekend)

Midzomernachtfeest
Elysee Beach Hotel

MENINGEN

ZAKELIJK BEKEKEN

Kerkdiensten

Geslaagd!

Zijn sporen op het gebied van de
sociale woningbouw had hij kenne
lijk al ruimschoots verdiend "Hij
heeft reeds voor diverse womngcor
poraties betaalbare projecten ont
worpen", aldus Teums, "met steeds
weer een duidelijke, eigen signa
tuur" Wagner won in 1987 de 'Be
tonprijs' voor zijn ontwerp van wo
mngbouw op het voormalige Rai-ter
rem m Amsterdam oud/zuid

Wat betreft bebouwing van de
voetbalvelden in Zandvoort heeft
Wagner zich niet alleen beziggehou
den met het ontwerp van de woningen zelf Ook aan het uiteindelijke
stedebouwkundige ontwerp heeft
hij een belangrijke bijdrage gele
verd Vorige maand gaf hij zijn visie
weer in de commissie voor Publieke
Werken, hetgeen lovende reacties
opriep
De twee woningblokken tellen
drie bouwlagen Door de lage ligging
van het terrein ligt de begane grond
van elk blok lager dan de omnngende wegen De onderste bouwlaag is
dan ook gebruikt voor garages en
bergruimten Daarboven bevindt
zich de onderste woonlaag, die aan
de voorkant gelijk komt met het
straatniveau
"De woningen zijn royaal van
maat", aldus Teums "Ik denk dat er
mede daarom veel belangstelling
voor is Er komen nu al regelmatig
vragen binnen van leden die belangstelling hebben voor een dergelijk
woningtype" Bij de indeling van de
woningen is duidelijk nagedacht
over de leefbaarheid Een voorbeeld
daarvan is bijvoorbeeld de erkervormige voorkant, waardoor men van
uit de woonkamer makkelijk uit
zicht heeft op het nabijgelegen
kruispunt. De galerij aan de achter• Twee maal 12 woningen in de kant wordt zo breed dat er ook mak
huizenblokjes bovenin en rechtson- kelijk een klem zitje neergezet kan
der. Ter oriëntatie: de schuine flats worden En de derde kamer is ook
rechtsboven staan op de Van Len- een echte 'kamer' geworden, aldus
Teums, en met een opberghok zoals
nepweg.
je vaak ziet

Weekenddiensten
eekend: 16/17 juni 1990
OLITIE tel 13043, Alarmnummer
444
RAND WEER tel 61584, alarm
ummer 12000
MBULANCE tel 023319191 (On
valllen), Centrale Post Ambulan
vervoer (CPA) Kennemerland
IERENAMBULANCE (Dierenbeherming) 023-246899

Zandvoorts
Nieuwsblad
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• Headlines aan de L. Davidsstraat 11 is een kapsalon voor jong en oud.

Foto Berlotl

Jeugdboeken-schrijfster Jetty Krevers beantwoordt m de bibliotheek vragen
ZANDVOORT Leerlingen van de
groepen vier van alle zeven Zand
voortse basisscholen hebben vorige
week donderdag een aangenaam en
leerzaam uurtje doorgemaakt in de
breid met een kinderspeelhoek De haaskarbonade, hamlappen frican Openbare Bibliotheek, waar jeugd
kleine kan men dan vanuit de kap deau, schmtzelb, speklappen, braad boekenschrijfster Jetty Krever een
persstoel in de gaten houden De worst, shoarma vlees, gehakt, mage lezing gaf
De nu 67 jarige Jetty Krever begon
kapsalon is geopend op dinsdag tot re varkenslappen en varkensfilet
na haar opleiding aan de Academie
en met zaterdag, maar ook vier lappen
De prijs van de scharrelvarken voor Beeldende Kunst in Den Haag
avonden in de week, op dinsdag tot
spiodukten ligt per kilo ongeveer met het illustreren van jeugdboe
en met vrijdag
1,50 gulden boven de prijs van het ken Latei is zij zelf ook verhalen
traditionele varkensvlees Dit van gaan schrijven Vooral voor begin
wege de extra arbeid die aan het hou nende lezers heeft zij veel spannen
Ook de Rabobank aan de Grote den van scharrelvarkens vastzit en de verhalen geschreven waaronder
Krocht heeft nu een geldautomaat, de grotere leefruimte vooi deze die de avonturen van de due vrienden
deze is vorige week m gebruik geno ren Scharrelvaikens krijgen vol 'mol, muis en rat Zij heeft ook boe
men Hiermee kan 24 uur per dag gens AH meer bewegingsvrijheid, ken geschievcn voor dove en dyslec
snel, veilig en gemakkelijk geld van frisse lucht, zonlicht, luwvoer en tische kindei en
De nieuwsgierige scholieren vi oe
de betaalrekening worden opgeno schoon stro Het vlees ib te herken
men Om de geldautomaat te kun nen aan het officiële vignet van de gen zich onder andere af hoe de
Scharrelkvar schiijfster al die veihalen bedacht
nen gebruiken, krijgt de klant van de Interimcommissie
' Iedereen heeft genoeg fantasie otn
bank een persoonlijk geheim num kensvlees Controle
verhalen te verzinnen denk alleen dl
mer, de PIN code
aan de wondeih]ke verhalen die je
bomb dioomt als je s nachts ligt te
was Jetty Kreverb ant
In het pand Oranjestiaat 12 wor blapen
den nog steeds danslessen gegeven woord
Hieraan is geen eind gekomen met
de vestiging van het poolcentrum
Sinds afgelopen maandag is er bij Paradisecity, zoals laatst abusieve
Albert Heyn aan de Grote Krocht lijk m deze rubriek werd gesugge
ZANDVOORT
Vorige week
scharrelvarkensvlees te koop In to reerd Het poolcenti um bevindt zich woensdagnacht weid een ISjaiige
op
de
bovenverdieping
op
de
pai
ter
taal zijn er vijftig AH winkels waar
jongen uit Aerdenhout in de Kerk
dit, naast het traditionele varkens re zijn zowel Danbschool Albert van straat aangehouden De fiets die hij
vlees, verkrijgbaar is Het assorti Lingen als Balletstudio Mai ijke met m zijn bezit had was kort daarvoor
ment scharrelvlees bestaat uit veel enthousiasme hun activiteiten De jongen is oveigebiacht naai het
schouderkarbonade, ribkartaonade, blijven uitoefenen
politiebureau

Geldautomaat

Vlees van
scharrelvarkens

j Dommel

Danslessen

Fietsendief
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NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

V.a. 1-7 a.s. komen
vrij v. perm.

DE VRIES

1 pers.
appartementjes
m. eig. keuk.blok.
Gebr. d.t.
V.a.
ƒ 450,tot
ƒ550,- p.m.
1 mnd. borg vereist.
Tel. 15620 - 12259.

Hef is niet elke dag vaderdag. ^^ ^^ Vandaar daf u nu bij ons een hele serie leuke
en vooral ook kwalitatieve kadosuggesties vindt. Want ook voor vaderdag hebben we precies wat u zoekt.

RINKO MAAKT UW
ZOMER NOG MOOIER MET
DE RENAULT 5 BEACH.

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

Vader m gezien worden,

Zonwerend gl.is

,J;:'Velours
overgordijnen
van
'.?•ƒ, 39;95 voor ƒ 9.95 P- mtt.
| *^yitrage ert alle soorten modelJÜT gordijnen v.a. ƒ 5,95 per meter,
^gratis gemaakt! 1000 verschil).
•'j :meube!stoff. van ƒ 69,- voor
•:- ƒ.9,95. Wij stofferen alle soorl^ten, meubelen, boten en carai',.yans, zeer voordelig.

All* soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pers. matras
ƒ55,-.
Echi natuurrubbef matras met
ir
scheerwo! a
ƒ 225.-.

fc; DE VRIES
•; Haarlemmerdijk 169 - A'dam
£, tel. 020-220981.

Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

Gezocht met spoed

vaste bezorger/ster
voor middagkrant

Het Parool
Kleine wijk.
Goede verdienste.
Tevens gevraagd

Vakantie-invalkrachten
Tel. inl. agentschap
Het Parool Zandvoort
tel. 15873

BEACH HOTEL 2041 KG Zaodroort' Teï. 02507-13234
50 TON

Catering „Hepison", straat, familie en
vrienden, mede namens Ton hartelijk dank
voor jullie enorme inzet voor- tijdens en na
het feest.
Het was geweldig!

l

ALI EFFERN

'Prijzen inclusief B1\V, c.xclusiel allc\enngskoïien Prijswijzigingen voorbehouden

/

l i U FM G .-•

O W PA P K E N

De hool'dpri|sw i n n a r e s gaat
echter een wal moeilijk nachtje
t e g e m o e t . 'Jeetje, ik slaap
v a n n a c h t n iel meer. hoor! O.
wat heerlijk. Ik heb nog nooit
in m'n leven wal gewonnen, nog
nooii! Ik kan u wel /oenen!'
Nou dat kan. Als we de hoofdprijs komen brengen. Alle
andere w i n n a a r s / u i l e n iiimiddels hun piïj/en ook wel hebben
o m v a n g e n . En de bollerds van
de Gran Dorado rei/en hoeven
d i l jaar maar w e i n i g o p / i j t e
leggen voor hun vakantie.
Daaiover schrijven \ve volgende
maand méér.

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

1% M i f^| f»^J l ^|

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Op woensdag 30 mei verrichtte Notaris L. Jongrrians de vijfde trekking voor de Nationale
Postcode Loterij. Juist op tijd om een aantal gelukkige Nederlanders een prachtig
Pinksterweekend te bezorgen. De uitgelote Gran Dorado reizen passen natuurlijk
uitstekend in zo'n vakantiesfeer. Het grootste feest is natuurlijk de verrassing die Bea Post
van de Nationale Postcode Loterij ('t is haar echte naam!) de winnares van de hoofdprijs
gaat bezorgen.

C^i-c»^

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

Maak nu kennis met cle zomerhit van 1990: de Renault 5 Beach. Een
stijlvolle sportieve versie van de 3-deurs Renault 5 TR. Speciaal uitgerust
met fraai gestyleerde velgen, zonwerend glas, radio-cassettespeler,
deelbare achterbank en voorzien van een vlotte Beach Striping.
All-in voor f. 21.395,-*. Wij laten u ergraag kennis
mee maken. Een proefrit is snel geregeld. (N.B. Mogen wij er even op wijzen
dat de Beach-uitvoering in beperkte oplage leverbaar is.)

Pinksteren kon voor veel
mensen niet meer stuk!

'Ik hen pas de t w e e d e keer
meegedaan. O jee. is het echt
waar.' Gut ik heb helemaal
wille knokkels
\an het
v a s t h o u d e n van ile h o o r n .
K o m t u nou al het geld / e l f
b r e n g e n . ' ' We s t e l l e n haar
gerust: 't geld komt op de bank
ol g i l o. M a a r we k u n n e n het
w e l degelijk ook komen brengen. K i j k t u maar eens naar hel
P o s t c o d e - l o t e n j v ei h a a l v an
volgende maand!

uw drukker voor:

„ORANGE BALL"
MASQUE!

Vijfde trekking Postcode Loterij

Witte knokkels

Beach striping

Frjji gcstylecrdc
vclecn

WAARBORGGARANTIE

'Ach. nee toch. Hol is n i e t
w a a i ? Ik hen er helemaal koud
van!' De hooklprijsvv innares in
Kampen is /oual van de kaart.
Ze u as die da» met de
\eieniging op smp geweest, en
had de Postcode L o t e r i j glad
vemelen.

Laat vader zich verwennen of verwent hij zichzelf? Wat
dacht u van een heerlijke brunch met uitzicht op zee.
Een verrassing voor het hele gezin?
Het Elysée Beach Hotel biedt u deze luxueuze
vaderdag-brunch, inclusief een glas champagne, voor
slechts ƒ 55,- per persoon. Bij deelname van minimaal
vier volwassenen is vaders brunch gratis: een kleine
p?J vaderdagattentie onzerzijds. Bovendien betaalt u voor
kinderen onder de 12 jaar de helft van de prijs.
''/. Brunch vanaf'12.00 uur. Reserveren gewoist.

Rjdio-cjsscttcspclcr

ncclh.iic
jchtcibiink

ZANDVOORT

Vaderdag met 'n brunch aan zee?

=

ƒ 295,-

KERKSTRAAT 20

'Nou ja, een postcode
heeft iedereen!'
Simon Jelsma, voorzitter van de Nationale Postcode Loterij, en
geen onbekende in ons land, wil daar best wel meer over vertellen.
Hij is er vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. Als het aan
hém ligt wordt de Postcode Loterij de grootste in heel Nederland.
\\ tinneei'
iilleniiidl hc
Wel. al meer dan een jaar geleden staken een aantal mensen
de koppen b i j e l k a a r om te
bepraten hoe een aantal organisaties te helpen aan een beetje
financiële vastigheid. Dat waren
i n s t e l l i n g e n op het terrein van
m i l i e u , oniw i k k e l i n g s s a m e n werking en g a s t v r i j h e i d voor
vluchtelingen. Die hebben on/e
steun, on/e regelmatige steun
huid nodig .
Miiiir hoc hvnin n op het idee
\un ccn loterij''
Op /ich ligt een loterij voor de
hand. Je krijgt er regelmatig ink o m s t e n door. en voor de
deelnemers is het leuk om het
n u t t i g e met hel aangename te
verenigen, 'n Kans op een leuke
prijs is n a t u u r l i j k nooit weg.
f» de !}/>.\ti ode Loterij'.'
Ja. de idee was toch dat we iets
leuks en unieks wilden
ontwikkelen. We hebben al een
giro- en bankloterij. de staatsloterij en de loio. Dat /ijn grote
loterijen, maar we vonden /e in Sinmn Jcl\inn. \-oor;ntei Niitmmile PoMiodc Loterij. '. ook omdat
hun soort wat o n p e r s o o n l i j k , liet gewoon de leukste loterij van Nederland is!'

Telefoonnummers'? Dat geeft
problemen met de privacy. We
dachten zelfs nog even aan
kentekennummers. maar da's
niet eerlijk, want een heleboel
Nederlanders rijden geen auto.
En toen kwam de postcode...
Toen kreeg een van ons inderdaad hét idee. Want wat heeft
iedere Nederlander en houdt
tóch rekening met de privacy'?
JDe postcode. Nou ja. een
postcode heeft iederéén.
En het hek was van de dam.
Want de PTT kent postcodes toe
aan een hele straat, een hele
wijk. ja soms zelfs een heel
dorp. En wat is er leuker dan
een hele wijk laten meedelen in
de prijzen'?
Behalve de hoofdprijzen dan.
Ja. de hoofdprijzen zijn uniek,
en gelden voor één postcode
met het bijbehorende computernummer. Stel je voor dat de ton
op 30 deelnemers v a l l ? Dan
zouden we 30 miljoen gulden
moeten uitkeren, en da's zelfs
voor de Postcode Loterij wat te
veel van het goede.
Maar voor alle andere prijzen
g e l d t s p i j k e r h a r d dat iedere
deelnemer met dezelfde postcode ook dezelfde prijs krijgl.
Mud r kun je .samen nier cinderen op één postcode spelen'.'
Dat is precies de bedoeling van
de Postcode Loterij. Die geeft
b.v. een club of buurthuis of 'n
stel collega's op 't werk de kans
om met z'n allen in één poslcode ie spelen. En als je met z'n
vijftigen speelt, wordt de kans
n a t u u r l i j k groter dat j u i s t dat
postcodenummer in de prijzen
valt.
Al plannen voor de toekomst'.'
Nou en of! We zijn in gesprek
met de PTT om de Postcode
Loierij zoveel mogelijk bekendheid ie geven. Ook de televisie
gaat er dit seizoen misschien al
aandacht aan besteden. We willen heel graag dat de Postcode
Loterij zoveel mogelijk bekendheid krijgt. Niet alleen voor de
organisaties die we daardoor
k u n n e n steunen, maar ook
omdat het gewoon de leukste
loterij van Nederland is!

Spelregels
^ vuirdl
. . _. _______
ledere maand slag /al gepubliceerd worden in
verricht door Notaris L. Jongman . de/e kram. Op prij/en hoven de
l .(100 «uiden /U 2.Wr kansspelie Driebeigen-Rijsenburg. Deelbelasting. De loterij is goedgename implicceit aanvaarding v a n
keuid door de minister van Justitie
hel reglement. Ongeveer 4 «eken
vóór de trekking wordt hel inleg- onder hel n u m m e r LO X°-0/
geld automatisch afgesohievcn. (»X/177.Sy d.d. 20/IO/I9K9 Als u
Prij/en \sorden auiomalisch op hel mot mei een al'schiijvmg eens
bank- ol' giroiekening gestort. boni. d.in kunt u binnen één maand
Trckkmgslijsien en reglement /ijn de bank ol'gho opdrachl geven hel
\erknjabaar bi | hel secrelanaai. bedrag terug ie hoeken. De veiWillemsparkwcg 176. 1071 UT strekle macluiging kun! u a l n j d
Amslciclam. door hel toesturen van u eer intrekken. Hieivoor kimt u
een aan u/ell geadresseerde en /icli \ v e n d e n lol de S l i c l i i i n g
gefrankeeide enveloppe. De u i l - Nalionale Posicode Loleii|.

Win 100.000 met
uw postcode!
Iedere maand opnieuw worden
grote prijzen verloot onder de
deelnemers van de Nationale
Postcode
Loterij.
Een
Hoofdprijs van 100.000.-.
Verder vele Postcodeprijzen
van 1.000.- 500.- 100.- 50.25.- en 10.-. Daarnaast nog
extra regionale prijzen.

De hele straat
Het speciale van de Nationale
Postcode Loterij is dat. als een
Postcodeprijs op een postcode
valt. iedereen die met dezelfde
postcode meespeelt, automutisch ook een prijs k r i j g t

D
D
D
D

uitgereikt. Tot 1.000 gulden
zelfs dezelfde prijs!

Hoofdprijs
Uw lotnummer is uw postcode
p l u s twee door de computer
toegekende cijfers.
De H o o f d p r i j s v a l t op het
v o l l e d i g e nummer. Bij de
Postcodeprijzen w i n n e n a l l e
andere loten met dezelfde
postcode óók dezelfde prijs.
Hoe groter het a a n t a l deelnemers in dezelfde posicode.
hoe meer kans dat ook uw
postcode in de prijzen valt. Als
uw buurnan 1.000 siulden wint.

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij
en ik wil kans maken op een van de vele prijzen
1 lot
(10 gulden) Ik machtig u hierbij maandelijks
2 loten (20 gulden) tot wederopzeggen het aange3 loten (30 gulden) geven bedrag van onderstaande
...loten (...gulden) rekening af te schrijven.

banknummer

gironummer

Dhr./Mevr. .
Adres
Postcode .
Woonplaats.

_

In welke postcode
wilt u meespelen?
U kunt meespelen in de
postcode van uw adres,
maar u mag ook een andere
uitkiezen. Per lot kunt u in
één postcode meespelen.

l l l l l l l
l l l l l l l

„..x
...-x

l l l l l l l

lx

l

NATIONALE
L 0 T E R IJ

handtekening .

l

dan w i n t uw lot óók 1.000
gulden.
Met de bon hieronder k u n t u
direct meedoen. Als u die
invult en opstuurt, machtigt u
de Nationale Postcode Loterij
om een t i e n t j e per lot af te
s c h r i j v e n van uw giro- of
bankrekening.
De o p b r e n g s t e n van de
Postcode Loterij komen len
goede aan organisaties die zich
inzetten voor de Derde Wereld,
of voor natuur, mens en milieu.
Zo v e r e n i g i de g e z e l l i g s t e
loterij van Nederland het
nuttiue met het aangename.

Bon uitknippen en opsturen in een open enveloppe zonder postzegel naar:
Nationale Postcode Loterij - Antwoordnummer 11067 - 5200 VC Den Bosch
'

_
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Radio Stiphout wint in 2e divisie

Play-In sterke winnaar ZVM- cup
ZANDVOOBT - Het 20e Zandvoortmeeuwen
zaalvoetbaltoernooi zit er weer op en ook deze
aflevering kan in de successenreeks worden
bijgeschreven. Het toernooi, twee weken korter
door de WK voetbal op TV, werd een spannend
geheel met veel publiek en goed zaalvoetbal.
Nadat Bluys de recreantenpoule had gewonnen
was er winst voor Jaap Bloem Classics bij de
veteranen en de tweede divisie leverde een overwinning op voor Radio Stiphout. De hoofdprijs,
de zege in de eerste divisie was voor het Zandvoortse Play In dat in een goede finale van Otte
Eagles met 3-1 won.

ZANDVOORT - Tijdens het 20e
zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen werd een grote
loterij gehouden waarbij fraaie
prijzen te winnen waren. Nog
diverse prijzen zijn niet afgehaald en de volgende nummers
komen voor een prijs in aanmerking: 376, 1816, 1526, 1012,
1234, 1977, 1654, 2720, 300, 2363,
650, 252, 256.
De prijzen zijn af te halen bij
J. Jongbloed, Fr. Zwaanstraat
40, telefoon 13408.

Prachtig en druk bezocht
tiende Truckstar Festival
ZANDVOORT - Afgelopen weekend was het weer zover. Het
was het weekend van de wegreuzen. Prachtige vrachtwagens
namen plaats over het gehele verkorte Zandvoortse circuit en
maakten er een waar feest van. Over beide dagen kwamen naar
schatting zo'n vijftigduizend toeschouwers, een record aantal.

In alle vroegte trokken zaterdag de
lange truckconvooien vanuit diverse plaatsen in Nederland in een lange stoet naar de badplaats. Op het
circuit werd het Jakobs Truckstar
Festival gehouden en daar moesten
de truckers heen. Het is uitgegroeid
tot het grootste truckstar festival
van Nederland en misschien wel van
de wereld. De organisatie heeft er
alles aangedaan er een gigantische
P.V. Pleines
van te maken en dat is
ZANDVOORT - Op zaterdag happening
gelukt. Spectakel, truckraces, mu2 juni vlogen de duiven van ziek,
behendigheidswedstrijden en
Postduivenvereniging Pleines schitterende shows wisselden eleen wedvlucht van uit Royé kaar constant af.

Na de kruisfinales moesten Big
Mouse en Holland Casino aantreden
voor de strijd om de derde en vierde
plaats. Het werd een open zaalvoetbalstrijd met volop aanvallend spel.
Dat resulteerde in fraaie doelpunten
en uiteindelijk bleek Big Mouse net
iets beter en won met 5-2. Ook de
strijd in eerste divisie om de derde
en vierde plaats werd een aantrekkelijk schouwspel. Aanvallend spel en
vele doelpunten wat het zaalvoetbal
erg leuk maakt. De kampioen van
vorig jaar HB Beveiliging pakte nu
de derde plaats door Raco met 6-3 te
verslaan.
De finale-avond vond plaats voor
een zeer goed gevulde Pelikaan
sporthal en de wedstrijd tussen
Auto Versteege en Radio Stiphout
leek een eenzijdig duel te worden.
Radio Stiphout pakte al snel een 2-0
voorsprong en liet zich toen terugzakken. Auto Versteege, dat voor de
tweede keer achtereen in de finale
stond, probeerde de bakens te verzetten, maar het ging te gehaast te
werk. Radio Stiphout hield de zaak
achter goed dicht en loerde op een
kansen, die er ook kwamen via snel
uitgevoerde counters. Kort in de
tweede helft werd de stand opgevoerd naar 4-0 en Auto Versteege
leek een geklopte ploeg. De Zandvoorters herstelden zich bewonderenswaardig en kwamen knap terug
in de wedstrijd. Na de 4-2 stonden
paal en lat de gelijkmaker in de weg.
Toch zou het gelijk worden. In de
spannende slotfase verloor Radio
Stiphout geheel de greep op de wedstrijd en Auto Versteege kwam met
noch drie minuten te gaan op 4-4.
Aangezien er in de slotminuten geen
verandering meer kwam in de stand
was een verlenging noodzakelijk. In
die verlenging kreeg Radio Stiphout
toch weer meer vat op de strijd en
het was de gevaarlijke Wilco Otte
die de winst voor zijn ploeg veilig
stelde, Otte nam de gehele produktie voor zijn rekening in deze finale.
Eindstand 6-4.

Uitslag
ZVM-loterij

over een afstand van ongeveer
325 kilometer.

De show van Ronnie Picardo met
zijn vuurspuwende truck, die een
De duiven werden gelost om 09.15 top snelheid van 350 kilometer moet
uur en de eerste duif arriveerde om kunnen halen viel dan wel in het
12.49 uur. Hier de uitslag van de eer- water, maar de sfeer bleef aanwezig
ste tien liefhebbers: 1. E. Paap, l, 6; 2. door het ongekend grote en goede
A. van Yzendoorn 2; 3. Th. Sinnige 3, gebeurtenissen. Het Jakobs Truck7,10; 4. H. Terol 4,5; 5. Comb. Koper- star Festival werd zaterdag traditioKoper 8, 9.
neel geopend met de aankomst van

zes truckconvooien wat een geweldig imposant gezicht was.
Naast de diverse truckraces voor
nationale en internationale kampioenschappen, competities tussen de
ploegen van verschillende truckerscafés, quad-demonstaties werd ook
dit jaar weer de verkiezing gehouden van de „mooiste truck van Nederland".
Voor dit onderdeel hadden de
truckers kosten nog moeite gespaard om hun knoerten van de weg
zeer fraai op te poetsen en te verfraaien. Op zaterdagmiddag barstte
het country festival los met onder
andere de zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard. Ook op
zondag veel en spectaculaire activiteiten die het publiek ademloos deden toekijken. Na afloop moest het
publiek het nodige geduld opbrengen toen plaats genomen moest worden in lange files, maar dat drukte
de pret niet.

Krappe zege TZB/Caf e Karin
ZANDVOORT - De laatstgespeelde wedstrijd van de Zandvoortse softbalploeg heeft voor
de vierde achtereenvolgende
maal een winstpunt in de competitie opgeleverd. Ondanks de
afwezigheid van de geblesseerde coach Paul van Riemsdijk
en catcher Hans Paap wisten
de Zandvoorters met een punt
voorsprong de tegenstanders
van RCH uit Heemstede de
baas te blijven. Het werd 14 13.

• Keeper Jaap
Bloem in actie
Foto: Bram Stijnen

paar minuten voetbal speelde Henry
Marcelle zich vrij en scoorde fraai 10. Hierna zakte het tempo en het
wachten was op meer activiteiten.
Die kwam toen Otte Eagles de bal
tegen de paal knalde. Beide teams
kwamen meer tot doelpogingen
maar de keepers waren op dreef. In
het Play In doel greep Jaap Bloem
Eerste divisie
weer uitstekend in. Vlak voor de
Play In had een virtuoze start in doelwisseling kwam het team van
de finale tegen otte Eagles. Na een coach Guus Marcelle op een 2-0
voorsprong. Een fraai opgezette en
uitgespeelde aanval bracht Bas Heino in stelling en die faalde niet, 2-0.
Dé spanning bleef in deze wed-

strijd. Play In verdedigde zich bekwaam en loerde op een counter en
Otte Eagles drong meer en meer
aan. Tien minuten voor het einde
was Jaap Bloem kansloos op een
inzet van Otte Eagles. Dit team haalde de doelman uit het doel en door
het inzetten van een veldspeler probeerde men nog meer overwicht te
krijgen. Het slim en geconcentreerd
spelende Play In strafte deze tactiek
al snel af. Henry Marcelle pikte de
bal op en knalde hard raak, 3-1.
Daarna wel veel druk op het Play In
doel, maar het team hield het hoofd
koel en won zeer verdiend de Zand-

In de eerste inning werden er door
RCH twee punten gescoord terwijl
TZB met een punt meer al meteen
op een kleine voorsprong wist te komen. De tweede slagbeurt van RCH
duurde niet lang. Door prima veldwerk van de Zandvoorters werden
de spelers uit Heemstede weer snel
voortmeeuwen-Cup.
het veld ingestuurd. Het inmiddels
Tussen de bedrijven door vond de toegestroomde publiek liet luidprijsuitreiking plaats en werden alle keels blijken dat het op de hand van
medewerkers in het zonnetje gezet. de ploeg uit Zandvoort was.
De sportiviteitsbeker ging naar AuDeze adhesie-betuiging miste zijn
toschade Giesbergen en de prijs
voor het meest scorende team ging uitwerking niet. De mannen van
naar Auto Versteege, 45 maal. Peter TZB kregen er duidelijk zin in en de
Borman van Reproproof kreeg de eerste slagman, Joot de Jong, sloeg beker voor de minst gepasseerde alsof afgesproken - al snel een eerste
doelman. Hij werd slechts tienmaal homerun. Ook Tjeerd Buys liet zich
gepasseerd.
'niet onbetuigd en produceerde een
driehonkslag. Met een tweehonkDe beste coaches waren Wil Koster slag van Richard Lemstra, een tweevan Raco en Johan Hoogeveen van de homerun van Luuk Buhling en
Banana's veteranen.
een honkslag van Hans Mulder had

TZB de stand inmiddels op 8-2 gebracht.

Handgemeen
Ondanks het goede spel van pitcher Buys wist RCH een voorsprong
te nemen. Er ontstonden in deze
fase van de wedstrijd wat problemen
tussen de beide ploegen. Het was
maar goed dat de teams zich wisten
te beheersen anders was dit treffen
nog uitgelopen op een handgemeen.
Nadat Martin Hellingman voor een
derde nul gezorgd had, was het tijd
voor een wissel. In deze inning
scoorde alleen Buys door een perfect uitgevoerde homerun, stand:
9-12.
De spanning in het veld en langs
de lijn steeg ten top. TZB werd geacht deze achterstand weg te werken. Het moreel van de aanvoerders
van de competitieranglijst bleek
door de eerdere strubbelingen niet
geknakt. Han van Soest nam de eerste nul voor zijn rekening. De vangbal door Buhling zorgde voor de
tweede nul, terwijl de laatste nul,
eveneens een vangbal, op het conto

van de Jong kon worden geschreven.
In de slagbeurt van TZB wisten
Buhling en van Soest safe de thuisplaat te bereiken. De stand werd
hiermee op 11-12 gebracht.

Fel
De laatste inning bleek beslissend
voor de eindstand van deze enerverende wedstrijd. Door een fel spelend
TZB werd de ploeg uit Heemstede
geen kans meer gegund. De slagbeurt van ZHC werd teniet gedaan
door drie vangballen van de spelers
de Jong, outfielder Bob Schmidt en
catcher Buhling. In de gelijkmakende slagbeurt zetten de Zandvoorters
alles op alles om een debacle alsnog
te voorkomen. Edgar Koper opende
in deze laatste fase van de wedstrijd
met een puntgave honkslag. Gevolgd door Buhling en Mulder wisten deze drie spelers door een formidabele klap van Han van Soest binnen te komen. Hiermee eindigde de
wedstrijd op een stand van 14-13,
waarmee door de Zandvoorters een
vierde overwinning op rij in de competitie werd behaald.

Tenniskampioen TC Zandvoort

Beker veldhandbal voor Casino-ZVM
ZANDVOORT - Afgelopen zondag werden op de handbalvelden van Casino-Zandvoortmeeuwen de bekerfinales van het
veldhandbal gespeeld. Het herenteam van Casino-ZVM zorgde
voor een knappe prestatie door de beker te veroveren terwijl de
Zandvoortse dames op een fraaie vierde plaats eindigden.

De bekende zeevisser Rob Dröse

Viswedstrijden
ZANDVOORT - De personeelsvereniging van de Gemeente Zandvoort
is afgelopen zaterdag voor een viswedstrijd naar de Waddenzee bij
Texel getrokken. De boot was afgehuurd samen met de keuringsdienst
voor waren uit Zutphen en aangevuld met enkele leden van de Zandvoortse zeevisvereniging.
De vangsten waren vooral 's morgens bijzonder goed. Er werd vooral
veel schar, bot, schol, rode poon en
makreel gevangen. De wedstrijd bestond uit wie de grootste of de kleinste vis zou vangen, waarbij de leden
van de Zandvoortse zeevisvereniging zich van hun goede kant lieten
zien. De bekende Zandvoortse Zeevisser Rob Dröse voerde lang het
klassement aan voor de kleinste vis
met 15 centimeter, maar moest toch
toezien dat Jan Terol hem voorbij
ging. Terol ving zowel de kleinste als
de grootste vis.

. Onder kille weeromstandigheden
was het voor het publiek geen aangenaam verblijf op de velden van de
Zandvoortse
handbalvereniging.
Het vertoonde handbal was echter
van uitstekend gehalte. Snel, fel en
goed gemotiveerd werd er gestreden
om de fel begeerde beker. Met op de
achtergrond het .geluid van de
trucks op het circuit en op de voorgrond het gejuich van het publiek
werden de deelnemende teams opgezweept naar ongekende hoogte. Tot
op het laatste moment hielden de
ploegen de spanning erin. De laatste
wedstrijd moest de beslissing brengen. Bij de heren ging dat tussen de
teams van Casino-ZVM en HVH uit
Hoofddorp.
Casino-ZVM begon erg gespannen
aan deze wedstrijd en maakte vooral
in de verdediging erg veel fouten.
Deze fouten werden hard afgeschaft
door HVH en al snel stonden de
Zandvoorters met 1-3 achter. Door
het benutten van een strafworp
bracht Casino-ZVM de stand terug
tot 2-3, maar daarna ging het goed
mis. Veel balverlies en onzuivere

schoten van de Zandvoorters. Zelfs
werd een strafbal bij een 3-6 stand
gemist. In de laatste minuten van de
eerste helft wist Casino-ZVM de rust
te hervinden en begon met de inhaalrace. Kees Hoek maakte volgens insiders misschien wel het
mooiste doelpunt van het toernooi.
Hij ging alleen, door een snelle break, op de HVH-doelman af, die hem
op de rand van de cirkel onderuit
haalde. Kees Hoek kreeg de bal alsnog onder controle en vallend in de
cirkel, scoorde hij toch zeer knap.
Dat zou de ommekeer in de wedstrijd betekenen en met flitsend aanvalsspel werd HVH teruggedrongen,
ruststand 5-6. In de tweede helft
hield Casino-ZVM het tempo hoog
en door het goede spelpeil raakte
HVH de greep op de wedstrijd kwijt.
De Hoofddorpers raakten wat geïrriteerd en begonnen hard in de defensie in te grijpen. Hierdoor kreeg Casino-ZVM maar liefst vijf strafworpen toegekend door de goed leidende scheidsrechters. De Zandvoorters profiteerden daarvan en
bepaalden de eindstand op 9-8 waar-

mee de veldhandbalbeker in het bezit kwam.
Interim-coach Geert Dijkstra was
dan ook zeer te spreken over deze
prestatie. De man die volgend jaar
het eerste team gaat trainen en coachen, Joost Berkhout, was op deze
dag ook op de velden van CasinoZVM aanwezig. Hij hield zich meteen maar bezig met het geven van
adviezen aan de spelers, die daar
maar al te graag gebruik van maakten. „Ik zie het wel zitten voor volgend jaar. De spelers zijn goed gemotiveerd en zijn er op gebrand weer
regionaal te gaan spelen. Volgend
jaar zullen wij daar hard aan gaan
werken. Als afsluiting is zo'n kampioenschap natuurlijk prachtig".
Ook het tweede damesteam van
Casino-ZVM had zich voor de finaleronde geplaatst. Tegen de veel hoger
spelende teams gaf Casino-ZVM uitstekend partij. Met een klein beetje
meer geluk had dit team zeker hoger
kunnen eindigen dan de vierde
plaats. De eerste wedstrijd tegen
KIC werd verloren met 4-5 en de
laatste wedstrijd tegen BSM werd
pas in de laatste minuut beslist.
Lang stond Casino-ZVM met drie
doelpunten verschil voor en pas in
de laatste minuut wist BSM op gelijke hoogte te komen, 8-8. Coach Gijs
Molanus: „Ik vind het een prachtige
prestatie dat ons tweede team tot de

Str andwedstrijd
Vorige week donderdag toog de
Zandvoortse zeevisvereniging weer
naar het Noorderstrand om de op
één na laatste wedstrijd van het
voorseizoen te houden. Na de abominabele slechte vangsten van de
vorige wedstrijden was de opkomst
niet groot. Over de slechte vangsten
van de afgelopen weken waren de
meningen verschillend. Sommige leden gaven de schuld aan overbevissing en anderen gaven de schuld aan
de kotters welke de laatste weken
hun netten bijna over het strand
trokken.
Toch waren er zes wedstrijdvissers opgekomen en zowaar werd er
nog wat gevangen. Na drie uur vissen, onder goede weersomstandigheden, was het Cas Al die 920 gram
vis ving, bestaande uit drie palingen.
Tweede werd Hans Roest uit Haar'em met een paling van 460 gram en
öerde werd henk Bluijs met een palitig van 360 gram.
De laatste wedstrijd op 22 juni
aanstaande moet de uiteindelijke
Mnnaar opleveren.

finaleronde is doorgedrongen. Dit
toont in ieder geval aan dat wij bij de
vier sterkste teams uit de regio horen. Natuurlijk hadden we niet verwacht kampioen te worden. De tegenstanders spelen veel hoger en
hebben ook veel jongere speelsters.
Als wij de eerste wedstrijd tegen
BSM hadden moeten spelen was een
tweede of derde plaats zeker mogelijk geweest. Ik ben in ieder geval
trots op mijn dames".
Door Peter Balm, afgevaardigde
van het Nederlands Handbal Verbond afd. Haarlem, werden de bekers uitgereikt. De eindklassering
van dit toernooi werd: Heren: 1. Casino-ZVM, 2. HVH, 3. Uitgeest, 4.
Odin (Heemskerk). Dames:- ADO
(Heemskerk), 2. KIC (Velsen), 3.
BSM (Heemstede), 4. Casino-ZVM.

Ook Hardy krijgt
de Interloeres
ZANDVOORT - Na zijn komische
wederhelft Stan Laurel zal over twee
jaar ook Oliver Hardy de Interloeres
van het Nationaal I-April Genootschap posthuum uitgereikt krijgen.
Dit zegt secretaris generaal Edo van
Tetterode van het genootschap naar
aanleiding van het bijzonder geslaagde eeuwfeest van Stan Laurel,
dat zaterdag in Tsuchinsky in Amsterdam plaatvond. Tijdens deze
drukbezochte bijeenkomst ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Stan Laurel, werd onder grote waardering de Interloeres door de
Zandvoorter Ge Loogman overhandigd aan André van Duijn. Van Duijn
verving dochter Lois Laurel, hij zal
haar deze hoge humorprijs persoonlijk overhandigen.
In zijn speech voor de bomvolle
zaal roemde Edo van Tetterode de
genialiteit en creativiteit van Stan
Laurel. "Niet alleen als acteur, maar
ook als bedenker van gags (grappen), schrijver en regisseur. Pas de
laatste jaren is steeds meer bekend
geworden dat Stan Laurel de stuwende kracht achter de Laurel &
Hardy films was, zonder dat hij ooit
zijn naam op de credits van de film
vermeld zag".

KNZHRM oefent

• Het team van Casino-ZVM was zondag in het veldhandbaltoernooi de sterkste.

Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt vrijdag 15
juni haar eerstvolgende oefening.
Men vertrekt dan om 21.00 uur vanaf
het boothuis aan de Thorbeckestraat.

ZANDVOORT - Maakte het eerste team van de Tennisclub Zandvoort furore
door promotie naar de eredivisie ook bij de jeugd blijkt men met een tennisracket overweg te kunnen. Het adspirantenteam onder leiding van Majorie Castien
bleef ongeslagen en werd daardoor kampioen. Van de zes competitiewedstrijden werd vijfmaal ruim gewonnen en alleen Haarlem wist Zandvoort een
gelijkspel af te dwingen. Op de foto het kampioensteam bestaande uit; van links
naar rechts: Femke Stobbelaar, Renate Busscher, Mark-Jan Caslien en Joost
Blom.
(ADVERTENTIE)

Vaders die pantoffels of
een stropdas willen,
moeten zondag niet bij
ons langskomen,
\Vie van Vaderdag dil jaar 's iets heel hiixonders v, il maken.
moei /.onda;.'. naar iJe l lollamJ t '.asino's komen. \Vani daar k u n t u
niet alleen een kansie \va;',en mei
1-Yanse ol' Amerikaanse Roulette of
Blaek Jaek. Alle vaders worden ook
xoUins: de voorraad strekt sieirakteerd
op een aardi^heidie.
\\'at dat is bluft lot xonda^
een verrassing. Maar we k u n n e n
u alvast wel verklappen dat n van
ons .ueen pantoll'eis ol' n stropdas
hoel'i ie verwachten
l : bent vanaf i.|.ui uur van harte
welkom in de l lolland ('asino's.

-HOLLAND
CASINO'S
In de Holland Casino's kom je ogvn tekort.
HOLLAND CASINO S AMSUHDAM HRfOA 11HUNINUIP» NIJMEllfN HllIttRUöM Sl'HfVI NINüf N VAlHl NtlUI
UmiJOMINIMAAI 1H JflAH rORHH'H HlllllNU t N IÏH pHUtOTIMallE HFWIJS VFRPl li'MI
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GRATIS
Woninglijst van Zandvoort

Oproepen
Mededelingen

CEftT E makelaars o.g.

* Ab, Karin, Agnes, Arjan, * Beloningi Wie heeft mijn
Celia, Dickey, Elco en Paulme portemonaie
gevonden9
zoeken mensen die zich aan Zwart met br. randje, omg. de
willen sluiten bij de werkgroep Spar/parkeerter. mijn hele
van Amnesty. Tel. 19649.
maandsal. zit erin (zeer ge* Amnesty
International dup. moeder). Tel. 20157.
zoekt Engelse/Franse en * Weggelopen omg. Bent
Spaanse vertalers/sters. Tel. veld (Naaldenveld)
poes,
10649.
zwart met klem beetje wit.
* Bestuur en leden van het Tel. 02507-17548.
Zandvoorts Vrouwenkoor beWie verloor er op vrijdag 5
dankt De Middenstand voor juni j.l. ± 9 uur zijn zwemde beschikbaar gestelde pnj- broek en handdoek m de W.
zen.
Draijerstraat. Tel. 16438
* BIJ zon of regen er valt altijd wat te beleven bij de Ver.
Onderhoud,
Vrouwen van Nu Word ook lid
reparatie,
of vraag een maandblad aan
doe-het-zelf
Tel. 14462.
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen'
18789
Bel direct voor AL uw
Boven ƒ 25 geen bez.kosten. reparaties en vernieuwingen,
Ook ander loodgieterswerk.
* Donderdag 21 juni is het Bellen voor 10 en na 18 uur
dan eindelijk zover, want dan 02507-19559 of 02520-21378.
trouwen Jan Piet en Inge om
Voor al uw verbouw., stuc.- en
14.00 uur.
* Een dikke kus voor de tegelwerk. Bel 073-428021.
lefste vader van Zandvoort,
van Jesse en Beja
Te koop
aangeboden
Een verjaardagspartijtje anders dan anders? Kies eens
diversen
voor het concert van Zandvoorts Kinderkoor m m v
poppentheater MYKO,
T k Bankst. leer-eik, vrpr
-A- Fam. Pieterse, hartelijk be- ƒ750, salont. eik./ koper bo
venbl. + bloemb. vr.pr. ƒ 300
dankt voor jullie kinderzitje1
Tel. 02507-13436.
* Help de Polen. Stuur eens
ien voedselpakketi Geen Compl. keuken, 4 kastjes +
adres'' Dat hebben wij voor ui bovenk. z.g a.n. ƒ 450, Sauter
gasfornuis + oven weinig
'nl.: tel. 02907-5235
gebr. ƒ250,- Tel. 17030.
* Hoera, hoera, hoera. Tante
vlarja wordt morgen 40 jaar * koop trompet, ideaal om
WK-Vreugde rond te bazuilong, hè1 Yoni en Terry.
nen, ƒ25; tafelvoetbalspel
* L v.d. W. geslaagd met ƒ 10. Tel 023-291810.
Drachtige cijfers. Zijn trots op
* Te koop koel/vnescombie. PaMa.
natie, merK Bosch, weinig ge* Marja, je feest was fantas- bruikt, prijs ƒ250; werkmeu:isch en voor morgen nog een bel ƒ 50. Tel. 02507-17030.
fijne dag toegewenst van de
* T.k. 40 verhuisdozen,
^ummykubbers.
maten, ƒ50. Tel. 17063
vlarktmensen gezocht voor
Draderie
A'dam-B'veldert. * T.k crossfiets, 4-7 jr, ƒ 35;
boodschappenkar, BrabanInfo- 020-423547, na 18 u.
tia, z.g.a.n, ƒ20. Tel. 17482.
* Na precies 10 jaar worden
*• T k. open chroom vitrine,
Inge en Jan Piet een paar.
maat 66x55, hoog 164 cm,
Receptie?
met 5 glasplaten, ƒ250. Tel
023-242931.
Feestje?
* T.k. Singer trapnaaimachi
Kom eens vrijblijvend
ne, in prima staat, mzinkbaar,
ons fotoboek bekijken.
moet weg wegens ruimtegeBroodje Burger
brek, ƒ95 Tel. na 18 uur
Schoolstraat 4
02507-15253.
Zandvoort
* T.k. Union damesfiets
Tel. 02507-18789
ƒ 200, babybouncer ƒ 75; wipJrgent: jong startend een wo- stoeltje ƒ 20. Alles m zeer goening ?! Postbus 243, 2040 AE de staat. Tel. 02507-19185.
Zandvoort.

NVM
'

Tel. 02507-12614
Lessen en clubs

"a?

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot-

Streekschool Elandsstraat
BIJ ONZE SCHOOL KUNT U
kleding
LEREN
maken

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
2 DAGEN P W - DUUR 1 JAAR - ALLE LEEFTI JDEN>
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter
ELANDSSTRAAT 175 - 1016 SB AMSTERDAM
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977- Telefoon: 020 - 26 64 04 - mw. D. de Jager
28411 of afgeven/zenden aan.
r Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12,
2042 JM Zandvoort
Oppas gevraagd/
Hobby's en
lentrale Orderafdeling Weekmedia
aangeboden
verzamelingen
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing * Verzamelaar zoekt hel- Gevraagd, lieve betrouwbare
voor peuter en baby,
n dezelfde week
men, uniformen, medailles, in- OPPAS
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
signes, originele foto's Alles 1 of 2 midd per week. Inl
Tweede Wereldoorlog Reac- 02507-17909.
OPPAS AANGEBODEN.
ties via tel.: 17357.
Leraar echtpaar voor
kinderen en dieren.
Tel: 03451-14088.
Woninginrichting

Tel. 02507-17935
Technisch personeel
gevraagd

Bob Schmidt
Vakantie
binnenland

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

* Te koop 2 eenpersoons
onderschuifbedden met maLIMBURG - EYS Betaalbare trassen, ƒ 125 Tel 17463.
Gezocht voor de regio
vakantie,
lo
va
ƒ17
A'dam en omstreken
p p p.d , v p v a. ƒ 28 p.p p.d * Te koop 3 prachtige witte
Bel voor een afspraak
Tel 04451-2113, Ifst 1.18-19 u. kasten, hang/leg, maat 180 x
020-769811
60 x 60, per stuk ƒ40. Tel
15614, bellen na 15 uur
van 700 tot 1800 uur
MuziekDe Munt
T
k 2 Chesterfield clubs, leer,
instrumenten
ƒ 300 p st, notehouten t.v.Timmerwerken
meubel, ƒ300. Tel 19801.
O Nassaulaan 87,
Foto Boomgaard * T k. 2-zits lederlook bank
1075 AM Amsterdam
je, kleur lichtgrijs met salonta
ook voor
fel, wit, prijs ƒ200. Tel
Huwelijk en
portretfoto's,
02507-15515.
pasfoto's,
kennismaking
receptiefoto's,
* T k. roestvrijstalen spoel
groepsfoto's aan huis
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
bak, ƒ40 Tel 02507-17148.
3
Grote Krocht 26.
arasol Reis- en Contacten* T k.a. eiken toilettafel met
Tel. 13529
club- 023-356840 (infoband)
gr. spiegel, 4 laden, ƒ 275 Tel.
16251.
* T k a uitsch. bl eiken tafel,
100x80 -t- 4 bekl stoelen, +
bl.eiken salontafel, 100x50,
onderbl., ƒ250; donk eik. salont, 130x55, ƒ 50. Tel 13679.
ADVOCATEN EN PROCUREURS
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
SCHOTERWEG 3
ƒ295. Velours overgordijnen
2021 HZ HAARLEM
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr
TELEFOON 023-261230
Vitrage en alle soorten modelTELEFAX 023-274785
gordijnen v.a. ƒ5,95 per meter, gratis gemaakti 1000 verschill. meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
Glazenwassen]
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
specialiteit
soorten schuimrubber op
schoonmaak van
maat gesneden. Barkrukken
gebouwen
stoff mcl stof of leather-look
schoonmaak van
ƒ 10 Prachtige 1-pers. matras
luxaflex
ƒ55. Echt schuimrubberen
verhuur
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
tapijtreinigers
Haarlemmerdijk 168, Amstertel. 14764-14090
dam, 020-220981; Ampèrestr.
10, Zandvoort, 02507-19347.

Timmerlieden!

INGWERSEN &
HELMIG

*3ïlV'i*ï£

£$T5«V
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Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevraagd huish. hulp voor 1
of 2 midd./ochtenden per
week in de periode juli en augustus Tel. 02507-17909
Huishoudelijke hulp gevraagd
voor de dinsdag (morgen of
middag)
Zandvoort-Noord
Tel. 02507-16606.
Welk meisje/jonge vrouw wil
mij enige uren per week helpen in het huishouden'' Tel
02507-13723

Radio/tv/video
Dag/nachtservice
TV- EN VIDEOREPARATIE,
Geen voorrijkosten
Alle TV-reparaties
onder de ƒ 100 gemaakt +
garantie. Tel 06-52108800.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

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

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Zandvoorts kinderkoor geeft
concert, woe. 27 juni in kerk a.
Julianaw. 1945 u. m.m v.
poppenspeelster
MYKO.
* Compact klembeeld ca- Toea. f5,-. RUSTDAG W.K.!
mera, Olympus XA4, z.g.a.n ,
wegens overcompleet, van
Studieboeken en
ƒ499
voor ƒ199. Tel.
02507-15199.
-platen/banden

Foto - Film

5 REGELS gm mm GRATIS

—M ICRO

* T.k. schoolboeken Umond
vlTS Bouwkunde, klas 1 en
overall. Tel. 02507-14786.
"e koop Studieboeken -tdictaten 1e jaars H.TS.
BEDRIJFSKUNDE, in nieuw
.staat. Vraagpr. ƒ600
Tel. 020-978259 na 17 u.

ADViERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Dier-Plezier

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
k 0 0 P b r u i d s 1 a P 0 n
T e
ma a t
m 0 d e r n e
3 8
s a 1 0 n t a f e 1
e n
r i e t e n
T e 1
s t 0 e 1
0 2 - 3 4 3 .

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
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1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10
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Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Adres

*

Plaats. .

Telefoon:
leieiuun

S.v.p
o.v.p in rubriek:
ruories:

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt in de
schoolbanken
06-340.340.21
Wendy-foon

Naam

Bel nu de heetste lijn

06-320.332.77
•

bloemenmagazijn
sinds 1908
-XGrote Krocht 24
Zandvoort

ƒ 0,50 p.m

Piet en
An Loos

GEFELICITEERD
Zaterdag 9 juni zijn de volgende kinderen geslaagd voor hun

A-diploma:
Rpseanna Hosanne, Zora Regragui, Thomas Hesse,
Nick Perquin, Anouk Paap, Anne-Sophie Korteweg,
Evelijne 't Hooft, Dax Groot, David de Boer, Stephanie Vellekoop, Daniel Arias, Kelly Grannetia, Maggi
EI-Elimi, Masja Keur, Bibi Paap, Denise Smakman,
Robin Martini, Patricia Prins, Serge v.d. Linden, Lisanne de Bie, Chantal Visser, Sara-Charlotte Peeters, Emma Huitzing, Maarten Biekman, Karlijn
Bluijs, Ellen Paap, Avi Ovadia, Kristel v.d. Lit.

B-diploma:
Jaimy Dijkema, Paulien Leegwater, Boy Visser, Erwin
van Wilpe, Nathalie Botschuijver, Joni Bais, Anoir
Krim, Nathan Aschoff, Charlotte van Tetterode, Patrick Zwemmer, Martine Botman, Robert Okken,
Nick Schuurman, Torn Schuurman, Naomi Boon.
Ouders hartelijk dank voor uw bezoek.
Opgave van de nieuwe cursus tel. 14678.

SONNEVELD SPORTING
AL 25 JAAR
Dr. C. A. Gerkesfraat 54 zwart:
Benedenwoning, tuin zuid, achterom. Ind.: entree, hal, toilet, woonk., 2
slaapk., eetkeuken, badk. met ligbad, toilet, wastafel.
Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

Stationsstraat 10a:
Bovenwoning nabij strand. Ind.: entree, hal, woonkamer (28 m2), 2 slaapk.,
moderne witte keuken, toilet, badk. met ligbad en wastafel, c.v.
Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.

Nassauplein 4:
Bovenwoning aan karakteristiek pleintje. Ind.: entree, hal, woonk. met open
haard, 2 slaapk. (vh 3), toilet/douche, moderne keuken met inbouwapp., balkon aan voor-en achterzijde.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

Burg. Engelbertsstraat 78:

Grote elektr trein of treinenverzamelmg, oud of def. gn
bezw. 02990-40354.
* Te koop gevraagd staande kapstok. Tel. 15416.
TE KOOP GEVR.' inboedelgoederen (klemgoed), boe<en, antiek/gr.moederst. sp.
nz Tel. 02507-12370.
* T k. gevraagd
kinderzwemvest en schommelrek.
Tel. 02507-17720

Hoekwoning met voor-en achtertuin, opp. 234 m2. Ind.: entree, hal, Lvormige woonk. met open haard, ruime keuken, toilet. 1e et.: 3 slaapk.,
badk. met douche en toilet. 2 et.: zolderkamer.
Vr.pr. ƒ259.000,- k.k.

Woningruil
Aang 2-kam.won., 3e etage,
Centrum Amsterdam, keuken, douche, toilet, geen balkon of tuin, huur ƒ 500 excl.
Gevr 2 of 3-kam.won. m
Zandvoort of Haarlem. Tel
020-248205.
Woningruil Aangeb A'damNrd, vlakbij C S. 5 gr.-kam ,
1 en 2 hg, eig opg., geen
bovenb. Huur ƒ 274,-. Gevr. 3kam won. Centr, 2'voort.
Tel 020-366697, na 17.00 uur.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop racefiets, merk
Peugeot, laag frame, kleur
bordeauxrood, ƒ 75. Tel
15808, na 18 uur.
* T.k. meisjesfiets ƒ75 Tel.
02507-15200.
Tk
meisjesfiets, 24",
groen, pr. f50. Tel 14494

Vaar/surfsport
T.k gevr. kruiser of speedboten. Tel.: 02990-37825.
MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar Tel 02995-2595

Nassauplein 16:

Gasthuisstraat 6:
Vrijst. woonh., tuin zuid/oost, bouwj. '78. Ind.: entree, hal, toilet, gr. woonk.
met open haard, open keuken, studeerk., berging. 1e et.: 2 gr. slaapk.,
badk., toilet, berging, vliering, c.v.
Vr.pr. ƒ298.000,- k.k.

Zandvoortselaan 8:
Tussenwoning geschikt voor verhuur, opp. 178 mz. Ind. souterrain: 2
slaapk., badk., garderoberuimte, berging. Beg.gr.: entree, hal, woonk., serre, zonneterras (zuid), keuken, toilet/douche, balkon. 1e et.: 4 slaapk. met
wastafel, balkon, c.v.
Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Kostverlorenstraat 24:
Halfvrijst. won. met ruime achtertuin (zuid), opp. 296 m2, 2 schuren, achterom. Ind.: entree, hal, toilet/douche, doorzonkamer (522) met open haard,
serre, keuken met inbouwapp. 1e et.: 4 slaapk. met wastafel, badk. met
douche, toilet, wastafel, c.v., kelder.
Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.

Frans Zwaanstraat 32:
Hoekwoning met garage, opp. 272 m2. Ind.: entree, hal, toilet, douche,
woonk., keuken. 1e et.: 3 slaapk., toilet. 2e et.: slaapk. douchekabine, c.v.
Vr.pr. ƒ 337.500,- k.k.

Fazantenstraat 15:
Vrijst. bungalow met fraaie tuin, ruime garage, opp. 585 m2. Ind.: entree, hal,
woonk. (32 m2) met open haard, werkkamer, 2 slaapk., keuken met inbouwapp., toilet, badk. met ligbad en wastafel, zolder bereikbaar via vlizotrap,
c.v.
Vr.pr. ƒ 475.000,- k.k.

Patrijzenstraat 44:
Vierkam. maisonnette op beg.gr. en 1e et. terras en balkon zuid. Ind.
beg.gr.: 1 ruime slaapk. met wastafel, bergk. 1e et.: entree, hal, woonk.,
keuken, 2 slaapk. met vaste kast, badk. met douche en toilet, serv.k. ƒ 410,p.m.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 59/13:
Vierkam.hoekapp. op 4e et. Ind.: entree, hal, toilet, woonk., 3 slaapk., badk.
met douche, keuken, balkon zuid/oost, serv.k. ƒ 375,-p.m., huurgarage beschikb. ƒ85,- p.m.
Vr.pr. ƒ155.000,- k.k.

De Ruyterstraat 40:
Modern driekam.app. op 1e et. Ind.: entree, hal, L-vormige woonk., 1
slaapk., luxe keuken met inbouwapp., toilet, badk. met douche en wastafel,
serv.k. ƒ279,- p.m.
Vr.pr. ƒ175.000,- k.k.

Passage 3/35:
Ruime driekam.app. op 7e et. Ind.: ruime hal, toilet, woonk., 2 slaapk., badk.
met ligbad en wastafel, keuken met inbouwapp., garage met dichte deur
(complex Burg. v. Fenemapl.), serv.k. /380,-p.m. Vr.pr. ƒ225.000,- k.k.

Trompstraat 17/8:

direct privé maar 50 ct/mm

Alle prijzen mcl. 6% BTW

"erica"

recies

Vrijst. woning, veel glas in lood ramen, omsloten achtertuin. Ind.: entree, hal,
gang, toilet, doorzonk. (30 m2) met open haard, kelderkast. 1e et.: 3 slaapk.
met wastafel, douche, c.v.
Vr.pr. ƒ209.000,- k.k.

Gay Direct Box * *
06-320 320 71

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
/ 10,88
ƒ12,08

14 juni

Te koop
gevraagd
diversen

Diverse clubs

3,63
3,63
3,63
4,83
6,04

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

Postcode

voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt
Grote Krocht 28.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Zandvoorts Nieuwsblad
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Dieren en

dierenNIET GRATIS
zijn:
benodigdheden
• alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
DENNIS PAPEGAAIEN
• woningruil
een begrip m Nederland. Bel
• personeel gevraagd/aangeboden
voor gratis mfoboek: 020• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden 665.7658. Inruil en fin. mog.
• commerciële Micro's

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

We hebben het voor elkaar
Wij zitten

Dak lek

SNOWWHITE

schoonmaak/glazenwasserij

Verloren en
gevonden

Rijles auto's
en motoren
T.k. ' .^j omst. Subaru Mini
Jumbo Super de Luxe '86,
goed onderh. Div. access.
Km st. 31000 APK gek.
ƒ7950,-. Tel. 02507-15274.

Diversen
AANGEBODEN HORECAPAPIEREN + MIDDENST Dipl.
m/z medewerking. Br. o. nr
798-77006 bur. v d blad.
Psycholoog-Hypnotherapeut
beh STRESS 020-826619.
X.Y.Z. B.V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800

3 (vh 4) kam.app. op 4e et., huurgarage beschikbaar. Ind.: entree, hal, ruime
woonk. met open haard, 2 slaapk., badk. met douche, toilet en wastafel,
luxe keuken met inb.app., kunststof kozijnen, c.v., serv.k. ƒ300,- p.m.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 10/4:
Onder architectuur verbouwd luxe 3 (vh4) kamerapp. op 2e et., riant uitz. op
zee. Ind.: entree, hal, gr. L-vormige woonk. met open haard, 2 slaapk., toilet,
badk. met ligbad, wastafel, luxe keuken met inbouwapp., c.v., garage,
serv.k. ƒ375,- p.m.
Vr.pr. ƒ350.000,- k.k.

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644
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Manfred 'de leerman' dreigt
uit dorpsbeeldte verdwijnen
ZANDVOORT - Hij is eigenlijk niet meer weg te denken
uit het centrum van Zandvoort, Manfred de 'leerman'.
Al achttien jaar is hij gedurende
het zpmerseizoen met zijn leertent
en zijn vier honden een vertrouwd
gezicht op het Raadhuisplem. Toch
zou dit wel eens het laatste seizoen
kunnen zijn, als Manfred niet snel
een oplossing vindt voor zijn opslagprobleem.
De uit Duitsland afkomstige 'leerman' zoekt op korte termijn een opslagruimte te huur of te koop m
Zandvoort, waar hij zijn lederen producten kan herbergen. Nu is zijn
kleine stal op het raadhuisplein tot
de nok toe gevuld met allerlei zelfgemaakte lederen artikelen.
Hierdoor heeft hij geen ruimte
Vendeliers, een harmonie-orkest en een Zandvoorts Mannenkoor, ingrediënten voor een zeer geslaagd Vendel- meer om het ambacht van leerbeconcertato.

Foto Berlott

jOjx;

werker nog uit te oefenen. Slechts
kleine klusjes doet hij op een klein
tafeltje naast zijn tent, maar ruimte
voor apparatuur als een naaimachine is er niet.
Zandvoorters die over een geschikte ruimte voor Manfred beschikken en zijn vertrouwde gezicht
voor het dorp willen bewaren, kunnen elke dag terecht op het Raadhuisplem. Overigens kampt de
vraagbaak voor Duitse toeristen met
nog een probleem. De gemeente is
van plan hem een verbod op te leggen voor het plaatsen van de grote
parasols om zijn artikelen te beschermen tegen regen en onaangename verrassingen uit de boom
naast hem. Hij is nog in onderhandeling met de gemeente, maar hoopt
dat deze terugkomt van dit voornemen, omdat hij 'dan ook de tent wel
kan sluiten', zoals hij het zelf uitdrukt.

Vendelconcertato enorm succes
ZANDVOORT - Goede wijn
behoeft geen krans. Deze uitdrukking doet zeker opgeld
voor wat betreft het Zandvoorts Mannenkoor.

ken. De zangprestaties van het koor ties van de Brabantse vendeliers een
zijn weer hoorbaar vooruit gegaan. alleszins aantrekkelijk schouw- en
Ook aan de presentatie is de nodige luister spel op.
aandacht beteed.

Vakkennis

Met het Vendelconcertato op het
Na een aanvankelijke terugloop in Badhuisplein doorbrak het koor een
het ledenbestand lijkt nu een perio- al jarenlange traditie. De Nederde van grote bloei te zijn aangebro- lands Hervormde Kerk, Voorheen
de plaats waar het jaarlijkse concert
werd gehouden, heeft plaats gemaakt voor een wat andere lokatie.
openlucht-concert op het BadZANDVOORT - Bij een inbraak in Het
een restaurant aan de Boulevard huisplein werd een eclatant succes.
Paulus Loot werd vorige week zaterVoorzitter Hans Paap van het
dag een geldbedrag van ongeveer 800 Zandvoorts
is uiterst
gulden buitgemaakt. Het geld werd tevreden, de Mannenkoor
nieuw gekozen formule
weggenomen uit twee niet-afgeslo- is bij het publiek
goed aangeslagen.
ten kassa's. Tevens werd een gok- "Het jaarlijkse concert
nokast opengebroken. De inbreker dig een ander gezicht",behoefde
zegt hij.
kwam het pand binnen door een ruit
van de toegangsdeur te vernielen.

Presentator Pieter Joustra kweet
zich ook nu weer uitstekend van zijn
taak. Met de nodige vakkennis lardeerde hij het geheel op onnavolgbare wijze.
Een scala van populaire composities, waaronder 'Die Leichte Cavalerie' van Frans von Suppe, 'Het Pelgrimskoor' van Richard Wagner, het
'Jagerskoor' van Von Weber en de
Zandvoortse potpouri, bracht het
enthousiaste publiek in opperste
vervoering.
B.S. Manfred komt bergruimte te kort.

Inbraak

Brandende
schuur
ZANDVOORT - Om een branden-

de schuur op het binnencircuit te
blussen moest de brandweer vorige
week vrijdagochtend in actie komen.
De schuur was in verband met sloopwerkzaamheden in brand gestoken,
maar dit was enigszins uit de hand
gelopen. De aannemer bleek de
brand op eigen initiatief te hebben
aangestoken.

Auto terug
ZANDVOORT - Een op 3 juni in
Zandvoort gestolen Duitse auto is
vorige week in Amsterdam teruggevonden. De auto was ontdaan van
zijn vier wielen en tevens waren de
kentekenplaten van de auto verwijderd.

Vendeliers

Voorafgaande aan het concert gaven de vendeliers van het eeuwenoude St. Servatiusgilde uit het Brabantse Lieshout een vendeldemonstratie voor het raadhuis. Het gilde
en de befaamde uit 1876 daterende
Harmonie St. Cecilia waren op uitnodiging van de Zandvoortse vocalisten naar de badplaats gekomen,
om aan het optreden enige luister bij
te zetten. Bewoners en gasten uit
Zandvoort genoten zichtbaar van
deze uitzonderlijke manifestatie.
Het summum op deze middag
werd gevormd door het vierdelig Vedel-concertato van Preek Schrorer.
Deze compositie voor koor en harmonie, bewerkt door Dico van Putten, leverde door de begeleidende ac-

Dienstencentrum normaal geopend
ZANDVOORT - Het Dienstencentrum Zandvoort is
weer vier dagen per week geopend. Afgelopen maand is er
een tijdelijke kracht aangesteld.
Sommige ouderen gaan er nog
vanuit dat het Dienstencentrum aan
de Koninginneweg erg beperkt 'bemand' is, in verband met de langdurige ziekte van coördinator Frits van
Veen.
Hij is echter vrijwel definitief weg
bij het Dienstencentrum. Zijn taak
is sinds vorige maand overgenomen
door Nathalie Lindeboom, een tijdelijk aangestelde kracht. Zij is aanwe-

zig op dinsdag en donderdag tussen
09.15 en 15.15 uur, en op woensdag
en vrijdag van 09.15 tot 13.15 uur.

Foto Bram Stipen

te komen, dan kan men altijd telefonisch een afspraak maken.
Het adres is Koninginneweg l, het
telefoonnummer 19393.

Kinderdisco

002 endoor
de badplaats Hoor

Elke dinsdag- en donderdagmiddag is er spreekuur van 13.30 tot
ZANDVOORT - Zaterdag is
15.00 uur. Men kan dan terecht met
vragen over de diverse projecten, zo- het zover, de kinderafdeling
als Tafeltje Dekje, de Belbus en Banaan van 't Stekkie aan de
Alarmering.
Celsiusstraat houdt dan weer,
Maar ook voor advies en bemidde- (evenals op 30 juni) een kinderImg in allerlei zaken, zoals het aan- disco.
vragen van gezinszorg of het zich
Deze disco, voor kinderen tot 13
opgeven voor opname in een bejaarjaar, begint 's avonds om 7 uur en
denoord.
duurt tot 9 uur. De toegangsprijs is
Wanneer het spreekuur niet een gulden, het lidmaatschap is verschikt, of men is niet in de gelegen- plicht.
Voor méér inlichtingen: tel. 17113.
heid om naar het Dienstencentrum
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De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks m het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Treurig
Onvoorstelbaar wat sommige
mensen anderen soms kunnen
aandoen. Deze week werd ik benaderd door een vrouw die mij een
nogal triest verhaal vertelde. De
vrouw in kwestie heeft een tijdje
geleden een tweedehands auto gekregen om haar slecht ter been
zijnde moeder te vervoeren Zij
moet rond zien te komen van een
uitkering uit de bijstandswet
(geen vetpot dus). Zoals gewoonlijk had zij het vervoermiddel voor
haar flat in de Lorenzstraat geparkeerd. Wie schetst haar schrik en
verontwaardiging toen zij ontdekte dat vandalen van zes-hoog een
fiets naar beneden hadden gegooid, uitgerekend op haar auto.
De schade was enorm. Volgens
de garagehouder bedragen de reparatiekosten meer dan 1500 gulden. Naast een gebroken ruit is
ook het dak zwaar beschadigd.
Geld voor deze reparatie heeft zij
met, zodat alleen de ruit vervangen kan worden. Door deze fmanciele aderlating is het vakantiegeld, dat zij voor haar en haar kind
gespaard heeft, volledig opgesoupeerd. Aangezien de auto WA is
verzekerd, wordt de schade niet
vergoed.Volgens de politie is de
dader niet op te sporen, zodat de
schade ook met op deze onverlaat
verhaald kan worden. Het is toch
in en m triest om te moeten constateren dat men blijkbaar maling
heeft aan het verdriet van een ander. De auto van deze vrouw is
geen op zichzelf staand geval. Het
gebeurt steeds vaker dat eigendommen van anderen in deze badplaats door vaak brooddronken
jongeren moedwillig worden vernield. De politie staat machteloos.
Met de huidige bezetting is het
ondoenlijk om deze uitwassen te
voorkomen. Met het seizoen voor
de deur vrees ik het ergste.

Champagne
De 'overwinning' van het circuit
en de gemeente Zandvoort op gedeputeerde staten (door de Raad
van State teruggefloten vanwege
o.a. de geluideis van 65 dBa voor
Grand Prix races) heeft deze week
m het raadhuis voor een aardige
verrassing gezorgd. Tijdens de
vergadering van de commissie Pu-

blieke Werken had raadslid Jan
Jongsma van GBZ om dit feit te
vieren voor een fles champagne
gezorgd. Met deze daad wilde
Jongsma aantonen hoe blij hij was
met deze uitslag. "Het voortbestaan van de racebaan is hiermee
veiliggesteld", meende de politicus. Het is waarschijnlijk dat ook
de Grand Prix weer terugkomt in
Zandvoort. Aan wethouder en tevens loco-burgemeester van Cas
pel en aan de bemoeienissen van
Jongsma zelf is het te danken dat
dit belangrijke visitekaartje voor
wat de toekomst betreft voor
Zandvoort behouden blijft. Bode
Theo van Koningsbruggen mocht
als gelegenheidskelner de glazen
volschenken, waarna hij met zwierige hand alle aanwezigen, inculusief de persmensen voorzag van
dit kostelijke nat. De gezamelijke
toost was welgemeend.

Voetbalgekte
Op de voorpagina is al een en
ander genoemd van de voetbalgekte. Wat te zeggen van AH, daar
verkoopt men 'WK-luchtverfrifaser'. En café's en restaurants hebben ten behoeve van hun omzet onder het mom van extra sevice-verlening - grootbeeld TV-schermen geplaatst waarop de wedstrijden te volgen zijn. Er worden zelfs
al oranje cocktails en long-drinks
geserveerd. Buttons, vlaggen en
T-shirts in allerlei afmetingen
worden overal in het dorp te koop
aangeboden. Het oranje voert
daarbij duidelijk de boventoon.
Het meest kostelijke vond ik
echter de mededeling van enkele
voetbalfanaten die afgelopen dinsdag, voor de wedstrijd Nederland-Egypte, vertelden dat alle familieleden zich mentaal op de aankomende wedstrijden hadden voorbereid. Niet alleen de huiskamer
was versierd, ook zijzelf hadden
zich m een oranje uitmonstermg
gestoken. Zelfs de oranje slip bij
moeder de vrouw ontbrak daarbij
met. Mocht Nederland de finale
halen dan verhuis ik voor die penode naar andere oorden. Ik ben
bang dat het mij anders teveel
wordt.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende
week.
BRAM STIJNEN

VADERDAG - KADOTIPS VAN
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SPAR, vriendelijk, vers en toch
voordelig

PROVINCIE

Ons faxnr. 19694

Noor<y-£Do//ond

Inspirerende winkels
vol drankjes

BEKENDMAKING

Om de smaak van Italif te pakken
te krijgen volstaat een bezoek aan
Impodra. Daar vindt u de 5 sfeerrijke Italiaanse sterren. Bij elke fles
Martini, Sambuca, Campari,
Amaretto di Saronno en Vecchia
krijgt u het leuke spandoekje met
onderzetters.

Informatie-avonden provinciale waterplannen
In april l 990 hebben gedeputeerde staten het ontwerpprovinciaal waterhuishoudingsplan en het ontwerp-deelnota
water vastgesteld Het waterhuishoudingsplan legt voor de
komende vier |aar het waterhuishoudkundige beleid in de
provincie in hoofdlijnen vast Het vormt het uitgangspunt voor
de instanties (zoals waterschappen en gemeenten) die zich m de
dagelijkse praktijk met het waterbeheer bezig houden
De deelnota water is een uitwerking van de m 1986 vastgestelde Beleidsnota Natuur en Landschap voor het aspect
water De deelnota vormt m landschappel |k en ecologisch
opzicht een aanvulling op het waterhuishoudingsplan

Canadian Club
Whisky 0,70 liter
Harveys Sherry
Medium / Dry / Man/nnilla

Aalborg
Ak\ ,-n it export 0,70 liter
Cockburns
Port Rubx /Tawny/White

Uw reacties
Het ontwerp-waterhuishoudingsplan en het ontwerp-deelnota
water liggen van 23 mei tot 23 |uh ter inzage in alle gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Noord-Holland
De provinciale plannen zullen worden toegelicht op een tweetal
bijeenkomsten en wel op
25 juni Provinciehuis, Dreef 3. Haarlem,
28 juni De Vest. Canadaplein 2, Alkmaar
Beide bijeenkomsten beginnen om 20 00 uur

26,95

Meer informatie
De plannen zi|n tegen kostprijs verkrijgbaar bij het magazijn van
de Centrale Bestuursdienst, tel 023- l 44426/I44226 Gratis
samenvattingen van het waterhuishoudingsplan en de deelnota
water zijn op te vragen bi| bureau voorlichting,
tel 023-144283 Ook voor nadere informatie over de
bijeenkomsten kunt U hier terecht

kilo

500 gram

8,45

7,

13,95

-,o /ie
18,45

Hooghoudt Korenwijn

^^
19,95
26,95
-innr
19,95

Ook kunt u Italiaans miljonair
worden bij aankoop van Italiaanse
wijnen. Vraag naar het wedstrijdformulier.
Lambrusco
3,95
Rossii / Dianco 0,7S liter
Pignatello
7,95
O 7S liter
Barolo Neirano Riserva
11,95
liyslilor
Vcrdicchio Castelli di Jesi
0,7S l.ter
8,45
Dommelsch
16,55
Km l .124X30 L l
Buckler
20,95
Krat a 2 4 x 3 0 cl

De gedeputeerde voor waterkwaliteit en natuur en landschap,
dhr W T van Gelder, en de gedeputeerde voor waterstaat en
land-en tuinbouw, dhr J Achterstraat, zullen een inleiding over
beide plannen houden Daarna is er gelegenheid voor het stellen
van vragen

KIPFILET

19,95

Pi0™)0
Jonge Jenev er l ,0 liter
William Lawson
VVhiskv 0,70 liter
Ricard
0,70 liter
Malibu
0,70 liur

VARKENSROLLADE

Deze aanbiedingen zijn tot en met zaterdag geldig

Celsiusstraat 192
99

DE SUNSHOP

99

Hét adres voor al uw buiten- en
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu.
jalouzieën, markiezen, zonneschermen.

Geldig van 14 juni tot en met 27 juni 1990

Tel. O25O7-14443

Zandvoort Kerkstraat l 2a

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GEVRAAGD
VAKANTIEKRACHTEN
M/V
)

<V j i.

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN

„ HALEN.
EEN BEIALEN.

TIJDELIJK AANBOD
TOT 3O JUNI.

U leest liet goecl. Peugeot heeft tijdelijk een
formidabel aanbod. Wat is het geval? Wanneer
u tussen nu en 30 juni aanstaande een nieuwe
Peugeot 205 of 309 personenauto modeljaar '90
koopt én registieert ontvangt u \\aardecoupons
voor t\\ee Peugcot-fietsen.
Bij de Peugeot-rij\Mc]handcl."iar kunt u de
coupons met 'n %\ aarde van 700 gulden per stuk
inclusief BTW inwisselen \oor Peugeot-Beteen
naar keuxe (een racefiets, mountain hike of een
heren- of damesfiets).
De fietsen zijn \ a n hetzelfde merk als de
auto's, wat betekent dat ^eghgging, comfort,
stuurgemak en duur/aamheid \an hoog niveau
zijn. Alleen \oorde acceleratie moet u /.elf /orgen.

OF: 14OO GULDEN

ACCESSOIRES NAAR KEUZE
CADEAU.
De totale waarde \ a n de coupons bedraagt
dus 1400 gulden. En dat is ook het bedrag dat \\ e als

uitgangspunt nemen als u geen fietsen wilt. In dat
geval kunt u rekenen op accessoires (en montagekosten) naar eigen keuze tot een totaalbedrag van
1400 gulden.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een /.onnedak, trekhaak, ruitcwisscr achter, imperiaal, radio,
of 'n combinatie daarvan.

OF: NU HALEN,
IN 1991 PAS BETALEN.

Mocht u van de aanbiedingen geen gebruik
willen maken, dan kunt u ook kiezen voor 'n fantastisch financicringsaanbod. En wel in de vorm
van 'n uitgestelde betaling tot 'n maximum van
10.000 gulden. Oftewel: nu halen, in 1991 pas
betalen. Wij vertellen u graag welke voordelen dit
voor u oplevert.
Tot slot, van welk aanbod u ook gebruik
maakt, 't grootste voordeel is dat u straks Peugeot
njdt. En of 't nu de 205 of de 309 wordt, u kunt
rekenen op'n zuinige, stille, comfortabele en sterke
auto. Kom snel langs clan informeren wij u uitgebrcid over de voorwaarden van de drie mogelijkhcdcn. U bent van harte welkom.
Dl /L AAMlILUIXiLS UI 11)1 N Al LLLN HIJ I'AIUILUI IEKL VLKK.OOP
1'IIOMOIIOMIE \CULMUI1LILIN 7I|N UITGI SLO1LN MOCHT U GLEN
C,l imiltKWim N \IAkLN\AN DL/1 AAMIHUINGIN DAN IILLFTU WETTELIJK
KI UI! UI' 50% -VAN Dl \\ \ARDI VAN 1)1 COUI'ONS (700 GULDLN)
l'UII/INISCl 111 U IM\U AIIIVIU1NGSKOSIEN DL ACTIL GEI ITT TO1
JOJUMIOI /OLANttlll UlOIWAADSIRI kl WIJ^IGINGI N VOOH11I I1OUDLN

Brengt je in beweging.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WFG.

De vakanties staan binnenkort weer voor
de deur. Lekker doen waar je zin in hebt.
Misschien zoek je wel een bijbaantje.
Wat wordt het voor jou dit jaar.
Bollen pellen of vakken vullen bij de
supermarkt. Een hele lange weck achter
elkaar of alleen de zaterdagen.
Waarom kies je niet voor ccn heel
praktische oplossing. Elke dag ccn uurtje
om wat bij te verdienen. En de rest van
de dag vrij zijn. Vakantiebczorgcr is naar
verhouding de best betaalde bijbaan!
En je hebt nog een gratis krant ook.
Wel direct de bon opsturen, want laat
niemand je voor zijn.

Je eerste verdienste is er al:
een fraaie verrassing. Die krijg je direct
thuisgestuurd, tegelijk met de bevestiging
van de aanmelding. Zorg datje hoog op de
lijst genoteerd staat, zodat je eerder in aanmcrking komt.
Geef duidelijk je naam, leeftijd en
periodes waarin je wilt bezorgen, aan.
De bon kan zonder postzegel verstuurd
worden. Behandeling in volgorde van binncnkomst.
Prettige vakantie alvast.

Wat verwachten we van je
- Je moet absoluut op tijd
kunnen komen,
- de kranten correct bij de juiste
adressen bezorgen
- en tenminste 15 jaar oud zijn.

Gratis verrassing
Wanneer je de bon invult
wordt je naam genoteerd en ontvang je
een bevestiging van de aanmelding.
Zodra er een wijk vrij is, kloppen
we bij je aan. Je krijgt dan de
instructies en beginnen maar!

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie is uitgeefster van drie
grote kwaliteitskranten en een aantal
weekbladen.
In de bezorging van de bladen wil Perscombmatie koploper zijn.
Stipte en correcte bezorging staat voor°PEn daarbij hoort een prima beloning.

//^PAROOL J«V«IULMnt Trouw

BEZORGERSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.
Dit jaar kies ik voor een leuke vakantie
met een prima bijverdienste en veel
vrije tijd.
WM1
Mijn naam.
Adres
Poste/Plaats.
Leertijd
M/V
Telefoon
Beschikbaar voor middagbezorging
in juni/juli/aug/sept
Van
tot
Ik ontvang een bevestiging van de
aanmelding en een fraaie verrassing.
De bon - ir. een open envelop - inzenden naar
Perscombinatie Antwoordnummer 2403
1000 PA Amsterdam (Geen postzegel nodig)

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

Wandelend recreëren is geen
moeilijke opgave in Nederland.
Je zoekt een mooi bos- of heidegebied op en je komt zelfs bordjes tegen, met routes van 3, 5 of
10 kilometer, die je een mooie
weg wijzen. Wie echter een
hele dag of zelfs dagen lopend
van natuur en landschap wil
genieten, heeft het niet makkelijk. De kans is groot dat je
uren verveeld in een onaant rekkelijke omgeving doolt.
Daar is wat aan gedaan, de
Stichting Lange-Afstand-Wandelpaden heeft 28 routes ontwikkeld voor de reizende wandelaar. De totale lengte is ongeveer 3600 kilometer. De liefheblier kan vooruit.
Nederland is een land bij uitstek
om te leren kennen vanaf de fiets.
Maar als je meer tijd hebt en nog
gedetailleerder het kleine, platte
land wil ontdekken, is de benenwagen het beste vervoermiddel. De
Stichting Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW) maakt doorgaande routes voor de zelfstandige sportieveling die één of meerdere dagen uittrekt voor een stevige voettocht. Met
een geïllustreerde gids en kaart in de
hand en de bewegwijzering in het
vizier, kan een doordacht traject
worden gevolgd. Je komt over kades,
dijken, maai- en schouwpaden, kerkepaden en andere onofficiële weggetjes die je uit jezelf nooit zou vinden.
De Stiching LAW bestaat tien jaar
en had vanaf de start meteen al een
publiek. Nu maken 50.000 mensen
gebruik van de routes en worden er
jaarlijks 15.000 gidsen verkocht. Het
bekendste traject is het Pieterpad
dat het land van Pieterburen in Groningen tot aan de Sint Pietersberg in
Limburg doorkruist.
„Van oudsher is er in Duitsland en
de Alpen een traditie op het gebied
van wandelrecreatie door de bergen", zegt Henk Dikker Hupkes,
coördinator van de stichting. „In
ons platte landschap en in cultuur
gebrachte land, denk je minder
gauw aan wandelen. Maar er is wel
behoefte aan. De roep om wandelpaden in Nederland kwam van mensen
die er in het buitenland kennis mee
hadden gemaakt. Met de toename
van vrije tijd en de komst van tweede, derde en vierde vakanties, wilde
men dergelijke lange routes ook in
Nederland hebben."

Detail
Hoewel sommigen al pijn in hun
benen zullen voelen bij het denken
aan een paar kilometer lopen, is het
een sportieve vorm van recreatie en
voor iedereen te doen. Speciale conditie is niet nodig, want het tempo en
de duur zijn zelf te bepalen. Sommige LAW-betreders lopen uit een
soort meditatie. Anderen vinden het
sportieve element belangrijker.
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Wandelend ontdek je 't land pas goed'
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„Het is1 zo uniek als je ergens loopt waar alleen jij kunt komen." Hier de dijk bij het Friese Zurich

Henk Dikker Hupkes mengt het te koppelen. Dan moet je met overlaatste met de toeristische kant van heden overleggen om gebruik te
zijn hobby. „Ik vind het aardig om kunnen maken van een pad door een
Nederland te leren kennen en dat natuurgebied. Je moet je realiseren
kan juist door te voet te gaan. Bij dat er altijd plannen zijn. Nederland
vier kilometer per uur zie je alles tot is gemiddeld een paar keer omgein detail. De gevelversiering van hui- gooid en steeds opnieuw aangezen. Je ziet de bedrijfsvoering op het harkt. Dan is het Staatsbosbeheer
platte land. Je leert een dialect ken- dat zijn beleidsplannen wijzigt, dan
nen als je een uitsmijter eet in het worden onverharde wegen geasfalcafé. Wandelaars zeggen wel eens teerd, dan blijkt een onbewaakte
dat ze de Achterhoek of Groningen spoorwegovergang opgedoekt te
dachten te kennen. Maar na een dag- zijn. Het kan voor een wandelaar de
wandeling bleek
er veel meer te
koop te zijn dan
wat in die toeristische
gidsen
staat."
Het
maken
van een lange-afstand-wandelroute vergt jaren. Vrijwilligers
doen kaart- en
veldstudies om
via de prettigste
De Vecht is mooi. Niet voor niks
paden de mooi- hebben de vele plezierschippers de
ste plekjes aan te waterweg hierheen
gevonden.
doen. „Je hebt Vroeger was deze rivier pok mooi,
op een gegeven maar destijds werd er niet recreamoment allerlei
schakeltjes, het tief gevaren met de trekschuit.
is dan de kunst Voordat het Amsterdam-Rij nkaom ze aan elkaar naal werd gegraven, was de kron-

Foto Con Monnich

dag verpesten als hij opeens voor geven moment. Het gebrek aan veeen dicht hek staat."
ring eist zeer veel van je lichaam,
iedere stap moet je zelf opvangen.
Het beste is over zand of gras te
Millimeter
lopen, die millimeter vering heb je
Een fietser vindt het niet erg als er beslist nodig als loper."
tien kilometer hetzelfde paadje geVerder moet de wandelaar zo nu
volgd moet worden, maar een voet- en dan de mogelijkheid hebben er
ganger heeft meer afwisseling nodig. even tussen uit te knijpen. Daarom
„Het perspectief moet wijzigen. staat op de plattegrond duidelijk
Steeds hetzelfde uitzicht is dodelijk. aangegeven waar zich een café of
Ook is de ondergrond van belang. restaurant bevindt. „Een café is niet
Verharde wegen irriteren op een ge- onbelangrijk voor wandelaars", zegt

Alfa Romeo rijdt met
klassiekers Europa rond
Alfa Eomeo bestaat tachtig jaar. Dat viert het
automerk met een spectaculaire tocht van tachtig automobielen langs alle twaalf hoofdsteden
van de EEG-landen.
De deelnemende auto's zijn zo gekozen dat ze een
goed overzicht geven van de Alfa Romeo historie. De
klassiekers worden geleverd door clubs en twintig
exemplaren komen uit het fabrieksmuseum van Alfa.
De bestuurders hebben een tocht van negenduizend
kilometer voor de boeg, die 23 juni in Athene begint en
een maand later in Lissabon eindigt.
In het weekeinde van 7 en 8 juli doet de stoet Amsterdam aan. Zaterdagmiddag arriveren de Alfa's om 17 uur
op het parkeerterrein van het RAI-congrescentrum.
Zondag vertrekt de karavaan weer om 12 uur richting
Gent. Onder de deelnemers zijn acht Nederlandse equipes. De selectie van deze 'Euro Trophaeum' is nooit
eerder vertoond en dus dé gelegenheid voor de liefhebbers om de zeldzame auto's te zien en te horen ronken.

Rentree Chrysler is succes

o De Voyager 3.0i V6 Limited van Chrysler

Chrysler brengt in- Nederland vijftig stuks van het
type Voyager 3.0i V6 Limited op de markt. Het is een
speciale gelimiteerde uitvoering van de meest verkochte Chrysler. Na afwezigheid van tien jaar maakte Chrystwee jaar geleden zijn rentree in Nederland, die een
succes wordt genoemd.
Het nieuwe type is gebaseerd op de Voyager LE uitvoering die bedoeld is voor de verwende automobilist:
elektrisch verstelbare stoel, speed control, kompas enzovoorts. De gelimiteerde uitvoering beschikt over ledefen stoelbekleding, hoogpolig velóurstapijt en een airconditioning. De dertig dealers hebben in totaal vijftig
exemplaren te vergeven a ƒ72.995,- inclusief BTW.

De smalle weg vlak langs de Vecht heet
het Zandpad maar is geasfalteerd. Zonder teer en grind zou de namiddeleeuwse
sfeer helemaal intact zijn.- Het uitzicht is
sterk wisselend en dus steeds boeiend.
Bij elk kasteel is het dicht begroeid. Bij
de oude boerderijen reikt het landschapsgezicht ver, maar is verre van saai.
De kleinere arbeidershuisjes, zo hier en
daar staat er een rijtje, passen leuk in het
beeld. De woonbootbewoners hebben
hun erfje vaak met een dichtbegroeide
haag afgeschermd, zodat het zwak golvende water soms even uit het zicht is
verdwenen. Veel tuinen zijn met zorg
aangelegd en onderhouden.
Gelukkig zijn er mensen die, om wat
voor reden dan ook, absoluut niet ingrijpen in de vegetatie. Het gevolg is wildgroei en dat komt de gevarieerdheid van
de Vechtstreek alleen maar ten goede. Op
het stuk waar het Zandpad alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer steken de kippen wat roekelozer de weg
over. Vreemd is dat juist aan deze zijde
een benzinepomp is gelegen.
De twee- of driehonderd jaar oude paleishuizen worden nog steeds bewoond.
De huidige kasteelheren kunnen echter
niet altijd de kustbare pracht en praal tot
in detail onderhouden. Sommige van
deze gegoede burgers kunnen er alleen
blijven wonen als ze hun huis op gezette
tijden openstellen. Een streekbewoner
zegt: „Je kan precies zien waarvoor de
jonkheren van tegenwoordig subsidie
krijgen; dan komt er een aannemersbe-

drijf. Voor de overige werkzaamheden
verschijnen er altijd zwartwerkende
AOW'ers." In Mijnden, een kilometer
voor Loenen aan de Vecht, is een schilderachtig sluisje met ophaalbrug. Hier
stroomt de Drecht de Vecht binnen, de
enige waterwegverbinding met de
Loosdrechtse Plassen. De zeezeilers
die op de plassen
worden vervaardigd, moeten hier «•«•«•1
scheefgetrokken
doorheen worden gesluisd. Het is allemaal wat krapjes, dus mooi.
Een stukje verder wordt de landschappelijke rust even verstoord door de drukke autoweg naar de Loosdrechtse Plassen. De brugwachter werkt er al jaren.
„'s Zomers of op feestdagen is het hier

Foto's Gernt Hols

een gekkenhuis. Het wordt ieder jaar erger", verzucht hij. Volgens hem ondergaan de schippers op de pleziervaartuigen een mentaliteitsverandering. „Het
zijn geen echte schippers meer. Het asociaal gedrag op het water neemt toe. Ze

toeristen, in de winter hebben ze het rijk
alleen. De brugwachter zelf vaart liever
niet meer op zijn vrije dag als het zo druk
is en de boten hem aan bak- en stuurboord luidruchtig passeren.
Glunderen doet hij weer als hij vertelt
over zijn woning. „Ik woon aan de ene
kant in het water en aan de andere kant
zit ik meteen in het bos. Wat wil je nog
meer? Ik vind de Veluwe mooi, maar ik
ben blij als ik hier het water weer zie." Op
de brug heeft hij een favoriet plekje.
Naast het hok waarin de hydraulische
brug wordt bediend, staat hij vaak aan de
reling te mijmeren. „Moet je hier eens
gaan staan," wijst hij, ,;dit is het mooiste
plekje van Nederland. Als ik moe ben, ga
ik vaak staan kijken. Moet je zien wat een
uitzicht." Aan de oever liggen allerlei
bootjes afgemeerd, rechts rust een theekoepel tj e aan het water en in de verte
doemt Loenen op met zijn scheve kerktoren.
Het antieke ophaalbruggetje van
Loenen is, net als
dat in de Brugstraat in Breukelen, in trek bij de
•«^^•^•••""""""^ toerist met camera. De brugwachter
moet er de slagbomen nog met de hand
bedienen. Het tandwielmechanisme dat
de brug omhoog trekt, is geautomatiseerd. Aan de oostzijde van de Vecht,
richting Vreeland, liggen Tuinen van Terra Nova. Een stukje ongerept natuur
waar tijdens de fietstocht beslist af gestapt moet worden voor een rustgevende
wandeling (zie kader).
In Vreeland is het gebied langs de
Vecht even zijn betovering kwijt. Hier
valt op dat er nu anders gebouwd wordt,
met een grijze steen. De vorm van de
nieuwbouwwoningen is identiek en fantasieloos. Er komen opslagplaatsen
langs de natuurlijke rivier in zicht. Boeren hebben hier opeens toestemming gekregen om immense, waarschijnlijk
functionele, stallen te bouwen. Ik kan me
nu voorstellen dat er in het 'regelige' Nederland instanties ijveren voor een samenhangend monumentaal landschap
en nieuwe bouwplannen aan esthetische
.normen toetsen. Die muggezifterij levert
prachtige stukken landschap op, waar
het karakteristieke uitzicht ook belangrijk wordt gevonden.

Brugwachter: 'Asociaal gedrag
op het water neemt sterk toe'
varen hier veel te hard. Ze zitten als
kroegbazen achter hun roer. De krat bier
onder handbereik."
Er bestaan voor de Vechtbewoners
twee seizoenen die als dag en nacht van
elkaar verschillen. Tijdens de zomermaanden wordt het gebied gedeeld met

Foto Terra Nova

Het
landgoed
Terra Nova is voor
de natuurliefhebber een paradijsje.
De buitenplaats
tussen Loenen aan
de Vecht en Vreeland, liggend aan de Loenderveense
Plas, is in 1910 ontstaan toen een Amsterdamse koopman de grond kocht. Hij
was rijk aan geld en fantasie. Op het kale
moerasgebied wilde hij een complex
van gevarieerde tuinen aanleggen. Er
was weinig vaste grond, maar dat veranderde toen hij met tevredenheid het
Amsterdamse huisvuil liet storten. Het
is nu een beschermd natuurgebied van
ndm vijftig hectare groot, waarvan de
helft uit plassen en vijvers bestaat. Er
broedt een keur aan zeldzame vogels en
de vegetatie is bijzonder. De beelden,
bruggetjes en prieeltjes maken het tot

Met de tuinslang in de hand de
tuin besproeien heeft geen zin. Als
de bloemen en planten in wat drogere tijden vocht nodig hebben,
zetten de dagelijkse korte sproeibeurten voor* het avondeten geen
zoden aan de dijk. Het beste, zo
zegt de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven,
kan men de tuin na zonsondergang water geven, gedurende minstens twee uur. In het algemeen
geldt: niet vaker dan één keer per
week.
Een dagelijkse douche maakt de
bloemen, planten en het gras lui.
De wortels gaan dan niet meer
diep in de grond op zoek naar hun
broodnodige water. Als de 'verwende' tuin het vervolgens een
tijdje zonder sproeibeurt moet
stellen, zal de vegetatie ook eerder
de hoofd laten hangen.

Snel koken met licht

Het voordeel van koken op gas is
de snelle regelbaarheid van de
warmte. Dit pluspunt is nu ook
terug te vinden bij een elektrische
kookplaat van Atag, de Halotherm. Felle halogeenlampen zorgen ervoor dat de opwarmperiode
kort is. Elke keramische kookplaat is-voorzien van twee halogeensnelkookzônes. De plaats is
zo gekozen dat ook twee grote pannen naast elkaar kunnen staan. De
glasplaat is diepzwart van kleur en
slijtvast. Het onderhoud is geen
zware klus, omdat alles op dezelfde hoogte ligt. Mocht er wat overkoken, kunnen de restjes nooit
achterblijven in de hoekjes. Info:
Atag, telefoon: 08356 - 87911.

kelende Vecht dé enige watervertainding tussen Utrecht en Amsterdam. De straatweg die aan de westelijke zijde parallel loopt aan de
rivier, vormde in de tijd van Napolepn een onderdeel van het belangrijke traject Amsterdam - Parijs.
Tegenwoordig rijdt vooral het
plaatselijke en toeristische wegverkeer langs de Vecht. De route aan
de oostzijde is stiller dan die aan de
overkant. De fiets is hier het geëigende vervoermiddel. Ferdinand
Rusch doet verslag van een dagje
zwerven langs de (Utrechtse)
Vecht.

De Gouden Eeuw leverde Amsterdamse kooplieden flink geld op. Ze zochten
naar een mooie streek waar ze hun imposante buitenhuizen konden laten verrijzen. Ze staan er nog en die kastelen zijn
het die de Vecht zo karakteristiek maken. Bij bijna ieder zichzelf respecterende buitenplaats vind je een klein achthoekig prieeltje aan het water. De vrouwen
verpoosden er vroeger met hun handwerkje (of minnaar). In het koepeltje
werden liters thee gedronken. Het toen
nog kostbare vocht scheen een opwekkende werking te hebben.
Het eerste theekoepeltje, vanaf Breukelen stroomafwaarts, wekt een teleurstellinkje op. Zo mooi en statig is het niet.
Dit koepeltje staat niet aan het water,
maar vlak langs de weg. Het bijbehorende kasteel heeft iets nepperigs. Hier moet
een man gewoond hebben die ook aan de .
trend mee wilde doen, maar net niet genoeg duiten had om er de juiste finishing
touch aan te geven. Het gebouw is groot,
daar niet van, je zou van gekkigheid niet
weten wat je met al die kamers aan moet.
Maar het is wat te gewoontjes voor een
kasteel, te goedkoop, niet elegant. Hier
wordt het verschil duidelijk met de echte
grote statige herenhuizen die langs de
Vecht in overvloed te bewonderen zijn.

Twee uur sproeien

Het adres van de Stichting LaiiKe-AfslandYVandelpaclen is Postbus -183, 3430 AK in
NieuwcRein, telefoon: (13402 - 47073. Hier is
informatie te verkrijgen over de routes en de
gidsen, alsmede een overzichtskaart van alle
trajecten. De gidsen zijn ook te krijgen bij
drie speciale winkels in Amsterdam: I'ied-aterre, Jacob van Wijngaarden en A la Carte.
De NS heeft dagtochten opgenomen in de
gids 'Er op uit'. Daarin staan vier gemarkeerde wandelroutes van station tot station, gemaukt in samenwerking met de LAW.

De Vecht kronkelt kalm
door boeiend landschap

De Vecht, „het mooiste plekje van Nederland"

Twee Nederlandse inschrijvingen, rechts Alfa 6C
2300 Spider Mille Miglia uit 1938 en links de Alfa 6C 2500
Villa d'Este uit 1951

Dikker Hupk'es uit ervaring.
Een extra kick geeft het als je loopt
te wandelen over een smal weggetje
dat verboden is voor onbevoegden.
Een bordje van de LAW met de tekst
'Gedraag u als gast', herinnert de
wandelaar er aan dat voor hem een
uitzondering is gemaakt. „Het is zo
uniek als je ergens loopt waar alleen
jij kunt komen. Bij het Lauwersmeer is zo'n buitendijksgebied waardoor een halve meter hoge wal van
acht kilometer ligt. Dat is een onderhoudsweggetje van het waterschap.
Fantastisch om daar te zijn."
Zo zijn er verder de traditionele
kerkepaden, groene dijken en molenaarspaden. Ook maakt de LAW
dankbaar gebruik van de tiendwegen, typische landbouwdoorgangen
tussen weilanden, die vaak door hun
ecologische waarde in stand worden
gehouden.
Het is onmogelijk om een route
uit te stippelen waarop je je ieder
uur constant loopt te verbazen.
Soms moet er een stukje over een Bweg of fietspad worden afgelegd.
„Het is niet erg als je eens een uurtje
moet lopen om een afstand te overbruggen. Dan is er de sportieve genoegdoening."
De trajecten zijn gemaakt om met
tent en al te voet af te reizen, maar je
kunt natuurlijk overal 'opstappen'
en ophouden. Vaak leggen de zondagswandelaars een bepaalde route
wel helemaal af, maar op verschillende dagen in eenjaar. Dikker Hupkes doet een pad bij voorkeur aan
een stuk. „Het is een heel andere
ervaring als je overnacht in het gebied. Het is leuk om 's avonds naar
het dorpscafé te gaan en 's ochtends,
voor je de wandeling hervat, bij de
plaatselijke bakker brood te kopen.
Dan leer je zo'n gebied pas echt goed
kennen."
PERDINAND RUSCH

een
wonderlijk
landschap.
Het
echtpaar
Van
Leeuwen
Boomkamp heeft
het jarenlange verwaarloosde gebied
teruggebracht in de oorspronkelijke opzet en het park opengesteld voor het
publiek. Bezoekers kunnen door de tuinen worden rondgeleid en deelnemen
aan de vaartocht over de stille wateren.
Dit gebeurt alleen als er een groep van
tenminste vijftien belangstellenden is.
Hiervoor is reserveren verplicht.

Paradijsje
Terra Nova

Mensen die individueel imllen rondwandelen moeten bij de ingang een
wandelkaart kopen. De luandel/vaartocht is ook onderdeel van NS-dagtocht
71. Een afspraak is te maken via telefoonnummer 02943 - 1572.

Langer baden
Hoewel de buitenmaten hetzelfde
zijn gebleven, is het ligbad 'Dynaduo' groot genoeg voor langere
mensen. Kaldewei Nederland
heeft na de uitvoering van 170 bij
70 cm nu de maat 180 bij 80 cm
afgeleverd. De rugpartijen zijn breder en de bodem is langer. Behalve
langere types doen ook zij die
graag samen badderen er hun
voordeel mee. Daarom is de afvoerstop in het midden geplaatst
en is er geen echt hoofd- of voeteneinde te ontdekken. De Dynaduo
is te krijgen voor bijna duizend
gulden en de fabrikant geeft dertig
jaar garantie. Info: Kaldewei, telefoon: 03434 - 54382.-

Zwembadstofzuiger
Als je dan toch een zwembad achter het huis hebt, moet je het ook
schoonhouden. Dat kan met een
zwembadreiniger van Pomaz BV
ter waarde van bijna 3500 gulden.
De 'Robby Gti' kan zo in het water
worden gelaten en zoekt zelf zijn
weg over de bodem. Het apparaat
• is geprogrammeerd om een aantal
malen alle hoeken en randen
schoon te houden. Tijdens de
schoonmaakbeurt kan gewoon
worden doorgezwommen, want
het apparaat werkt op de filterinstallatie van het zwembad. Info:
Pomaz BV, telefoon: 040 - 856658.

Begraafplaats
In Ouderkerk aan de Arnstel vindt
u de Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth Haim (Huis van
Leven) waar monumentale grafzerken met inscripties en bepaalde vormen van beeldhouwkunst te
bezichtigen zijn. De begraafplaats
is alle dagen open, behalve zaterdag en joodse feestdagen, van
zonsopgang tot zonsondergang.
De toegang is gratis. Voor inlichtingen en rondleidingen is het telefoonnummer, in tegenstelling tot
wat eerder in deze krant gemeld is,
02963-4398 (tijdens kantooruren).

Naaktrecreatie
Naaktrecreëren in en rondom Amsterdam kan tegenwoordig op veel
plaatsen. Zo vindt men locaties in
het Amsterdamse Bos op de Zonneweide, op de twee eilanden van
het Sloterparkbad in AmsterdamWest, in het recreatiegebied
'Spaarnwoude', in deelgebied Buin
tenhuizen en in het recreatiegebied 'Het Twiske' in de deelgebieden Wezenland bij Oostzaan en
Geldeveen bij Landsmeer. Voor
meer informatie kan men terecht
bij de Nederlandse Federatie van
Naturisten Verenigingen, Postbus
783, 3500 AT Utrecht, tel. 030328810 (tussen 10 en 15 uur).

Rechtsbijstand
„We gaan niet als een Don Quichotte tegen de windmolens staan praten. Als we juridisch uitgesproken
zijn, houden we op." Dat zegt C,
Verhage over rechtsbijstandverzekeringen. Volgende week op de
ATV-pagina.
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
BMW

BOVAG DEALERS
IN AMSTERDAM
EN OMGEVING.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

BOVAG-dealers

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel • 020-799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020-713581

KOUDIJS PEUGEOT

Chrysler Haarlem

3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen
jen eigen risico
geen uitsluitingen
5en kilometerbeperking
geen bep bepalingen
nruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

off. dealer
Chrysler * Jeep * Dodge

Business fin. lease

HUGEOT

ƒ 825 p.m
03 84 Saratoga 2 5i M/T
Voyager 2 5i MAT .
ƒ816 pm
Alle modellen uit voorraad leverbaar
02-89
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
02 88
van 36 maanden en excl. w v o
04-87
01-87
Chrysler leasen?
1086
Even
Haarlem bellen
11-86
01-87
Lease Infolijn
3-85
* 23-264000 *
06-85
P KRUGERKADE 10
07-89
11-87
04-89
2-87
06-87
12-87
03-86
Biedt aan
03-86 Swift GTi, wit, 22.000 km
'88 ƒ 19.500
03-87 Alto automaat, grijs met., 24.000 km. wis-was
.'87 ƒ 11.25C
02-87
Diverse Alto's van '84 tot '88
02-86
Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
1101-88
tel: 02968-94330
05-88
SUBARU-DEALER biedt aan'
02-89
01-86
km 50 000 '88
Justy GL 4d
07-86
km.23000 '88
Justy Autom.
km 55 000'88
1.6 L
IVERSE MERKEN
at Panda 1000 CL, aparte kleur, zuinig
20 OOOkm 10-88
1.6 coupe Ipg km 52 000 '86
km 20.000 '89
1 61 4WD
at Panda 750 CL, wit, 1 000 cc motor zuinig 38.000 02-89
km 30.000 '88
ord Scorpio 2 O CL, blauw, 5-drs, 5-bak
82.000 km 11-87
Jumbo SDX
GROOTSTE STAD
OVERIGE MERKEN
enault 9 GTX LPG, rood, zuinig, 4-drs, 5-bak 105 000 km 08-86
Opel Asc. 16S km 40 000'87
enault Trafic LPG bestel 1200 kg laadverm 75 000 km 03-87
is
=at Ibiza 1.5 GLX wit, veel ace, sportief 20000 km 01-89
Opel Asc 2.0 km 40 000 '86
GROOTSTE KEUZE
WESTELIJK HALFROND - Amstelveen - Tel. 020-455451.
Autobedrijf Alex van Uden
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen
Marconistraat 22
Alle types voorradig
een eigen risico
geen uitsluitingen
2181 AK Hillegom
met echte km.-standen
een kilometerbeperking
geen bep.bepalingen
Tel. 02520-15278
mcl. 3 of 12 maanden
mruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk
garantie
LADA WETTER
'EUGEOT
AANBIEDING DEZE WEEK:
05 GE beige, 5-drs, zuinig
67 000 km 03-84
Kollenbergweg 13 Renault Expresse 1.1, 32.000
205 GL grijs met, 5-drs, 5-bak63000 km
01-85
'87 ƒ 9.500
05 GL Magnum d grijs met. 1.1 motor 5-bak 11.000 km 02-89 Amsterdam-zuidoost km, gnjskent
35 GE beige, 5 drs, zuinig
67 000 km
205 GL grijs met, 5 drs, 5 bak63 000 km 01-85
)5 GL Magnum d grijs met 1.1 motor 5-bak11 000 km
35 GR blauw met 1 3 motor 5-bak, 5-drs 50 000 km
35 GR diesel d blauw, 5 drs, 5 versn b 1 1865 000 km
35 GT blauw met 75 PK 1 4 motor, 5-bak 32 000 km
35 GTI 115 PK, zwart, open dak
25000 km
35 XE Junior, d blauw, 3-drs, 1 1 mot
40000 km
35 XE Accent bordeaux, 1 1 motor, 3-drs 49000 km
35 XLD, wit.goede staat, 1 19
158000 km
35 XL diesel wit, 1 8 motor zu'nig 1 18 105000 km
35 XL diesel, rood, nw prijs ƒ26000
15000 km
35 XR rood, 1 3 mot snel, zuinig
34000 km
35 XR rood, 1 4 motor, 65 PK, 3-drs
49 000 km
35 XR d blauw, veel extra's, 3-drs
43.000km
35 XR Cachet, d grijs 1.4 motor, 60 PK, 3 drs 30 000 km
35 XRD blauw, 3-drs , 5 bak, 1 8 motor
70 000 km
35 XT rood met, veel accessoires 75 PK 66.000 km
35 GR grijs met ruime Sedan, 1 6, 80 PK 76.000 km
39 GL Profil wit, zuinig, ruim, 5-drs, 1 3,65 PK34 000 km
39 GL Profil Bordeaux 5-drs
57.000km
39 GR 1 6, wit met trekhaak, 5-drs, 75 PK110.000 km
39 XE Score, scherpe pr., 3-drs. 1 3, 65 PK23000 km
35 GL 1 4 beige, ruim, veel extra's, 4-drs. 38.000 km
35 GR 1 6 wit, open dak
40.000 km
35 GR 1 9 beige met., veel extra's
28.000 km
35 GTi blauw met, snelle reisauto
101 000 km
35 Turbo mjec. grijs met., 150 pk, exclusief 105 OOOkm

05 GR blauw met 1 3 motor 5-bak, 5-drs 50 000 km
05 GR diesel d blauw, 5-drs, 5 versn b. 1 1865.000 km
35 GT blauw met. 75 PK 1.4 motor, 5-bak 32 000 km
35 GTI 115 PK, zwart, open dak
25000 km
35 XE Junior, d blauw, 3-drs, 1 1 mot.
40000 km
35 XE Accent bordeaux, 1 1 motor, 3-drs 49000 km
35 XLD, wit.goede staat, 1 19
158000 km
35 XL diesel wit, 1 8 motor zuinig 1 18 105000 km
35 XL diesel, rood, nw.pnjs ƒ 26 000
15000 km
35 XR rood, 1 3 mot snel, zuinig
34000 km
35 XR rood, 1 4 motor, 65 PK, 3-drs
49000 km
35 XR d blauw, veel extra's, 3-drs
43 OOOkm
35 XR Cachet, d grijs 1 4 motor, 60 PK, 3-drs 30 000 km
35 XT rood met, veel accessoires 75 PK 66 000 km
35 GR grijs met ruime Sedan, 1 6, 80 PK 76 000 km
09 GL Profil wit, zuinig, ruim, 5-drs, 1 3,65 PK34 000 km
09 GL Profil Bordeaux 5-drs
57 OOOkm
39 GR 1 6, wit met trekhaak, 5-drs, 75 PK110000 km
35 GL 1 4 beige, ruim, veel extra's, 4-drs 38.000 km
05 GR 1 6 wit, open dak
40.000 km
35 GR 1 9 beige met., veel extra's
28000 km
35 GTi blauw met, snelle reisauto
101 000 km
35 Turbo mjec grijs met,150 pk, exclusief 105OOOkm

LUYKX BV

off. Suzuki dealer

VOLVO
AMSTERDAM
Occasions

02-88
04-87
01-87
10-86
11-86
01-87
3-85
06-85
07-89
11-87
04-89
2-87
06-87
03-86
03-86
03-87
02-87
02-86
01-88
05-88
02-89
01-86
07-86

020-966811
Automobielbedrijf

Meidoorn B.V.

Al 23 jaar uw betrouwbare
RENAULT DEALER
TOP OCCASIONS
R 5L, groen
'84 4.750
R 5TL, beige
'85 8.500
R 5TL, rood
'87 12.750
R 5TR, groen ... .'89 17.900
R 11TL, 5d., rood .'85 9.900
R 11TL, 3d., zilver .'85 8.950
R 11Br.Way, 3d, wit.'86 10.500
R 11GTL, 5d., blauw.'87 13.900
R 21 Nev GTD, bl..'88 28.900
R 25 V6 mj„ zilver .'86 21.900
R Expr. 1.1 best., wit.'87 8.900
Ascona 1.8i aut. . .'86 12.750
Alle auto's v.a. ƒ 7500
en MAX 5 JAAR OUD heeft u
1 JAAR RENAULT
IVERSE MERKEN
>at Panda 1000 CL, aparte kleur, zuinig
20 OOOkm 10-88 TOPOCCASION GARANTIE
at Panda 750 CL, wit, 1 000 cc motor zuinig 38 000 02-89 Jan van Gentstraat 164, Badord Scorpio 2 O CL, blauw, 5-drs, 5-bak
82 000 km 11-87 hoevedorp. Tel. 02968-94200
enault 9 GTX LPG, rood, zuinig, 4-drs, 5-bak 105 000 km 08-86
LADA-BONTEKOE
enault Trafic LPG bestel 1200 kg laadverm 75 000 km 03-87 m onze showroom de nieuwe
eat Ibiza 1 5 GLX wit, veel ace, sportief 20.000 km 01-89
SAMARA CARLOTA
WESTELIJK HALFROND - Amstelveen - Tel. 020-455451 ,%
Occasions APK gekeurd

Lada

Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548

• „SHOWROOM"
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel 020-6658686

1200 S

'88 ƒ 6 750

n

Lorist Peugeot

i

COBUSSEN Amsterdam
PEUGEOT-DEALER

Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47
Tel 020-237669

ƒ 25.ƒ11,ƒ 5.QQ
ƒ 6,10

Austin

Ga veilig op reis
koop bij Weiss
Autobedrijf "WEISS" BV
Burg de Vlugtlaan 119-123,
(achter Rna Benzine Station)
Amsterdam, 020-133579
Adverteren m
„SHOWROOM"

Tel 020-6658686

Chrysler

Chrysler GTS 25 l, jan. 1990,
Off AUSTIN-DEALER-Pim v kleur wit. Autobedrijf Jan Wals,
Rootselaar - staat altijd voor u tel. 02902-1697.
klaari - Rhôneweg 40-42 •
A'dam - SI Dijk - Info -131375
Daihatsu Charade automaat.
'81 met slechts 30 000 km Apk
tot nov '90 vr.pr ƒ 14250. Tel.
02949-3303/02972-3398

e koop tegen E A B
BX, mei '86, blauw, LPG, APK DAIHATSU 850 Tounng, bj.'87,
ot juni '91, sunroof, m prima geel kenteken, div
ace,
staat, Tel 02159-15539
ƒ 10.500
Tel
020611642/903615

Ford

20 x

Ford Sierra Combi 2.3 D '87,
trekhaak, 90.000 km, div. opties. Autobedrijf Jan Wals,
tel. 02902-1697.

Scorpio

Adverteren in „Showroom"
SAAB SERVICE MOLENAAR
Tel 020 - 6658686
rep., onderh., APK, LPG,
FAX 020 -6656321
alarm
etc.
BOVAG LID
Postbus 156, 1000 AD A'dam
HOOFDDORP, 02503-14097.

Opel

Seat
SEAT-DEALER biedt aan:
Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat
Ibiza 1.2 XL km. 9.900 4-89
Auto Centrum APC, 2e SchinIbiza 1.5 XL km. 10.000 11-89
kelstr. -18-28.
Tel.
020- Malaga 1.2 GLkm. 30.000 3-88
763333/763334/763335.

_______ _ .___
IN R UILWAGENS
Vele merken in alle prijsklassen Met volle BOVAG-Garantie
BAARSJESWEG 199, A'dam-W. Info 020-182525
OPEL Ascona 2.0 LS, 2-drs,
bj.'79, ƒ 1500, APK. Autobedrijf
Jan Wals, tel. 02902-1697.

autolak

OPEL Ascona 1.9N, rood, LPG
ƒ3250, 4-drs, 9-'81. Autobedrijf
Jan Wals, tel. 02902-1697.

ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nteuwonhuizeo bv
Overtoom 515, Amsterdam
,
(020) 12 96 04

l.v.m. aanschaf kleinere auto
Opel Ascona 2.0i GT HB, blauw
met., 33.000 km, i.p.st. Vr.pr. T.k. OPEL kad. 135, b.j. '83
ƒ19.500. Inl. 02503-39258 of met., lichte schade, ƒ4500,-.
02974-203.
Tel. 020-194193.
OPEL KADETT 1.2, dec. '85, T.k. Opel Manta SR, bj. '71,
iz.g.st.,van1eeig./9.950.Tel. APK 4/'91 + ace. met
020-6640075 na 14 u.
brandsch. en Manta '71 en veel
Opel Kadett Caravan, 165 '84, ond. Beide niet rijd., pr. ƒ 4500.
5d., radio cass., wisw. achter, Tel. 02990-24513 na 19.00 uur.
100% ƒ9.950, 020-981240.

Ford Onon 1.6, grijs, Benz.,
4 CIL. 6 CIL 5 BAK LPG
mod. '86, apk febr '91, vr. pr.
AUTOMAAT 1986 t/m 1989. ƒ 9.500. Tel: 020-224160.
Prijzen: ƒ16.700 t/m ƒ44600.
SPECIALE AANBIEDING
Escort 1.3 Laser,
Officieel Ford-Dealer
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV kl. lichtblauw met.
Marktplein 11-29, Hoofddorp Juli 85, 3-drs., trekh.,
InL tel. 02503-13441.
APK Juli '91.
Ford Escort m '82, APK 4-'91, SPECIALE PRIJS
Tel: 02963-4590.
LPG en benz., bestel model,
geel
kent.,
ƒ2775.
Tel. T k. FordResta 1,1 S, bj. 1980,
020-132857.
APK tot 2-'91, 75000 km,
Sierra 2.0 GL, 5 dr., bj. 7/86. 1e ƒ 1500. Tel. 020-6690424.

Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
kopen, info 040-862483.

eig 72.000 km. LPG tr. kk„ stereo, grijs met div. opties, vr.pr.
ƒ16400. 02521-14473.

Kadett Combi 1200, bijna '84,
APK 5-'91, bruin met. Een
plaatje ƒ 4750. Tel. 020-132857.

Honda

Saab

Galant b.j. '82, LPG, APK dec. Sunny Diesel, 5-drs. HB. Nw
'90., i.pr.st. nwe bnd. + uitl. model '84, b.j. '83, APK, incl.
ƒ3200. 02518-50813.
cleanbeurr, ƒ 3900. 075-701974

Opel Service
Westerstraat 146-174, A'dam.
Tel. 020-249074/236691.

VOORJAARSAKTIE
Keuze uit vele occasions voor
aantrekkelijke prijzen
met BOVAG-garantie

T.k. v. 1e eig. Opel Kadett
Caravan bj. '84, 58000 km.,
i.z.g.st., APK t/m jan. '91
ƒ8250. 020-965563.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.

Automobielbedrijf H. Koot
Meerlaan 108
2181 BV Hillegom
Tel. 02520-15685

Subaru
MOOY EN ZOON
v<h Museum autooeaniven
off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Voor nieuw en gebruikt.

I

Ruysdaelkade 75. A'dam-O.2
Info: 020-6623167/732853

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e o. Tuijp b v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.
De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

Suzuki
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.Q.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Te koop van eerste eigenaar
Diverse Alto's
een in uitstekende staat verkeBouwjaren '84 t/m '88
rende
Suzuki
SWIFT
1.3
GL
4-drs„ DEMO, maart 1990
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
5000 km., met vele accessoires Bouwjaar '88, Blue Metallic. Off. Sub dealer Wim v. Aalst
ƒ13.500. Tel. 020-233849 of Bozenhoven 119, Mijdrecht
en 1 jaar fabrieksgarantie.
843883 (event. band inspre- Tel. 02979-84866.
OPEL SERVICE
ken).
Westerstraat 146-174, A'dam.
Suzuki Alto GL, '88, 17000km,
SUZUKI Jeep, type SJ 413, bj. ƒ 12.950. AUTORIJP
Tel. 020-249074/236691.
'85, v.z.v. vele ace., ƒ 15.250. Tel. 02997-3709.
Tel. 020-611642/903615.

Vectra 16i GL

T.k. Ford GRANADA 79, 2.6 L T.k. Honda CIVIC 77, APK, 10aut., APK 7-'90 i.g.st, ƒ595. '90, bl. met., i.g.st. Pr. ƒ595.
Tel. 02503-36445 na 20 u.
Tel. 02503-36445 na 20 u.

-Noord

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

Zeilemaker-Opel

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

Kadett 16 S Berlma, bijna '84,
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
INRUILWAGENS
APK 4-'91, 3-drs., groen met., Constant keuze uit 100 auto's
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
glazen draaidak, 5 versn.,
Burg. D. Kooimanweg 7,
Toyota
Camri 1.8 4drs DX bijna
85.000 km., ƒ5250.
Tel.
TOYOTA DE GRAAF
Purmerend 02990-22551.
'85, APK 4-'91, 5-bak, LPG,
020-132857.
nieuw + gebruikt
zeer mooi ƒ 4975. 020-132857.
Condensatorweg 44
Toyota Carina 1.6, nw. APK, bj.
A'dam-Sl.dijk info-865511
Tk. Lada 2104 1500 stat.w. 7/86
'80, trekh., goede auto, t.e.a.b.
Toyota, landcruiser 24 diesel
32000 km. als nieuw, 1e eige- T.k. Peugeot 205 GTI zwart bj. ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
96000km, Tel.: 02990-27898.
'85 hardtop grijs kemtek en
naar ƒ 5900. 020-968319.
84 z.g.a.n. ƒ16.000,-. 02979- bij het Olympisch stadion. Ver- Toyota Corolla stat., mod. '85, apk 91, vr. prijs ƒ18500. Tel:
koop
nw.
en
gebr.
Peugeots.
84496 apk gek.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517. Ipg, apk 6-'91, gr kent. pracht 020-228875 na 18.00 uur.
auto ƒ3.975. 020-163260.
T.k gevr.: Peugeots 504, 505,
sloopschade etc. Vlotte afhd.
KEIMPE CARS. 020-244255.

Lada

WESTDORP
aanbieding m div. kleuren
SAMARA HOLIDAY met gratis
radio/cassete, grill, enz.
SAMARA Black Beauty div.
uitv. met o.a. met. velgen.
Altijd ruime voorraad nieuwe
en jonge LADA's, met BOVAG
garantie en APK, 100% fmac.
GAG - HYUNDAI
vanaf ƒ250.- p.m.
Postjeskade 23-25
OCCASIONS van deze WEEKA'dam-W. Info: 020-121666.
2105 1.3 okt.'87 ƒ6.250,Adres verkoop:
HYUNDAI Service Dealer
Adm. de Ruyterweg 398,
Auto Centrum Duivendrecht
A'dam, tel.: 020-825983.
Industneweg 27 020-995176.

Peugeot

Hyundai

Isuzu

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT
v d Madeweg 1. 020-6683311
Naasl Metrostat D'drecht

Adverteren in SHWROOM is de sBmste
manier om uw auto te verkopen en er
één cadeau te krijgen.SHOWROOM,de autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

Volkswagen

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

Blauwe VW Jetta, juli 1985, VW Polo CL, model Shopper,
62.000 km, 1 jr. APK, goede '83, 3-drs., APK '91, 1e eig. in
staat, ƒ11.000. 020-979607.
nw.st., ƒ3975. Tel. 020-132857.

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

Jetta 1980, APK, benzine, kleur T.k VW Golf diesel 9-'80, APK
rood, pr. ƒ4750. Autobedrijf tot 9-'90, prijs ƒ2350. Tel.:
020-734604
Jan Wals, tel. 02902-1697.

GOED
VOOR"
ËËNAÜn
Ja

ik wil mijn auto verkopen en ik wil er ook best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
' onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubnek SHOWROOM. Ik sluit een
/i
betaal-/eurocheque
ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Stuur mij als cadeau het model nr.:
zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs
in. 6%
ex. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten jollen voorl letter. Minstens 3 regels beschrijven.

f

-

Voor meer informatie of advies, bel

autoverhuur

Rat Panda White bj '85, slechts
40000 km, APK 6-'91, perfstaat, goedkoop m gebruik
ƒ5900 020-944457.

020-665 86 86

o a 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
Tel 020-932750
S Stevinstraat 12a, A'dam

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

ingdijk

*

f2
~3 3

Een auto cadeau!

6
7
8
9
10

Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Startdatum*:
Telefoonnummer:

Fiat

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Adverteren in
SHOWROOM"
FAX 020 - 665.63 21

Nissan

Voor elke bezoeker/ster
een attentie
Ruim 50
geselecteerde occasions

'k. sportauto Alfa Romeo Ju- Tk Alfa Romeo junior 2000
mor, 1300 bj. 71 ital imp '87, 4-5-1979, zeer goed APK 5-9Apk '91 vr prijs ƒ 825 000 Tel 1990 ƒ 14500, 02975-68415
020-900515 na 18 00 uur

Citroen
3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

T.k BMW 316, blauw, bj.'85,
div extra's, APK, 10/'90, prijs
ƒ11.000. Tel 02990-26589.

Mitsubishi

De koffie staat klaar
GARAGE COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam Tel 020-121824

Daihatsu

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

ANWB, 24 MAANDEN GAR. INRUIL./FINC7HUURKOOP MOGE
LIJK.
MAXWELLSTRAAT 12-14 HAARLEM, 023-241900.

MAZDA 626 GLX, '85, ƒ 9.950. Mazda 626 2 drs coupe, Ö-'Ö1, Renault 21 RS met LPG, 4 drs., Renault 5 GTL.b.j. 82, Ipg, APK
APK 12e mnd. '90, LPG, 5 bak, '88, kl. zwart, radio enz.
5/91, trekh., sunr., B'rood.
AUTORIJP
ƒ 1975. Tel. 020-132857.
Als nieuw, ƒ14.600. Tel. Vrpr ƒ1100,-. 02979-84853.
Tel. 02997-3709.
T.K. MAZDA 929 L Stationcar, 02152-63795
RENAULT AMSTERDAM
Weg. auto v.d. zaak MAZDA i.v.m. auto v/d zaak.
Top occasions met 1 jaar
Weg. gebruik lease-auto
626, 2 Oi GLX Sedan, 3-'87, zil- Schfdk, trekh. Bjr: '81
garantie
RENAULT 19 TXE (luxe uitv.)
ver metallic, 74.000 km. Pr. APK 1991, Prijs ƒ 2200,Wibautstraat 224
april 1989, 22000 km. Pr.
ƒ15.250. Tel. 020-471159.
Tel.: 01720-39373.
020 - 561 96 11
ƒ22.000. Tel. 020-797401.

Wie verstandig is, komt zeker
bij ons kijken naar een goede
gebruikte auto met
100% LEEUWEKEUR garantie
en sublieme service sinds 1930
BIJVOORBEELD:
Peugeot 205 v a. ƒ 8.600
Peugeot 205 XS, '88, ƒ 18.250
Peugeot 505 GL Break met
LPG onderbouw zeer mooi
'87 ƒ 18.750
MAAR OOK
Golf C, '84, blauw metallic of
een Rat Uno 45 S, '87 en nog
vele anderen
Rnanc -inruil mogelijk

Alfa Romeo
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
N l- '< n si ' ,an imiundat) !/ni \ri|du() tussen S 30 en
;U 00 uur 1. l 020 Oó5Sc8ó Fax 020 6656321
o* l r lteh|L Vul de h n in en rend de/e aon
SHOWROOM P^ blhtis 156 1000 AD Amsterdam
•Mae ei kan ook l let Parool WibauMruat 1 3 1 o( Rokin
l l j Ainslt -r\ \ n

3-serie * * *
316, m '85, 2-drs., LPG, spoiler, dubb. el. spiegels ƒ 13.95C
316 T'86, spier wit, 2-drs, ww-glas, eet
.........
ƒ 15.95C
316, m. '87, diam zw., 2-drs., 5-speed, schitt. staat ƒ 18.95C
316, ong '88, nw mod. Atlbl, 2-drs.,sportv.,lpg,l . . /24.95C
318i, model '85, shadowl., sportv, 2-drs., get. gl. . ƒ 14.950
318i (mj),'86, blauw, 4-drs , Necam LPG, i.z.g.st. . . ƒ 16.950
320i m.'88 art.blauw met., 1e eig., 2-drs, 46.000 km . .27.950
320i, nwste, m.'88, delphin, stbekr.,sportv.,30.000 km ƒ33.950
323i (mj), t.'85, bronzit, verl. spoiler, 15" sportv . . ƒ 19.950
324 D, ong. '87, 2-drs., Sedan, 5-speed, getint glas ƒ21.950
•i ft -f. 5-serie * * *
518i (mj), m. '86, wit, 4-drs., blauw int., hoofdst.,
ƒ13.950
524 TD m. '85, autom., bronzit, c.lock, el. spieg.
ƒ 15.950,
TÏ ft ft 7*sene ft ft ft
728i, '83, baltic.,autom.,airco.,lpg,hfdst.,sportv
ƒ11.950
728i, m. '85, LPG, bronzit, autom., schuifdak, ABS .ƒ15.950
728i m.'87,5-bak, schdak, el.ram., brons sp.velg./ 20.950
732i, ong '84, met.,4-traps aut., airco, Pullman, sportvelgen
elktr.. spiegels /ramen, ex-dir
............
ƒ 14.95C
732i m.'85, autom ,sh dak, el.rtam., sp.velg
.......
17.950
735i, t. '85, antr., sp bak, LPG, schuifd., elktr.. ramen,
sportvelgen, stoelverw., etc
.............
ƒ 17.950
ftftft ingeruild ***
315, '83, 2-drs., LPG, getint glas, direct 1e eig. etc.
ƒ6.950
316, '83, wit, Zender geel,2-drs., i.z.g.st
........
ƒ7.950
732i, '82, blauw schuifd., 4x hoofdst., nieuwst ..... ƒ8.950.

Renault

2105 1.3
'86 ƒ 5.250
Vakantie
2105 Combi
.. . .'86 ƒ 6.750
Occasion Parade
2105 Combi
'87 ƒ8.750
2 x Lada . '84 per stuk ƒ 2500 3ij aankoop van een occasion
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. draaien aan het rad van fortuin
TEL. 020-992865.
ALTIJD PRIJS
AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
'87 ƒ 16.250
205 XL . . .
'85 ƒ 9950
205 Junior ..
.'87 ƒ12500
305 SRD . . . '85 ƒ 6950
505 GR
'82 ƒ 3900
604 automaat
'82 ƒ 3 900

Au'orubnol SHOWROOM *.ersc

Samara 1.3
'87 ƒ9.750
Lada 1200 S . ...'85 ƒ3.750
Lada 2105 13 ... .'86 ƒ 6.000
Lada 2105 1.2 ... .'86 ƒ 5.750
Lada 2105 1.5 GL .'87 ƒ7.250
Kadett 1.2S.HB, lpg'84 ƒ7.500
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

Mazda

CARPORT BMW-OCCASIONS
Goedkoopste van het land 1 jaar garantie naderhand
Dagelijks van 1000-18.00 uur ZATERDAG 10-19 UUR.

l

l

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

.49,82
61,48
73,14
84,80
96,46_
108,12,

' U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
Handtekening:.

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

De autorubnek voor Amsterdam en omgeving
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Volkswagen

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86

KIES VOOR KLASSE
$ji AUTOBEDRIJF

VW Polo 1300, 12/'84, Passat LD model '82, APK 53000 km., APK12/'90/7500. '91. Mooie auto, 4-drs., grote
klep. Revisiemotor ƒ 3475. Tel.
Tel. 020-109077.
020-132857.
VW Kevers 1200, 1300,
„SHOWROOM"
303, 1303 S. Alle in nieuwAlfa 33 super de lux, WW-glas, 1e eig
'89 ƒ 16.950
Postbus 156,
•aat. Ruska Automobielen BV,
Audi 80 CC, automaat, metallic, schuifdak . . . .'87 ƒ 15.950
1000 AD Amsterdam
aunergracht 115-127, A'dam.
Audi 80 LS, LPG, 5-bak, 1e eigenaar
'87 ƒ23.500
BMW 316, 5-bak, 1e eig., UNIEK MOOI
'84/ 13.950
BMW 316, 2-deurs, LPG, UNIEK MOOI
'86 ƒ 16.960
BMW 318i, 4-drs, LPG, 1e eig
'89/29.950
an1eeig.VOLV0360GLinj.
'88/27.950
Volvo 340 GL auto Sedan '86, BMW 324 Diesel, automaat, zwart
.'87, m.'88, 5 drs., 51.000 km,
BMW 524 Turbo diesel, 5-bak, 1e. eig
'86 ƒ 18.950
pQ, Hollandia el.dak, bl/gr. APK 5-'91 i.v.m. vertrek naar BMW 524 Diesel, diam.zwart. cent.lock
'88 ƒ 24.500
buitenland,
ƒ7500.
Nieuwe
iet. Schadevrij. Tegen inr.
BMW 728i, autom., diam., zwart, alle opties . . .'83 ƒ 10.950
rijs ƒ 18.400. Tel. 02963-4228. banden. Tel. 02977-28862.
BMW 732i, 5-bak, 4x hoofdst.,airco, ww-glas . . .'85 ƒ 17.950
Volvo 343 DL spec., bj. '85, Rat Ritmo 130 TC.Abarth, ZEER APART
'87/16.950
OL VO 244 GL.aut. 1981. APK
88 ƒ 16.950
391, LPG, open dak, 100% in 55.000 km., nw.st., pr. n.o.t.k. Rat Uno 75 SX, injec.,nieuw staat
Tel. 02968-93469.
Rat Croma 2.0ie, 5-bak, le.eig
'88/17.950
de Vr.pr. ƒ 6500.020-418541.
Ford Sierra 2.0 CL, metallic, kanskoop
'87 ƒ14.950
Ford Sierra 2.3 D, 5-bak, stuurbekr
'86/11.950
Ford Scorpio 2.0 GL, 5-bak, alle denkb. opties . .'88 ƒ23.950
Ford Scorpio 2.0GL, 5-bak, metallic
'86/15.950
Ford Scorpio 2.0GL, metallic, schuifdak
'89/26.500
Ford Scorpio 2.5GL Diesel, 5-bak, 1e eig
'88/22.750
a Sud 1.5 Quadrfoglio, elk.ramn., duurste uitv. .'84 ƒ 5.950 Ford Scorpio 2.9i Ghia automaat
'87/27.950
,1W 728i autom., ABS, elk.rmn
'86 ƒ 18.950 Ford Mustang 5.0 luxe automaat, airco . . . . m.'89 ƒ32.950
M/ 316, LPG, 5-bak, get.glas, rnagor vlgn., . .'86 ƒ 14.950 Honda Prelude, automaat, goudmetallic
'.'87/18.950
,1W 320, 6 cyl. blauw met, stoffen inter
'81 ƒ 3.450 Honda Prelude 2.0 EX, 5-bak, metallic
'84/13.950
troen CX 2500 GTI, 5-bak, elek.rmn., 1e eig. . ."85-/ 6.950 Jaguar Sovereign 3.6, automaat alle opties . . . . '88 ƒ 62.950
•roen GSA Break, zilver metall
'82 ƒ 1.950 Mazda 626 GLX, 2.0 Hatchack, metallic
'87 ƒ 15.950
atsun Bluebird 1,8 GL
'82 ƒ 1.650 Mercedes 190 D, 5-bak, ww-glas, KANSKOOP!!!! .'85 ƒ23.950
rd Sierra 2.0GL, 5-drs, LPG, perfecte auto . . .'85 ƒ 7.950 Mercedes 190 D, Metallic, 5-bak
'87 ƒ32.750
:rd Granada 2.3 L, schuifdak, LPG, enz
'82 ƒ 2.450 Mercedes 190 D, alpineweiB, 5-bak, supermooi .'89 ƒ44.750
ird Taunus 1600 de Luxe, mooie auto
'81 ƒ 1.950 Mercedes 190 D, metallic, 5-bak, veel optie's . .'90/49.950
at Argenta 2.0 liter, LPG, 5-bak
'84 ƒ 3.950 Mercedes 190 E, 5-bak, schuifdak, zwart
'87 ƒ33.950
;da Niva 4 wheel-drive, grijs kent., brede vlgn. .'85 ƒ 4.950 Mercedes 190 E aut., zeer mooi, alle opties . . .'89 ƒ45.950
azda 626 2.0 GLX, 5-bak, elek.rmn., nw.staat .'82 ƒ 2.950 Mercedes 190 E, sportvelg
'89 ƒ49.950
azda 626 aut., LPG, nwe. APK
'83 ƒ 2.950 Mercedes 190 E, 2.3 16V, automaat alle opties .'88/64.500
ercedes 380 SE, AMG verlaagd, 16 inch vlgn .'83/23.950 Mercedes 200 D, ww-glas, doorlock
'85/17.950
tsubishi Galant 2.3 Turbo Diesel, alle opties, . .'84 ƒ 5.950 Mercedes 200 D, ww-glas, 5-bak, nw.staat . . . .'87 ƒ36.950
tsubishi Galant 2.3 Turbo Diesel, stuurbekr. . .'83 ƒ 3.950 Mercedes 200 D, 5-bak, alle optie's
'88/39.950
pel Kadett station Diesel, spierwit, grijs kent. .'86 ƒ 7.950 Mercedes 200 TD VAN, 1e eig., schuifdak . . . .'87 ƒ38.950
jel Kadett, 5-drs., Dies.,Luxus-uitv., aut.sch.dk. .'84 ƒ 5.950 Mercedes 230 E, 5-bak, metallic.sport velgen . .'86/37.500
pel Ascona 2.0 SR, zeer sport., verl., magn.vlgn.,'82 ƒ 3.450 Mercedes 230 E, alle opties
'86/37.500
jel Commondore 2.5 Berlina, LPG, magn.vlgn. .'80 ƒ 2.950 Mercedes 250 T, station, automaat, nieuw staat .'81 ƒ 9.950
pel Senator 2.5 inj., autom.schuifdak
'85 ƒ 13.950 Mercedes 260 E, schuifdak, metallic
'86/39.950
=ugeot 305 GLS Zilver met, stoff.int
'81 ƒ 1.500 Mercedes 280 SE, automaat, LPG, UNIEK MOOI '82 ƒ 17.950
eugeot 305 GL Break, 5-drs
'81 ƒ 1.950 Mercedes 280 S aut., met., alle opties
'86/33.950
lenault 20 TS aut., LPG, stuurbekr
'83 ƒ 3.950 Mercedes 280 SL, blauwmetallic, automaat . . . .'89 ƒ74.500
Islbot 1510 GL, brons met., nw.staat
'82 ƒ 2.450 Mercedes 300 TD, automaat.schuifd., sportvelg. .'88/57.500
byota Landcruise, LPG onderb., elek.lier
'84 ƒ 13.950 Mercedes 300 TE, automaat, alle opties
'87/64.500
oyota Corolla 3.0 Spec. aut., bijzonder mooi . .'80 ƒ 1.950 Mercedes 450 SLC, veel opties, UNIEK MOOI . . . . ƒ49750
blvo 264 GLE, LPG, overdrive, nw.staat, . . . .'80 ƒ 3.950 Mercedes 500 SE, automaat, nieuw staat, alle optie's83 ƒ 23.950
'olvo 340 DLS 2.0 liter, LPG
'82 ƒ 3.450 Mercedes 500 SE, aut., Pullman, alle opties . . . '86 ƒ 54.750
3lvo 245 station
'77 ƒ 1.450 Mercedes 500 SEL aut., sportv., Pullman . . . . . .'86 ƒ49.500
Emmikhovenstraat 6, Osdorp (parallel aan Tussenmeer)
Mitsubishi Colt GLX, automaat, 1e eigenaar . . .'88 ƒ 17.950
Tel 020-106943 of 02507-13789. Inruil/garantie mogelijk
Opel Kadett 1600 GT, sch.dak, 5-bak
'86 ƒ 13.950
Opel Senator 2.5i aut., Nieuwste model, zeer mooi.'89 ƒ 43.950
Opel Senator 3.0 E aut., cpmfort-pakket
'86 ƒ 18.950
Porsche924Targa, De Mooiste Van Ned., supersnel.'81 ƒ 19.950
reeds meer dan 25 jaar
Porsche 944 S, 5-bak, zwart, UNIEK
'86/49.950
voor
Renault 25 TS, metallic, SUPERKANSKOOPÜ! . .'86 ƒ 14.950
Renault 25 GTX, 5-bak, metallic, doorlock . . . .'88/22.950
Centrale Verwarming
Saab 900 GLS, combi coupe, LPG
'85 ƒ 10.950
Toyota Tercel, 4xWD, alle optie's
85 ƒ 13.750
C.V. zelfbouwpakketten
VW Golf, 16.00 2-drs, 1 e eig
'87 ƒ 13.950
Volvo 740 GL stationcar, ww-glas, alle opties . .'88/34.950
Onderhoud

LET OP!

^LOKHORST

Volvo

s>'-&

ilï^t

a$£?

Algemeen

Tussenmeer biedt aan:

naar

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange
garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen.
Deze unieke garantie geldt overigens
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt

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

Klassiekers en
oldtimers

Citroengarage Smit: Saab 69
wegens plaatsgebrek, t.e.a.b
020-182524 of 02507-13975.

Autofinanciering
en verzekering
Uw auto goedkoop verzekerd
maar wel goed, dan belt u:
020-416607. CELIE alle verz.

Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402/820581
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

Misschien toch iets om rekening mee

voor u klaar, waarin alles uit de doeken
wordt gedaan.

Autosloperijen
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.

Ouke Baas

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

niet duur!!!

(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
Grote sortering ONDERDELEN
Tel. 020-198691
van alle schade-auto's, alle
Autosloperij
DE
ZOMBIE
merken, alle bouwjaren.
vraagt te koop: schadeauto's.
Ravenstijn, 02502-5435.
Tevens verkoop van alle merHet HOOGSTE BOD'''? Bel ken onderdelen. Gespecialivoor vrijblijvende prijsopgaaf. seerd in verkoop van motoren.
Loop, sloop en schadeauto's Inbouw mogelijk. Osdorperweg
met vrijwaring. Tel. 020-754193. 520 A, Amsterdam-Osdorp.
Tel. 020-107566.

MANEGE
RÜCKERT
introduceert

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Lid Nevar.

Bij:

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

een

uitstapje
per huifkar
Een leuk idee voor verjaardagen, kinderfeestjes, partijtjes etc.
De huifkar getrokken door een heus
trekkerspaard is voor korte of langere
ritten te bestellen bij

RUITERSPORT CENTRUM RÜCKERT
Heimansstraat 25,
tel. 12885.

Auto's te koop gevraagd

LEVENSLANG
GEGARANDEERD

*SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week in Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658636.

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 25
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Gratis halen en brengen.
Kwaliteit staat voorop!
Tel. A'dam- 020-942145.
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
• De autorubriek
Purmerend
02990- 34768
„SHOWROOM" heeft
Zaandam
075-174996 een oplage van 730.000 ex

Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam. Tel.
020- 234986. Accu's, impenals,
ladder- & fietsdragers. Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's. Grote sorting onderdelen, gereedschappen & autolak

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.

REPARATIES

Service

Rijscholen

Autoverhuur

zolang u de auto heeft.

Autobedrijf Lokhorst

A.PK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702

APK LASWERK en reparatie.
Keuring klaarmaken, leder
merk auto. Vooraf prijsopgave.
T.k. Toyota Liteace b.j. '87: APK keuring geen afspraak,
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer76.000 km, gas, grijs kent, klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar. derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
f 12.000. Tel: 020-243755.
Tel. 02977-27262.
West-Center 122476.
Garage ROBE/gespec. in rem• De autorubnek
men en fricties. Comeniusstr.
„SHOWROOM' heeft
455, 020-177388. üd BOVAG.
een oplage van 730 000 ex.

voor zeer lage prijzen.

• „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

voor elke personen- en bestelwagen van

reparatie alle merken APK keuringen
Geinwijk 100 (in de parkeergarage)
TEL 020-6001115 AMSTERDAM-ZUIDOOST

Bedrijfsautos

gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Tenminste, als het een Ford is. Want de

AUTOBEDRIJF VROEGOP

AANBIEDING
T.K. GEVRAAGD: auto, event,
iets opknappen of geen APK, Grote Onderhoudsbeurt mcl.
APK en leen auto ƒ 299,geen bezwaar. 020-182163.
Geldig voor 90% alle merken
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020-995176.

Een cilinderkop of een dynamo: één keer

de Ford dealer ligt een uitgebreide folder

Hoofdweg 177b Zegveld
(Gemeente Woerden)
Tel.: 03489 - 868/853

Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graf t - De Rijp, tel. 02997-370S
KLAAR TERWIJL U WACHT

Totale opheffing alles moet weg
Aanbieding geldt tot 20 juni

carburateur. Een krukas of een startmotor.

INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK.
WIJ GEVEN 3 TOT 24 MAANDEN
SCHRIFTELIJKE GARANTIE
GEOPEND MA. T/M ZAT. 09.00-19.00 UUR
VRIJDAGS TOT 21.00 UUR.

ƒ63,50

AUTOBANDEN

te houden als u een auto wilt kopen. Bij

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

KEURINGEN

Service en reparatie

Accessoires en onderdelen

Of het nu een waterpomp is of een

DIT IS MAAR EEN GREEP UIT ONZE GROTE VOORRAAD

van DENSEN en ZN.

APK

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp.
Tel. 020-105478/101021
Alle auto's APK, hoge inruil,
financiering mogelijk v.a. Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
VW Golf 1.3 bj.'87 ƒ 13.950,
Audi 80 gt turbo diesel bj.'86
ƒ13.950, Nissan Micra Autom.,
ong. '89 ƒ11.950, Audi 100 es
m.'84, Ipg, 1e eig. ƒ10950, Ford
Orion 1.6d, bravo bj.'87 1e eig.
013.950, Opel Kadett 1.3 gt
uitv., Ipg, eind '86 ƒ 11.950, VW
Passat diesel cl m.'86, ƒ 8.950,
Mercedes 300d, m.'82 ƒ8.950,
Rat Regata 100s, in nw.st.,
bj.'86 ƒ7.950, Volvo 240, gle autom., bj.'83 ƒ8.950,2x Renault 5
gtl, m.'86 ƒ8.950, Peugeot 205
xe, m.'86 ƒ7.950 VW kever
1303, bj.'73 in.nw.st., ƒ7.950,
Ford Sierra 1.6 Van, m.'86
ƒ8.950, Lada Samara m.'
ƒ8.950 Mitsubishi Cordia, gsl,
eind '84 ƒ7.950, Ford eskort 1.3
laser bj.'85 ƒ7.950, BMW 315
bj.'83 ƒ5.950, VW polo combi
m.'83 ƒ4.950, VW golf diesel
dec.'82 ƒ4.950, Rat Panda 34
bj.'83 ƒ2.950 en nog div. auto's
van ƒ600,- tot ƒ15.000,-

Koop- of VERKOOPPLANDE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478. Occasionlijn. 023-365206
Gevr. Toyota lite ace/hiace T.k. gevr. loop-, sloop-, schadeDatsun urvan/vanette zonder en defecte auto's met vrijw.
02963-4992, tot 22 u.
a.p.k. mag. 020-978743.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

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

* NIEUW CALLANETICS

Contant geld?
Dat haal je makkelijk
uit de geldautomaat
van de Rabobank

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

ISOLATIE
GLAS

(iedere woensdagavond, tevens damessauna-avond)

KREEFTEN-FESTIVAL

* ZONNEBANK AANBIEDING

De hele maand juni 2x
per week vers
aangevoerde kreeft uit
Canada.

Fitness Paradise

Div. kreeftengerechten b.v.
hele kreeft a 500 gram

37,50

een optimaal bruiningseffect met de allernieuwste CLEOLAMPEN van Philips
Combinatiekaart
5x zonnebank —i r
5x supertunnel—r J
Paradijsweg 1 Zandvoort
02507-17742

Geserveerd met
Hollandaisesaus, asperges,
gek. aardappelen en salade.

Ter versterking van ons team zoekt

't BOECKANIERSNEST

kelner/
serveerster

Zandvoortselaan 187. Telefoon 12401.
Zandvoort

Café Neuf
een

Geen seizoenwerk, vaste betrekking,
goede salariëring.
Tevens hebben wij plaats voor enkele

VERHUIZEN?

part-time
medewerkers

Verhuizen is vakwerk!

Tel. soll. tussen 20.00-22.00 uur, 13722.

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

Contant geld haalt u uit de geldautomaat. Heel
gewoon, met een pas plus PIN-code. Op het
moment dat het u uitkomt.
Heeft u nog geen pas? Of PIN-codë? Kom even
langs, dan is dat zo geregeld.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Grote Krocht 30-36
Telefoon: 02507-16941

Rabobank
Meer bank voorje geld

DE WIT VERHUIZINGEN

\)LUGT

VAN DER:

GLAS EN ISOLATIE TEL 02550 - 30624
CORNWALLSTRAAT 6 - IJMUIDEN

BKBJDE
VRHUIZRS

7171

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Speciaal voor alle vaders heeft
uw Echte Bakker dit weekend:

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

8,95

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989
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PRIJSUITREIKING BIJ
SLAGER ZWINKELS

Ochtendbladen

bezorgers/sters
Min. leeftijd 15 jaar
Hoog loon
Reacties
de heer Koper
Dr. J. G. Mezgerstraat 38
Tel. 02507-16821

f/r

vppermm

BIJ ONS TIJDENS UW DINER, OOK
VOETBAL OP KLEUREN-TV.

Menu

Vers gebakken mosselen
met frietjes en
.- - -salade
IO/°

De „Lente-Bingo-aktie" door het overkoepelend orgaan
van „Je eigen slager", heeft ook in Zandvoort een gelukkige winnares opgeleverd.
In de laatste ronde van deze 6 weken durende aktie viel
onze plaatsgenote M w. de Muinck uit de Koningstraat in
de prijzen. Dolgelukkig mocht zij uit handen van slager
Zwinkels uit de Haltestraat een friteuse in ontvangst
komen nemen.
Gezien het succes van deze aktie, start Zwinkels vanaf
deze week een nieuwe ronde. Onder het motto „Sport en
Spel" zullen gedurende de eerstvolgende 6 weken het
WK-voetbal en de Tour de France centraal staan.
Ook nu zijn er weer vele prachtige prijzen te winnen laat
slager Zwinkels weten.

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

Wij zijn
dagelijks
geopend voor
in-en verkoop,
ook voor
inzending
goederenveiling.

Biologische
meststoffen o.a.:
Biologisch
org. gazonmest
Buzaltmeel
Bloedmeel
per zak
Beendermeel
Neptunice maerl
Bentoniet meel en
Biologische bestrijdingsmiddelen

De specialist
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

ƒ5,-

Div. bloembakken JRoodsteen - Plastic
en Grieks Aardewerk
Tuinaarde Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

zoekt met spoed
ervaren en onervaren

KOKS ' * * * KELNERS
SERVEERSTERS
HOGE VERDIENSTEN

Inl.: tel. 12994
Haltestraat 3 Zandvoort

Oplaadbare zaklantaarn. Altijd licht, zon
der batterijen.

40:-

* Primeur 1990: Early Bird.
Australische droge witte wijn.

Inl. 12164
Gasthuisplein
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermelc
en dat de brief geadresseerd
wordt aan' Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging m de behandeling

Café - restaurant - bistro

fi

Groot assortiment

Speciaal
mengsel voor
het vullen van
plantenbakken

Slagroom/mokkataart Een topper uit ons

In onze vestiging in Zandvoort hebben wij
plaats voor een

Bent u geïnteresseerd en beschikt u over
een gezonde werklust bel dan voor meer
info 02507-19762 of na 18 uur 023-320627.

ZOMERPLANTEN

BLOEMENHUIS

De Hema heeft heel wat kado's
die prima passen bijje vader.
taartenassortiment.

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

leeftijd vanaf 17 tot ± 30 jr.
voor ± 32 uur per week.

Haltestraat 3. Tel. 12994

Van Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 17093

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Fa. Gansner & Co.

VLOTTE VERKOOPSTER

Succes verzekerd
met een stukje
natuur van

Kwekerij P. van KLEEFF

de Volkskrant
en Trouw
vragen voor Zandvoort

FOTO: BRAM STIJNEN

12

HET WAPEN
VAN ZANDVOORT

Zwarte badstof autostoelhoezen. Voor
voor- of achterbank.
-59:-

Heren T-shirt. 100% katoen en katoen/
polyester. In div. kleuren en dessins.
Mt. 46/48-54/5 6.

Kofferbaktas. Geen losse voorwerpen
meer in de kofferbak.

t.o. Circus Theater Zandvoort
MET NIEUW OVERDEKT TERRAS

Leren heren rits- of overslagportemonnee,
billfolds of portefeuille. Div. kleuren.

IMagel-Xnietmachme. Elektronische schietkrachtregeling, nieten 6-14 mm en nagels
16 mm Ijaar Hema garantie en Kema Keur.

439:-

Herenbadjas. 88% katoen/12% poly
amide. In div. kleuren. Mt.46/48-54/56

Vrijdag 15 juni

HAPPY HOUR
tussen 17.00-19.00 uur
LENNART
GEFELICITEERD

Quartz analoog/digitaal herenhorloge.
Met metalen band. l jaar Hema garantie.

39J5

Met korte mouw. 65% polyester/35% katoen. In
div. kleuren en streepdessms. Mt. 37/38-43/44.

Schroef-/klopboormachine met elektronische toerentalregeling. Rechts- en linksdraaiend, 13 mm boorkop en torque control. 500 Watt. l jaar Hema garantie en
Kema Keur.

.HEMA De normaalste zaak van de wereld,

169.-

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
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Korpschef dringt aan op onderzoek

Skyline verandert

Politie hoopt op
méér mankracht
rijksuitkering. "Dat is nog eens een
duidelijk teken naar Den Haag", aldus Menkhorst.
De DKP, de nieuwe politiesterkteverdeling in Nederland, waarover al
meer dan eenjaar tumult is in diverse gemeenten, zou voor Zandvoort
inhouden dat het met een te klein
politiekorps blijft zitten. Dat heeft
ook zijn gevolgen voor het beleid
van de politie. Maandagavond lag
het beleidsplan 1990-1991 op tafel.
GBZ-raadslid Plieringa merkte op
dat uitvoering van dit plan wel enige
tonnen extra zou kosten. Oftewel:
"Deze zomer zal er een nader on- voor een deel was het plan niet uit te
derzoek plaatsvinden in gemeenten voeren. De rest van de commissie
die vinden dat zij tekort gedaan zijn bleek het daarmee eens.
door de minister", aldus korpschef
Menkhorst maandagavond in de
commissie voor Algemene Zaken. Argumenten
Hij kondigde aan dat de ZandvoortVolgens Flieringa moet er tegen
se politie zal aandringen op een der- de rijksoverheid gezegd worden: 'Dit
gelijk onderzoek in de badplaats.
kan niet langer zo'. Volgens de
De gemeentelijke bijdrage, zoals korpsbeheerder, burgemeester Van
genoemd in de voorjaarsnota, komt der Heijden, heeft dat geen zin. "We
daarbij goed van pas omdat hiermee hebben in het verleden met tal van
aangetoond wordt dat de Zandvoort- argumenten op allerlei fronten gese politie niet genoeg heeft aan de probeerd om aan de terugloop van
de politiesterkte in Zandvoort een
halt toe te roepen", aldus Van der
Heijden. "Het is niet gelukt". De bezwaren van de gemeente Zandvoort
werden afgewezen, als men aan de
bezwaren van elke gemeente tegemoet zou komen, zou er niets van de
ZANDVOORT - Een 4-jarige DKP-regeling over blijven.
kleuter uit Zandvoort is zonVan der Heijden: "Het beleid van
dag omstreeks 18.30 uur over- de overheid is zo: daar waar de geeden aan zijn verwondingen, meente zelf van mening is dat zij
nadat hij op de Zandvoortse- méér moet doen en zij haar activiteials toeristengemeente activeert
aan door een auto was aange-. ten
en stimuleert, zal zij zelf ook de gereden.
volgen daarvan moeten onderkenHet jongetje stak plotseling de rij- nen".
baan over om een bal te pakken,
terwijl vanuit de richting Bentveld
Samenwerking in de regio lost het
een auto kwam aanrijden,
financiële probleem volgens hem
Een vrijwel direct aanwezige ver- niet op. Volgens Plieringa moet de
pleegkundige en een arts boden gemeente de discussie een andere
lulp, die kon echter niet meer baten. kant op sturen: "Wij hebben niet ge)e kleuter werd overgebracht naar vraagd om al die duizenden toerishet Spaarneziekenhuis in Haarlem, ten". Volgens het beleidsplan brengt
waar men moest constateren dat hij
vervolg op pagina 3
was overleden. .

Kleuter komt
om bij ongeval

De 'skyline' van Zandvoort is de laatste twee jaar nogal
aan veranderingen onderhevig. Zo ook midden in het
dorp. Op hut Gasthuisplein verrijst het Circustheater van

ANBO haalt honderden handtekeningen op

'Geef ons de belbus terug'

Met de actie 'Geef ons de belbus
terug' dringt de ANBO aan op snelle
maatregelen om de belbus Zand'oort weer rijdend te krijgen. De
midige bus, die ouderen tegen een
relatief laag bedrag vervoert in en
rond Zandvoort, staat momenteel
stil. De vrijwillige chauffeurs staken
arndat de wagen te onveilig is. Afgelopen maandag is de bus naar de
Rijksdienst voor het Wegverkeer gebracht voor nader onderzoek.
"We zijn druk bezig ervoor te zorgen dat de belbus terugkomt", verklaarde Termes afgelopen dinsdag.
Hij heeft onlangs in de commissie
voor maatschappelijk welzijn be'oofd te bemiddelen tussen het Dien-

stencentrum Zandvoort en het auto-leasebedrijf Jonk Cars uit De Beemster. Dit bedrijf is van mening dat
het leasebedrag laag is, en dat daardoor ook niet al te hoge eisen gesteld
kunnen worden aan de kwaliteit van
de wagen.

sing zien te vinden". Hoe die er exact
uit gaat zien is nog niet duidelijk,
maar Termes wil toch zien aan een
andere bus te komen. "We moeten
dan de chauffeurs vragen daarmee
de komende periode te overbruggen".

Subsidie

Onhoudbaar

Het lease-geld is afkomstig van de
gemeente Zandvoort en maakt deel
uit van een subsidie die men beschikbaar stelt voor het dienstencentrum Zandvoort. De besteding
daarvan verloopt echter via het
Dienstencentrum Haarlem.
"We hebben gevraagd naar een
lijst met klachten", aldus Termes.
"Het Dienstencentrum neemt contact op met het leasebedrijf". Termes wees erop dat de kwestie niet
gemakkelijk ligt, omdat het lease-contract pas in oktober afloopt. Dat
geeft problemen indien het Dienstencentrum Zandvoort, dat in feite
degene is die de auto least, in die
tussentijd overgaat in een nieuwe
stichting. Ook het leasen van een
andere wagen voor een bepaalde periode, mét mogelijk een levertijd van
enkele maanden, wordt daardoor
lastig.
"Maar we moeten een noodoplos-

De ANBO, die spreekt van een 'onhoudbare situatie', had in de bejaardenoorden Huis in het Kostverloren, Huis in de Duinen en de Bodaanstichting formulieren klaar gelegd en ook elders werden ouderen
in de gelegenheid gesteld hun handtekening te zetten. Bestuurslid mevrouw Carbaat heeft dinsdag op het
Raadhuis de handtekeningenlijsten
aan de wethouder aangeboden. Deze
actie wordt volgens haar van harte
ondersteund door het Eerste Lijns
Samenwerkings Overleg, het Gecoördineerd Ouderenwerk en het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening.
"Ik moet hier wel spreken namens
de ouderen", aldus mevrouw Carbaat, die vergezeld werd van mede-bestuurslid mevrouw Bosman. "De
ouderen kunnen namelijk zelf niet
aanwezig zijn. En hoe komt dat?
Juist, omdat de Belbus niet rijdt".

Gevaarlijk schieten
ZANDVOORT - De luchtbuks van
een 17-jarige jongen uit de Hobbetiastraat werd vorige week maandagmiddag in beslag genomen, nadat hij met het wapen op blikjes had
geschoten. Hierbij waren verschil'ende kogeltjes in allerlei richtingen
ïevlogen, waardoor gevaar voor de
directe omgeving ontstond. Er werd
ander andere een regenpijp van een
huis in de Kostverlorenstraat doorboord. De politie heeft een nader onterzoek naar de schutter ingesteld.

l !un!
«2 juni
23 juni
24 juni
'5 juni
26 juni
,„ iuni
28 juni
29 juni

HW

LW

02.26 10.15
03.17 11.35
04.07 12.24
04.55 00.24
05.51 01.20
06.29 02.10
07.15 03.00
08.04 03.50
09.06 04.40

HW

Vaanstanden: 22 juni NM 20.54 u.
Vingtij: 24 juni 04.55 u. NAP+112cm

De Stichting Zandvoort Pro- Q
motie heeft zich dit jaar voor
«3
een flink deel gericht op het ontwerpen van een nieuw verkeersplan.

Strand
Een van de afgelopen weken
Q
is er alweer een strandpavilO
joen van eigenaar gewisseld. Dit
keer was het nummer 15, 'Ladybird'.

Tekeningen van dieren vorg"
men het onderwerp van de
O
Zandvoortse kunstenaar Leo Determann.

Ruim veertig leden van de
c
golfclub die onderdeel is van O
de Zandvoortse Hockey Club, hielden elkaar lang in spanning tijdens
de wedstrijden om het clubkampioenschap.

Extra spreekuur
huursubsidie
ZANDVOORT - Morgenavond van
19 tot 20 uur houdt de afdeling
Dienstverlening Bevolking van de
gemeente een extra huursubsidie-spreekuur in het raadhuis. Dit
spreekuur is uitsluitend bedoeld
voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om tijdens de gebruikelijke
openingsuren van deze afdeling hun
huursubsidieformulier in te leveren.
Het is de bedoeling dat het aanvraagformulier vooraf zo volledig
mogelijk wordt ingevuld en dat er
tijdens het spreekuur een kopie van
het (gezamenlijke) gezinsinkomen
wordt getoond. Vanzelfsprekend is
de afdeling Dienstverlening Bevolking 22 juni 's avonds alleen geopend voor huursubsidiezaken en
niet voor andere onderwerpen.

nu Korting
op onze Dames
zomerkollektie

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort.
Tel. 14828

Rien Couvreur
voorzitter WD
ZANDVOORT - De Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie (VVD)
afdeling Zandvoort heeft een nieuw
bestuur. De nieuwe voorzitter is
M.G.J. (Rien) Couvreur. Hij volgt
Wilfred Tates op, die met de verkiezingen op 21 maart raadslid en fractievoorzitter is geworden.
Vice-voorzitter in het partijbestuur werd M.J. (Menso) Tjaarda.
De overige bestuursleden zijn:
J.A.M. (Jos) v.d. Drift (secretaris),
Arie Koper
(penningmeester),
W.F.S. (Mia) Paap-Molenaar (propagandist) en H. (Hennie) Moerman.
De heren D.G. de Leeuw (oud-penningmeester) en R.N. Bos traden op eigen verzoek - af.
Tijdens de jaarvergadering op 5
juni zijn Ankie Joustra-Brokmeier
en Andries van Marie gehuldigd. Zij
keren niet meer in de gemeenteraad
terug, omdat dit werk niet te combineren valt met de maatschappelijke
functie waarvoor zij gekozen hebben. Ankie Joustra is inmiddels tot
voorzitter van de Zandvoortse Reddingsbrigade gekozen, Andries van
Marie tot voorzitter van de Sportraad.

De geslaagden voor de laatste keer bij elkaar op de Gertenbach Mavo.

ZANDVOORT - Bijna alle leerlingen van de examenklas van de Gertenbach Mavo hebben woensdagavond op school hun diploma in ontvangst kunnen nemen. Directeur
Gerard Hokke had de uitslag twee
weken geleden al bij hen in de bus
gegooid. De feestelijke bijeenkomst
op school werd afgesloten met een
gezellige barbecue. Van de 35 leerlingen zijn er 31 direct geslaagd, drie
hebben net een herexamen gedaan
maar de uitslag daarvan is nog niet
bekend.

Geslaagd
ZANDVOORT - De 30-jarige Jan
Peter van Opzeeland is geslaagd
voor het examen aan de avond-MTS
in Amsterdam.
Hij deed de vijfjarige opleiding in
vier jaar tijd, naast een full time
baan. De eerste twee klassen doorliep hij in één jaar. Aan het Stedelijk
Gymnasium in Haarlem slaagde alsnog Joyce van Gog.

(ADVERTENTIE)

GALERIJ KERKSTRAAT GEZELLIG, OVERDEKT WINKELEN!!
JM COIFFEURS
• De dames Carbaat (l.) en Bosman, beide ANBO-bestuurslid, overhandigen wethouder Termes honderden handtekeningen namens de ouderen in
Zandvoort. Daarmee dringt men aan op maatregelen, opdat de belbus weer
zo snel mogelijk kan rijden.
Foto: Beriott

De bedoeling werd echter regelmatig duidelijk gemaakt, ook in de afsluiting van voorzitter A. Geurtsen:
"U mag vertrouwen op een onpartijdig oordeel". Samen met drs. G.J.
Heyne den Bak legde hij de kandidaten het vuur na aan de schenen over
een aantal onduidelijkheden. Zo
mocht Branding-voorzitter Paagman zich nader verklaren over de
samenstelling van zijn lijst programmaraad-kandidaten, van wie het
commissariaat geen bevestiging had
gekregen. Volgens Paagman was dat
te wijten aan onwetendheid, het uitblijven van reacties en bestuurswisselingen. "Wij hebben een lijst ingeleverd van degenen met wie wij contact hebben gehad", verdedigde hij
zich.
Hij werd er tussendoor op gewezen dat De Branding, dat in Heemstede uitzendt, alleen een machtiging voor aansluitende gemeentes
zou kunnen krijgen, als de keuze
daar tenminste op valt. Zolang hij
geen machtiging heeft voor Bloemendaal (die gemeente heeft onlangs besloten tot een negatief besluit rond De Branding omdat er een
en ander mankeerde aan de programmaraad), kan hij die ook niet
voor Zandvoort krijgen. Volgens
Paagman is echter begin deze week
in die gemeente een nieuwe kandidatenlijst ingeleverd. "De beslissing
over Zandvoort kan echter vallen
voordat Bloemendaal zich uitgesproken heeft", aldus Geurtsen.
Bloemendaal ligt officieel tussen
Heemstede en Zandvoort in.
De ZOO, door enkele Zandvoortse
sprekers gesteund waaronder ook
voorzitter Paap van Horeca Nederland afdeling Zandvoort, werd er op
gewezen dat of de ZOO of de ALOO
de volledige verantwoordelijkheid
moet dragen voor de uitzendingen.
Wat dat betreft is er geen 'fifty/fifty'
mogelijkheid. Volgens Huijing is dat
geen probleem.

Het centrum zal morgen- o
avond weer bol staan van cie
*3
iïve-muziek, na aanvang van het
zesde Midzomernachtfestival op rij.

Fel begeerd diploma is binnen

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Zondagochtend
raakte een 76-jarige vrouw uit Zandvoort bij een val op de Brederodestraat aan het gezicht gewond. Zij
struikelde en brak daarbij haar
neus.
De vrouw is met een ziekenauto
naar het ziekenhuis gebracht.

LW

14.55 22.35
15.48 23.46
16.38 -.17.30 13.15
18.15 15.46
19.01 16.26
19.49 15.34
20.34 16.35
21.30 17.35

Play-ln, dat in november klaar moet zijn. Dit bouwwerk
torent ver uit boven de bebouwing in de directe omgeving, getuige deze foto vanaf het Palace Hotel.

Vrouw breekt neus

Waterstanden
Datum

Commissariaat
uiterst kritisch
ZANDVOORT - De hoorzitting van het Commissariaat
voor de Media gisteren in het
raadhuis kenmerkt zich door
een zeer kritische opstelling
naar de kandidaten voor de lokale omroep, de Zandvoortse
Omroep Organisatie en De
Branding.

ZANDVOORT - Korpschef
Menkhorst van de Zandvoortse Gemeentepolitie heeft nog
hoop op meer mankracht dan
hem vanuit 'Den Haag' is toebedeeld. Hij hoopt dat de rijksoverheid in Zandvoort een onderzoek laat verrichten naar
de gevolgen van de nieuwe landelijke
sterkteverdeling
(DKP), wat voor het korps van
de badplaats betekent dat het
sterk moet inkrimpen.

ZANDVOORT - De leden van
de ANBO willen de belbus terug. Dat is het motto van een
landtekeningenactie de de Algemene Bond voor Ouderen afdeling Zandvoort afgelopen
week heeft gehouden. Dat leverde zo'n zes- a zevenhonderd
landtekeningen op, die dinsdag aan de wethouder van welzijnszaken, Jan Termes, werden overhandigd. Termes is
van mening dat er een noodopossing gevonden moet worden.

Oplage: 4.900

Editie 22

vrijdagavond
geopend
TEL 14040

TEL 18855

EXCLUSIEVE LINGERIE
BADMODE EN DAMESMODE
TEL 14267

Foto' Bram Stijnen

die krant niot't ik hi'bhm.
Natuurlijk, Omdat
ik sraa^ wil weten wal /ieh in mijn
omj;t'vini> afspeelt. TCT kennismaking ontvang ik het Xumlvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
Na precies 4 jaren is het dan eindelijk zover! Vandaag 21 juni 1990
om 11.00 uur is mijn mamma Marjan getrouwd met Jan
Jan Kerim Folkers
Hoera!

Henny Bakker
wordt 60.
Hartelijk gefeliciteerd door
Ans en Sandy

Op zaterdag 16 juni 1990 is rustig ingeslapen
onze lieve tante en kleine oma

WUhelmina Johanna (Wil) Altorf
op de leeftijd van 92 jaar.
Mevrouw M. Ellemers
Fam. Jac. van den Berg
Fam. L. J. Keur
Fam. N. C. Eldering
Zandvoort, Herm. Heijermansweg 73
Huis in de Duinen
Corr.adres: Jac. van den Berg (Ex. Test.)
Piet Lef f ertsstraat 12
2042 EH Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 20
juni plaatsgevonden in het crematorium Velsen
te Driehuis.
Onze dank voor de liefdevolle verzorging in „Het
Huis in de Duinen".

Te koop gevraagd:

HORECABEDRIJF
te Zandvoort (e.o.)

Verkoop gemeentewoning

Tel. 020-380158

De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen te koop aan de woning:
Prinsenhofstraat 1
Eengezinswoning (beg. gr.: entree, gang, toilet, kelder, woonkamer, achterom,
schuur; 1 e verd.: 3 slaapkamers, doucheruimte met wastafel)
Koopsom f 115.000,00 k.k.

Schiesser
voordeel!

Gegadigden hebben gedurende tien dagen na verschijning van dit blad de
mogelijkheid om een afspraak te maken voor bezichtiging van de woning. Zij
kunnen daarvoor contdct opnemen met de heer Z.C. Beekhuis, telefoon 61558.

\
Allerliefste Asher
Veel te snel en zonder om te kijken
niet meer voor onze handen te bereiken.
Zo jong en in het vuur van het spel.
Het is het lot. wij weten het wel.
Maar wij wilden je nog zoveel leren en hadden je
nog zoveel uit te leggen,
kunnen je nu nog alleen maar zeggen:
onze liefde voor jou blijft eeuwig bestaan
waar onze wegen ook naar toe zullen gaan.
Slaap zacht onze kleine broer en zoon
jij was voor ons een koning op een troon.
Je zou op ••} juli 5 jaar geworden zijn,
dus voor wat er hier met je gebeurd is veel te
klein.
Mama, Papa, Avi en Yael Ovadia
17 juni 1990
24 Siwan 5750
Zandvoortselaan 129
2042 XJ Zandvoort
De begrafenis heeft 19 juni in besloten kring
plaatsgevonden op de Liberaal Joodse Begraafplaats „Gan Hasjalom" te Hoofddorp.

Aanmeldingen kunt u tot uiterlijk veertien dagen na verschijning van dit blad sturen aan de gemeente Zandvoort, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Bij meerdere aanmeldingen zal o.m. worden geselecteerd op basis van urgentiesysteem en het doorstromingseffect.

Rectificatie
Huursubsidiespreekuur

ADVERTENTIES

Wij bedanken al onze
klanten voor de vele
gezellige jaren, en
wensen Roei en Pim veel
succes voor de toekomst.
Mike en Cokky O'Reilly

In de publikatie van vorige week is per abuis een verkeerde tijd vermeld.
De afdeling Dienstverlening bevolking houdt op
vrijdag 22 juni 1990 van 19.00 tot 20.00 uur
een extra
huursubsidiespreekuur
voor mensen die niet In de gelegenheid zijn om hun huursubsidieformulieren 's
ochtends tussen 9.00 en 12.30 uurin te leveren.
Zorgt u ervoor dat uw aanvraagformulier huursubsidie volledig is ingevuld en
dat u een copie van uw (gezamenlijk) gezinsinkomen bij u hebt?
De afdeling Dienstverlening bevolking vindt u in het raadhuis, Swaluêstraat 2.

De 2e uitgave van het
exclusieve magazine

Na 12!£ jaar zijn wij
gestopt met

„Ladybird".

WONEN NU
is uit voor Zandvoort,
alleenn bi

Ondergoed voor mannen die
kwaliteit en pasvorm willen voor
een betaalbare prijs.
100% katoen in 3 kleuren
Slip of smglet f 1 r\ r\r

2 stuks

Openbare raadsvergadering

CEfl/E

T 1:?, :7U

Schiesser^

tijdstip : dinsdag 26 juni 1990,20.00 uur
plaats : Raadhuis
agenda :(o.m.)
- vaststelling beleidsprogramma 1990-1994
- benoeming ambtenaar burgerlijke stand
- vaststelling nieuwe verordening op raadscommissies
- tariefstelling voor gaslevering in sector kleinverbruik per 1 juli 1990
- aanvaarding milieu-effect-rapport baanverlegging circuit Zandvoort
- afkoop onderhoudsplicht rondweg De Schelp
- verdaging besluit inzake ingestelde beroep tegen besluit tot weigering bouwvergunning voor perceel Wilhelminaweg 46
- vaststelling voorbereidingsbesluit voor perceel grond aan 's Gravesandsestraat
- idem voor perceel grond aan Jan Snijerplein en verkoop grond voor uitbreiding woning op dit perceel.
- vaststelling planningslijsten ver- en nieuwbouw 1991/1995
- vaststelling plan van scholen 1991 -1994.

makelaars o.g.
assurantiën

KROON MODE

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van
Uffordlaan 2
Telefoon 02507-12614
Gratis af te halen

Haltestraat 55

Tot onze ontsteltenis is op vierjarige leeftijd
overleden

cn
NVM
MAKELAAR

Asher
ons vriendje en leerling.
„Wij zullen hem missen"
Leerlingen, leerkrachten, bestuur en
medezeggenschapsraad
Oranje Nassauschool

t
Jouw zonlicht is voor ons verdwenen,
maar heeft altijd voor ons geschenen.
Je was een steel waar iedere bloem op kon
bloeien.
Je hart was van Goud.
Als een liefdevolle vrouw voor een ieder
ging je door het leven.
Omdat je ons allemaal jouw „Liefde" wilde
geven.

Antje de Nijs
op de leeftijd van 74 jaar.
Bedankt lieve mam, voor alles wat je voor ons
bent geweest.
Je dankbare kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen:
Anneke en William
Corrie en GertJan
Debora, Jeffrey
Simon en Laurette
Mary en Michel

Hartstikke bedankt voor de
geweldige avond op 17 juni
1990
namens
Pa en ma Keur
Pa, Dien en Greet Visser
Hans, Mary en Aldo
Ronnie en Arie
Bert en Marja
Co en Dicky
Henk en Grada
Carla
Mary, Michael en Pietje
Sharon, Danny, Jordi en Danielle

. . . That's
are f o r . . .

what

Met droefheid geven wij kennis, dat heden, plotseling is overleden onze lieve vriend, vader,
schoonvader, grootvader en oom

Jacob Kraaijenoord
weduwnaar van Anna Maria v.d. Burgh
op de leeftijd van 69 jaar.
Rotterdam:
Elly v.d. Burgh
Hoofddorp:
Jaap Kraaijenoord
Linda en Robert
Zandvoort:
Dick en Ger Kraaijenoord
Ingrid en Marcel
Wychen:
Ans en Hans Castien
Richard
en verdere familie
Zandvoort, 15 juni 1990
Correspondentieadres: D. J. G. Kraaijenoord,
Celsiusstraat 31, 2041 TB Zandvoort.
De crematie heeft op woensdag 20 juni in het
crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevon-

den.

Harocamo
Kerkstraat 14

tel. 12102

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"
Onbeperkt
steengrillen

29,50

Japans fondue
vlees

Aangevraagde kapvergunningen

vis

Eetcafé
expresso
zoekt gezellige

medewerker/ster
soll.
Boul. Paulus Loot 19
tel. 18783 of 19346

VAKKUNDIG GEDIPL
PEDICURE

Langelaan 14, Bentveld
- 2 bomen
-1 boom
dr. C.A. Gerkestraat76
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20,
gedurende één week na het verschijnen van dit blad. De afdeling is geopend van rnaandag Vm vrijdag van 9.00-12.30 uur.

32,50

Japans fondue

Mevr. T. C. Paap
tel. 02507-17413
Deze ad\ertenticruimte van SO mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdcnhout
en betaalt daarvoor slechts ƒ29,- (Excl. «rr BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

-JV.-.jT;

37,50 :£f •

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijkbezwaar indienen bij hetcollege van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

inkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten.

Deze bezwaren worden bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
70B-90 Zandvoortselaan86
76 B-90 Zandvoortselaan 187
77 B-90 Max Planckstraat 2

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

Voorgenomen bouwvergunning

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

Verleende bouwvergunningen

BOUWMAN

HONDENKAPSALON

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

ELLEN CATS

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

Aangesl. bij DIBEVO

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
j
inschrijvingen i
Uitvaartverzekering

ger en oom

ï». J. d'HONT

is voor ons in deze moeilijke periode, een steun geweest
om dit verlies te dragen.
Uit aller naam:
M. Paap-Gerrits
Zandvoort, juni 1990

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2Ö4T Kt Zandvoort.
Tel. 02507-17244

36 B-90 BentveldwegS
05 B-90 Boul.PaulusLoot49

- aan- en verbouw gebouwen
- maken aanbouw

Zij, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen
op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
21 juni 1990

Is uw hond a! getrimd?
voordat de echte zomer begint!
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368. --

ALBERT HEIJN
ZANDVOORT
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

(art.19W.R.O.)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een bouwvergunning te verlenen voor:
- een opslagloods op een perceel grond aan de 's Gravesandestraat.
Het bouwplan ligt met ingang van 22 juni 1990 gedurende veertien dagen ter inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4. De afdeling is geopend van
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

CHRIS HARDENDOOD

DROGISTERIJ

OOK NAAR MAAT

-vergrotenwoning
- plaatsing 2 dakkapellen
- bouw loods

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

telefoon 023-385478

Tel. 02507-13278

f lYr^ag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Arend Paap

v.d. afwas en bij
keukenwerkzaamheden

(art.22,lld2W.R.O.)
De gemeenteraad heeft bij besluit van 24 april 1990 op grond van artikel 21 van deze wet
verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen:
- MaxEuwestraat18en20.
Dit besluit ligt met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de percelen
zijn aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4.
De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

VOOR ALGEHELE
VOETVERZORGING

••*' £en)Natura- , }
uitvaartovereenkomst

Uw bewijs van medeleven, in de vorm van belangstelling. een persoonlijke brief, of een bezoek, tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn liefste man, onze
lieve vader, schoonvader en fijne opa, onze broer, zwa-

HANDIGE
JONGEMAN

friends

Jan en Siv
Nicolien
Frans en Marga
Angelique, Wendy
en je liefhebbende zuster Ans
Zandvoort, 14 juni 1990
Lorentzstraat 27
Correspondentieadres:
Helmersstraat 15
2041 PE Zandvoort
De uitvaartdienst en bijzetting in het familiegraf
hebben maandag 18 juni plaatsgehad.

Voorbereidingsbesluit

Gevraagd

Loes, Rinus en Donny

S

vraagt

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Te huur

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

Appartement
Ie etage

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

850,- incl. G.L.W.

ENTHOUSIASTE
MEDEWERKERS M/V

Tel. 19291

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

Zandvoorts Nieuwsblad
voor de zomerperiode
op div. afdelingen.
Fa. P. Kleijn

Ben je tussen de 16 en 20
' jaar en heb je interesse neem
dan contact op met

Albert Heijn
Gr. Krocht 9
2042 LT Zandvoort
Vragen naar Dhr. R. Fokker
of Dhr. E. Vermaire

De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort

7T7I

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Dit weekend:

AARDBEIENSCHNITT
MET SLAGBOOM

9.65

Kerkplein 11, Zandvoort
Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

WEEKMEDIA 22

Midzomernachtfestival
zorgt voor veel muziek
ZANDVOORT - Tijdens het
zesde Midzomernachtfestival
vrijdag in Zandvoort zullen
maar liefst vijf muziekgroepen
op verschillende plaatsen in
het centrum voor vertier zorgen. De optredens duren van
ongeveer 19.00 tot 24.00 uur.
De diverse café's hebben weer een
aantal favoriete bands uitgenodigd.
Vooral de Ruud Jansen Band is daar
een 'blikvanger' van, uitgenodigd
door La Bastille, De Slop, Priet
praat, Bar Brinck, L'Isis en Café Karin. Het podium op deze locatie
wordt waarschijnlijk groter dan anders.
'Een groter podium, dan ook een
grote artiest', zal men wel gedacht
hebben. Bovendien wordt het podi-

Tentoonstelling
over schelpen
ZANDVOOBT/IJMUIDEN Tot en met 23 februari 1991 is
in het Pieter Vermeulen Museum aan het Moerbergplantsoen 20 in IJmuiden een tentoonstelling gehouden over
schelpen.

um iets verder naar de Kostverlorenstraat en iets schuiner dan anders geplaatst, vanwege de veiligheid van het publiek. In het verleden
was er bijna geen doorkomen aan,
met de andere opstelling hoopt men
dat te voorkomen.
Dat geldt ook voor het podium in
de Schoolstraat, tegenover de Klikspaan. Ook daar moet van de brandweer meer doorloop-ruimte gelaten
worden voor voetgangers. De artiesten die op dit podium zullen optreden, waren bij het ter perse gaan.van
deze krant nog niet bekend.

Swingend
In de langste nacht van het jaar
treedt op het Gasthuisplein - bij het
terras van het Wapen van Zandvoort
- Residence op, bekend van de
Shorts of London. Ter hoogte van
Caf Neuf en tegenover Chin Chin
komt ook dit jaar een podium te
staan, het optreden hier wordt verzorgd door de swingende groep Jimmy James and the Blue Flames.
Feestgangers op het Kerkplein kunnen genieten van een optreden van
Franklin Batta (bekend van Funky
Stuff van Candy Dulfer) and the
Backbone, gecontracteerd door Café
Koper, Scandals en 'Beregoed'.
Uiteraard zullen er ook morgenavond de nodige etens-tentjes verschijnen op straat, naast de diverse
biertaps, zodat men zich van alle
'geneugten' kan voorzien,

De expositie bevat vier onderwerpen: het dier in de schelp, de leefwijze van het schelpdier, de relatie met
het milieu en de schelpdiervisserij.
Het museum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17 Elysé
uur en elke eerste zondag van de
De langste nacht kan ook feestend
maand van 11 tot 17 uur (van 21 juni
doorgebracht worden in het Elysé
tot 21 augustus elke zondag).
Beach Hotel, waar de Dutch Rhytm
Steel & Show Band optreedt. Als het
weer mee zit op het terras, bij slecht
ZANDVOORT - Tot en met 30 sep- weer in de wintertuin van het hotel.
temtaer wordt in het Cultureel Cen- Voor de prijs van 75 gulden kan men
trum aan het Gasthuisplein in Zand- genieten van onder andere een barvoort een expositie gehouden over becue, Zuidamerikaanse muziek,
de geschiedenis van de badmode. limbodans en vuurspuwen.
Deze bijzondere tentoonstelling,
Toegangskaarten a ƒ75,- (lezers
waarover méér in een volgende editie, is dagelijks te bezichtigen van Z.N. ƒ65,-) kunnen telefonisch wor13.30 tot 16 uur, behalve maandag en den besteld op telefoonnummer
02507-13234.
dinsdag.

Expositie badmode

| Weekenddiensten
Weekend: 23/24 juni 1990

023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige HulpverPOLITIE: tel. 13043, Alarmnummer lening: Voor informatie, advies en
14444.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
nummer 12000.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- Dienstencentrum Zandvoort: Koningevalllen), Centrale Post Ambulan- ginneweg l, tel. (02507) 19393.
cevervoer (CPA) Kennemerland.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
scherming): 023-246899.
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Het belbus-vervoer is weHUISARTSEN: De volgende huisart- gens gebreken aan de bus stil gezet.
;en hebben een gezamenlijke waar- Het is nog onduidelijk wanneer deze
nemingsregeling, inlichtingen daar- vervoersdienst wordt hersteld.
over via het telefoonnummer van de
ligen huisarts: J. Anderson, 12058; Alg. Maatschappelijk Werk ZanclB. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg, voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
13355; G. Mol, 15600; P. Paardeko- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
)er, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507; werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan?. Weenink, 12499. Inlichtingen om- dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver•rent de diensten van dokter Flierin- der volgens afspraak. Deze hulpverga worden verstrekt via nummer lening, beschikbaar voor iedere in12181.
woner van Zandvoort, is gratis.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
arts bellen.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Neutel, tel. 13073.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Wijkverpleging: Voor informatie Davidsstraat. Eerste woensdag van
over de dienstdoende wijkverpleeg- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Gratis
omdige: 023-313233.
Verloskundige:
Mevrouw
Tine voor leden. Eerste en derde dinsdag
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of viervoort,
tel. 02507-14437, bgg: de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
023-341734.
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Merenarts: Mevrouw Dekker, Thor- (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:
15847.
techniDierenbescherming: Vereniging v.h. Klachtentelefoonnummer
welzijn der dieren (02507) 14561, sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel spreekuur: iedere eerste dinsdag
Zandvoort
(tevens
pension) van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
02507-13888,
Asiel
Haarlem Taxi: tel. 12600.

Politiesterkte

Zomerconcert
van Kinderkoor

Stichting ZandvoortPromotie
wijst op verkeersproblematiek

Dieven gepakt

Trumpets of
the Lord

Gewond na botsing

ZAKELIJK BEKEKEN

MENINGEN

Bruna-boekhandel
ondergaat ware metamorfose

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, P.
Lodder
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, Oscar Lohuis

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Dick Piet (red. chef), Eddie de Büeck (adj.
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerrigter,
Marianne Timmer.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
25,50 per half jaar; f 46.- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (02Ö)-6.68.13.00
Bezoraklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

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

B Burgerlijke stand m
Periode: 12 -18 juni 1990

• Loes en Rinus Visser in hun nieuwe zaak op de Grote Krocht. 'Vanaf de opening is het razend druk'.
Foto: Bram Stijner

ZANDVOORT - Bruna Boekhandel De Krocht heeft een totale 'metamorfose' ondergaan.
De zaak van Rinus en Loes Visser is verhuisd naar de overkant, Grote Krocht 18, en daarmee bijna drie keer zo groot
geworden.

erg goed", is het commentaar van
Rinus Visser. Twee dagen voor de
opening was hij nog geblesseerd geraakt aan een voet.
Door de nieuwe behuizing is het
aanbod aanzienlijk uitgebreid, onder andere op het gebied van boeken, geschenkartikeltjes, en Compact Discs. In de vorige zaak werden
al CD's verkocht, maar de collectie
viel nauwelijks op. Nu hebben de
CD's, overwegend oud en nieuw hitwerk plus het wat lichtere populaire
genre, een duidelijke, eigen plek in
de zaak.

"De zaak is bijna drie keer zo groot
geworden", aldus Rinus Visser, "het
totale 2oppervlak is bedraagt nu zo'n
250 m ". Visser heeft zich met moeite even vrij kunnen maken om een
paar vragen te beantwoorden. "Het
is ontzettend druk", verklaart hij.
Geboren:
Michelle, dochter van: Luijk, Arie Het echtpaar heeft met de verhuiHubrecht en Paap, Monique
zing en het inrichten van de zaak een
En dat is nog maar een deel van de
Jelle, zoon van: Dijkema, Sacko en paar verschrikkelijk drukke weken - ongetwijfeld - duizenden artikelen
die deze zaak verkoopt, van potloVan Hartingsveldt, Elisabeth Catha- achter de rug.
den tot aan electrische schrijf machirina
Sander Frederik, zoon van: Van Loe"Maar we hebben gelukkig veel nes.
Bruna Boekhandel De Krocht zit
nen Martinet, Prederik Philip en hulp en steun gehad van familie en
vrienden. Daar zijn we hen enorm al weer 17 jaar op de Grote Krocht.
Glimpel, Doris Christel Erika
Martijn, zoon van: Hendriks, Marti- dankbaar voor". Op de receptie, vo- Eerst een jaar in het pand waar nu
nus Johannes Maria en Schéllekens, rige week woensdag, was het even- Foto Boomgaard is gevestigd, de
Maria Gerarda Adriana Wilh'elmina eens razend druk. "Dat doet je heel zestien jaren daarna aan de overGehuwd:
Schut, Jim Johan en Raaij makers,
Juliette Leontine
Poppen, Hendrik en Van der Veld,
Theodora Christina

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de

redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan
Kurpershoek. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantooir dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie1, is
telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

maanden later een algemeen schrijven van de gemeente Zandvoort
In december 1988 overhandigde ik (meerdere klagers bleken al lemaal
mede namens alle bewoners van de dezelfde brief te hebben ontvangen,
Fahrenheitstraat en de Voltastraat sommige hadden niets m>et de
te Zandvoort een schrijven omtrent klacht van die schrijver te mjiken).
de 'vervuiling en het onveilige ver- Hierin werd gezegd dat de Zandkeersgedrag' op de Kamerlingh On- voortse politiek van mening WMS dat
nesstraat en de Curiestraat en omge- er eerst een totaalplan van N ieuwving (dit laatste vooral ten aanzien -Noord moest komen, al voren: •; kon
worden overgegaan tot het aari'brenvan de vervuiling).
gen van snelheidsremmers op die
Met betrekking tot de verkeersvei- weg.
ligheid vroegen wij middels dat
Hierop reageerde ik opnieuw' naschrijven aan het College van B & W
van Zandvoort om verkeersmaatre- mens de bewoners en deelde d< ? gegelen te doen nemen en 'snelheids- meente mede, dat dat totaal] 5lan
remmers' op de rijbaan van de Ka- reeds in de beginjaren '80 door het
merlingh Onnesstraat aan te bren- Verkeersbureau Goudappel & Oofgen. Deze rechte weg met een lengte feng uit Deventer was opgesteld en
van ongeveer 800 meter is voor zeer waarover toen zo'n rel was gesch< opt
veel automobilisten (waaronder be- (vraag me niet wat dat gekost hee ft).
woners van de wijk en vooral bezoe- Dit plan was men dus al weer ver gekers/klanten van de garages Volta- ten.
straat/Ampèrestraat) een ideaal
Nu vraag ik opnieuw namens < ie
stukje weg waarop zij hun voertuig
even kunnen uittesten. Dagelijks bewoners van de omgeving Kame 'T'vliegen' deze voertuigen over die lingh Onnesstraat en Voltastraat (e 'n
weg met snelheden van rond de 100 ook namens al die toeristen die dae ir
schrikken van dat stukje circuit) or n
km/h.
snelheidsremmers en wel zo spoe !Naast het vele woon- en werkver- dig mogelijk. Er zijn nu al voldoendi e
keer dat daar dagelijks fietst en 'bijna ernstige' ongevallen gebeurd .
loopt, is deze weg ook verbindingsZandvoortse politiek, doe er nu
weg tussen twee 'toeristische fietspaden'. Voor kinderen is deze weg ook eens wat aan. Nieuw Noord
zodanig gevaarlijk dat het spelen dreigt een 'verdomhoek' van Zandvoort te worden, zulks terwijl er ondaar bijna niet meer mogelijk is.
geveer 4000 mensen wonen.
Mevr. J. Lokhorst
Naar aanleiding van bedoeld
Zandvoort
schrijven, ontving ik ongeveer drie

Verkeersdrempels

Amstelveen
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievieïervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- ring, F. Meijer
iven, m.m.v. jongerenkoor 'Trum- Zondag 10.30 uur: Woord/Commu)ets of the Lords' uit Hoofddorp, nieviering, dhr. P. v.d. Smaal en
mevr. A. Beijnes
o.Lv. Rob van Dijk

Zandvoortss
Nieuwsblad

Hardrijders

Kunstexpositie
in Paulus Loot

Weekend: 23/24 juni 1990

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
VPB:
Zondag 10.30 uur: dhr. H.W. Kuiper,

Gemeente geeft
studiebijdrage

Vervolg van voorpagina
het toerisme de grootste hoeveelheid werk met zich mee.
De politie is overigens van mening
dat zij niet de enige verantwoordelijZANDVOORT - Inwoners var
ke is voor de bestrijding van criminaliteit. Die conclusie trekt zij uit Zandvoort met een gezinsinkor.ner
het rapport Samenleving en Crimi- dat lager is dan 34.000 gulden br mtc
naliteit. Zo draagt de gemeente bij- per jaar kunnen een gemeenten'. jk(
voorbeeld wegens de infrastructuur studiebijdrage aanvragen voor \i&
verantwoordelijkheid waar het gaat schooljaar 1990/1991. De aanvraiag
om parkeeroverlast, verkeersgedrag formulieren zijn verkrijgbaar bij d<
(twee punten waaraan de politie dit afdeling Dienstverlening Bevolkii it
jaar tijd kan besteden) en autodief- in het raadhuis.
De gemeentelijke studiebijdraj ;<
stallen.
is in principe een vast bedrag, waa. r
Het beleidsplan meldt twee deel- van de hoogte afhankelijk is van d (
plannen: openbare orde en crimina- te volgen opleiding en de gemaakt t
liteitsbestrijding. De hoofddoelstel- kosten.
De bijdrage kan worden aange
ling van de eerste luidt: de overlast
als gevolg van geluidsoverlast, vraagd voor opleidingen in hei
vechtpartijen, intimidaties, parkeer- voortgezet onderwijs, aan een dag
overlast en verkeersgevaarlijk ge- of avondschool voor volwassenen, o:
drag verminderen tot aanvaardbare voor een opleiding aan een particu
lier instituut dat door het Rijk wordl
proporties.
erkend of gesubsidieerd. De aan
De hoofddoelstelling op het ter- vraagformulieren voor het school
rein van de criminaliteitsbestrij- jaar 1990/1991 moeten volledig inge
ding: de handel in verdovende mid- vuld voor 15 september 1990 wee)
delen terugdringen met als doel de worden ingeleverd bij de afdeling
ZANDVOORT - Er verandert nogal wat dit jaar op het hebben we geprobeerd het paviljoen te verkopen, maar
jeugd te beschermen en in het kader Dienstverlening Bevolking van d«
strand. Al diverse paviljoens zijn dit jaar in ander handen er kwam nauwelijks iemand op af. We besloten toen dit
van de volksgezondheid. Het terug- gemeente.
overgegaan. Zo ook 'Ladybird' (15) van Mike en Cokky seizoen door te gaan, tot Roei en Pim twee weken geledringen van het aantal diefstallen
O'Reilly, deze is sinds vorige week eigendom van Roei den hier naar binnen stapten en zeiden: wij willen dit
Voor inlichtingen kan men bij d«
van en uit motorvoertuigen.
de Zanger uit Hoofddorp en Pim Driehuizen uit Haarlem paviljoen wel kopen".
dienst terecht via telefoonnummei
In
1989
werden
ruim
twee
keer
(foto). "Wij kwamen al regelmatig op Zandvoort", aldus Wat Mike en Cokky na bijna 13 jaar strand gaan doen,
61400.
zoveel motorvoertuigen gestolen
Pim. "Ik had hier een zeilboot liggen".
weten zij zelf nog niet. "Wij zijn avontuurlijke mensen.
(176) als - het 'laagterecord' - in 1988
Mike O'Reilly is zelf nog wat verrast van de verkoop, We zien wel".
(83). Wat betreft de diefstallen uitomdat het allemaal erg snel is gegaan. "In het voorjaar
Foto: Bram Stijnen
/vanaf motorvoertuigen gelden vergelijkbare cijfers: in 1988 kwam dit
367 keer voor, in 1989 was dit 344
ZANDVOORT - In de Gerefor
keer.
meerde Kerk aan de Emmaweg ir
Zandvoort geeft het Zandvoorts Kinderkoor volgende week woensdag
om 19.45 uur een zomerconcert. Mewordt verleend door hel
ZANDVOORT - Bij een snel- dewerking
Haarlemse poppentheater Mijko
heidscontrole vorige week vrij- De toegangsprijs bedraagt vijf guldagavond op de Van Lennep- den.
ZANDVOORT - Een minder te gebruiken voor taxi's, ambulan- zich binnen de groep van internatio- weg werden maar liefst 106
De muzikale avond wordt geovertredingen geconstateerd. opend met het lied 'De Zingende
goede bereikbaarheid van ces etc. Het idee om de vier rijstro- nale badplaatsen kan vestigen.
Zandvoort leidt met name in ken wat creatiever te gebruiken, beTijdens de twee uur durende con- Zandvoortse Kinderen' door het
al langer maar is nooit in prakhet hoogseizoen tot economi- staat
trole
werden snelheden gemeten Kinderkoor. Zowel voor als na de
Sponsoring
van
over
kilometer per pauze is een een voorstelling van h et
sche schade in deze gemeente. tijkDatgebracht.
geldt ook voor het idee van
De financiële kant van het verhaal uur. Tegendedehonderd
overtreders
is proces- poppentheater Mijko. In de pauze
Dat stelt de Stichting Zand- een monorail over de middenberm is waarschijnlijk nog één van de bewordt er een verloting georgani-verbaal
opgemaakt.
voort Promotie (SZP), die met van de Zeeweg, plus de extra par- langrijkste aspecten. Wat dat betreft
seerd.
Op de Boulevard Barnaart werd
een eigen verkeersrapport de keermogelij kneden waarvoor in het vertelde Paagman dat er - voor sponeen
24-jarige
man
uit
Haarlem
aanproblematiek van de aan- en rapport een pleidooi wordt gehou- spring- gesprekken zijn gevoerd met
afvoerwegen van de badplaats den. Over parkeergarages verschil- circa 25 grote en middelgrote onder- gehouden nadat de politie van Haarlem had geconstateerd dat hij met
opnieuw onder de aandacht len de meningen, met name over de nemingen buiten Zandvoort. Deze hoge
snelheid over de Zeeweg had
vraag
of
deze
betaalbaar
zijn.
Veel
hebben
over
het
algemeen
'positief
brengt.
automobilisten laten parkeerterrei- gereageerd om de doelstellingen van gereden.
'De recreant verblijft vermoede- nen 'links liggen' omdat zij zo hun de SZP te ondersteunen'. Nadere in- ZANDVOORT - In het AteDaarnaast bleek zijn auto tech- lier Paulus Loot aan de Boulelijk korter in Zandvoort vanwege het auto zo dicht mogelijk bij hun doel formatie gaf Paagman daarover nog
tijdverlies om in Zandvoort te ko- willen neerzetten en er bovendien niet. In het najaar wordt dit concreet nisch niet in orde. Het voertuig was vard Paulus Loot 21 in Zandbovendien niet verzekerd.
men en te vertrekken', aldus het rap- weinig voor voelen parkeergeld te uitgewerkt.
voort wordt morgenavond
port, dat vrijdag door SZP-directeur betalen.
-door burgemeester Van der
Simon Paagman werd gepresenHeijden een kunstexpositie
teerd. 'In het ergste geval komt de
recreant door de slechte bereikbaar- Evenementenborden
ZANDVOORT - Twee vrouwen en van de kunstenaar Theo Forheid helemaal niet naar Zandvoort',
Als het aan de SZP ligt zullen de
een man uit Haarlem van respectie- rer geopend.
zo luidt het vervolg. Op initiatief van automobilisten en hun passagiers
Centraal in het werk van
velijk 32, 23 en 38 jaar zijn zondagburgemeester Van der Heijden binnenkort wel verwelkomd worden
middag aangehouden wegens dief- Forrer staat de mens in zijn
wordt er al enige tijd op regionaal door nieuwe borden langs de weg
ZANDVOORT - De Nederlands stal. Zij hadden uit meerdere win- vele verschijningsvormen.
niveau gezocht naar oplossingen. De (vergelijkbaar met de evenementen- Hervormde Kerk ontvangt in de kels in het centrum van Zandvoort
buurgemeenten hebben echter via borden in Haarlem) waarop festi- dienst aanstaande zondag om 10.00 goederen gestolen. De dieven zijn
De expositie bestaat hoofdzakelijk
de regionale pers ook wel laten we- vals en andere activiteiten worden uur een 90 leden tellend koor, voor onderzoek ingesloten aan het uit schilderijen, tekeningen en etten, niet zo gelukkig te zijn met al aangekondigd. Tevens heeft de 'Trumpets of the Lord'. Dit koor politiebureau.
sen.
dat toeristenverkeer naar en vanuit stichting een aantal nieuwe evene- heeft als belangrijkste doelstelling
De tentoonstelling is te zien tot en
Zandvoort.
menten bedacht, waaronder Zand- het zingend evangeliseren. Dirigent
met 15 september.
t
voortse Natuurdagen, De Mijl van is Rob van Dijk, broer van de bekenDe openingstijden va.n het atelier
Zandvoort (hardloopwedstrijd), een de musicus Louis van Dijk. Het orZANDVOORT - Een 80-jarige man zijn zaterdag en zondag van 14 tot 17
Busbaan
internationaal scherm- en floret- gel wordt bespeeld door Gerard van uit Zandvoort raakte vorige week uur.
De voorstellen van de SZP liggen toernooi, Zandvoortse Strandcon- Zwieten de Blom.
maandag licht gewond toen hij in
vrijwel uitsluitend op het vlak van certen en Watersportdagen.
Voor de kerkgangers is er een Ne- botsing kwam met de auto van een
Voor kleine groepen bestaat de
het openbaar vervoer, waaronder
Voor de 'upgrading' van Zand- derlandse vertaling van de Engelsta- 56-jarige inwoonster van de bad- mogelijkheid om een afspraak te
het gebruik van een derde rijstrook voort denkt de SZP verder aan een lige liederen aanwezig. Voorganger plaats. De man sloeg, rijdend op zijn maken.
voor de drukste rijrichting op de Zandvoort Magazine, uit te geven van deze dienst, die als thema heeft snorfiets op de Burgemeester EngelZeeweg. Deze derde rijstrook zou vanaf 1991, én aan een. eigen 'huis- 'Ik heb geen mens', is ds. J.A. van bertstraat reed, zonder richting aan
Telefoon
is
G'2507-14934,
een vrije busbaan kunnen zijn, ook stijl' van Zandvoort, waarmee het Leeuwen.
02507-13065 of 023-326256..
te geven linksaf.

| Kerkdiensten"

jereformeerde Kerk:
tondag 10.00 uur: mevr. Van Keuen-Schaafsma, Overveen

Zandvoorts
Nieuwsblad
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kant.
Nu is men opnieuw de Grote
Krocht overgestoken, naar het pand
waar voorheen Taxicentrale Zandvoort was te vinden.

i Dommel

DONDERDAG 21 JUNI 1990

WE.EKMEDIA 22
Gevraagd TUINMAN voor
eenvoudig onderhoudswerk
in tuin flatgebouw
Inl.: tel. 02507-15750.

ICRO
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootParticulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd- dinsdag 15.00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan* Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplem 12,
2042 JM Zandvoort

Financien en handelszaken

Ambtenarenleningen
BIJ de Landelijke Bemidd. voor Ambtenaren in een halve dag,
ook v. semi-ambt., pers PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr.

met verlaagd tarief

Oppas gevraagd/
aangeboden

Computerapparatuur
en software
Te koop
- Philips AT/P3204 (20 Mb
hard disk, 640 MB, 5.25 en
3 5 inch);
- Philips
Monitor
Pro
7BM723;
- Mannesmann Tally MT 87
printer;
- Microsoft mouse;
- incl. software z.a. MS-Dos,
Windows etc., etc.;
- incl. comp.meubel.
Prijs n.o.t.k.
Tel. info overdag: 5622238.
Na 19 uur: 020-439402.

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

L.B.A. - 020-997633

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
Rijksstraatweg 72, Duivendrecht. Ook 's avonds van 19-21 u. tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Autoverzekering
KOFFIETAFELS
Rijwielen,
V A. ƒ 75 - DORSMAN
motoren,
blijft toch goedkoper!
Bel nu- 02507-14534.
bromfietsen

Videotheek

T.k.a MEISJESFIETS
merk
Motobecane. Tel.
02507-16505.

•*- Te koop schoolboeken IJ- • Rubneksadvertentie'' Zie
rnond MTS bouwkunde, klas voor adres en/of telefoonnr.
1 Tel. 14786.
de colofon m deze krant.

Woningruil

Foto - Film

Aangeb. Haarlem-N 3 v./h.
kam. flat, huur ƒ407 ex. Gevr.
Z'voort 3 a 4 k.won./flat. Liefst
Centr./Zd. Tel. 023-264549.

* Compact klembeeld camera Olympus XA4, z.g.a.n.,
wegens overcompleet, voor
ƒ 199. Tel. 02507-15199.

Divers personeel gevraagd

Verdien wat bij
met enquêteren

DOMBO
Com. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks
van 13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Com. Slegersstraat 2b
Zandvoort.
Tel. 02507-12070

Muziekinstrumenten

Oproepen
Mededelingen

Foto Boomgaard

21/6/1989-21/6/1990
Liefde is ,,Jan", begrip,
steun, warmte, geduld, zorgzaamheid en héél véél liefde.
Dit alles heb je mij gegeven.
Bedankt en op naar het volgend jaar. Jannie.
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen!

Dak lek

Schrijf voor nadere informatie naar:
NIPO BV. t.a.v. de heer A. J. M. Baars, Barentszplein 7,
1013 NJ Amsterdam.

Tel.

* Te koop prachtig zuiver
wollen kleed, modern dessin,
beige/bruin, maat 2.50x3.50,
ƒ 150. Bellen na 15 uur tel.
02507-15614.

m a a t
b r u i d s l a P 0 n ,
P
s a l 0 n t a f e l
e n
d e r n e
0 2 - 3 4 3 .
s t 0 e l
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i e t e n
k

0 0

m

0

Marisstraat 13a. Tel. 15186

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

Lukon Tweewielers

DE VRIES

Het adres voor de nieuwste Gilera
snorfietsen.
Verder diverse andere fiets- en
bromfietsen.
__
Wij staan ook voor u klaar voor
reparatie van fiets en bromfiets.
Lukon Tweewielers
Kochstraat 8
Zandvoort tel: 02507-16504

10 BANKSTELKUSSENS

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

Videotheek

Dombo
5 films

•*• Te koop imperiaal, verstelbaar, i.z.g.st., weinig gebruikt,
ƒ 100. Tel. 02507-16952.
Gordijnengroothandel
Schoolstraat 4
Zandvoort
Te koop Toyota Carina. Rijdt
DE VRIES
Tel. 02507-18789
op gas en benzine, bj. '78,
Haarlemmerdijk 169 - A'dam
tel.
020-220981.
Tante Inge en ome Jan Piet prijs ƒ 300. Tel. 02507-15563.
jullie zijn een te gek paar.
Martine, Angela en Melanie.
Te koop aangeboden diversen
T.k.a. kaartjes TINA TURNER.
Tel. 02507-16505.
* Trots als een pauw is va- Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van overder Piet. Nu ook met zijn der- dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
de griet.
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
Voor trouwfoto's Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam;
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.

Broodje Burger

hele week

25.Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Meteen Micro komt
u onder de mensen.

WAARBORGGARANTIE
- S|wwnlom

ale|jer

^.^

Ampérestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
ol 12330.

Fa. Gansner & Co.

Huwelijk en
kennismaking

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 finfoband).
• De advertentie-afdeling
Verloren en
behoudt zich het recht voor
Foto Boomgaard
gevonden
Weber, advertenties, eventueel zonMieuw
wit
keukenblok, * T.k. barbecue
Grote Krocht 26 2.10x1.20, l.gnjs chique rond zwart, grootste maat. Als der opgave van redenen, te
ƒ 300.
Tel. weigeren (art. 16 Regelen
blad, r.v.s.-spoelbak + meng- nieuw!
* Wie heeft gezien? VlaggeTel. 13529
/oor het Advertentiewezen).
02507-15622.
kraan, ƒ700. 023-387990.
stok, wit/groene knop, rose
gebloemde vlag. Ansje Mole- * Wie kan mij helpen aan het
* Sauter gasfornuis met T.k. Marijnen DIEPVRIESnaar. tel. 13004.
NRC Handelsblad van dins- oven en grill, z.g.a.n. Prijs KAST ƒ 150. Tel. 02507-20056.
dag 12 juni j.l. Tel. 02507-ƒ200. Tel. 02507-17030.
* T.k. vogelkooien gewone
16522.
* Te koop hobbelpaard hout en broedkooien ƒ 25,- 2 voor
* Zandvoorts
kinderkoor ƒ25,- Hemel wit broderie ƒ 45. Z.g. t.v.-stoel skai zitting
geeft concert, woe. 27 juni in f75,-. Babybad met stan- verstelbaar, bij V&D gekocht
kerk a.d. Julianaw. 19.45 uur daard ƒ40,-. Tel. 15325 na ƒ 300 nu ƒ25. Bel. 17405
schoonmaak/glazenwassen]
m.m.v. poppenspeelster Mij- 15.00 uur.
* T.k.a. solide bolderkar op
ko. Toeg. ƒ 5,- Rustdag W.K.!
* T.k. 2 Mobiletts goed on- luchtbanden ƒ300. Tel. 02302507-17935
Bob Schmidt
* Zandvoorts Mannenkoor, derhouden
ƒ 100. Tel. 243769.
Pico, Thea en anderen, het 02507-16183.
was 9 juni j.l. een fantastisch
Videotheek
evenement,
complimenten
Kunst en antiek
hiervoor. Een fan.

Videotheek

DOMBO

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

T.k.a. 6-delig ANTIEK
SERVIES (Villeroy & Boch).
vlodel: Luxemburg (blauw/
). Tel: 020-962952.

1 regel ƒ 3,63
2 regels ƒ 3,63
3 regels ƒ 3,63
4 regels ƒ 4,83
5 regels / 6,04
6
7
8
9
10

'

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

regels
regels
regels
regels
regels

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Boeken
Tijdschriften

Hobby's en
verzamelingen

T.k.a. BAEDEKER VOOR DE
VROUW, 20-delige
ENCYCLOPEDIE. Als nieuw.
Tel: 020-962952.

Te koop
gevraagd
diversen

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

Betamax
films te koop

Alle prijzen incl. 6% BTW
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
Grote Krocht 28.
T.k. zr mooie kl.'mini York ter. riers v. part., ingeënt, ontw.,
ƒ450. Tel. 020-931261.

"erica"
bloemenmagazijn
sinds 1908
xx

-7Grote Krocht 24
Zandvoort

Piet en
An Loos

***

A nightmare on
Elmstreet 4
Rescue
Com. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt in de
schoolbanken
06-340.340.21
Türkge seks hatti
06-320.327.44

Videotheek

dakikasi 50 cent

Dombo

Wendy-foon
06-320.332.77

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

ƒ0,50 p.m.

Diversen

* Te koop gevraagd gietijzeOnroerende
ren bad op pootjes. Tel,
SNUFFELMARKT
goederen te koop
02507-17055.
ZONDAG 8 JULI
In het Gran Dorado
gevraagd
TE KOOP GEVR.: inboedel
(tennishal) Zandvoort.
goederen (klemgoed), boe
Entree ƒ 3,50.
ken, antiek/gr.moederst. sp
GARAGE
Kraamhuur ƒ45.
enz. Tel. 02507-12370.
TE KOOP GEVRAAGD
Org. Don. Tel. 02943-3602.
Tel. 02507-14534
•*• T.k. gevr. witte vogelkooi
X.Y.Z.
B.V. verhuizingen en
Tel. 02507-17343.
• Zie de colofon voor opga kamerverhuizingen. Voll. verz.
ve van uw rubieksadvertentie Dag/nachtservice 020-424800

Dier-Plezier

Adres:

Lock-up
* * *
Cold Front

Diverse clubs

Dieren en
djerenbenodigdheden

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Theo en Thea

MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
"aciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595.
T.k. SURFPLANK met zeil,
2.95 m, verkeert in zeer goede staat. Tel. 02507-12846, na
18 uur.

Te huur gevr. perm. voor ouder Zandv. echtp. vrije
woonr., min. 3 kam., evt. in ruil
te koop royaal half-vrijst. huis.
Br. o. nr. 763-77015 bur. blad.

Zandvoorts Nieuwsblad

De nieuwste dagfilms
7.50 p. dag

Vaar/surfsport

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
* Verzamelaar zoekt helblad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
men, medailles, insignes, foGratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. to's, uniformen, verrekijkers,
alles periode 1939-1945. ReCoupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met actie via 02507-17357.
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Onroerend goed
Of afgeven bij:
en woonruimte
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
te
huur gevraagd
Gasthuisplem 12, 2041 JM Zandvoort

r

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

Wij bedanken alle vrienden, bekenden,
klanten en het Zandvoorts Mannenkoor voor
hun getoonde belangstelling en gewaardeerde
aanwezigheid bij ons 25-jarig jubileum.

DOMBO

l'ndien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tokst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
\/Vij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

•

Vrijblijvend prijsopgaaf.

auto-accessoires

Feestje?

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

8 ,

Vraag vrijblijvend offerte.

U ook?

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

e

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

DOMBO

ICRO

Getiruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
lede ;re letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME

GRATIS

GRATIS MICRO'S
wordei'n geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzonden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• we^/aan Komen lopen/vliegen
• m;j ximaal 5 regels
• all oen voor particulier gebruik
• htjt aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen

Uitgebreide collectie tapijt nu met !
5 of 7 jaar schriftelijke garantie '

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

SN O W W H I T E

Dan kunt u daarvoor in aanmerking komen.

WONING STOFFERING:

SCHILDERWERK

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

Te koop prachtig antiek eiken
bureau met
koperbeslag
ƒ350; elek. fornuis met oven
ƒ50. Bellen na 15 uur: 15614.
T.k. wortelnoten wandmeubel, 200 h., 250 br„ met t.v.,
bar en sierkast. Tel. 12720.
* T.k.a. teak bureau, 120x53,
wandkastje, 100x32, resp.
ƒ50 + ƒ15. Samen ƒ 60. Tel.
Bijna iedereen in Boven ƒ 2518789
geen bez.kosten. 02507-12498.
Zandvoort huurt
Charlptte en Jeanine wij Wij STOFFEREN 10 bankstelzijn videofilms j *wensen
jullie een hele pretti- kussens inclusief stof voor
ge vakantie. C en C kusjes uit ƒ295. Velours overgordijnen
bij videotheek
het zonnige zuiden.
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
j * Heeft u dat fantastische Vitrage en alle soorten modell t.v.-programma gezien afge- gordijnen v.a. ƒ5,95 per melopen do. met Z.K.H. Prins ter, gratis gemaakt! 1000 verBernhard? Steun het Wereld schill. meubelstoff. van ƒ69
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
Natuur Fonds. Bel 12432.
soorten meubelen, boten en
Corn.
* Help de Polen. Stuur eens caravans, zeer voordelig. Alle
Slegersstraat 2b
een voedselpakket! Geen soorten schuimrubber op
tel. 02507-12070
adres? Dat hebben wij voor u! maat gesneden. Barkrukken
Inl.: tel. 02907-5235.
stoff. incl. stof of leather-look
* Jolanda hartelijk gefelici- ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
teerd met je 17e verjaardag. ƒ55. Echt schuimrubberen
Radio/tv/video
matras met zuiver scheerwol
Oma en Opa.
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
* Met jullie steun was hetHaarlemmerdijk 168, Amsterniet gelukt. Heel veel dank dam, 020-220981; Ampèrestr.
Dag/nachtservice
TV- EN VIDEOREPARATIE. hier voor. Joop en Wil Koene. 10, Zandvoort, 02507-19347.
Geen voornjkosten.
* Moeder Corrie heeft eindeAlle TV-reparaties
lijk haar zin, want Jan Piet
Sportartikelen
onder de ƒ 100 gemaakt +
stapt vandaag het huwlijksgarantie. Tel. 06-52108800. bootje in.
* T.k.a. leren damesrijlaarFoto Boomgaard * Nog geen lid van de Ver. zen,
mt 37, 5x gedragen, nw
Vrouwen van Nu? Dan mist u
Grote Krocht 26.
veel! Word lid of vraag eens ƒ495, nu ƒ150. Tel. 02507Telefoon: 13529.
een maandblad aan bij: tel.18836.
UW FILM OP VIDEO
14462. Doen!!
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
Auto's en
Receptie?
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Voert u graag gesprekken met mensen over hun doen en
Bel direct voor AL uw
laten, over hun wensen en verlangens, hun koopgewoontes
reparaties en vernieuwingen.
en gedragingen?
Ook ander loodgieterswerk.
Dan is enquêteren misschien iets voor u; u kunt daar in uw Bellen voor 10 en na 18 uur:
02507-19559 of 02520-21378.
vrije tijd aardig wat mee bijverdienen.
Voor aanleg en onderhoud
In opdracht vem het NIPO worden wekelijks door heel Neder- van uw TUIN. Tel. 023-322295,
land duizendon gesprekken gehouden. Enquêteurs voeren tussen 19-20 uur.
deze gesprekken zowel overdag als 's avonds, bij de mensen Gratis advies.
thuis, m hun eigen regio.
Vooral uw verbouw., stuc.- en
tegelwerk. Bel: 073-428021.
Bent u 21 jsiar of ouder?
Heeft u een brede belangstelling?
Bent u minimaal 5 uur per week beschikbaar?

5 REGELS

Woninginrichting

Tel. 02507-12614
OPPAS AANGEBODEN'
Leraar echtpaar voor
kinderen en dieren.
Tel' 03451-14088.

Ook voor doorlopend krediet. Lopende leningen geen bezw.

Studieboeken en
-platen/banden

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
CEfi/E makelaars o.g. LIJ

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN.
Bilderdiikstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

PERSCOMBINATIE
is uitgeefster van de dagbladen Het Parool, Trouw, de
Volkskrant en de Weekmedia-bladen.
De afdeling Speciale Markten is binnen het Aüvertentiebedrijf belast met de advertentieverkoop voor speciale marktsegmenten en daarmee samenhangende rubrieken voor de
diverse titels en Parool TV.
Wij zoeken voor deze afdeling, bestaande uit 12 medewerk(st)ers een

telefonisch
advertentieverkoper
m/v
Het takenpakket omvat:
- telefonische acquisitie ten behoeve van de tot de afdeling
behorende markt-segmentcn, in het bijzonder Parool TV.
- onderhouden van contacten met zowel vaste klanten als
ook prospects.
- incidenteel bezoeken van klanten en reclamebureaus.
Functie-eisen:
- opleiding op HAVO- of MEAO-niveau;
- goede contactuele vaardigheden en uitstekende uitdrukkings vaard igheid;
- affiniteit met automatisering;
- in teamverband kunnen werken;
- (telefonische) verkoopervaring bij voorkeur-in een gelijksoortige functie.
Geschikte kandidaten zijn ongeveer 23 jaar oud en beschikken over een eigen auto.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heer M.
Mooyaart, verkoopmanager, tel. 020-562.2254.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Perscombinatie N. V, t.a.v. mevrouw G. A. Zantinge, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van GZ/90.27.
De sollicitatietermijn sluit op 7 juli 1990.
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Bond Zonder Naam1954

Flink aantal
aanmeldingen
roeispectakel
ZANDVOORT - Ruim veertig ploegen hebben zich reeds
aangemeld voor het ZRB
Roeispectakel 1990 op 29 juni
van de Zandvoortse Reddings
Brigade. Er kan nog een beperkt aantal worden ingeschreven.
Het roeispectakel wordt volgende
week vrijdag 29 juni gehouden op en
voor het strand aan de noord-boulevard, ter hoogte van reddingspost
Piet Oud. Het begint om 19.00 uur en
het belooft ook dit keer een echt
Zandvoorts 'onder-onsje' te worden.
Dit jaar wordt het aantal deelnemers
waarschijnlijk wel een stuk hoger.
Het wedstrijdprogramma bestaat
onder andere uit het nemen van hindernissen op strand, zowel vóór als
né. het hoofdbestanddeel, het rondje
roeien op zee. Men hoeft trouwens
absoluut niet geoefend te zijn wat
het roeien betreft.

Ondernemers

Op de oude foto van deze week staat de Bond Zonder Naam uit 1954. De foto is ingestuurd door J. v.d. Kroon-v. Duijn.
Van links naar rechts: Adrie Koper, Coby Zwemmer, Piet Paap, Jaap Paap, Bep Bol, ?, Jans van Duijn, Ap Zwemmer, ?.
Bezitters van oude groepsfoto's kunnen deze ter plaatsing afgeven aan het kantoor vanhet Zandvoorts Nieuwsblad aan het Gasthuisplein 12.

De ZRB-leden houden zich wel
uitgebreid bezig met de organisatie.
Een aantal Zandvoortse ondernemers heeft fraaie prijzen beschikbaar gesteld, voor de snelste ploeg,
maar ook voor het team dat er het
leukst uitgedost bij loopt.
Het aantal gegadigden dat zich
nog kan opgeven, is beperkt. De
teams die meedoen moeten bestaan
uit vijf personen, het inschrijfgeld
per team bedraagt ƒ15,-. Voor meer
informatie of om zich op te geven
kan men terecht bij Mary van Duyn,
tel. 16283, of - vrijwel uitsluitend in
het weekend - op reddingspost Piet
Oud, tel. 12376.

•i Leo Determann maakt diertekeningen

'Het is een beetje
gevaarlijk terrein'
ZANDVOORT - Doordat hij
in Dierenpark Amersfoort
mocht komen exposeren, is de
in Zandvoort geboren en getogen Leo Determann zich meer
gaan richten op het maken van
dierentekeningen. Met fraaie
resultaten, die zijn tot en met
het eind van deze maand in de
openbare bibliotheek te zien.
"Het is eigenlijk een beetje gevaarlijk terrein", vindt Leo van dierentekeningen. "Je moet wel ontzettend
goed zijn, willen de mensen het
mooi vinden". Op dit gebied zijn er
al behoorlijk wat gevestigde namen.
Als voorbeeld noemt hij Robert Ba' 'teman. "Daar is Rien Poortvliet nog
schooljongetje bij". 'Enige kwaliteit'
is voor Leo zondermeer een voorwaarde om te kunnen exposeren, en
dat is ook wel te merken aan de
tentoonstelling, met tal van knappe
werkstukken. "Je moet er zelf achter kunnen staan".
Behoorlijk gedetailleerd maar wel
met een eigen inbreng. Want: 'Als je
het alleen maar erg gedetailleerd wil
brengen, kun je net zo goed een foto

kunnen maken'. Foto's maakt hij
wel, dan als voorbeeld voor zijn
werk. De techniek van het tekenen
vindt hij wel erg belangrijk: "Die
moet je wel volledig beheersen, dat
is een eerste vereiste. Daarna pas
zou je eventueel kunnen gaan abstraheren". Dat laatste ligt echter
niet zo in zijn lijn.

Hobby
Leo Determann (32) heeft altijd al
een voorliefde gehad voor potloodtekeningen. Het is zuiver een hobby,
een verhaal hoeft er voor hem niet
zo nodig achter te zitten. Maar wél
techniek. Die is sterk ontwikkeld op
de Gertenbach Mavo onder tekenleraar Krijn Kluft, die - volgens Leo een enorm stuwende kracht is geweest voor zijn verdere ontwikkeling. Daarnaast lijkt het onwaarschijnlijk dat de keuze van zijn
werk, bij het grafische bedrijf Lidro
in Zandvoprt-Noord, helemaal los • Leo Determann: "Het werk moet wel iets van jezelf hebben, anders kun je
staat van zijn hobby.
het zo goed een foto 'maken".
Op de tentoonstelling, die vorig
jaar augustus al in Artis was te zien, ('Wilde Beesten') met het kreukelen
treft men ook andere technieken van beschilderd papier, om daarin
aan, zoals krijttekeningen en aqua- een bepaalde structuur aan te brenrellen. En een laatste experiment gen. Men kan de werken in ieder

Gaaf clubkampioenschap golf

Het aantal deelnemers rechtvaardigt de gedachte dat de golfsport ook in Zandvoort een grote vlucht heeft

ZANDVOORT - Stralend
weer, geweldige sfeer en prima
golf waren de ingrediënten van
een wel zeer geslaagd clubkampioenschap golf aan de
ZHC. Op de velden van de
Zandvoortse Hockey vereniging hielden zo'n veertig leden
van de golfafdeling een zeer
spannend en geslaagd golftoernooi.
Door de aanleg van de nieuwe
voetbalvelden waren twee holes verdwenen, maar de organisatie van dit
clubkampioenschappen toverde op
zeer creatieve wijze een hole naar
voren zodat de deelnemers/sters
toch twee ronden over zes holes golf
konden spelen.
Op deze holes kon men zich uitleven en met de regels van een handicap verrekening werd geconcentreerd aan deze steeds populairder

Foto: Bram Stijnen

wordende sport begonnen. Vooral
bij de dames ontspon zich een geweldig spannende wedstrijd waarbij tot
het uiterste om de eerste plaats
werd gestreden. Het werd zelfs zo
spannend dat de dames Sytske
Roodenburg en Rini Boom gelijk
eindigden. Door deze situatie moest
er een play-off komen. De gehele
groep volgde ademloos deze play-off
waarin de beslissing moest vallen.
Sytske Roodenburg bleek in deze extra ronde de beste te zijn en pakte
het clubkampioenschap. Voor Rini
Boom was de fraaie tweede plaats
weggelegd. Goede derde werd Kitty
Koenekoop.
Bij de heren eveneens een goede
en spectaculaire golfwedstrijd. De
mannen joegen de ballen over grote
afstand richting hole waarin vol concentratie het putten werd beoefend.
Herman Sikkens bleek enorm in
vorm te zijn en liet de ballen het best
in de holes verdwijnen. Voor hem

dus het clubkampioenschap terwijl
Mark Deinum op de tweede plaats
goed volgde. De derde plaats was
voor Jan van den Bergen.
De prijsuitreiking vond daarna
plaats, omlijst met een drankje en
een hapje, en opnieuw was het bewijs geleverd dat de golfsport zich
een vaste plek heeft verworven in de
Zandvoortse sportwereld.

Auto op strand
ZANDVOORT - Een 36-jarige
vrouw uit Heemstede kreeg zondagnacht een proces verbaal, omdat zij
op de motorkap van haar auto een
passagier meevoerde. Het gezelschap reed zo over het strand en op
de boulevard. Bovendien bleek de
vrouw geen autopapieren te kunnen
tonen, evenmin was zij in het bezit
van een vergunning om met de auto
over het strand te rijden.

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

waren met de gerechtelijke uitspraak van de Raad van State, be'Met oog en oor de badplaats treffende het circuit noopte mij
door'. Een rubriek door velen ge- hiervan gewag te maken.Over die
lezen. De brieven en overige reac- oversteekplaatsen heb ik al geties tonen aan dat er behoefte be- schreven. Wethouder van Caspel
stond aan de terugkeer van het heeft toegezegd dat die er zullen
soort pennevruchten als van de komen. Hij heeft woord gehouonvergetelijke Cees Kuyper Sr. den. De markeringsstrepen zijn
Deze journalist is helaas niet getrokken en zelfs het waarschumeer. Ik zelf heb hem nog goed wingsbord voor automobilisten is
gekend. Dé berichten van deze geplaatst.
schrijver boeiden ook mij zeer.
Soms scherp, soms mild en altijd
getuigend van een grote belang- Klaagzang
Helaas staat deze briefschrijver
stelling voor datgene wat er in zijn
niet alleen. Zelfs thuis word ik genabijheid gebeurde.
Het zijn soms de kleine dingen beld door mensen die menen dat
die kunnen boeien. Een fluitende zij door anderen tekort worden gemerel in het struikgewas, verdriet daan. Dat men mij thuis opbeld,
of vreugde van je medemens en daar heb ik geen problemen mee.
het onrecht dat hen soms wordt Indien nodig schrijf ik hierover in
aangedaan, geven vaak aanleiding deze rubriek. Ik kan echter van
deze rubriek geen klaagzang mahierover te schrijven.
Niet uit sensatiezucht maar ge- ken op alle vermeende onrecht en
woon omdat het volgens de schrij- misstanden die eenieder in zijn leven nu eenmaal moet slikken.
ver moet.

Soms scherp, soms mild

Noodtoestanden

Hulde voor de overheid

Deze week bereikte mij een brief
van een mede-dorpsbewoner.
"Jouw rubriek is het eerste waar
ik naar kijk. Maar deze week was
voor mij niet interessant. Actuele
noodtoestanden gaan voor. Ik wilde de aandacht vestigen op de onhoudbare, levensgevaarlijke situatie bij het verkeerspunt Zandvoortselaan/Haarlemmerstraat
en de hoek Kostverlorenstraat/Tolweg. Hier ontbreken verkeerslichten, instelbaar bij drukte
en de beloofde zebra-oversteekplaatsen ten behoeve van ouderen".
De brief gaat nog even verder
met het opsommen van vermeende wantoestanden. Evenals andere boze briefschrijvers heeft deze
dorpsbewoner niet goed begrepen
waarvoor deze rubriek bedoeld is.
Het signaleren van misstanden
behoort zeker tot de taak van een
journalist. Om nu evenwel iedere
week met dezelfde soort verhalen
aan te komen, gaat mij te ver. Dat
de rubriek 'Met oog en oor ...' van
de vorige week niet interessant
was, daarover kan men van mening verschillen.

Dat het Zandvoortse gemeentebestuur wel degelijk begaan is met
het wel en wee van zijn burgers
bewijzen de vele werkzaamheden
die worden en zijn verricht. Het
camperprobleem aan de Noord
boulevard wordt zoals u kunt zien
voortvarend ter hand genomen.
De noodzakelijke opbrekingen in
het dorp, ten behoeve van een uitbreiding van het water- en electriciteitsnet zijn afgerond.

Vakantiegeld
Het feit echter dat een bijstandsmoeder door onverlaten was gedupeerd, doordat deze een fiets op
haar auto hadden gegooid, waardoor haar hele vakantiegeld in
verband met de hoge reparatie-kosten naar de bliksem was, is
voor mij aanleiding geweest hierover te schrijven. Ook het feit dat
de Zandvoortse raadsleden blij

Verkeersdrempels
Natuurlijk valt er nog best het
een en ander te verbeteren. Men is
echter druk doende. De bewoners
aan de Paradijsweg hebben al kunnen constateren dat het de gemeente ernst is met het bestrijden
van de overlast die wordt veroorzaakt door sommige automobilisten. De verkeersdrempels die nu
zijn aangelegd getuigen daarvan.
Het fietspad langs de Linnaeusstraat is klaar en de rommel op
het binnen-circuit wordt opgeruimd. De markeringsstrepen ten
behoeve van de overstekende
voetgangers op de Zandvoortselaan, ter hoogte van de Kostverloren straat zijn getrokken en er is
zelfs al een waarschuwingsbord
voor de automobilisten geplaatst.
Een compliment voor wethouder
Van Caspel en zijn medewerkers
van de sector eigendommenbeheer van deze gemeente is dus zeker op zijn plaats.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende
week.
Bram Stijnen.

Pitsstops geven kleur aan races

ZANDVOORT - Het publiek
was afgelopen zondag niet in
groten getale op de wedstrijden op het Zandvoortse racecircuit afgekomen. De wegblijBartendersvers hebben echter het nodige
gemist want vooral de ééncompetitie
uursraces werden spectaculaiZANDVOORT - Honderd-en- re races waarin het nodige ge-tien bartenders uit het hele beurde.
land kwamen vorige week in
In de klasse produktiewagens tot
het Elysee Beach Hotel bijeen 1300
gaf de verplichte bandenwisom in competitieverband te sel deccrace
extra luister. Het spectastrijden om de titel Nationale culaire gebeuren
in de pits zorgde
Bartender Kampioen van Ne- nogal eens voor de nodige beroering.
derland. De Zandvoorters ein- Na de bandenwissel van Patrick
digden op een vijfentwintigste Huisman voegde deze zich weer in
de strijd tussen Mike Hezemans en
plaats.
Na een dag mixen, roeren en shaken waren eind van de middag de
winnaars bekend. Drie Zandvoortse
deelnemers, E. Kortenhoef en M.
Mayerhofer van het Casino en J. Velida van het Beach hotel eindigden
samen op een niet onverdienstelijke
25e plaats. Op de eerste plaats eindigde Karel v.d. Kuinder van hotel
Cocagne uit Eindhoven, de tweede
plaats was voor Brigitte Geraci van
de Boston-Club uit Amsterdam. De
derde plaats was voor Werner Pomian van hotel Barbison uit Schiphol.
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genomen.

geval nog tot eind deze maand in de
Zandvoortse bibliotheek bekijken.
Daarna moet men ervoor naar
Amersfoort.

Met oog en oor
de badplaats door

Ger van Krimpen. Hezemans vond
dat niet correct, snelde toch als eerste over de finish maar liet in de
uitloopronde zijn ongenoegen merken. Huisman en Hezemans raakten
elkaar in die ronde en gingen later
bijna nog op de vuist ook. De sportcommissarissen zullen later mogelijk nog verandering in de eindstand
aanbrengen. In de klasse tot 2000 cc.
moest Frans Vörösz door technische problemen het na vijftien ronden al voor gezien, houden. Toch

ging de zege naar een Alfa rijder. bocht over de kop was gegaan kwam
Paul van Splunteren toonde zijn de pace-car de baan in. Dit doet de
klasse en won afgetekend.
organisatie voor de veiligheid van de
in moeilijkheden geraakte coureur
In de pitsstops moest een linker- van de omgeslagen wagen. De aan
wiel vervangen worden en mocht er kop rijdende Hoogendoorn had dat
getankt of van rijder verwisseld wor- te laat door en passeerde de paceden. Dat deed vooral Paul van car. Dat is onreglementair en de
Splunteren spectaculair snel waar- wedstrijdleider was daardoor ge
door de Heemstedenaar Egbert Top noodzaakt Hoogendoorn uit de uitmet een Opel Kadett nogal wat tijd slag te schrappen. De overwinning
verloor. Top lag aan kop maar het ging nu naar Patrick van Dissel voor
duurde te lang in de pits en Van Marcel van Vliet en de als derde einSplunteren pakte zijn kans en stond digende Donald Molenaar.
de kop niet meer af. Rob Nobels leek Uitslagen:
zich in de top te handhaven maar
maakte een foutje tijdens de pitsProduktiewagens boven 2000 cc: 1.
stop. Bij het tanken moet namelijk Van Dedem-Mercedes, 2. Krabde motor worden afgezet, hetgeen BMW, 3. Hin-Mercedes. Tot 2000 cc:
hij niet deed.
1. Van Splunteren-Alfa, 2. Fauchy/Glansdorp-Citroën, 3. Top-Opel.
Dat was de jury niet ontgaan en Tot 1300 cc: 1. Ciapponi/HezemansNobels werd direct na afloop uit de Suzuki, 2. Kapteijn/Fontijn-Suzuki.
uitslag genomen. Paul Fauchey en 3. Nobels/Van der Ende-Citroën.
Cees Glansdorp schoven daardoor Formule Ford 200: 1. Litjens, 2. Krijop naar een tweede plaats.
nen, 3. Ebbesen. Formule Ford 1600:
Een behoorlijke crash was te zien 1. Ten Wolde, Van Diemen, 2. Koopin de Citroen AX cup. Een crash die man-Van Diemen, 3. Spoolder-Van
zich al voordeed in de eerste ronde. Diemen. Citroen Cup: 1. Van Dissel,
Henk Robijn en Torn Coronel von- 2. Van Vliet, 3. Molenaar, Sports
den hier veel nadeel van. De wagens 2000: 1. Brands, 2. Ernst, 3. Onderwerden behoorlijk beschadigd en stal, Opel Ascona: 1. Glansdorp, 2.
toen Dirk Zaanen in de Vendorado Jansen, 3. Bulthuis.

Niet alleen de eer van de deelnemers is belangrijk, ook de naamsbekendheid van de deelnemende horeca-etablissementen en drankenhandelaren heeft de animo voor dit evenement de laatste jaren steeds meer
vergroot. Het aantal deelnemers
loog er dan ook niet om met maar
liefst 110 bartenders. Afkomstig van
de meest gerenomeerde bedrijven
uit het land en voor de veertigste
keer bijeen.
Door loting moesten de kandidaten uit een van te voren bekend gemaakt assortiment ingrediënten een
zo smakelijk mogelijk drankje fabriceren. De produkten werden na afloop door een onafhankelijke jury
beoordeeld op smaak en kwaliteit.
Ook aan de presentatie van het
brouwsel werd de nodige aandacht
besteed.
Ieder jaar wordt - evenals een jaarlijkse biertapwedstrijd - een nationale cocktail- en longdrink-cpmpetitie
georganiseerd en om de drie jaar nemen de winnaars van deze competitie deel aan de ICC wereldkampioenschappen. Die worden dit jaar in
Mexico gehouden.
"Een leuk initiatief en goed voor
de promoting van Zandvoort", vond
sales-manager Evelien van der Stuit
van het Beach Hotel het evenement,
dat door directeur Ron Kuyt naar
• Produktiewagens: Olivetti Alfa Romeo Team-coureur Paul van Splunteren in de bocht
Zandvoort was gehaald.
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RINKO MAAKT UW
ZOMER NOG MOOIER MET
DE RENAULT 5 BEACH.

Kwekerij P. van KLEEFF
van Stolbergweg 1,
tel. 17093, Zandvoort

cstylcerde
velgen

ZOMERPLANTEN

PERSCOMBINATIE

Voor de

is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, Trouw, de
Volkskrant en Weekmedia, de nieuws- en
huis-aan-huisbladengroep.

OPRUIMING

Binnen het Advertentiebedrijf van Perscombinatie houdt de
Verkoopgroep Het Parool/Weekmedia, met circa 17
medewerkers, zich voornamelijk bezig met de verkoop van
advertentie-mogelijkheden op de groot-Amsterdamse markt
ten behoeve van Het Parool en de Weekmedia-uitgaven. Op
deze afdeling bestaat thans een vacature voor een

Maak nu kennis met de zomerhit van 1990: de Renault 5 Beach. Een
stijlvolle sportieve versie van de 3-deurs Renault 5 TR. Speciaal uitgerust
met fraai gesiylccrde velgen, zonwerend glas, radio-cassettespeler,
deelbare achterbank en voorzien van een vlotte Beach Striping.
All-in voor f. 2 1.395,-*. Wij laten u er graag kennis
mee maken. Een proefrit is snel geregeld. (N.B. Mogen wij er even op wijzen
dat de Beach-uitvoering in beperkte oplage leverbaar is.)
'Prijzen i

l B !\\'. c\i_luMct ,ille\mngsk.osten Pnjsv. ipgmgen \oorbchouden

plaatsvervangend
verkoopmanager (m/v)
Tot het takenpakket behoort onder andere:
• de coördinatie van werkzaamheden voor de verkoopgroep
Weekmedia;
• het begeleiden en instrueren van advertentie verkopers;
• incidenteel benaderen van (niet-rayongebonden) lokale
adverteerders en reclame-bureaus en deze informeren en
adviseren over de lezersmarkt, doelgroepen, tarieven,
vormgeving e.d.;
• het inventariseren en verwerken van bezoekrapportage,
marktanalyse, e.d.;
• het mede-ontwikkelen van marketing- en verkoopplannen
ten behoeve van zowel Het Parool als de
Weekmedia-bladen;
• signaleren van ontwikkelingen op het gebied van lokale
markten;
• het geven van presentaties en regelen van promotionele
aktiviteiten ten behoeve van winkeliersverenigingen etc.;
• het vervangen van de verkoopmanager bij diens
afwezigheid.

.KJClJ^IxjLU JLjJ.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Geschikte kandidaten voor deze functie hebben een opleiding
op MBO-niveau, aangevuld met NIMA-A. Vanzelfsprekend
is kennis van de advertentiemarkt een vereiste.

Je koopt een nieuw pand ...
maar waarop was die beslissing eigenlijk gefundeerd?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

ra H. W. COSTERB.V.
NVM

Leidinggevende capaciteiten, zeer goede kontaktuele
vaardigheden, stressbestendigheid, accuratesse, pragmatische
visie en een flexibele opstelling strekken tot aanbeveling.

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer
H. van Zanten, Verkoopmanager Het Parool/Weekmedia tel.
020-562.3073, en/of mevrouw G. A. Zantinge,
personeelsfunktionaris, tel. 020-562.2956.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Perscombinatie
N.V., t.a.v. mevrouw G. A. Zantinge, personeelsfunktionaris,
Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding
van GZ/90.20.
De sollicitatietermijn sluit op 23 juni 1990.

APK

OVERCOMPLEET: Opel Omega 1.8 LSi autom., LPG,
febr.'SS, ƒ 16.500. Mazda 626
KEURINGEN
1.6 LX Coupe, LPG, 5-'87.
ƒ 13.500. Citroen BX 14E, LPG,
ƒ63,50
9-'87, ƒ11.500. Prijzen incl. Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
BTW. Watersp.bedr. Hademo Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
bv. 035-855602/832080.
KLAAR TERWIJL U WACHT

Bedrijfsautos

Autofinanciering
en verzekering

Ford Escort 1.3 bestel, verhoogd, '84 en '85, ƒ 4750 en Uw auto goedkoop verzekerd,
f 5500 incl. BTW. Berebeit, Am- maar wel goed, dan belt u:
steldijk 25, 020-6627777.
020-416607. CELIE alle verz.

Algemeen

GIGANTISCHE
VOORJAARSSHOW
FRED HEHL autobedrijven bv

Alfa 90 2.5 V6 inj. zéér compleet, veel opties . '89 ƒ 19.950
Alfa 75 1800, alle opties, 15 inch velgen etc . . '89 ƒ 22.950
Alfa 75 2000, Savalli-uitv., 16 inch vlgn., verlaagd etc'87 ƒ 19.950
Alfa Sud 1.5 Quadrofoglio, elek.ram., duurste uitv..'84 ƒ 5.950 Audi 80 1800S Serret-uitv., 16 inch vlgn., vertaagd'88 ƒ 24.950
BMW 320, 6 cyl., blauw met., stoff. interieur . . .'81 ƒ 3.450 Audi 80 2000E inject. alle denkbare opties . . . '89 ƒ 29.950
Citroen GSA Break, zilver met
'82 ƒ 1.950 Audi 80 Diesel, ferr.rood, get. glas, alle opties . '88 ƒ 24.950
Citroen Visa, 4 cyl., spierwit, stoff.int., stereo inst..'84 ƒ 4.950 Audi 80 Diesel, zilvermet., getint glas, alle opties'88 ƒ 24.950
Datsun Bluebird 1.8 GL
'82 ƒ 1.650 Audi 100 CC Diesel, st.bekr., 5 versn., doorlock etc'85 ƒ 12.950
Ford Granada 2.3 L, schuifdak, LPG, enz
'82 ƒ 2.450 BMW 732i, autom., ABS, alles electr., schuifd. etc'86 ƒ 18.950
Ford Taunus 1600, brase-uitv., champagne met. .'81 ƒ 1.950 BMW 728i, LPG inst., ABS velgen, 5 versn. etc '82 ƒ 5.950
Rat Argenta 2.0 Itr., LPG, 5-bak, enz
'84 ƒ 3.950 BMW 524 TD Turbo Dies. aut. nw.model, alle opties'89 ƒ 59.500
Lada Niva, 4 wheel-drive, brede vlgn., grijs kent. .'85 ƒ 4.950 BMW 524 Diesel, diam.zwart met., alle opties . '88 ƒ 19.950
Mazda 626 autom., LPG, nwe. APK
'83 ƒ 2.950 BMW 520 inj., shadow-line, zéér compleet . . . '88 ƒ 22.950
Mitsubishi Galant 2.3 Turbo Diesel, stuurbekr., . .'83 ƒ 3.950 BMW 324 Diesel, diam.zwart, get. gl., 4 drs.-uitv.'88 ƒ 24.950
Opel Rekord Diesel, station, nieuw model
'85 ƒ 7.950 BMW316 LPG inst., 5 versn. Ferrarirood, getint glas'88 ƒ 17.950
Opel Rekord 1900, super mooie auto
'78 ƒ 1.950 BMW 316 rauchsilber BBS, 16 inch vlgn., verlaagd,'85 ƒ 12.950
Opel Kadett Diesel station, grijs kent., nw. model.'86 ƒ 7.950 BMW 320 inj., sportvlgn., verlaagd, rondom spoil.'84 ƒ 14.950
Opel Kadett, 5-drs. Diesel, autom., schuifdak, . .'84 ƒ 4.950 Citroen CX 2200 TRS, magn. velgen, schuifd. etc.'89 ƒ 19.950
Opel Ascona 2.0 SR, verlaagd, magn.vlgn
'82 ƒ 3.950 Citroen CX 2500 TRD Turbo D., type 2, zéér compl. '89 ƒ 26.950
Opel Ascona 1.9 S, LPG, mooie auto,
'83 ƒ 3.950 Citroen CX 2500 Prestige Turbo inj., verlengde uitv..'87 ƒ 22 950
Opel Commondore 2.5 Berlina, LPG, magn.vlgn. .'80 ƒ 2.450 Citroen CX 2000 XE, LPG, zilvermet., nw. model '86 ƒ 9.950
Opel Kadett coupé, super mooi, met APK . . .79 ƒ 2.950 Citroen BX 1.9 STi, inject., alle denkbare opties '88 ƒ 19.950
Opel Kadett 1.2 S, zeer zuinig, nieuw rijden
. .79 ƒ 1.450 Citroen BX 19 RD stationcar Diesel, antrac. met.'87 ƒ 12.950
Peugeot 305 SR, nw.staat, schuifdak, enz. . .' .'83 ƒ 4.950 Ford Scorpio 2800 GLi, Ghia-uitv., zwart, alle opties'87 ƒ 19.950
Peugeot 305 GL Break, perfecte auto, 5-drs., . .'81 ƒ 1.950 Ford Scorpio 2000 GL, grand luxe, LPG inst. etc etc'88 ƒ 19.950
Peugeot 305 GLS, zilver met., stoff. inter. . . .'81 / 1.500 Ford Scorpio 2000 CL autom., auberginerood met.'86 ƒ 13.950
Renault 2.0 TS autom., LPG, elek. ramen, . . .'83 ƒ 3.950 Ford Scorpio 2500 GLD D., zilvermet., stuurbekr. etc'89 ƒ 24.950
Talbot 1510 GL, bruin met., stoff. inter
'. .'82 / 2.450 Ford Sierra 2300 CLD D., 4 drs. sed., org. 45.000 km'88 ƒ 17.950
Talbot Horizon 1.5 GL, zilvermet., nieuwstaat . .'85 ƒ 4.950 Ford Sierra 2300 Diesel, laser-uitv., zéér compl. '86 ƒ 9.950
Toyota landcruiser, LPG onderb., elek.lier
'85 ƒ 13.950 Ford Granada 2300 Riche-uitv., saffierblauw met.'84 ƒ 5.950
Toyota Corolla automaat, mooie auto
'80 ƒ 1.450 Ford Escort 1100 Laser, rauchsilb.met., 5 versn. etc'84 ƒ 5.950
VW Golf Diesel GL-uitv., 5-drs., blauw met
'82 ƒ 4.950 Ford Escort 1100 laser, saffierblauw met
'85 ƒ 6.950
VW Jetta Diesel, goudbrons met
'82 ƒ 4.950 Rat Uno 60S antr.grijs met. 5 versn. org. 32.000 km '88 ƒ 11.950
VW Golf GLD als GTD-uitgev., alle opties
'85 ƒ 11.950 Honda Accoord 2000 EXi inj., LPG inst., zéér compl.'SS ƒ 19.950
Volvo 264 GLE inj., LPG, duurste uitv
'80 ƒ 3.950 Honda Prelude 2000 EXi, 16 kleppen, 4 wheel st.'89 ƒ 32.950
Volvo 340 DLS 2.0 Itr., LPG
'82 / 3.450 Lancia Thema ie injection, petrol blauw met. etc.'88 ƒ 17.950
Volvo 245 station, perfect rijden met nwe. APK . .77 ƒ 1.450 Mazda 626 2.0 GLX Hatchb. Fer.rood alle opties'89 ƒ 22.950
Volvo 240 GL, bordeauxrood, nieuw model, . . .'82 ƒ 3.950 Mazda 626 2.0 GTi injection, Hatchback, zilvermet.'87 ƒ 13.950
Volvo 240 GL, LPG, rood met., APK-gekeurd, . .'81 / 2.950 Mitsubishi Cordia 1600 SGL Coupé sp.vlgn. uniek'85 ƒ 9.950
Alle auto's worden afgeleverd met APK keuring
Mitsubishi Spacew. 2000 GLX, 2 kleur, zéér apart'88 ƒ 24.950
Emminkhovenstraat 6, Osdorp, 020-10 69 43. lnr./gar. mogelijk. Nissan Bleubird 2000 GLX, LPG inst., alle opties '87 ƒ 9.950
Mercedes 500 SEC cabriolet, AMG, zéér exclusief!!'87 ƒ 225.000
".k. aangeb. inruilauto's, APK- LET OP! Top ocassions bij
Mercedes 500 SEC, AMG, led.int., 17 i. AMG vlgn.'85 ƒ 79.500
JOHAN BOOM
jekeurd: Corsa 1.2S, 6-'83,
Mercedes 380 SEC AMG, alle extra's, 17I.AMG vlg.'84 ƒ 59.500
' 6750. Rekord 2.0S aut., LPG, Zuiderakerweg 83, (oranje hek) Mercedes 500 SE saffierbl.met. airco 1e eig. nieuw'83 ƒ 26.950
'-'83 m.'84, ƒ4950. Kadett A'dam-Osdorp. eindp.bus 19 Mercedes 260 E autom., spierwit, spec. velg. etc'86 ƒ 32.950
I.3LS, LPG, 10-'85 (m. lichte
Tel. 020-105478/101021 ' Mercedes 200 ,4-cyl, ABS, airco, schuifd, 4 hfdst.'87 ƒ 32.950
oesch.), ƒ 8250. Kadett 1.33,6- Alle auto's APK, hoge inruil, Mercedes 300 Diesel, burgotgrun, schuifd., get. gl.'86 ƒ 36.950
83, / 4750. Ascona 1.6S, 6-'82,
financiering mogelijk.
Mercedes 190E, Ferr.rood, 1&. BBS vlgn., AMGverl.'86/ 29.950
M950. Sierra 1.6, 5-drs, 9-'83, V.a./5000.- garantie op alles Mercedes 190E autom., schuifd, electr. ramen, ABS'86ƒ 29.950
ƒ6950. Escort 1.3L, 5-drs, 4- Geopend van 9.00 tot 19.00 uur Mercedes Jeep 300 GD, 6 cyl. Dies., spec.vlgn., '82 ƒ 24.950
'81, ƒ4500. Mercury Capri RS,
Zaterdag's tot 17.00 uur
Opel Omega 2000 inj., LPG inst., petrolblauwmet.'89 ƒ 22.950
11 -'80, ƒ 5950. Renault 5,1 -'82, VW Golf 1.3 bj.'87 ƒ 13.950, Opel Omega 2000 inj., rauchsilber met., getint gl.'89 ƒ 19.950
/ 1750. Berebeit, Amsteldijk25, Audi 80 gt turbo diesel bj.'86 Opel Omega 2300 TD Turbo D. stat.car, zéér compl.'88 ƒ 26.950
020-6627777.
ƒ13.950, VW Passat cl diesel Opel Senator 2200 inj. CD-uitv., aut, ABS, schuifd.,'86 ƒ 14.950
T.K. GEVRAAGD: auto, event. eind '85 ƒ 7.950, Mercedes 300 Opel Rekord 2000 S autom., luxe uitv., alle opties'85 ƒ 6.950
iets opknappen of geen APK, d m.'82 ƒ7.950, Rat Regata Opel Kadett 13S Hatchb. spierwit, 1e eig., uniek'88 ƒ 12.950
100si.nw.st. bj.'86/7.950,
Peugeot 309 GRD Diesel, 5 drs.-uitv., champ.met.'BS ƒ 14.950
geen bezwaar. 020-182163.
Volvo 240 gle overdrive bj.'83 Rover 2600 y.d. Plas autom., alle denkbare opties'86 ƒ 8.950
Camper MB 508D org. bovenb. ƒ8.950, VW kever 1303 bj.73 Rover 825 Si injection autom, alle denkb. opties '89 ƒ 27.950
4 slaappl. 80.000 km. compl. i.nw.st. ƒ7.950, Lada Samara Renault 25 GTX Symph. 2.2 inj., LPG onderb., apart'89 ƒ 22.950
inr. APK oekeurd 020-175064. m.'88 ƒ8.950, Rat Uno 60S Renault 25 TS, LPG inst., petrolbl. met., stuurbekr.'89 ƒ 18.950
m.'87 ƒ 8.950, Ford Sierra VAN Renault 25 GTS autom., rosezilver met., alle opties'87 ƒ 12.950
diesel m.'86 ƒ 7.950, Renault 5 Renault 25 V6 limousine, ex-directieauto, compl. '87 ƒ 22.950
gtl m.'86 ƒ8.950, Peugeot 205 Renault Espace DX Turbo D., antr. met., alle opties'88 ƒ 38.950
xe m.'86 ƒ7.95010pel Kadett Toyota Carina 2.0 DX D. Liftb., type 2, saffierbl.met.'89 ƒ 17.950
*AAA Auto Rent*. Autoverh. 1.3 s gt uitv. eind '86 Ipg Toyota Camry 2000 XLi inject. diepdonkerbl. 1e eig'88 ƒ 17.950
ƒ11.950, BMW 315 orig.'83 VW Passat 1800 CL, LPG inst., allernwste. model!!'89 ƒ 24.950
v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
ƒ5.950, BMW 323i m.79 VW Golf GTi inj., ABS, 4 hfdst., magn.vlgn., st.bekr.'86 ƒ 17.950
weekendtarief. 020-6630836.
sportvlg ƒ 4.950, Nissan Cherry VW Golf GTi, 16 klepp., 16 i.vlgn., verl., ferrarirood'87 ƒ 24.950
Bij:
bijna '84 5-drs ƒ 3.950, Rat
Volvo 240 GL grandluxe, LPG, antrac., alle opties'88 ƒ 19.950
Panda 34 dec.'83 ƒ 2.950, VW Volvo 245 GL grandluxe stationcar, zéér compl '88 ƒ 28.950
Golf sprinter 1e eig. m.'81
ƒ3.950
niet duur!!!
en nog div auto's van ƒ600,- tot
- auto-ambulance
ƒ15.000,-9-persoons bussen
Kruisweg 1493 - Hoofddorp
• De autorubriek
250 luxe en bestelauto's
Tel. 023 - 292 400
3
3
„SHOWROOM" heeft
van 3 m t/m 38 m
een oplage van 730.000 ex.
Vrijdag koopavond
020-794842, 020-908683,

BMK Tussenmeer biedt aan:

Autoverhuur

Ouke Baas

FRED HEHL autobedrijven bv

begint, nodigen wij al onze
vaste klanten uit, te
profiteren van honderden
koopjes.
Onze

VOORJAARSCOLLECTIE
hebben wij drastisch in

PRIJS
VERLAAGD

met kortingen oplopend tot

50%
wi&t 'H
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Dorpsplein 1:
Woning met achterom, opp. 128 m2, ind. entree, hal, toilet, kelderkast, keuken, woonk. met open haard (gas), 1e et. 2 slaapk., keuken, badk. met douche, 2e et. slaapk., keuken, douchekabine, c.v.

gas.

Brederodestraat 14:
Tussenwon. met voor- en achtertuin, opp. 176 m2, ind. entree, hal,
toilet, woonk. met erker, open haard, keuken, douche, 1e et. 3
slaapk. met wastafel, toilet, balkon, 2e et. zolderk. met wastafel, c.v.
Vr.pr. ƒ235.000,- k.k.
Stationsplein 25:
Woning geschikt voor verhuur, ruime tuin en achterom, ind. entree,
hal, toilet, gr. woonk. met parket, eetkeuken met inbouwapp., bijkeuken, 1 e et. 2 gr. slaapk. met vaste kast en balkon, kl. slaapk. met
wast., keukentje, toilet, 2e et. 2 kamers, toilet, badk. met douche en
wastafel, 3e et. zolderk. met wast., c.v.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Lorentzstraat 2:
Vrijst. won. met garage, opp. 244 m2, ind. entree, hal, woonk. met
open haard, werkk., half open keuken, badk. met ligbad, toilet en
wastafel, 1e et. 3 slaapk., toilet, veel bergruimte, balkon.
Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.
Zandvoortselaan 133b:
Vrijst. won. aan rand van duinen, opp. 531 m2, ind. entree, hal, gang,
toilet, woonk. met open haard en serre, luxe keuken met inb.app., 1e
et. 4 slaapk. met vaste kasten en wastafel, badk. met douche, wastafel en toilet, ruime zolder bereikb. via vlizotrap. c.v.
Vr.pr. /365.000,-k.k.
Stationsplein 17/13:
Driekam.app. op 3e et., ind. entree, hal, toilet, woonk. (28 m2), open
keuken, 2 slaapk., badk. met douche en wast., c.v. serv.k. ƒ145,p.m.
Vr.pr. ƒ149.000,-k.k.
Trompstraat 7/6:
3 (vh 4) kam.app. op 3e et., uitzicht op zee, ind. entree, hal, l-vormige
woonk (45 m2) met balkon, 2 slaapk., keuken met inbouwapp., toilet, badk. met ligbad, alle vertrekken voorzien van witte plavuizen,
serv.k. ƒ318,- p.m.
Vr.pr. ƒ 172.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 59/4:
3 (vh 4) kam.app. op 1e et., garage, ind. entree, ruime hal, toilet, keuken met inbouwapp., ruime woonk., slaapk. met wast., slaapk. met
kastenw., witte badk. met douche, serv.k. ƒ 375,-p.m.
Vr.pr. ƒ178.000,- k.k.
Ir Friedhoffplein 18/2:
(Sterflat), 4 kam.app. op 1e et., eigen parkeerpl., ind. entree, hal, toilet, ruime woonk. met open haard, eetk., ruime slaapk. met kastenw., kl. slaapk. met wast. en kastenw., badk. met ligb. en wast., 4
balkons, serv.k. ƒ475,- p.m.
Vr.pr. ƒ 315.000,-k.k.
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MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

De gemeente Zandvoort is een bloeiende badplaats met een grote toeristische aantrekkingskracht. Zandvoort heeft ongeveer 15.500 inwoners.
Sinds 1 april 1990 is een nieuwe organisatiestructuur in werking getreden.
De secretarie en de dienst Publieke Werken zijn samengevoegd tot één
organisatie met vier sectoren: Middelen, Grondgebied, Eigendommenbeheer en Bewonerszaken. Elke sector bestaat uit een beperkt aantal afdelingen. De nieuwe organisatie wordt geleid door een managementteam,
dat bestaat uit de gemeentesecretaris (voorzitter) en de vier sectorhoofden.
Bij de sector Middelen kanten behoeve van de af deling Comptabiliteit een.
schoolverlater worden geplaatstin de functie van:

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
Algemene informatie:
De sector Middelen is opgebouwd uit vier afdelingen: Financieel Beleid,
Comptabiliteit, Interne Zaken en Personeelszaken.
De afdeling Comptabiliteit omvat zeven formatieplaatsen.
De fu nctionaris zal eveneens worden ingeschakeld voor werkzaamheden
ten behoeve van de afdeling Personeelszaken.
Fu nctie-omschrij ving:
- verwerking van gegevens in de computer;
- verzamelen en verstrekken van statistische gegevens;
- archivering van boekingsstukken;
- aanmaken van betalingsdiskettes;
- verrichten van diverse op de afdeling voorkomende werkzaamheden.
Functie-eisen:
- HAVO/MEAO-diploma;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- kennis van automatisering strekttot aanbeveling;
- een flexibele instelling.
Selectie en salariëring:
Bij de sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van de afdeling Comptabiliteit betrokken.
Aanstelling kan plaatsvinden op een salarisbedrag van minimaal f 2.015,totf 2.154,-bruto per maand.
Onder de 22 jaar zijn er jeugdsalarissen van toepassing.
Inlichtingen en sollicitaties:
Nadere inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij het
hoofd van de afdeling Comptabiliteit, de heer J.M. Dijkstra, telefoon
02507-61411. Inlichtingen over de sollicitatieprocedure kunnen worden
ingewonnen bij de afdeling Personeelszaken, telefoon 02507-61450.
Sollicitaties, gericht aan burgemeester en wethouders van Zandvoort, kunt u binnen tien dagen na publicatie zenden aan de gemeente Zandvoort, afdeling Personeelszaken, postbus 2, 2040 AA Zandvoort, onder vermelding van vacaturenummer M.2.4 linksboven op
de enveloppe.
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De reacties die Jef Knijn en
Ank Harms krijgen zijn voorspelbaar: 'Dat wil ik ook' en
'dat was altijd mijn droom,
maar nu kan het niet meer'.
Velen fantaseren erover, aanzienlijk minder mensen zetten
door en gaan... op wereldreis.
Aanvankelijk fantaseerden Ank en
Jef vooral over lange en verre tochten. Nu de vertrekdatum nadert,
worden er steeds meer concrete
voorbereidingen getroffen voor de
reis waar het het koppel drie jaar
voor spaarde. De droom wordt reahteit.
Eind juli verlaten Jef Knijn (29 en
vakleerkracht gymnastiek) en Ank
Harms (27 en ergotherapeut m een
revalidatiecentrum) het normale leventje in Nederland om een jaar in
Zuid-Azië rond te kijken. Het eerste
halve, jaar is het de bedoeling om
Nepal, Noord-India en Kasjmir aan
te doen en eventueel Tibet als daar
tenminste de staat van paraatheid is
opgeheven. Dan volgt een bezoek
aan Australië om bij familie op
adem te komen. In het tweede deel
van hun tocht willen de twee de tamelijk onbekende eilanden van Indonesiê ontdekken. Als het meezit
via een lift met een zeiljacht.

Jef en Ank gaan op wereldreis:
'Andere cultureiüeren kennen'

Wereldontvanger
„Het is misschien mode om op
wereldreis te gaan zonder plannen
te maken, maar je moet toch voldoende eten voor vier of vijf weken
bij je hebben als je de bergen in gaat.
En je moet weten of je een tent nodig
hebt", zegt Ank. Behalve het afsluiten van een goede verzekering en het
samenstellen van een medische
doos met pillen en kuren, nemen ze
degelijke stafkaarten en ook bijvoorbeeld een wereldontvanger mee.

• Ank Harms en
Jef Knijn: „Het is
misschien mode
om onvoorbereid
op reis te gaan,
maar dan ga je in
onbekendere
streken op je
bek."

Himalaya
„Als je op vakantie gaat is het
hoofddoel uitrusten. Dat is iets anders dan wat wij willen. Wij gaan nu
reizen, andere culturen leren kennen."
Jef en Ank zijn liefhebbers van
bergen, dus 'de Himalaya wordt niet

goede gids met paarden moeten vin
den. Daar ga je toch vijf weken mee
op stap."
Zonder records te willen breken,
zullen Jef en Ank per dag tussen de
vijf en zeven uur lopen. „We zitten
daar op drieduizend meter hoogte
met passen die vier of vijf kilometer
hoog liggen." In de rugzak zit voedsel bestaande uit veel granen en
koolhydraathoudende maaltijden.

Foto Bram de Hollander

overgeslagen. „We gaan niet klimmen, maar ondernemen een wandeltrektocht van een week of vier, vijf.
Daarna hopen we een motor te kun-

Maak vijver in huiskamer

nen kopen om daarmee naar de wat
onbekendere gebieden te gaan. Dan
zijn we niet aangewezen op die algemene plaatsen waar alle India-reizigers al zijn geweest."
Het
motorrijbewijs
moet Jef overigens nog
in Nederland halen voordat de twee vertrekken.
„We hadden een stuk
of vijftien landen in gedachten. Naarmate je je ^"«^••"
gaat oriënteren en de
kranten beter volgt, valt er zo een
aantal af", vertelt Jef. Zijn vriendin
zegt: „In het begin is het allemaal
heel vaag. Je stelt je voor dat je tijdens zo'n wereldreis elke ochtend
'wel zult zien' wat je die dag gaat
doen. Nu het dichterbij komt, moet
je wel dingen regelen. We zullen
heus wel eens ziek worden, daar
moet je van te voren rekening mee
houden. En als je geen goede voorbereidingen voor dat bergexpeditietje
maakt, ga je op je bek."

Respect tonen

is dat een belediging en het brengt
volgens hen ongeluk. Hetzelfde
geldt voor het korte broeken-fenomeen; je moet je aanpassen. We weten nu ook dat je in bepaalde cultu-

' Waar woont u ?' in
Hindi leren zeggen
ren kinderen niet over hun bol moet
aaien." De nieuwsgierige Nederlanders zijn zelf ook op hun hoede. Contacten leggen ze graag in het buitenland, maar „er zijn ook mensen die
precies weten hoe ze op 'toeristen'
moet inspelen om vertrouwen te
winnen. Je hebt er die alleen maar
beter van je willen worden en zitten
te wachten op de rijke toeristen."

Jef vervolgt: „Wat we al geleerd
hebben is datje niet aan iedereen je
reisdoelen moet vertellen. Anderzijds is het natuurlijk zo dat je wantrouwen niet de overhand moet hebben, want dan gebeurt er helemaal niets meer."
Met het bergwandelen
hebben ze ervaring. Vorig
jaar liepen ze in een week
naar een vierduizend meter
•"••• hoge top in Marokko. Daar
kampten ze vooral met het
krijgen van een officiële gids.
Ank: „Om bergen te bewandelen
heb je allereerst een goede conditie
nodig, maar dat is bij ons het probleem niet. Meer ervaring is nodig in
mensenkennis, bijvoorbeeld bij het
kiezen van een gids." Jef: „Nepal is
toeristischer, maar waar wij de Himalaya opgaan heb je geen bureautjes voor gidsen. We zullen zelf een

Jef: „Dat is belangrijk om te weten
hoe de politieke situatie in sommige
landen is. Belangrijk is ook dat je
naar huis schrijft waar je van plan
bent heen te gaan en waar je bent
geweest. Dat is handig bij eventuele
rampen. Ik heb gehoord van iemand
dat het ook raadzaam is veertig pasfoto's mee te nemen. Je moet ter
plekke nog van alles regelen, visa
enzo."

Smerige hotelletjes
„Je hebt in die landen zoveel gradaties in de manier waarop je reist",
zegt Ank. „Je kunt voor vijftig cent
per dag rondkomen, maar ik ben er
niet voor om constant echt low budget te reizen. Ik geef liever iets meer
geld uit om de waarde van het leven
te waarborgen. Er zijn basisvoorwaarden, we zullen dus niet week in
week uit in smerige hotelletjes vertoeven. Zo'n kamer is tenslotte tijdelijk je thuis."
Jef: „We gaan niet door het land
racen om achter iedere stad op de
kaart een kruisje te zetten. We hebben de tijd om allerlei gebieden te
bekijken en we zullen regelmatig ergens een tijdje blijven. Kleine dorpjes vooral."
„En stille strandjes", voegt Ank
toe.
FERDINAND RUSCH

VOEDING

Jef en Ank hebben zich gedocumenteerd over de landen die ze bezoeken, om alvast het nodige te weten over de politieke en culturele
situatie. Ze krijgen privélessen in
• Een kamervijver levert niet meer werk op dan een plantenbak, en is Hindi, de belangrijkste taal in India.
bovendien aparter
„Het beperkt zich tot gewone oppervlakkige gesprekjes. We kunnen
Maar bij warm zomerweer vermenigvuldiEen vijver met waterplanten in de huiskamer. Er wordt wat vragen 'waar woont u' en 'woont uw
Barbecuen is 's zomers een gezelligen die bacteriën zich razendsnel. Ter illusonwennig tegenaan gekeken, maar waarom niet? Een vijvertje is vader hier ook'. Maar dat is toch ge manier van eten. Dat roosteren
tratie: bij een temperatuur van 37°C kan één
een niet alledaags verschijnsel in de huiskamer, terwijl het niet nodig als je in een klein dorpje te- boven open vuur niet zonder gevaar
bacterie zich in acht uur tijd vermenigvulmeer werk vereist dan het inrichten van een plantenbak. De sfeer recht komt."
is, zal algemeen bekend zijn. Veel
digen tot ongeveer zestien miljoen bacte
van een vierkante meter waterplanten kan verrassend zijn.
minder
wordt
stil
gestaan
bij
het
geDank zij het bezoeken van lezinriënlHet is dan ook af te raden al het vlees
vaar
van
voedselvergiftiging.
Juist
gen en het voeren van gesprekken
voor de barbecue buiten op tafel te zetten.
In een simpele keramische bak - waterdicht natuurlijk - kan al een met andere reizigers zijn ze iets te bij barbecuen kan voedsel snel beZet alleen het vlees klaar dat direct wordt
vijvertje worden gemaakt. Zo'n waterbak met groen en verschillende soor- weten gekomen over de boeddhisti- smet raken. Het gevolg is dan een
geroosterd en bewaar de rest in de koelkast
ten stenen straalt rust uit en zal bloeiend blijven. In een kleine opzet zijn sche en andere culturen. „Heel boei- voedselvergiftiging, die meestal
tot gebruik. Marineren doodt de bacteriën
drijfplantjes als kikkerbeet, waterhyacint en mosselplantje te verwerken. end. Maar het is ook essentieel datje
niet. Zet daarom het vlees tijdens het marineren in de
wordt vertaald in een 'zomergriepje'.
Wat grotere kamervijvers kunnen zelfs kleine waterlelies en oeverplanten respect toont en je zelf als gast bekoelkast. Gebruikt u de marmade voor een saus, kook
Waar moet je op letten bij barbecuen?
herbergen. Voor hydroplanten is een circulerende watervoorziening nodig, schouwt", zegt Ank.
deze dan goed door.
die met een elektrisch pompje gemakkelijk is aan te leggen.
„Ik vind dat je niet mag denken Allereerst is er het verbrandingsgevaar. Stukjes, vlees,
Kwetsbaar voedsel zoals varkensvlees, kip en gemaBehalve drijfplanten hebben alle vijverplanten grond nodig. Speciale dat je er alles mag omdat je meer vis en groente verbranden makkelijk wanneer het vuur len vlees moet altijd goed gaar zijn. Alleen dan worden
mandjes of vijverpotten met grond levert de juiste voedingsbodem op. De geld hebt, want zo gaat het vaak. We nog vlamt, het rooster te dicht op het vuur ligt of alle bacteriën gedood. Niet alleen vlees, maar pok rauwe
kamervijver kan men het best in een zonnige of lichte plek in de kamer zullen er bijvoorbeeld rekening mee- wanneer het produkt niet vaak genoeg wordt gekeerd. groenten kunnen een bron van besmetting zijn. Was de
zetten, omdat de meeste water- en overplanten veel licht nodig hebben. houden dat je een boeddhistische Verbrande stukjes vlees kan men beter niet eten! Ze groente voor gebruik goed met leidingwater. Restjes
Algengroei is te vermijden door zuurstofproduceerders zoals waterpest en tempel alleen rechtsom mag rondlo- bevatten een stof waarvan aangetoond is dat er een rauwe groente die een poosje in de warmte hebben
pen. Als je de andere richting op gaat relatie bestaat met het ontstaan van kanker.
gestaan, moeten niet worden bewaard.
waterviolier aan het groen toe te voegen.
Daarnaast is
Wat is kruisbesmetting?
er het gevaar van Op al het keukenmateriaal dat met rauw vlees in aanravoedselvergiftiking is geweest, zitten bacteriën. Komt het geroosterde
Van de zes miljoen automoging. Vlees en vlees weer met dit materiaal in aanraking, dan raakt het
bilisten hebben er 1.2 miljoen
kip zijn bederfe- opnieuw besmet. Leg daarom bereid vlees niet terug op
een rechtsbijstandverzekering
lijke produkten. het bord waarop eerst het rauwe vlees heeft gelegen.
afgesloten. Het garandeert ze
Ze zijn een goede Hou bereid vlees gescheiden van rauw vlees.
efficiënte hulp bij juridische
voedingsbodem Hetzelfde geldt voor gewassen en ongewassen groente.
problemen. Door velen wordt
voor bacteriën. Gebruik keukenmateriaal niet voor rauw én bereide
het nog nut ervan onderschat,
Die zitten er van produkten maar was het eerst af met een heet sopje.
terwijl deze verzekering in de
nature altijd al Bronnen van besmetting zijn ook vaatdoekjes en keupraktijk vele malen goed van
Als je geen verzekering afsluit, moet op, maar niet in kendoeken. Vervang deze dus geregeld.
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de voeding, postbus 85700,
je dus een advocaat in de arm ne- een hoeveelheid 2508
pas is gekomen.
's Gravenhage; infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen tussen
men. Dat is echter voor de meesten die schadelijk is. 13.30 CK
en 17 uur, ƒ 0,40 per minuut).
niet op te brengen."
Het is op een zaterdag in septemDe rechtsbijstandverzekeraar verber en de eerste herfststorm raast
leent rechtshulp, geeft gespecialiover het land. Mario C. past zijn
seerd juridisch advies en procedeert
snelheid aan bij het overige verkeer
voor de verzekerde. Als er toch een
dat zich richting Alkmaar spoedt.
advocaat ingeschakeld moet worHet is druk op de weg. Om onduideden, komt dit voor rekening van de
lijke reden begint het Nissanbusje
verzekeraar. De verzekerde is van
dat voor hem rijdt te slingeren en
alle rompslomp verlost en heeft de
vervolgens te stuiteren. Mario C.
garantie dat zijn juridische promag in een flits van een seconde
Iedere zaterdag tot en met 29 september kunt u, bij Rederij Naco vanaf
bleem efficiënt en deskundig wordt
kiezen uit een paar slechte oplossinde Ruyterkade direct achter het Centraal Station in Amsterdam, een
aangepakt.
gen: vol in de remmen met alle gedagtocht op de Vecht maken.
In het geval van de autorechtsbijvolgen van dien want het wegdek is
Om 11.00 uur vertrekt het Salonschip Dr. Ir. F. O- den Hollander
stand houdt dit in dat er niet alleen
nat, linksaf de vangrail in, de stilrichting Weesp, waar men op de Vecht komt.
geholpen wordt voor het oplossen
staande Nissan met 90 km/uur ramDe tocht gaat langs Nigtevecht, Nederhorst den Berg, Vreeland tot
van geschillen na aanrijdingen. De
men of uitwijken via de rechterbaan
Loenen.
automobilist wordt onder alle omwaar iedereen begint te remmen. Hij
Van Loenen keren we terug naar Vreeland om af te nieren bij een
standigheden gedekt. Als Mario C.
kiest voor het laatste en ramt een
unieke boerderij „De Wilg". Op deze boerderij, die per auto bijna
bijvoorbeeld zijn nieuwe auto bij een
BMW aan de achterzijde. Geen geonbereikbaar is, maakt de boerin dagelijks kaas in vele soorten en
erkende garage laat repareren en het
wonden, het beperkt zich tot blikmaten.
werk ondeugdelijk wordt uitgeschade. Mario C. kan zich nog met
voerd, kan hij zijn rechtsbij standZelf vertelt ze over de bereiding en de overige werkzaamheden op de
zijn eigen 1405 kilogram wegende geverzekeraar inschakelen voor finanboerderij. Na een uur wordt de Vecht weer afgevaren terug naar
vaarte van negen jaar oud huisVan de zes miljoen automobilisten hebben meer dan een miljoen een ciële genoegdoening.
waarts begeven. De schade bedraagt
Weesp, om via het Amsterdam-Rijnkanaal en de altijd levendige
Folo Gerrit Hols
meer dan de dagwaarde en de auto rechtsbijstandverzekering
havens rond 17.00 uur weer af te meren aan de Ruyterkade.
wordt total loss verklaard.
De tocht kost ƒ 37,50 p.p. en kinderen van 4 t/m 12 jaar ƒ 22,50, voor de
Mario C. mag zijn wrak houden en nog altijd vecht voor zijn gelijk. Na denk dat dit komt doordat er zo
lezers van onze krant is er een korting van ƒ 7,50 p.p. tegen inlevering
verkopen of oplappen. De vraag twintig maanden valt het verlossen- enorm veel wetten bijkomen. In Den Don Quichot
van onderstaande bon.
De hulp is niet grenzeloos. Kansloluidt: wie is aansprakelijk voor de de woord door de brievenbus: Mario Haag worden er jaarlijks 1200 geAan boord is een restauratie aanwezig (niet in de prijs inbegrepen).
ze zaken worden niet in behandeling
schade die ontstaat uit de aanrijding C. heeft geen schuld en krijgt alsnog maakt."
„Van de zes miljoen automobilis- genomen, al springt de verzekerde
van Mario C. met de BMW? Van de de dagwaarde van zijn auto uitgeReserveren kan bij de Rederij Naco tel.nr. 020 - 262466, wel vermelden
politie hoort hij dat de eigenaar van keerd. Een leuke meevaller waar hij ten hebben er 1.2 miljoen een rechts- nog zo hoog. Verhage: „We gaan niet
dat u van de bon gebruik maakt en de bon op de zaterdag van vertrek
de Nissan aansprakelijk is en dat de na twintig maanden allang geen re- bijstandverzekering en van de 5.6 als een Don Quichot tegen de windmeenemen.
afhandeling geen probleem zal ople- kening meer mee hield. Toch handig miljoen huishoudens bedraagt dat molens staan praten. Als we juridisch uitgesproken zijn, houden we
veren. Maar: de verzekeraar van de
op. We krijgen soms onmogelijke
BMW stelt Mario C. als achteropkoverzoeken waarbij je op basis van de
mend verkeer aansprakelijk en de
jurisprudentie al geen poot hebt om
verzekeraar van de Nissan-eigenaar
op te staan. Een verzekerde kan dan
verklaart niets te maken te willen
Tegen inlevering van deze bon bij Rederij Naco BV, de Ruyterkade
in principe een beroep doen op de
hebben met de aanrijding die ontsteiger' 7 in Amsterdam ontvangen lezers van onze krant ƒ 7,50
geschillenregeling. Een advocaat
staan is na de capriolen van de Niskorting p.p.
van zijn keus bekijkt het probleem
san. Had Mario C. maar afstand
Volwassenen betalen ƒ30,-, kinderen van 4 t/m 12 jaar ƒ 15,-.
moeten houden. Zo lust Mario C. er zo'n
rechtsbij standsverzekering, aantal 200.000. Dat is nog veel te wei- in zo'n geval. In de praktijk wordt
nog wel een paar en hij doet een denkt hij als het geld op zijn reke- nig. Pak de krant maar en de ellende vrijwel geen gebruik van die regeling
Naam:
komt je tegemoet. En zie als particu- gemaakt. De verzekeraars hebben
beroep op de rechtsbijstandverzeke- ning gestort wordt.
lier je recht maar eens te halen. Dan zelf voldoende know-how in huis om
ring waar hij al zes jaar trouw preAdres:
moet je eerst een advocaat gaan in- een juridisch geschil te beoordelen.
mie voor betaalt.
schakelen tegen een uurtarief van De DAS heeft bijvoorbeeld 110 jurisHet nut daarvan is hem weieens Rechtsbewuster
Plaats:
Postcode:
„Het aantal mensen dat een 240 gulden. Bovendien is vooraf niet ten en verkeersdeskundigen in
ontgaan, want Mario C. maakt nooit
aantal volwassenen
aantal kinderen
brokken. Hij" had er nooit bij stilge- rechtsbij standverzekering afsluit, bekend hoeveel tijd die advocaat zal dienst die ieder hun eigen specialisDeze bon is geldig t/m 29 september 1990.
staan dat die verzekering bedoeld neemt flink toe", zegt C. Verhage, investeren in een zaak. Daarom heb- me hebben. De rechtsbijstandverzewas voor het geval een ander brok- hoofd marketing van de DAS ben de rechtsbij standverzekeraars kering is een onderschatte verzekeken maakte. De maanden verstrij- Rechtsbijstand uit Diemen. De DAS ervoor gekozen te werken op basis ring, dat geldt vooral voor de menken. Mario C. heeft zijn wagen van behandelde vorig jaar 30.000 verzoe- van een premie. Je betaalt één keer sen met alleen een WA-verzeketoen inmiddels verkocht en is al ken om rechtshulp. „De mensen per jaar zonder datje weet of je een ring."
EVERHARD HEBLY
haast vergeten dat zijn verzekeraar worden steeds rechtsbewuster. Ik beroep op de verzekering zal doen.

Zelfde keukenmateriaal nooit voor
rauw én bereid vlees gebruiken

'Belangstelling voor verzekering
rechtsbijstand neemt flink toe'

geeft u meer!

Unieke vaartocht op de Vecht

'We gaan niet als 'n Don Quichot
tegen windmolens staan praten'

Bon voor onze lezers

geeft u meer

Volume in het haar
Volgens Braun droomt iedere
vrouw van een weelderig volumineus kapsel. Om meer volume aan
het haar te geven, heeft de fabrikant een nieuwe haardroger gemtroduceerd. Met deze Professional
Diffusor met magie jingers wordt
het haar eerst gedroogd aan de
haaraanzet, omdat dichtbij de
hoofdhuid het haar dikker is dan
aan de punten. De magie fingers
tillen het haar tijdens het drogen
op. Het volume van de haardos
wordt verkregen door langzaam
naar de uiteinden toe te föhnen.
Er zijn twee soorten op de markt
gebracht. De diffusor 1200 heeft
twee blaas- en warmtestanden en
kost ƒ73,-. De Diffusor 1600 beschikt over drie blaasstanden en
een instelbare temperatuurregeling en kost ƒ 98,-. Het uiteinde van
de föhn, met 480 gaatjes en 12 magic fingers, ligt ook los in de winkel
voor bijna twintig gulden.

Vlooien
Hoewel Beaphar BV uit Raalte
zegt dat de bestaande synthetische middelen tegen vlooien heus
geen bedreiging vormen voor natuur en milieu, brengt zij deze weken een nieuw alternatief antivlooien-pakket in de handel. De
Bio-shampoo, -band en -spray van
Natural bevat geen synthetische
insekticiden en is daarom 'nog
minder schadelijk' voor mens en
dier (behalve voor de vlo). Wat
voor alle middelen, en dus ook
voor de Bio-hjn geldt, is dat er bij
de bestrijding van vlooien meer
komt kijken dan alleen een vlooienband. Volgens Beaphar moet
het dier eerst worden gewassen,
dan een halsband om krijgen en
vervolgens moet de mand en het
tapijt gesprayd worden. En het belangrijkste is tenslotte: veel stofzuigen.

Werkvakantie met IVN
Om het milieubesef te bevorderen
en natuurgebieden te verfraaien,
organiseert het IVN (Instituut
voor Natuurbeschermingseducatie) deze zomer werkvakanties.
Jongeren tussen de vijftien en dertig jaar kunnen beheerders van natuurreservaten helpen met het
verrichten van noodzakelijk werk,
bijvoorbeeld op terreinen waar
geen machines kunnen komen.
Tijdens elke 'vakantie' (er zijn er
negentien) wordt er vijf dagen gehooid, heide geplagd of bomen gerooid. Overnachtingen worden
door het IVN verzorgd en vinden
plaats in tenten of in een boerenschuur. Behalve door te werken
wordt ook op andere manieren
aandacht besteed aan natuur en
milieu in een - niet zwaarwichtig programma in de avonduren. De
meeste werkweken kosten ƒ 42,50;
een goedkope vakantie mogehikheid. Meer informatie bij IVN,
postbus 20123,1000 HC in Amsterdam. Telefoon: (020) 228115.

^offerdekstelsteun
Hoe vaak gebeurt het dat we iets
moeten vervoeren dat niet in de
kofferruimte van de auto blijkt te
passen? Men kent dit verschijnsel
wel. Hobby- en tumartikelen of
fietsen zijn slechts een paar voorbeelden die ervoor zorgen dat het
kofferdeksel niet meer goed kan
sluiten. De firma Defa Europe
heeft een oplossing hiervoor. Ze
brengt sinds kort de verstelbare
kofferdekselsteun. Deze steun bestaat uit een verstelbare stang die
tussen het slot en de pen van de
achterklep wordt geplaatst, zodat
altijd de gewenste opening van de
klep wordt bereikt. De steun is er
in drie verschillende maten en
wordt in een opbergetui geleverd
via de accessoiresshops, warenhuizen en de vakhandel. De prijs is
ƒ34,95 incl. BTW. Voor meer mformatie: tel. 020-6070152.

ATV met vakantie
Deze laatste ATV-paginu voor de
'grote uittocht' staat grotendeels
in het teken van vakantie. De volgeilde ATV-pagina verschijnt medio augustus.
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:<• VAG DEALERS
BOVflG

IN AMSTERDAM
EN OMGEVING.
LADA WETTER

BOVAG-dealers

KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperkmg
geen bep.bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk
PEUGEOT
205 GE bordeaux
205 GE beige
205 GL blauw
205 GL grijs met.
205 GR blauw met.
205 GRD d blauw
205 GT blauw met.
205 GTI 115 PK, zwart
205 XE Accent, bordeaux
205 XE Junior, d blauw
205 XE Junior, wit
205XLDwit
205 XLD wit
205 XL diesel, rood
205 XL diesel wit
205 XR blauw
205 XR d blauw
205 XR wit
205 XR rood
205 XR rood
205 XR Cachet, d grijs met.
205 XT rood met.
305 GR bruin met.
305 GR grijs met.
309 GL 1 1 wit
309 GL 1.1 rood
309 GL Profil rood
309 GL Profil bordeaux
309 GR 1.6 wit
405 GL 1.4 beige
405 GR 1.6 wit
505 GTI blauw met.
505 Select rood met.
505 Turbo mj., grijs met.

80 000 km
67.000 km
60 000 km"63000 km
50.000 km
65 000 km
32.000 km
25.000 km
49.000 km
40.000 km
51.000 km
158 000 km
78.000 km
15 000 km
105.000 km
22.000 km
43 000 km
76.000 km
34.000 km
49.000 km
30.000 km
66.000 km
82.000 km
76.000 km
56.000 km
56.000 km
51.000 km
57.000 km
110.000 km
38.000 km
40.000 km
101.000 km
110.000 km
105.000 km

DIVERSE MERKEN
Rat Panda 1000 CL d blauw
Rat Panda 750 CL, grijs met.
Rat Panda 750 CL, wit
Ford Scorpio 2.0 CL, blauw
Mazda 323 1.5 Sedan, grijs met.
Renault 9 GTX LPG, rood
Renault Trafic LPG, wit
Seat Ibiza 1 5 GLX wit
Volkswag. Golf TD Manna, blauw met.
Volvo 740 GL, grijs met.
WESTELIJK HALFROND - Amstelveen -

03-86
03-84
04-85
01-85
02-88
04-87
01-87
10-86
01-87
11-86
01-87
3-85
01-87
07-89
06-85
09-88
2-87
08-86
11-87
04-89
06-87
03-86
08-84
03-86
04-86
04-86
01-87
02-87
02-86
01-88
05-88
01-86
03-85
07-86

20.000 km 10-88
5.500 km 03-88
38.000 km 02-89
82.000 km 11-87
90.000 km 01-87
105.000 km 08-86
75.000 km 03-87
20.000 km 01-89
103.000 km 02-89
110.000 km 06-86
Tel. 020-455451.

LUYKX BV
'88
'87
'86
. '87

AUDI

BMW

Lorist Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
104 ZL
'81 ƒ 1.750
205 XR
'87 ƒ 16.250
205 Junior
'87 ƒ12.500
305 SRD
'85 ƒ 6.950
505 GR
'82 ƒ 3.900
604 automaat
'82 ƒ3.900

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT

Porsche

•d Madeweg 1.020-6683311
Naast Melrostal. Ddrechl

924 bj. '79 128.000 km
ƒ 17.500 Riva Noord Schaafstraat 24, A'dam-N.Tel.361153

Renault 18 GTL stationcar, met Renault 4 F6 combi, ƒ2500.
LPG, zeer mooi, ƒ4750. Inl. Tel.: 020-6656558.
020-250096.
Renault 5 TL, b.j. 11-79, APK
R18 GTL met LPG, '85, kl. gekeurd, i.g.st., vr.pr. ƒ1250.
goudmet., 5 bak, APK 6-'91, Tel. 020-973446.
iets
moois,
ƒ5400. Tel. Renault 5c, 1985, beige, nwe.
02152-63795.
APK,
i.z.g.s., ƒ6950,-. Tel.
RENAULT FUEGO gtx2.0. '82, 02974-806 na 17.00 uur.
apk tot 11/'90, nwe banden, rijd
RENAULT AMSTERDAM
prima, tel. 03240-60130
Top occasions met 1 jaar
garantie
Renault 11 GTX'85 ƒ 8.950,Wibautstraat 224
v Vloten bv Meeuwenlaan 128
020-561 96 11.
A'dam-Noord tel; 020-369222

Rover

T.k. ROVER 3500 autom., bj.
BMW 320/6 origineel '83, zeer
Off. ROVER DEALER:
veel extra's, ƒ8950. Inl. Pim v. Rootselaar, Rhôneweg aug. '83. Vr.pr. ƒ4750. Tel,
075-218039 na 17 u.
020-250096.
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375

Saab

Daihatsu

Citroen

Citroen BX 1.6TRS, m. '86, 1e
eig., weinig km, ƒ9950. Inl.
De enige off. SUBARU DEA020-250096.
LER + occ. voor Purmerend
Citroen GSA, '82, apk, kl. wit,
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
zeer mooie staat, ƒ 1900.
02999-278, Jisperweg 39-40.
020-229856.

Te koop- citroen gsa pallas b.j. T. k. Citroen Visa Super E
1982- blauw- 5 versnellingsbak. 70.000 km. bj. 1983 APK 06/91.
Tel. 020-735056. ƒ 1950.
ƒ2950. Tel. 020-438434.

Fiat

MOOY EN ZOON
off. dealer A'dam-A'veen e.o.
Voor nieuw en gebruikt.

Ruysdaelkade 75. A dam-0 Z
T.k. RAT PANDA 45 S 1983,
Info 020-6623167 732853
APK t/m 11-'90, ƒ3750. Tel.
02977-42224.
Mini Jumbo bj. '88 46.000 km.
T.k. RAT Uno 75 ie, kat. 3D, ƒ9.950. Riva Noord Schaafstr.
t.k. RAT PANDA 45 rood '84, rood, 8-87, i.z.g.st. dealer on- 24, A'dam-N. Tel. 361153.
apkfeb.'91 z.g.st. ƒ3500. Tel. derh. Prijs ƒ 13.500. 50.000 km.
na 18.00 u. 02940-30235.
Tel. 075-158237, na 18.00 u.

20 x

Escort Van diesel, okt. '85, gr.
kent., 58.000 km, ƒ 6500. Tel:
020-6682997 b g.g 937825.

Scorpio
4 CIL. 6 GIL. 5 BAK LPG
AUTOMAAT 1986 t/m 1989.
Prijzen: ƒ16700 t/m ƒ44.600.

T.k. Ford Sierra 2.0 CL L.M.
velgen 37.000 km. 1988 bj. prijs
ƒ 19.500 Tel. 020-991294.

Honda

Business fin. lease

HYUNDAI Service Dealer
Auto Centrum Duivendrecht
Industneweg 27 020-995176.

Autobeo'njf Alex van Uden
Marconistraat 22
2181 AK Hillegom
Tel. 02520-15278

Automobielbedrijf

Meidoorn B.V.

De koffie staat klaar
Al 23 jaar uw betrouwbare
GARAGE COBUSSEN
RENAULT DEALER
Baersjesweg 249-253
TOP OCCASIONS
R 5TL, beige
'85 8 500 Amsterdam Tel 020-121824
R 5TL, rood
'87 12.750
R 5TL, beige
. '85 6.750
Nieuwe Rat Tipo
R 5TR, groen
. .'89 17900
reeds
v.a. ƒ300 p.m.
R 9TL, rood . .
.'83 4.250
en
R 11TL, 5d„ rood '85 9.900
R 11BrWay, 3d, wit.'86 10.500
Fiat Uno
R 11GTL, 5d„ blauw.W 13.900
R 21 Nev GTD, bl. '88 28 900 Rij nu betaal in 1991
R 21 Nev. TL
.. '87 17900
Bel voor de voorwaarde
R 25 V6 inj, zilver '86 21 900
R. Express, blauw . '83 4 250
WEISS B.V.
Ascona 1 8i aut
'86 12.750
Alle auto's v a ƒ 7500
Ook ruime sortering
en MAX 5 JAAR OUD heeft u
gebruikte wagens
1 JAAR RENAULT
Autobedrijf "WEISS" BV
TOPOCCASION GARANTIE
Burg de Vlugtlaan 119-123,
Jan van Gentstraat 164, Bad- (achter Fina Benzine Station)
hoevedorp Tel. 02968-94200
Amsterdam, 020-133579
LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA CARLOTA
Occasions APK gekeurd
2104 Combi
'86 ƒ6750
2104 Combi
'87 ƒ8750
2 x Lada '84 per stuk ƒ 2500
Linnaeuskade 5-7
Citroen 2CV6 ... '83 ƒ 875,1098 BC Amsterdam
Vernjn Stuartweg 6, Diemen.
020-929548
TEL 020-992865

Lada

Meer Garage

T.k. wegens reorganisatie VW
Kevers en veel onderdelen v.a.
1967. Tel: 075-177810.
Polo, bj.'87, 48.000 km
ƒ 13.950. Riva Noord Schaafstraat 24, A'dam-N. Tel.361153

ALLE KLEUREN/TYPES
Div. VW Kevers 1200, 1300,
UIT VOORRAAD LEVERBAAR 1303, 1303 S. Alle in nieuw- Voor de liefhebber! KEVER
LET OP!!!
staat. Ruska Automobielen BV, 1300 '70, 1e eig., échte 59.000
Lauriergracht 115-127, A'dam. km, ƒ2000. Tel. 020-436438.

Speciale aktie

Accessoires en onderdelen

AUTOBEDRIJF HEERE
Tel. 020 - 6622204

Totale opheffing alles moet weg
Aanbieding geldt tot 20 juni

AUTOBANDEN

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

voor zeer laqe prijzen.

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Diverse Alto's
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
Bozenhoven 119, Mijdrecht.

Tel. 02979-84866.

Suzuki Alto, aut., bj. '86, kleur
wit, 38.650 km, vr.pr. ƒ9000.
Tel: 02990-39607.

Haarlemmerweg 113-115 A'dam, 020-812402/820581

T.k. Suzuki GX 100 coupé,
i.pr.st., APK 12-'90. 0299028220 na 18.00 u.

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeas_weg 17, A'dam, 020-148385.

VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
740 GL, Diesel blauw .. .1988
740 GL diesel grijs ....1987
740 GL zilver met 1987
740 GL d.blauw
1987
10-'86
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' 740 GL turbo wit
1987
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. 244 GL d.blauw
244 DL Ipg zilver met. .10-'86
Gratis halen en brengen.
245 stat. diesel wit 1987
Tel. A'dam: 020-942145
480 ES blauw met
12-'86
• „SHOWROOM":
360 2.0 sedan groen met10-'86
De autorubriek voor
360 5-drs gl mj. blauw ..1986
Amsterdam en omgeving.
360 3-drs 2.0 wit
1986
Oplage 730.000 ex.
360 4-drs gle 2.0 rood met 1986
Elke week m Het Parool en
1988
alle uitgaven van WEEKMEDIA. 340 3-drs 1.7 wit
340 5-drs 1.7 antr.met. .12-'86
Tel. 020-6658686.
340 4-drs 1.7 groen met.11-'86
340 5-drs 1.4 zilvermet . .1987
340 3-drs 1.4 Ipg d.blauw1987
340 3-drs 1.4 blauwmet .1986
340 3-drs 1.4 wit
1988
340 5-drs 1.4 wit
1985
AANBIEDING
340 3-drs 1.4 zilvergr.met.1983
Grote Onderhoudsbeurt incl.
340 GL 3-drs autom. wit 1988
APK en leen auto ƒ 299,Geldig voor 90% alle merken 340 DL 5-drs autom. .. .1988
340 Spec.3-drs autom. . .1985
Auto Centrum Duivendrecht
340 GL 3-drs autom. ...1985
Industrieweg 27 020-995176.
340 GL 4-drs autom. wit 1986
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 122476.

Service en
reparatie

Van Vloten
Amsterdam

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

uw
Volvo-dealer

Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

Meeuwenlaan 128
020-369222.
Ook voor leasing.

ZET NU UW AUTO IN
en krijg er van ons één cadeau!
_4.

*•*?
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GAG - HYUNDAI
Postjeskade 23-25
A'dam-W. Info: 020-121666.

Isuzu

COBUSSEN Amsterdam
PEUGEOT-DEALER
Wie verstandig is, komt zeker
bij ons kijken naar een goede
gebruikte auto met:
100% LEEUWEKEUR garantie
en sublieme service sinds 1930
BIJVOORBEELD.
Peugeot 205 v.a. ƒ 8.600
Peugeot 205 XS, '88, ƒ 18 250
Peugeot 505 GL Break met
LPG onderbouw zeer mooi
'87 ƒ 18.750
MAAR OOK
Golf C, '84, blauw metallic of
een Rat Uno 45 S, '87 en nog
vele anderen
Financ.-mruil mogelijk

Mini Jumbo

Golf diesel '81 ƒ2.950,Jetta 1.6 LPG '85 ƒ11.500
Jetta 1.3'86 ƒ 13.950
v. Vloten bv Meeuwenlaan 128
A'dam-Noord tel; 020-369222

Volvo

1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop!
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996

Hyundai

P. KRUGERKADE 10

Justy GL 4d
km 50 000'88
16L
km55000'88
1 6 co'jpe Ipg km 52 000 '86
184WD
km 20 000'89
Jumbo SDX
km 30 000'88
OVERIGE MERKEN
Fiat 127 VAN Diesel
'87
Opel Asc 16S km 40 000 '87
Opel Asc 20 km 40 000 '86

Volkswagen

SUBARU

Suzuki

Chrysler Haarlem

SUBARU-DEALER biedt aan:

Een PERFECTE Seat occasion 2e Jan Steenstraat 42-48, AmsterdamTel.
020-763829/6626842
koopt u vertrouwd bij Seat
Auto Centrum APC, 2e SchinTOYOTA DE GRAAF
kelstr.
18-28.
Tel.
020Toyota Starlet DX 12 kleppen,
nieuw + gebruikt
763333/763334/763335.
eind '87, 1e eig., ƒ9950. Inl.
Condensatorweg 44
020-250096.
A'dam-Sl.dijk info-865511

v h Museum autobedrijven

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

Officieel Ford-Dealer
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV Honda CMC bouwjr. 1986,
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
blauw met. izgs+apk gekeurd,
/oor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad, Marktplein 11-29, Hoofddorp. pr./ 14.000. Tel. 020-156427.
Inl.: tel. 02503-13441.
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt)
Tel 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.' 020-713581. Ford Sierra 2.3 diesel 11-'86, kl. HONDA-DEALER biedt aan:
wit, 5 bak, radio, schuifdak, cvlock, APK '91, iets moois, Accord 2.0i EX km. 58.000 2-87
Accord 2.0 EX km. 76.000 4-87
ƒ 10.500. Tel. 02152-63795.
Accord 2.0 EX(lpg}79.000 7-86
off. dealer
T.k. Escort 1300 CL, grijs, '87, Prelude 1.8 EX km. 99.000 2-86
* Chrysler * Jeep * Dodge *
km 46000, mcl. spoiler & velg. Civic 1.4 GLX 4drs 58.000 5-88
Prijs ƒ 15.000, APK. 020-194719 Civic 1.2 stat.sp. 20.000 6-88
T.k. Ford Escort 1.3L, bj.'86, 5
Automobielbedrijf H. Koot
Saratoga 25i M/T
ƒ825 p.m. drs, APK 02-'91, radio, nwe
Meerlaan 108
Voyager 2.5i M/T
ƒ816 p.m, band. ƒ8750. Tel. 075-313874
2181 BV Hillegom
Alle modellen uit voorraad leverbaar
na 18.00 uur.
TP| DP520-15685
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
van 36 maanden en excl. w.v.o.

Chrysler leasen?
Even Haarlem bellen
Lease Infolijn
* 023-264000 *

Rijscholen

TOYOTA JAREN BETER

DE GROOTSTE SUBARU
DEALER VAN AMSTERDAM

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

Auto's te koop
gevraagd

INRUIL 100% RNANCIERING MOGDELIJK

HEERE B.V.

(s)loopauto's

Corolla 1.3 HB, 3-drs. Spec
6-'85 41.000 ƒ 10.950
Corolla 1.3 HB, 3-drs. SXL
3-'86 52.000 ƒ 13.450
Corolla 1.3 HB, 3-drs. XL aut
3-'88 20.000 ƒ 17.500
Corolla 1.6 HB XL
4-'88 22.000 ƒ 17.950
Corolla 1.3 DX, 4-drs
1-'83 90.000 ƒ 2.750
Camry 2.0, 4-drs. XLI
1-'87 19.000 ƒ 24.950
Grote sortering ONDERDELEN
Carina II 1.6, 4-drs. GL, 5 speed . . . .7-'86 64.000 ƒ 15.750
van alle schade-auto's, alle
Carina II 1.6 üftback GL, 5 speed . . .6-'85 42.000 ƒ 13.950
merken, alle bouwjaren.
DE HOOGSTE PRIJS
Carina II 1.6, 4-drs. GL
'6-'87 48.000 ƒ 18.950
Ravenstijn, 02502-5435.
Carina II 1.6 üftback GL
6-'87 36.000 ƒ 19.450 elk merk auto a contant met
Het HOOGSTE BOD?' Bel
Carina II 1.6, 16V station
4-'88 46.000 ƒ 23.850 vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Carina II 1.6, 4-drs. DX
4-'85 81.000 ƒ 10.950
HOOGSTE PRIJS
Starlet 1.0, 3-drs. DL
9-'88 47.000 ƒ 12.950 voor elk merk auto, a contant, Loop, sloop en schadeauto's
Starlet 1.0, 3-drs. DX
6-'86 40.000 ƒ 9.850 met vrijwaringsbewijs, geen met vrijwaring. Tel. 020-754193.
Starlet 1.3 DX aut., 3-drs
2-'86 56.000 ƒ 11.850 sloopauto's. Tel. 02990-37825. T.k. gevr. loop-, sloop-, schadeStarlet 1.0 DX, 3-drs
3-'87 58.000 ƒ 11.950
en defecte auto's met vrijw.
Starlet 1.0 DX, 3-drs
10-'86 48.000 ƒ 10.950 Koop- of VERKOOPPLAN- 02963-4992, tot 22 u.
Peugeot 309 GR 1.3, 5 speed
3-'86 27.000 14.500 NEN? Bel dan snel Nationale
Mitsubishi Colt 1.2 GL aut
7-'83 62.000 ƒ 5.650 Occasionlijn. 023-365206
• Handelaar of particulier.
Mitsubishi Colt 1200 GL
4-'86 28.000 ƒ 12.950 T.k. gevr. Toyota Carina Corolla
Uw auto(s) aanbieden m
Citroen BX 16 Tri S6
1-'87 58.000 ƒ 17.950 high ace, lite ace, bj. '80 tot '83. „SHOWROOM" is dé manier.
Ford Escort 1.3 L
1-'85 65.000 ƒ 9.950 Tel: 020-312567.
Tel. 020-6658686.
Mitsubishi Colt EXE
3-'87 49.000 ƒ 15.950
VW Golf 1.8 inj., met spec. velgen . .1-'87 60.000 ƒ 19.750
Opel Kadett 1.6 D, 3-drs
4-'85 90.000 ƒ 12950
Opel Kadett 1.6 HB, LS+LPG
2-'87 80.000 ƒ 15.750
Volvo 480 ES
3-'87 51.000 ƒ 29.500 5-***** autoVmotorrijschool geeft les in A'dam, 't Gooi en
Lada 2105
1-'84 43.000 ƒ 2.950 Haarlemmermeer. ALLE AUTORIJLESSEN ƒ29,50 PER LES.
Honda Accord, 3-drs. autom
10-'83 52.000 ƒ 8.450 Theoriecurssussen op video gratis. Motorrijles ƒ40 per uur.
üte-Ace Commercial
11-'84 56.000 ƒ 8.950 Motorrijlespakket ƒ 450, 5 rijlessen + examenaanvraag.
Hi-Ace 2.4 Comm. long dsl
7-'87 150.000 ƒ 8.950 Ruys de Beerebrouckstraat 157,.tel. 020-138473.

Subaru

o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevmstraat 12a, A'dam

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

Autosloperij
DE
ZOMBIE
vraagt te koop: schadeauto's.
Tevens verkoop van alle merken onderdelen. Gespecialiseerd in verkoop van motoren.
Grote sortering ONDERDELEN Inbouw mogelijk. Osdorperweg
van schade-auto's, alle
520 A, Amsterdam-Osdorp.
merken, alle bouwjaren.
Tel. 020-107566.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
AUTOWRAKKEN tegen de
Lid Nevar.
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.

Seat

Citroen 2 CV 6, rood, 05-'85,
keurige, fijne gezinswagen,
68.000 km, ƒ 5290. 020-333019. SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
Citroen BX 16 RS, wit, 09-'85, A'dam - 020-6686146.
keurige, fijne gezinswagen,
68.000 km, ƒ 8950. 020-333019.

autoverhuur

ƒ 19.500
ƒ 17.950
ƒ 13.750
ƒ 11.250

Van 1e eig. 900 C, 3 deurs, 9'87, 47.000 km. 900 Turbo, 4
deurs, 1984. Saab Jorntsma,
Wagenweg 10, Purmerend.
Tel. 02990-23741.

Autosloperijen

Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam. Tel.
020- 234986. Accu's, impenals,
ladder- & fietsdragers. Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's. Grote sorting onderdelen, gereedschappen & autolak

Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Renault

Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie Daihatsu Charade automaat. SAAB SERVICE MOLENAAR
'81 met slechts 30.000 km. Apk
tevens service en reparatie
rep., onderh., APK, LPG,
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47 tot nov. '90 vr.pr. ƒ 4250.
alarm
etc. BOVAG LID
Tel:
02949-3303/02972-3398.
Tel. 020-237669.
HOOFDDORP, 02503-14097.

ingdijk

OYOTA Brouwe

l KUPERUS PEUGEOT

BMW 315, '81, wit, APK '91,
van 1e eig., i z.g.st., ƒ5550.
Tel. 02508-3172.

Ford

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
tel: 02968-94330

T.k. gevr.: Peugeots 504, 505, 1e Eig. Peugeot 205 Junior 1.1,
sloopschade etc. Vlotte afhd. wit, bj. 10-'88, 24.000 km.,
KEIMPE CARS. 020-244255.
i.z.g.st.
Gr.
beurt
6-'90.
ƒ 14.500. Tel. 020-472338.

ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
mbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

Toyota

Peugeot

Alfa Romeo

AANBIEDING DEZE WEEK:
Renault Expresse 1.1, 32.000 Alfa Sud 1.5, bj.'83, 96.000 km
km, grijskent . ..'87 ƒ9.500 ƒ6.950 Schaafstraat 24
A'dam-Noord, tel.: 361153.
Samara 1.3
'87 ƒ 9.500
Lada 1200 S . . . .'85 ƒ 3.750
Lada 2105 1.3 .. .'86 ƒ 6000
Lada 2105 1.2 . .'86 ƒ 5.750 AUDI 801.8 S, blauw met., cat.,
Lada 2105 15GL'87 ƒ 7250 bj. aug. '88, elek. schuifd., 4
Kadett 1.2S.HB, Ipg . . . .'84 drs., 19 000 km Vr.pr. ƒ 26 000.
ƒ 7.500
Na 18.00 uur: 020-429381.
Suzuki Alto 5-drs .'88 ƒ 10.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

off. Suzuki dealer
Biedt aan:
Swift GTi, wit, 22.000 km
Swift GTi, rood, 55.000 km
SJ 413 4x4 VAN grijs kent. veel opties
Alto automaat, grijs met., 24.000 km. wis-was
Diverse Alto's van '84 tot '88

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86

Adverteren m „Showroom"

-Noord

Tel. 020 • 665 86 86

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

FAX 020 - 665 63 21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Lada

Mazda

WESTDORP
aanbieding m div. kleuren
SAMARA HOLIDAY met gratis
radio/cassete, grill, enz.
SAMARA Black Beauty met
o.a. licht metalen velgen.
Altijd ruime voorraad nieuwe
en jonge LADA's, met BOVAG
garantie en APK, 100% fmac
vanaf ƒ250.- p.m
OCCASION van deze WEEK'
2105 1.2mrt. '89 ƒ 7 250,Adres verkoop:
Adm. de Ruyterweg 398,
A'dam, tel.' 020-825983

T.k. MAZDA 929, stat., 1980,
APK 06-'91, trekh. en op gas,
ƒ1250 Na 17 uur 020-843452.

1 Chryiler Windior

-

Adverteren in SHOWROOM is de slimste l* •"! "•^
manier om uw auto te verkopen en er
één cadeau te krijgen.SHÖWROOM,de autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
ik wil mijn auto verkopen en ik wil er pok best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
- onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
,
'
.
.
.
.
.
.
betaaVeurocheque
ter waarde
van
de .kosten van de
advertentie
in.
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
Stuur mij als cadeau het model nr.:
zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
ex.
6%
in.
6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving, 1D 1
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
22
autoliefhebbers!
Is
25,00
26,50
Hoort u de telefoon al rinkelen?
36,00
38,16

GOED
VOOR
EEN
AUTO
Ja
^k

Mercedes Benz
Mercedes diesel 24 OD, 1984
electr. dak., div. opties, zr. g.,
ƒ16500. 075-173631.

Mitsubishi
Lancer 1.5 glx bj.'&S, 26 000 km
ƒ21750. Riva Noord Schaafstraat 24, A'dam-N.Tel.361153

Nissan

Zoekt u een Colt, Lancer,
benz./dies., Wagon, Galant van
antastische Nissan micra dx, 1e eig. Mitsubishidealer Jornts38000 km, wit, okt '87, 1e eige- ma, Wagenweg 10, Purmernaar, overcompl., voll service. end, 02990-23741, heeft hem!
Bovag
garantie
mogelijk • Auto te koop"? Plaats een
ƒ11 500. Incl. talrijke ace. ivm. SHOWROOM advertentie. U
afw. eigenaar garage v d Helm. zult verbaasd staan over het
Tel. 02979-85948.
resultaat.
r

Opel
Kadett C 79 groen metal. iets Opelcentrum Geldrop heeft 70
ANWB gekeurde occasions.
moois ƒ1850. 02975-30563.
Emopad 43, Geldrop. Zien is
Opel Kadett 13 LS, LPG, kopen, info 040-862483.
maart '87, ƒ 12.500.
075-287733.

ALLE KLEUREN
OOK JN SPUITBUSSEN
otto nteuwenhuizeri bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 12 96 04

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

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg D Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

M^^H ^^^m

^H

M

MM

M

M^HHM
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l

f

Een auto cadeau!

6
7
8
9
10

Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
J
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

-Noord

autolak

8 Cadilla(
Eldorado Sevitle

7 FerrjnJSO
GT01963

3 Chevrolet
- 1950 - Sedan

_

47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
Startdatum*:
. * U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
Telefoonnummer:
. Handtekening:.
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam. .
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

(\: t
Y»
r/ri
•

De autorubriek voor Amsterdamen omgeving

onze abonnee
Het Zandvoorts Nieuwsblad?
Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het is natuurlijk een te gekke krant
die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel
goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws te
melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over
onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen
aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts
Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind trouwens dat ze het in alles goed
doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze niks wijs te maken en ik
mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen?Je weet dat ik dol
ben op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te
hebben. Was ik er even mooi op tijd bij geweest.
Dank zij mijn krant.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt
u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De
krant die schrijft over de plaats waar u woont.

bon
die krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
'' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats:.
Telefoon:
. (i.v.m. controle bezorging) WK
Giro/Banknr.:
Al
Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f 4,40* D kwartaal f 14,Q halfjaar f 25,50
O jaar f 46,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

WEEKMEDIA 22
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Wie weet zijn we erdoor
naar de volgende ronde
Dit weekend:

Bagueffe
Italienne
Bakkerij
*^rf

vlfl^k

^tfftk iH^I

3.25

Potgieterstraat 24
Zandvoort
Telefoon
12865

Dubbel cassettedeck met high-speed dubbing, contmuous-play, auto-stop, 3-bands equalizer, mgebouwde microfoon en hoofdtelefoon-aansluitmg. Speelt op lichtnet of batterijen, l jaar Hema garantie.

Met onze garaiitie kan je gerust met vakantie,
Fietscomputer met 5 functies. Weerbestendig en
slagvast Instelbaar voor alle wiel maten, l jaar Hema
garantie.
J&rï 59.-

HANDIG MINI-ALBUM KADO
BIJ UW KODAK SELECT KLEURENFOTO'S

KM Kodak
Ê5ELECT
Quartz dames- of herenhorloge met leren band
l jaar Hema garantie.
39^5 33.75

Als beste getest: Wereldontvanger, 9-bands, FM/
MG/LG/KG 1-6. l jaar Hema garantie. -39r= 59.-

Huzarensalade. Bak a l kg.

3,95-3.35

Wereldontvanger met digitaal afstem-systeem.
4-Bands, FM/MG/KG/LG. Met tijdaanduiding, timer,
wekkerfunctie, geheugen voor 25 voorkeurzenders
en stereo-uitgang voor hoofdtelefoon, l jaar Hema
garantie.
.189^ 159.-

Stereo-set met compactdisc-speler geschikt voor
80 en 120 mm discs, 20 nummers programmeerbaar, mtro-skip, shuffle-play en autospace. Timer,
MG/LG/FM-stereo. Versterker met 2 x 3-bands
equalizer. Dubbel cassettedeck voor dubbing en
continuous play. Hoofdtelefoon- en microfoonaansluiting. Compleet met 3-wegsysteem luidsprekerboxen. l jaar Hema garantie.
399^ 499.-

Rijstevlaai met kersen en slagroom. Vers uit eigen
banketbakkerij.
J3-7511.75

Foto-album. In wit of zwart. 58 blz., geschikt voor
max 348 foto 's.
_L4r75 12.75

GOED >KOOPJ[

Chateau Sables Peytraud 1989. Appellation Bordeaux Contrôlée. Fruitige rode kwaliteitswijn.
6.50 2 voor 10.75

zo herkent u aanbiedingen m de Hema

.HEMA De normaalste zaak van de wereld,.
UW FOTOSPECIALIST
.Kvkltriit 31
2042 JD Zindvoort
Til. 02507-12513

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

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V
JE LOOPBAAN
T DE BESTE BIJBAAN
Voor de actieven is er nu een aantrekkelijk baantje. Slechts
éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of
op donderdag, meestal huis-aan-huis. Leuk werk.
En een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij.
Dus snel opgeven, want laat niemand je voor zijn.

VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE
Daar ga ik werk van maken. Noteert u mij maar.
WM3

Plaats

M/V

Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een
fraaie verrassing.

Burgemeester van Alphenstraat 63
2041 KG Zandvoort TeL 02507-13234

Ons faxnr. 19694
v.d. Bilt

Goudgele

KEMPISCHE
HAM

Jonge

gerookt of
ongerookt

GRASKAAS

Rundergehakt

«
!

KERSEN

PERZIKEN

Berliner, Ardenner of
Parijzer

BOTERHAMWORST
169

werkje aan je

Deze aanbiedingen zijn tot en met zaterdag geldig
Deeltijd-HEAO
Met een studie Deeltijd-HEAO verrijk je je
kennis en vergroot je je carrièremogelijkheden. De Deeltijd-HEAO van de Hogeschool
Holland biedt de volgende studierichtingen:
Bedrijfseconomie (BE), Bedrijfsinformatica
(BI), Marketing Management (CE-MM),
Internationaal Management (CE-IM),
Bedrijfseconomisch Juridisch (BEJ) en
Human Resources Management (HRM).

Meer weten?
Bel het secretariaat HEAO, (020) 560 12 72
(tijdens kantooruren), of de infolijn,
(020) 560 12 34 (ook 's avonds en in het
weekeinde), of stuur de bon (in open
envelop zonder postzegel) naar
Hogeschool Holland, afdeling Voorlichting,
Antwoordnummer 1125,1110 VB Diemen.
Reserveer ook vast de voorlichtingsavond
op 23 augustus 1990, van 20.00-22.00 uur.
De Hogeschool Holland is gevestigd aan
de Wildenborch 6 in Diemen-Zuid, vlakbij
het metrostation Verrijn Stuartweg
(Gaasperplashjn).
Stuur mij informatiemateriaal over:

Kort-HBO
Omdat een volledige opleiding van 4 jaar
niet altijd in de specifieke opleidingsmogelijkheden van bedrijven voorziet, organiseert de HEAO van de Hogeschool
Holland per 1 augustus 1990 de volgende
korte, functiegerichte gecertificeerde
cursussen van maximaal 2 jaar die zowel
het bedrijf als de werknemer perspectief
bieden:
• Financieel Economisch Beheerder;
• Human Resources Management
Functionaris;
• Juridisch Stafmedewerker.
Alle cursussen zijn op HEAO-niveau.
De behaalde certificaten bieden de mogelijkheid van een deeldiploma en een volledig HEAO-diploma na voortgezette studie.

Celsiusstraat 192

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE
Iedere maand opnieuw worden grote prijken verloot onder de deelnemers van
de Nationale Postcode Lotcnj. Hoofdpru/i'n van '25 OUÜ,-, 50 000,-, 100 000,Verder vele Postcodopriuim van 10,-, 25,-, 50,-, 100,-. 500,-. en 1000,-

DE HELE STRAA T KAN WINNEN!
Hel speciale van de Nntion.ile Postcode Loten) is dal. als in uw postcode lomand i-on
1
Postcodcpnjs wint, iedereen die in divclfdi. postcode' woont autumalisih dezelfde pnjs
krijgt uitgekeerd'

'maximaal 50 loten per postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan.'

800.000 SUPERPRUSW

Als u minimaal 5\ meedoet m
12 inanmlrii dan telt uw unieke |

O voltijd/deeltijd HEAO*
O kort-HBO

lostcodc lotnummer mee voor
e grote superjaarprijh van

Naam

naar liefst ülan.

Adres

/.

Jr
&Q

Meedoen is heel eenvoudig
U vult de bon hiernaast in
Daarmee machtigt u de Nationale
Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank al te
schrijven

Postcode
Plaats
*) Doorhalen wat niet van toepassing is

i n n ini
WM 9018

TE 9018

hogeschool holland

Gespecialiseerd in veelzijdigheid

EE . :: .

SPAR, vriendelijk, vers en toch
voordelig

studie aaneendedd-HEAO

Onze pluspunten zijn: ruime ervaring met
deeltijdonderwijs, intensief contact tussen
docenten en studenten, kleinschaligheid,
docenten uit het bedrijfsleven, makkelijk
bereikbaar.

+ GRATIS VERRASSING

De bon - in een open envelop - inzenden naar
WeeknieJu Service, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. (Geen postzegel
nodig.)

U hoeft niet naar het strand van Rio om de sfeer te proeven van een bruisend Zuid-Amerikaans feest.
Vrijdag 22 juni a.s. is het Tuinterras van Elysée Beach Hotel Zandvoort het decor van een ntidzomernachtfeest in Latijns-Amerikaanse stijl. DeDutch Rhythm Steel & Shoiv Band brengt dan een
complete, muzikale Zuid-Amerikaanse show met een optreden van limbodansers envuurspmvers.
Tijdens dit midzomerfeest verzorgen wij een
barbecue met verschillende vlees- en vissoorten,
sausjes, salades en stokbrood. Daarbij schenken wij
drie drankjes. Bij ongunstige weersomstandigheden
wordt het evenement verplaatst naar de Wintertuin
van het hotel. Hel midzomernachtfeest duurt
van 20.00 uur tot omstreeks middernacht.
De entreeprijs bedraagt ƒ75,00 per persoon, inclusief
barbeque en drie drankjes. Wij raden u aan tijdig
telefonisch te reserveren, tel O2507-13234. (l

BEACH HOTEL

(voor één keer per week)

Mijn naam
Adres
Postcode _
Leertijd
Telefoon _

Exotisch midzomernachtfeest aan zee

WIN

EEN TON- BON

He lPostcodt Lotiiil en ik wil
^_ ik »,i meedoen MII ae
Q * u"s ™*f" °" een V3n
Ik machtig u hierbij maandelijks lol wedcropiegging nel
aangegeven bedrag van onderstaande rekening at ie schrijven c
En ik mjjk naast de maandelijkse pni.'en kans op de sunci|aarp"is
van 800 000

Q l lot (10 ] ul 2 luien |?0 ) U
loten ( gulileni
De Loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nummer
LO 890098/17789 d d 20101989 De
datum
uitslag zal worden gepubliceerd in deze krant
en in een aantal dagbladen
Ailti's
Prijzen boven / 1000 worden belast met
25°o kansspelbelasting Reglement en
trekkmgshjsten zijn verkrijgbaar bij het
l l l li.indtekoii ng
mijn postcode is | |_J l J
secretariaat van de Stichting Nationale
Postcode Loten]
Woonplaats
.^^^^B
^ Willemsparkweg 176
^^^^ 1071 HT Amsterdam
NATIONALE °e opbrengst van de
De*e bon opsturen in t't'n opt'n enveloppe zondet
rv-,* K-.-,.v f SrV' Nationale Postcode Loterij
W S )\K S OT '. 15 bestemd voor
posi.vi;i'J .u" Nationale Postcode Loleni.
l O T P R l l humanitair werk en
Antwoordnummer 11067, 5200 VC Don Beseft
u u l u n 10 milieubescherming

Zandvoort
Nieuws

zomertPiDs
Los nummer ƒ 1,25

donderdag 28 juni 1990

50e jaargang nummer 26

Oplage: 4.900

"Please, spread it around"

Amerikaanse
op zakenreis in
6 Paviljoen-Zuid, zoals het er nu bijstaat. De Amsterdammer Bert Quist is
bezig met een actie om dit karakteristieke pand van de slopershamer te
redden.

Actie om Paviljoen
uid te behouden
ZANDVOORT - Er zijn nieuwe plannen om Paviljoen Zuid in
oude glorie ter herstellen en er weer een aantrekkelijke horecaonderneming van te maken. Of deze plannen slagen is afhankeijk van het bouwplan dat door de projectontwikkelaar aan het
eind van dit jaar bij de gemeente wordt ingediend. Als het aan de
Amsterdammer Bert Quist ligt, komt het paviljoen niet onder de
slopershamer.

Nieuw ontwerp
Inmiddels is de projectontwikkelaar druk bezig met een nieuw ontwerp, dat meer kans maakt om
goedgekeurd te worden door de ge-

Balletschool Marijke bracht
gmet een zeer geslaagde
O
voorstelling een sprookje tot leven

meente. "We hopen in het najaar
met een nieuw bouwplan te komen,
waar alle bezwaren tegen het oude
plan in zijn verwerkt. Het wordt wel
weer een woningbouwproject voor
appartementen. Het grootste bezwaar tegen het eerste was het wégnemen van de zichtlijn door het
dichtbouwen van de bocht," vertelt
M.P. Straathof van projectontwikkelaar Kuiperwijk.
In het nieuwe ontwerp zal volgens
hem deze zichtlijn niet onderbroken
worden. „Ook zal in het nieuwe ontwerp niet gebouwd worden op de
plek waar het huis van de familie
Fransen nu nog staat. Wel zal het
ontwerp een aantal etages tellen,
want enige hoogte is een fraaie afronding van de boulevard", aldus
Straathof.
Hij zegt het voor Zandvoort in verband met de woningbehoefte een gemiste kans te vinden als er op de
plaats van Paviljoen-Zuid geen appartementen komen. "We zijn al verschillende keren benaderd door belangstellenden, die het paviljoen willen kopen of pachten, maar daar
gaan we voorlopig niet op in. Pas als
ook dit nieuwe ontwerp afgekeurd
zou worden, ontstaat er een nieuwe
situatie. Want je kunt natuurlijk
niet te lang wachten. Dat zou kapitaalverlies zijn."

Met het oog op een verenigd Europa in 1992 spant de regio Zuid-Kennemerland zich al jaren in om goede
zakelijke contacten met de Amerikaanse zakenwereld te ontwikkelen.
Met Zandvoort als toeristische
speerpunt wil de Kamer van Koophandel de Amerikanen interesseren
voor vestigingen en investeringen in
deze regio. Een gezelschap van in
totaal 64 personen uit Pinellas
County in Florida, waaronder 20 invloedrijke 'businessmen', zijn deze
week op uitnodiging van de Kamer
van Koophandel in Nederland.
Nadat eerder burgemeester Van
der Heijden van Zandvoort een
oriënterend bezoek aan Florida in
Amerika had gebracht was het dinsdag de beurt aan de Amerikanen
voor een tegenbezoek aan de badplaats. Een delegatie van vijf zakelijke zwaargewichten werd om half
tien 's morgens op het raadhuis ontvangen, waar zij werden toegesproken door Zandvoorts eerste burger.
Om het beeld van de badplaats zo
goed mogelijk over te brengen wees
hij uiteraard op de aantrekkelijke
kanten van Zandvoort. Maar Van
der Heijden maakte niet louter reclame. Hij bracht ook nadrukkelijk
de problemen onder de aandacht die
een badplaats, waar in de zomer zes
keer zoveel mensen vertoeven als in
de winter, heeft. Het moeizaam
handhaven van de orde met een beperkt politiekorps en de schier onoplosbare verkeersproblemen stak
hij dan ook niet onder stoelen of
banken. Wellicht tot zijn troost
hoorde hij van de Amerikanen dat
zij voor deze problemen in hun land
ook geen pasklare oplossing hebben.

Strijdvaardig
Geïnteresseerd waren de Amerikaanse VIP's of Zandvoort een middel heeft om de dagjesmensen, evenals de verblijfstoeristen, een soort
toeristenbelasting te laten betalen
omdat deze als de grootste vervui-

Het programma van de WaC
tersportvereniging
ZandO
voort biedt een aantal aantrekkehjke onderdelen

Mannen vallen
vrouwen lastig

• Twee Amerikaanse zakenmannen doen zich in gezelschap van folklorevereniging De Wurf bij een haringstalletje
tegoed aan deze typisch Hollandse lekkernij.
Foto Berlott

Iers worden gezien. Van der Heijden
moest heri teleurstellen met de mededeling dat dit praktisch onuitvoerbaar is. Slechts VW-directeur
Peer Sips poneerde de onrealistische stelling om in Zandvoort twee
toegangswegen te creëren en hiervoor tol te heffen.
Om de strijdvaardigheid van het
gemeentebestuur te onderstrepen
benadrukte Van der Heijden dat de
gemeente zich inspant om het product Zandvoort te 'upgraden' met
het oog op de Europese eenwording
in 1992. In dat verband wees hij op
het belang van 'public-private-partnership' "We zijn ervan overtuigd
dat we geen andere keuze hebben als
we de race niet willen verliezen", aldus Van der Heijden. "Please, spread it around", besloot hij zijn vurig
pleidooi voor de badplaats.
Hierna werd een video vertoont
van de WV Zuid Kennemerland
over de regio Haarlem/Zandvoort en
vervolgens ging VVV-directeur Peer

Weergoden spelbrekers van
Midzomernachtfestival

Inbreker gepakt
ZANDVOORT - De politie heeft
een vijfentwintigjarige Haarlemmer
maandag aangehouden op verdenking van diefstal in een woning aan
de Diaconiehuisstraat. De man werd
betrapt tijdens de inbraak, maar
ilaagde er in weg te komen. Aan de
hand van zijn signalement lukt het
de politie, na enig speurwerk, de
man een uur na.de inbraak, rond
half elf 's avonds, aan te houden in
de Haltestraat. De man bekende en
IK in de cel gezet.

Waterstanden
28
29
30
01
02

juni
juni
juni
juli
juli

LW

HW

LW

08.04 03.50 20.34 16.35
09.06 04.40 21.30 17.35
10.00 05.24 22.2518.14

11.00 06.14 23.14 19.05

11.16 07.15 00.3620.05
13.20 08.54 -.-20.54
04 juli
01.35 08.55 22.1622.16
05 juli
02.29
10.27 15.0623.05
06 juli
03.15 11.24 15.45 23.34
Maanstanden: 29 juni EK 23.07 u.
Springtij: 30 juni 09.20 u. NAP+93cm
03 jun

De voettocht ging verder naar het
Badhuisplein waar een haring werd
genuttigd. Vervolgens gingen de gasten uit Florida per bus naar Gran
Dorado Park, waar ze rondgeleid
werden door Jim Vermeulen. Het
bezoek werd afgesloten met een
lunch op de achttiende verdieping
van het Palace Hotel.

Provincie wacht niet op
duidelijkheid A-status
ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland gaan het bestuur van het Circuit van
Zandvoort verplichten opnieuw een geluidhinderwet-vergunning aan te vragen. Nadat de Raad van State enkele
weken geleden de eerder afgegeven vergunning vernietigde,
wil de provincie toch dat er ten
aanzien van het geluid iets
wordt geregeld.
Na de voor de provincie teleurstellende uitspraak van de Raad van
State om de maximale geluidsnorm
van 65 decibel voor Grand Prix races
af te wijzen, stonden Gedeputeerde
Staten voor de keuze een nieuwe
vergunning voor het circuit te eisen
of te gedogen dat het circuit zonder
vergunning zou blijven doorgaan
met de huidige activiteiten. Een andere mogelijkheid was dat gewacht
zou worden op de definitieve beslissing over de A-status voor het circuit, waarover zojuist het Milieu Effecten Rapport (MER) is verschenen.

"Het is jammer dat de Raad van
State de uitspraak alleen maar heeft
toegespitst op de geluidsnorm van
65 decibel voor Grand Prix races. De
norm van 55 decibel voor gewone
races is niet eens getoetst, zodat er
nu helemaal niets in het kader van
de Wet Geluidhinder is geregeld. De
provincie voelt .niets voor een gedoogsituatie waarbij er in feite van
een illegale situatie sprake is. De
provincie wil nu dat er een nieuwe
vergunning wordt aangevraagd, zodat er in ieder geval voor het huidige
interimcircuit wat geregeld is", zegt
persvoorlichter Marja van Nieuwkoop in een toelichting.

ZANDVOORT - Misschien was
het feit dat hij geen onderdak had,
de reden dat een twintigjarige man
zich vrijdag meldde bij de politie
omdat hij gezocht werd. De politie
checkte dat na en het bleek dat hij
door de Haagse gemeentepolitie
werd gezocht wegens diefstal. De
man is overgebracht naar Den Haag.

HW

Sips in op de toeristische ontwikkeHngen van Zandvoort. Na de ontvangst op het raadhuis ging het gezelschap te voet naar het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein,
waar ze werden verwelkomd door
mevrouw E. van Vrijberghe de Coningh en de stijlkamer en de expositie over badmode werd bekeken.

ZANDVOORT - In het weekeind
werden er diverse keren vrouwen
lastig gevallen door mannen. In de
nacht van zaterdag op zondag, hield
de politie een 31-jarige Zandvoorter
aan rond half drie 's nachts, die een
deuk in de auto van een 23-jarige
Zandvoortse had getrapt. De man
had zich opdringerig gedragen tegenover de vrouw. Toen zij te kennen gaf daar niet van gediend te zijn,
trapte hij tegen haar auto aan. De
man is in de cel gezet. Zondagavond
omstreeks zes uur, raakte een twintigjarige Zandvoorter gewond aan
het gelaat. Hij was slaags geraakt
met vier mannen die enkele meisjes
hadden lastiggevallen. De mannen
hadden de Zandvoorter geslagen en
met stenen gegooid. Daarna rnaakten zij zich op snorfietsen uit de voeten. Een onderzoek in de omgeving
leverde niets op.

MARC O'POLO
BOGIE, MAYON,
PATOU.

vincie haar mening zal geven. Gedeputeerde Staten wilden daar niet op
wachten", aldus Van Nieuwkoop. De
goedgekeurde MER is overigens een
van de negen voorwaarden waaraan
het circuit moet voldoen om de A-status te verkrijgen.

MODE
Grote Krocht 23
ZANDVOORT
Tel. 18412

(ADVERTENTIE)

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortselaan 57 I, 2106 CJ Heemstede
Postbus 160, 2110 AD Aerdenhout

Tel. 023-292763, Fax 023-293668

Illegaal

Dief geeft zich aan

Datum

Carcajït
Unaniem heeft de gemeenQ
teraad het Milieu Effecten
«5
Rapport over het circuit aanvaard
De eerste stap op weg naar de Astatus, waar weer Grand Prix races
kunnen worden gehouden, is gezet

ZANDVOORT - Zuid-Kennemerland, en met name Zandvoort, als springplank voor Europa. Dat was het doel waarvoor een zware delegatie zakenlieden uit Pinellas County
in Florida op uitnodiging van
de Haarlemse Kamer van
Koophandel dinsdag in Zandvoort vertoefde.

Archief Weekmedia

Plan om pand in oude glorie te herstellen

Het initiatief om Paviljoen-Zuid
veer te herdopen tot een café-resaurant is ontwikkeld door de Amsterdammer Bert Quist. Hij is vast
•an plan om samen met zijn vrouw,
van het leegstaande pand een renda>ele horeca-onderneming te maken.
Het is een heel mooi karakteristiek
>and en we willen voorkomen dat
iet gesloopt wordt. Vandaar dat we
actie willen ondernemen om Paviljoen-Zuid een horecabestemming te
laten houden. We denken eraan om
er een café-restaurant met een gezellige koffiebar in Amsterdamse stijl
van te maken", licht Bert Quist zijn
plannen toe.
Volgens hem hoeft er niet veel te
veranderen aan het pand. "We zijn
er regelmatig gaan kijken en ik denk
dat het in de oude staat kan blijven.
Misschien dat het dak opgeknapt
moet worden."
De reden waarom Quist denkt dat
zijn plannen kans van slagen hebben, is dat een bouwplan van projectontwikkelaar Kuiperwijk begin
dit jaar door de gemeenteraad is afgewezen. Dit was hoofdzakelijk het
gevolg van het felle verzet van de
bewoners van Zandvoort-Zuid tegen
het bouwplan voor appartementen,
waardoor uitzicht van de omwonenden ernstig belemmerd zou worden.
Quist hoopt dat er uit Zandvoort
reacties op zijn plannen komen.
Zandvoorters die suggesties hebben
om Paviljoen-Zuid van de slopershatner te redden en zijn actie willen
ondersteunen, kunnen contact met
hem opnemen (tel. 020-275713).

De Zandvoortse politie heeft
«3
dringend behoefte aan vrijd
willigers die haar als reservepolitie
wil bijstaan op drukke dagen en bij
calamiteiten Morgen start er een
wervingsactie

ZANDVOORT - Het uitermate wisselvallige gedrag van de
weergoden was afgelopen vrijdagnacht de grote spelbreker tijdens het zesde Zandvoortse Midzomernachtfestival. Door de slechte weersverwachtingen hadden
verschillende organiserende horeca-exploitanten de muziekoptredens, die verspreid door het dorp waren gepland, afgelast. Hierdoor konden de feestgangers
slechts op twee plaatsen in Zandvoort genieten van
live-muziek. Aanvankelijk was er nog wel een feestelijk
sfeer in het dorp. maar toen rond de klok van tien uur de

aanwezigheid van de regengod Pluvius duidelijk merkbaar werd, Was het voorlopig gedaan met de feestvreugde. De meeste toeschouwers hielden de feestelijkheden
voor gezien en keerden huiswaarts, zodat de straten in
het centrum een verlaten aanblik boden, waarin de klanken van de twee muziekgroepen wat verloren klonken.
Na elf uur vulden de straten zich alsnog omdat Pluvius
zich terugtrok, zodat het tot middernacht bij café Neuf en
de Bastille toch nog gezellig werd.
Foto Berlott

Wel is de provincie verheugd over
de uitspraak van de Raad van State
ten aanzien van de hinderwetvergunnig die nu geldt. Daardoor is het
nu verboden om terreinraces met
door vier wielen aangedreven wagens in het kwetsbare duingebied te
houden.
Volgens de provincie is het niet
wenselijk te wachten op meer duidelijkheid over de toekomstige status
van het circuit. "Het kan nog heel
lang duren voordat de procedure
over het Milieu Effecten Rapport
(MER) is afgerond. Er komt nog uitvoerige inspraak waarbij ook de pro-

die kr.int moet ik bebben
Onul.it ik graag w i l weten wat /ich in mijn
aLspeell Ter ki'miiMiiaking onnang ik hel /.aiuhooris Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

Saam
Ulre.s
l'osti.ode/1'Iaats
Telefoon L__L_
Giro Hanknr t l l _ l L l L J l i
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand l' i.-HI*
D halfjaar f 25.50 D jaar l 4(1.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bi|
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera!
Ons eerste kleinkind en nichtje is op 26-6-'90 geboren!
Ze heet:
Miranda Cornelia
De trotse ouders zijn
Truus en Frank Hofstra
Van harte gefeliciteerd!
Pap en Mam
Fred
Brigitte en Jan

vsmmw
023-315855

In de ochtend van 25 juni 1990 is vredig ingeslapen mijn lieve man en onze lieve vader en grootvader
Klaas Flatje
echtgenoot van B. Stokvis
op de leeftijd van 80 jaar.
Zandvoort:
B. Platje-Stokvis
Haarlem:
D. E. Ruijgrok-Platje
Th. P. C. Ruijgrok
Rhoon:
L. A. Platier
W. Platier-van Prooyen
Janine, Mark en Anne Marijn
Emmeloord:
M. C. Platier-Zomer
A. Zomer
Ingrid, Brigita en Danny
Haarlemmerstraat 56
2042 ND Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen op donderdag 28
juni a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.
De rouwdienst zal op vrijdag 29 juni om 13.00
uur gehouden worden in de Hervormde Kerk,
Poststraat te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden om 14.00
uur op de Algemene begraafplaats Tollensstraat
te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

WAARBORGGARANTIE

Haarlemmerdijk 169 • A'dam
tel. 020-220981.

Schiesser
damesslips
100% katoen

Showroom atelier fabrikage.
Ampérestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

Kroon Mode
Haltestraat 55
Zandvoort

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1, Zandvoort - Tel. 17093

Japans fondue
vlees

32,50

ZOMERPLANTEN

Japans fondue

Zomerconcert
Noordhollands Philharmonisch orkest
donderdag 5 juli 1990
aanvang 20.15 uur
Nederlands Hervormde Kerk in Zandvoort
Lucas Vis, dirigent
Peter Brunt, viool
Op het programma werken van Beethoven:
Ouverture Prometheus
Vioolconcert
Symfonie 4
Voorverkoop van kaarten è f 10,- (voor houders van een pas 65 of een CJP f 5,-)
bij het VW-kantoor, Schoolplein 1 in Zandvoort, telefoon 02507-17947).
Verder op 5 juli vanaf 19.30 uur aan de kassa in de kerk.

Aangevraagde bouwvergunningen
81 B-90 Tolweg 36
82B-90 Brederodestraat160

- plaatsen dakkapel en vergroten garage
-aanbouw berging

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeesteren wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend. Dit is
een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
050B-90
065B-89
172B-89
180B-89

Favaugeplein 61 hs
Wilhelminaweg 10
Zandvoortselaan 165
Brederodestraat132

-wijzigen indeling woning
- oprichten garage/berging
- plaatsen kantoorunit
-uitbreiden woning metthermobad

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
28 juni 1990

uitvaartverzorging
ken neme rlancfbv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

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

Groot assortiment

37;50

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur
en dinsdag en woensdag gesloten.

Tel. 02507-13278

2 stuks
tanga 12,95
heup 13,95
taille 14,95

DE VRIES

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.

VOSSEN
BADJASSEN

99,-

Gordijnengroothandel

Alles zoveel u wilt!!!

NIEUWE DESSINS

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

in dames- en
herenmaten lusvast

Anneke en de kinderen

inkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aardappelgerecht

. . . er in Zandvoort nu ook winkels zijn die
scharrel vlees verkopen
... er steeds meer mensen zijn die daar op
letten en er graag iets meer voor betalen
... er bij warm weer nog veel honden in auto's
achtergelaten worden, vaak zelfs in de
brandende zon.
. . . dit meestal niet goed afloopt
. . . U ons of de politie altijd kunt bellen als U
het constateert
... er goede dierenpensions zijn als U met
vakantie gaat.

HALTESTRAAT 55

Bedankt lieverd
Je was er weer helemaal voor ons.

29,50

Wist u dat...

Kroon Mode

Williom

Onbeperkt

Dierenbescherming
Zandvoort

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

ADVERTENTIES

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

•2

Biologische
meststoffen o.a.:
Biologisch org. gazonmest
Buzaltmeel
Bloedmeel
Beendermeel
Neptunice maerl
Bentoniet meel en
Biologische
bestrijdingsmiddelen
Pokon
gazonmest met
onkruidverdelger
14,95

Te huur
per 1 juli v. perm.

1 pers. app.
m. keukenblok, gebr.
d.t. /550,-p.m. incl.
Borgsom verplicht.
Dfeeltijd-HEAO
Met een studie Deeltijd-HEAO verrijk je je
kennis en vergroot je je carnèremogehjkheden. De Deeltijd-HEAO van de Hogeschool
Holland biedt de volgende studienchtingen:
Bedrijfseconomie (BE), Bedrijfsmformatica
(BI), Marketing Management (CE-MM),
Iniernationaal Management (CE-IM),
Bedrijfseconomisch Juridisch (BEJ) en
Human Resources Management (HRM).
Onze pluspunten zijn: ruime ervaring met
deeltijdonderwijs, intensief contact tussen
docenten en studenten, kleinschaligheid,
docenten uit het bedrijfsleven, makkelijk
bereikbaar.
Kort-HBO
Omdat een volledige opleiding van 4 jaar
niet altijd in de specifieke opleidmgsmogelijkheden van bedrijven voorziet, organiseert de HEAO van de Hogeschool
Holland per 1 augustus 1990 de volgende
korte, functiegerichte gecertificeerde
cursussen van maximaal 2 jaar die zowel
het bedrijf als de werknemer perspectief
bieden:
• Financieel Economisch Beheerder:
• Human Resources Management
Functionaris;
• Juridisch Stafmedewerker.
Alle cursussen zijn op HEAO-niveau.
De behaalde certificaten bieden de mogelijkheid van een deeldiploma en een volledig HEAO-diploma na voortgezette studie.

Meer weten?
Bel het secretariaat HEAO, (020) 560 12 72
(tijdens kantooruren), of de infolijn,
(020) 560 12 34 (ook 's avonds en in het
weekeinde), of stuur de bon (in open
envelop zonder postzegel) naar
Hogeschool Holland, afdeling Voorlichting,
Antwoordnummer 1125, 1110 VB Diemen.
Reserveer ook vast de voorlichtingsavond
op 23 augustus 1990, van 20.00-22.00 uur.
De Hogeschool Holland is gevestigd aan
de Wildenborch 6 m Diemen-Zuid, vlakbij
het metrostation Verrijn Stuartweg
(Gaasperplaslijn).

Tel. 15620 of 12259.

TE KOOP

TOERVISBOOT
MERK ORKNEY
LONGLINER 16
TRAILER
20 pk bb nieuw

Prijs 5750.Tel. 13031/18393
DROGISTERIJ

Stuur mij informatiemateriaal over:

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

O voltijd/deeltijd HEAO'
O kort-HBO

Uw adres voor:

Naam

ELAST. KOUSEN,

Adres

PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

Postcode

OOK NAAR MAAT

Plaats
") Doorhalen wat niet van toepassing is
WM 9018

TE 9018

l III il III l

hogeschool holland

Gespecialiseerd in veelzijdigheid

Gedipl.
vakkundig
PEDICURE
Wil v. Looy-Boon
Zeestraat 22/4

Tel. 16883
Beh. volgens afspraak

't Is een geruststellend idee als uw geldzaken in b ekwame
handen zijn. Als u dagelijks de vruchten kunt plukken van een
goede relatie met de bank. De ABN is 'n prima partner waarop u
altijd een beroep kunt doen. Of't nu gaat om verzekeren, sparen
of beleggen, om betalen, financieren of
een hypotheek. Bij ons bent u welkom.

Bank
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Meer reservepolitie moet
onderbezetting opvangen

Regionaal
nutsbedrijf
van de baan
ZANDVOORT - De fusie tussen
het Energiebedrijf Haarlem en het
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
in oprichting, gevormd door de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort,
is voorlopig van de baan. De afgelopen maanden zyn er onderhandehngen gevoerd om te komen tot één
regionaal nutsbedrijf.

ZANDVOORT - De structurele onderbezetting bij de Zandvoortse politie moet gedeeltelijk worden opgevangen door het
inzetten van meer reservepolitie. Om de beschikking te krijgen
over meer reservisten zijn er op het hoofdbureau van de politie
aan de Hogeweg morgenavond en volgende week vrijdag om
acht uur informatie-avonden om belangstellenden voor dit werk
te trekken.
Vooral in een badplaats als Zandvoort, met op zomerse dagen meer
dan honderdduizend gasten, trekken de bezuinigingen door de rijksoverheid op het politie-apparaat een
zware wissel op het functioneren
van de Hermandad. Om de orde verantwoord te kunnen handhaven en
een goede service aan het publiek te
bieden kampt de Zandvoortse politie met een structurele onderbezetting. Eerder al liet korpschef Menkhorst weten dat het aantrekken van
meer reservepolitie een van de maatregelen is om dit probleem te lijf te
gaan. Ook het Eijk is van mening dat
het inzetten van goedkope reservisten de politienood kan lenigen. Imraers reservisten zijn een soort op-

Sinds kort zijn zij ook actief in de
meldkamer ter ondersteuning van
de wachtcommandant. "In het verleden werd de reservepolitie vaak gezien als circuitpolitie, maar de de
werkzaamheden zijn de laatste jaren
duidelijk naar het dorp verlegd", aldus Honders. Nadrukkelijk stelt hij
dat het representatief handelen van
roepkrachten die ingezet worden als de politie uitsluitend is voorbehouden aan de beroepsagenten, die over
het echt nodig is.
de noodzakelijke kennis en ervaring
Volgens
politiewoordvoerder beschikken om adequaat op te treHonders kunnen de werkzaamhe- den bij eventuele calamiteiten.
den van de reservepolitie gezien
De Zandvoortse politie hoopt dat
worden als algemeen politiewerk.
"Bovendien kunnen reservisten als wervingsactie, waarvoor morgenondersteuning ingezet worden bij avond en volgende week vrijdag 's
calamiteiten, zoals branden, zware avonds om acht uur informatiestormen en zoekacties. Daarnaast bijeenkomsten op het hoofdbureau
bij piekdrukte en evenementen in aan de Hogeweg worden gehouden,
het dorp." Hij wijst er echter op dat ongeveer tien belangstellenden oplehet werk van de reservepolitie nooit vert. "Het reservekorps telt op het
het karakter van vervanging van het ogenblik 44 personen en we streven
reguliere politiewerk mag hebben. naar een aantal van 52. Bovendien
zijn er dringend nieuwe vrijwilligers
Al geruime tijd doen politiereser- nodig omdat enkele reservisten binvisten ook dienst op het strand. nenkort zestig jaar worden en dientengevolge de dienst moeten verlaten", zegt inspecteur Gerrit Schaap
van de reservepolitie.
Vrijwilligers die zich aanmelden om
als reservisten dienst te gaan doen
krijgen een opleiding van twee jaar,
waarin zij voldoende leren op vercomplex De Schelp heeft deze weg schillende wijzen ingezet te kunnen
eeen openbaar karakter gekregen. worden.
Hieruit vloeit extra onderhoud
voort, dat ten laste van de gemeente
ZANDVOORT - De Zandkomt. In de toekomst zal het echter
moeilijk te bepalen zijn welk deel vportse gemeenteraad heeft
van de onderhoudskosten ten laste zich dinsdagavond unaniem
van de eigenaren komen voor het akkoord verklaard met het Migebruik van de weg.
lieu Effecten Rapport (MER)
Om aan deze situatie een einde te over het Circuit van Zandmaken heeft de gemeente besloten voort, die vorige week werd afde Vereniging van Eigenaren de on- gerond. Het
milieurapport
derhoudsplicht te laten afkopen
voor 54.000 gulden. Dit bedrag is ge- wordt nu naar de MER-combaseerd op de bedragen die tot nu missie van de regering getoe voor de onderhoudswerkzaam- stuurd. Gedurende een maand
ligt het rapport ter visie en kan
heden in rekening zijn gebracht.

Gemeente neemt onderhoud
van huiseigenaren over
ZANDVOORT - De gemeente neemt het onderhoud over
van de huiseigenaren aan de
Rondweg bij De Schelp. Hiervqor betaalt de Vereniging van
Eigenaren in totaal 54.000 gulden. Hiertoe besloot de gemeenteraad eergisteren.
Het voormalige hotel De Schelp
werd in 1982 door de gemeente aangekocht, inclusief de daarbij behorende Rondweg. Tot nu kwamen de
onderhoudskosten slechts voor de
helft voor rekening van de eigenaren. Door de realisatie van het woon-

iedereen schriftelijke opmerking inbrengen.

Weekenddiensten
Weekend: 30 juni/1 juli 1990

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
•\MBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekoper, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507;
F. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie
over de dienstdoende wijkverpleegkundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)

Kerkdiensten
Weekend: 28/29 juni 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor "Trumpets of the Lords' uit Hoofddorp,
o.l.v. Rob van Dijk
Gereformeerde Kerk:

02507-13888,
023-244443.

Asiel

Haarlem

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Het belbus-vervoer is wegens gebreken aan de bus stil gezet.
Het is nog onduidelijk wanneer deze
vervoersdienst wordt hersteld.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
^
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Gratis
voor leden. Eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Plemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

NPB:

Zondag 10.30 uur: dhr. H.W. Kuiper, Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Amstelveen
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie- 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
ring, F. Meijer
Zondag 10.30 uur: Woord/Commu- 023-244553.
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B Burgerlijke stand
Periode 19 - 25 juni 1990
Ondertrouwd:

Kerkman, Arno en Jagtenberg, Mirjam
Gehuwd:

Van Leeuwen, Johannes Marie en
Folkerts, Marjan Christa Yvonne.
Paap, Jan Piet en Hamer, Ingrid.
Knotter, Arie en Schirmeister, Mirjam Evelien.
Rydell, Vincent Joseph en Parks,
Ravonna Lee.
Geboren:

Manon Anouk, dochter van Medenblik, Gerardus Leendert en van Heesemans, Cornelis Anthonia.
Jennifer, dochter van De Jong, Cornelis Leendert en van Boon, Johanna Maria.
Overleden:

Altorf, Wilhelmina Johanna, oud 92
jaar.
De Nijs, Antje, oud 74 jaar.
Kraaijenoord, Jacob, oud 69 jaar.
Ovadja, Asher Meir, oud 4 jaar.
Fransbergen, Ale, oud 48 jaar.

Gemeente heeft moeite verkoop grond
ZANDVOORT - De gemeente kan
haar perceel grond op de hoek Brederodestraat/Schaepmanstraat
maar moeilijk kwijt raken. Begin dit
jaar bood men de grond aan via advertenties in de plaatselijk verschijnende kranten, maar dat leverde
slechts één reactie op. Omdat dit
kennelijk geen serieuze gegadigde

was, besloot men in landelijke bla- oppervlak van 265 m2 en moet
den te adverteren, waarop tot nu toe ƒ121.900,- kosten koper (exclusief
zeven personen hebben gereageerd. BTW) gaan kosten. Het maximale
Daarmee moest de voorwaarde dat bebouwingsoppervlak is 90 mz en er
de koper in Zandvoort woonachtig mogen twee bouwlagen neergezet
worden.
is, vervallen.

Milieurapport over het
circuit valt goed bij raad
sche MER-commissie, de eerste
stap gezet voor het verkrijgen van
een A-status voor het circuit. De gevraagde A-status werd in oktober
1988 door de staatssecretaris van
WVC nog niet definitief toegekend.
Aan een voorlopige A-status werden,
na overleg met de andere betrokken
ministeries en de provincie, negen
voorwaarden verbonden. Als aan
alle voorwaarden wordt voldaan kan
de gemeente het bestemmingplan

in vertegenwoordigd waren.
In het MER-rapport wordt uitgegaan van het oorspronkelijke circuit. Hierdoor is in het rapoort rekening gehouden met een groot aantal
aanpassen en de baan verleggen; tot ontwikkelingen die met direct of
die tijd zal het circuit het met het slechts zijdelings met het circuit te
maken hebben, zoals de sanering
huidige interim-parcours.
Het rapport is in opdracht van de van de effluentvijvers, beeindmging
gemeente opgesteld door Grontmij van het gebruik van de schietbaan
NV volgens de richtlijnen die in mei en verschillende milieu-onvriendevorige jaar door de gemeenteraad lijke activiteiten (maneges, pluimzijn vastgesteld. Een belangrijke bij- vee- en varkenshouderijen, stort drage aan het milieurapport is gele- plaatsen, clandestiene bouwwerken
verd door een projectgroep, waarin en dergelijke), uitbreiding van het
behalve Rijk, provincie en gemeente sportcomplex, bungalowpark Grand
ook de Stichting Duinbehoud en de Dorado en de verkeersontwikkeling.

Werk van schrijver/leraar
Van der Laar slaat aan

Gerard van der Laar

Deze lijst van de bibliotheek vermeldt de boeken die de Zandvoortse
leerlingen dit jaar als de beste hebben aangewezen. Het boek 'Namen
op de ruit', van Gerard Delft, een
pseudoniem oftewel schuilnaam
van Gerard van de Laar, staat op de
Van Heuven Goedhartschool op de
tweede plaats. Eerste werd op deze
school 'De monstertuin' van Vivian
Alcock, derde werd 'Mevrouw ten
Kate' van Marian Luif, vierde 'Jonathan spoorloos verdwenen' van Robert Hartzema, en vijfde 'Rutgers
reis' van Willem Wilmink.
Op de Nicolaasschool koos de kin-

Campagne tegen
te hard rijden

ZANDVOORT - Het Regionaai Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) in NoordHet perceel, waar oorspronkelijk Belangstellenden moeten zich vóór -Holland houdt momenteel
garage Elite was gevestigd, heeft een 5 juli bij het college melden.
een snelheidscampagne, waarmee men hoopt het aantal verStichting Geluidhinder Zandvoort keersslachtoffers in deze pro(het voormalige anti-circuitcomité) vincie terug te dringen.

ZANDVOORT - Het werk
van kinderboekenschrijver en
basisschooldirecteur
Gerard
van de Laar slaat erg aan bij de
leerlingen van zijn Van Heuven Goedhartschool. Dat blijkt
uit een lijst die de Openbare samengesteld. Hoge waarde- derjury voor de volgende boeken: 1.
Bibliotheek Zandvoort heeft ring is er ook voor Michael Koosje, van Yvonne Kroonenberg; 2.
Anna, Elisabeth Laird; 3. De dag dat
Morpurgo, die drie keer op Jolanda
haar naam veranderde, Andeze lijst voorkomt.
dré Nuyens; 4. Wouter Toeval, van

Pieter Jörn Dirx; 5. Krik, Miep Diekmann.

'Hens up'
Op de Plesmanschool was de eerste plaats voor 'Blootje Spelen' van
Nannie Kuiper; 2. Hens up, van Rindert Kromhout; 3. Boef onder het
bed, Anke de Vries; 4. Chips en Jessie, Shiley Hughes; 5. Kikker is verliefd, Max Velthuijs. De uitslag van
de Beatrixschool was: 1. Nikolaj, van
Ellen Tijsinger; 2. Een paard langs
de zee, Anne Takens; 3. Chips en

De campagne, die eind mei op het
circuit van start ging, duurt nog
voort tot en met de maand juli. Het
kort geleden in het leven geroepen
ROV richt zich met name op automobilisten, deze worden gewezen op
de gevaarlijke aspecten van hard rijden. Men hoopt dat daardoor het
aantal snelheidsovertreders afneemt met daarbij ook het aantal
verkeersslachtoffers, want daar gaat
het uiteindelijk om.
Het startsein voor de campagne
werd eind mei op het circuit gegeven
door door ir. J. Kieft, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland. Met een Mercedes reed hij toen een 'overstekenJessie, Shirley Hughes; 4. Ontvoerd de voetganger' (oftewel een pop) ondoor de hersenslijpers, Philip Cur- dersteboven. Daarbij werd de natis; 5. Een boek of ik schiet.
druk gelegd op de lange remweg van
een auto. Menig bestuurder schat
Hannie Schaftschool: 1. De man in deze verkeerd in, de remweg is vaak
de toren, Michael Morpurgo; 2. Op- veel langer dan men vermoedt, ook
gejaagd, Ann Pilling; 3. Het stampen bij auto's met een geringe snelheid.
van de slang, Leonie Kooiker; 4. Ko- Een en ander werd nog eens duidening van het wolkenwoud, Michael lijk aangetoond met een demonstraMorpurgo; 5. Kunst en vliegwerk, tie van de Dutch Racing School.
Lydia Rood. De uitslag van de Mariaschool is: 1. Ik noem je Ib, Mieke
Van Pol; 2. De fijnproever, Rob de
Barbanson; 3. Nikolaj, Ellen Tijsinger; 4. De kunstrijder, Jan Terlouw;
5. Spoorloos verdwenen, Gijs WanZANDVOORT - Maria Elisabeth
ders.
de Zwart-Werker hoopt dinsdag 5
Tenslotte de Oranje Nassau- juli haar honderdzesde verjaardag
school: 1. De tasjesdief, Mieke van te vieren. Burgemeester M.R. van
Hooft; 2. Koning van het wolken- der Heijden zal de jarige die dag 's
woud, Michael Morpurgo; 3. Je bent morgens om kwart voor elf in het
geweldig, Trude de Jong; 4. De wég- Huis in 't Kostverloren aan de Bu •lopers, Ruth Thomas; 5. Vlieg op, gemeester Nawijnlaan l komen fehvan Wim Burkunk. De uitslag van citeren. De Zwart werd in Amsterde landelijke kinderjury is nog niet dam geboren. Ze woont sinds 1953 in
Zandvoort, waarvan zeventien jaar
bekend.
in Huis in 't Kostverloren.

Zandvoorts oudste
wordt honderdzes

Van Eva-kostuum via
wol naar monokini

ZANDVOORT - Wanneer
de komende weken het zomerweer onverhoopt verstek
laat gaan is een bezoek aan
het Cultureel Centrum zeker
nieviermg, dhr. p. v.d. Smaal en het overwegen waard. Daar
mevr. A. Beijnes
wordt tot en met 30 september de tentoonstelling „In
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218,
badpak" gehouden en het is
Haarlem:
best leuk om eens te zien hoe
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
onze voorouders gekleed wabijbelgespreksgroepen
ren wanneer ze in zee verkoeZondag 10.30 uur: Morgendienst, F.
ling zochten. Hoewel, geLodder
kleed?

Zondag 10.00 uur: mevr. Van Keulen-Schaafsma, Overveen
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, OsVrijzinnige
Geloofsgemeenschap car Lohuis

Zandvoorts
Nieuwsblad

Met het gereedkomen van het milieurapport is, als het uiteindelijk de
goedkeuring krijgt van de zeer kriti-

Het stuk grond op de hoek Brederodestraat/Schaepmanstraat.

Die onderhandelingen hebben
echter niet tot het beoogde resultaat
geleid. Tijdens het laatste overleg
tussen de partners is geconcludeerd
dat er vooralsnog onvoldoende basis
is om tot samenwerking te komen
Toch zal gekeken worden of bepaalde vormen van samenwerking in de
nabije toekomst mogelijk zijn.
De ontstane situatie heeft tot gevolg dat de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede, Heemstede
en Zandvoort nu voorbereidingen
treffen om per l januari 1991 de NV
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
zelfstandig van start te laten gaan.

In Scarborough, de Engelse
kustplaats waar ooit het badleven
begon, was men in het begin van
de achttiende eeuw al overtuigd
van de heilzame werking van zeewater op de huid, en naakt zwemmen was daar dan ook heel gewoon, zij het dat het was voorbehouden aan de 'upper-ten'. Frankrijk en België volgden en Nederland bleef niet achter. Dankzij een
huif achter de badkoets onbespied
door vreemden, waren dames in
Eva-kostuum in de stevige armen
van de badvrouw ondergedompeld in de golven. De heren der
schepping waren kennelijk minder preuts en zochten op het
strand wel ergens een stil plekje
om in de branding te duiken. Maar
wanneer in 1819 de eerste Nederlandse badverordening wordt uitgevaardigd is het uit met de pret
en mag er niet langer zonder kleding in de open zee worden gebaad, zelfs niet onder een beschuttende huif. Het is begrijpelijk dat
dan de badmode haar intrede
doet. In "Pootje Baden" memoreert de schrijver J. M. Galjaard
dat het toonaangevende damesblad „De Gracieuse" de dames iedere zomer verblijdde met knippatronen voor badkostuums: lange wijde broeken al dan niet aan
de enkels dichtgebonden, een casaque-achtige blouse met schootje
tot over de heupen en met halflange of lange mouwen. Ook wel voor
een kostuum met een matrozenkraag en met een aangebouwde
pantalon. Dames die zich in een
pantalon niet op hun gemak voelden deden er daarom meteen een
knielang rokje overheen. Voor de

heren was er weinig variatie: een
badpak op kniehoogte met blauwe
en witte dwarsstrepen.
Het aardige van de expositie is
dat uit een bepaalde periode niet
alleen de bijbehorende badpakken getoond worden maar ook ansichtkaarten met strandtaferelen
uit die tijd, zodat vergelijking mogelijk is.
De tentoonstelling is samengesteld uit particulier bezit van de
families Conrads en Velthuijsen,
met medewerking van de Twentsche Katoenfabriek (wie herinnert zich niet de Tweka-shirts uit
de dertiger jaren?) en uit de eigen
collectie van het Cultureel Centrum. Er zijn een aantal badkostuums te bezichtigen uit het begin
van deze eeuw, waaronder een wit,
een groen en een rood exemplaar,
uit één stuk en boven de enkels
ingenomen. Dan komen omstreeks 1925 de wollen badpakken
met blote rug, waarvan er ook een
paar op de expositie te zien zijn,
compleet met bijpassende gummi
badmutsen.
In de dertiger jaren verandert
het modebeeld. Het tweedelige
badpak doet zijn intrede, ook voor
de heren. Deze gaan de zee in met
een keurig donkerbruin of donkerblauw badpak, waarvan het bovenstuk afritsbaar is. Jonge meisjes dragen op shorts zelfgebreide
wollen plastrons in vrolijke kleuren. Flatteus maar veel te warm!
Wol moet plaats maken voor polyamide en lycra, materiaal dat licht
is, mooi aansluitend en sneldrogend. In 1946 wordt het tweedelige
badpak een bikini: een veel kleiner broekje en een klein beha'tje.
Twintig jaar later blijft dat beha'tje in de badtas zitten.
Van monikini naar keizerin Elisabeth van Oostenrijk („Sissie")
is op de tentoonstelling slechts
een paar stappen. De immense parasol, waaronder de echtgenote
van keizer Frans Jozef zich tijdens haar verblijf in Zandvoort op
het terras van hotel Kaufmann tegen de felle zonnestralen beschermde, is één van de talrijke
voorwerpen die op de expositie
het vroegere Zandvoortse badleven in de herinnering terugbrengen.
C. E. Kraan-Meeth

Sloopauto slaat over
ZANDVOORT - Crossen met een voor de sloop bestemde
auto leidde zondagnacht tot een ongewone parkeermanoeuvre op het grote parkeerterrein in Zandvoort-Zuid,
waar de auto op zijn kop tot stilstand kwam. De politie, die
het voertuig tegen het ochtendgloren aantrof zette een
onderzoek naar de eigenaar in. Hoewel de auto, die niet

door de APK-keuring was gekomen, ontdaan was van beide
kentekenplaten, wist de Zandvoortse Hermandad de bezitter van de auto op te sporen. Deze bleek nog even met de
auto te willen crossen, voordat deze op het autokerkhof
belandde. Op zijn kosten werd de auto weggesleept.

j Dommel
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Gemeentepolitie Zandvoort zoekt

Inspirerende winkels
vol drankjes
Fris of fruitig met
Smirnoff wodka, Pott
rum of Gordon gin.
Met vruchtensappen
van Dr. Koch of met
fris on the rocks.
En bij Impodra geniet u nog langer van
uw mix met zo'n
grappig fantasie-rietje.

Gratis
Smirnoff
wodka 0,70 liter

19,98

Pott
rum bruin/wit
0,70 liter

19,98

Gordon's
gin 0,70 liter

20,95

Dr. Koch
jus d'orange 0,75 liter 3,55

VRIJWILLIGERS M/V
voorde reservepolitie
De functie van reserve-agent is volledig gebaseerd op vrijwilligheid om in bijzondere omstandigheden en bij calamiteiten de beroepspolitie bijstand te
verlenen.
De opleiding en oefening geschieden in vrije tijd.
Naast oefening in de normale surveillance assisteren de reservisten bij bijzondere evenementen zoals sportmanifestaties, circuit, intocht van St. Nicolaas etc.
Na een selectie van gegadigden vindt gedurende twee jaar een opleiding
plaats.
In de cursusseizoenen, begin september tot en met mei, dienen ^theorieen praktijklessen te worden gevolgd (één avond per week).
Daarnaast wordt gedurende 14 avonden (éénmaal per 14 dagen) een vuurwapenopleiding gegeven.
Reservisten, die worden aangesteld, verbinden zich voor de duur van tenminste twee jaar door middel van een verbandakte.
Eisen voor toelating:
Gegadigden dienen te zijn:
- Nederlander;
- bij voorkeur inwoner van de gemeente Zandvoort;
- in de leeftijd van tussen 21 en 40 jaar;
- tenminste 1.70 meter lang (voor vrouwen 1.65 meter lang);
- medisch geschikt;
- zij dienen verderde Nederlandse taal goed te beheersen en ook overigens
geschikt te zijn.
Voorlichtingsavond:
Op vrijdag 29 juni 1990 en vrijdag 6 juli 1990 in het bureau van politie, Hogeweg 37 te Zandvoort.
U wordt in de gelegenheid gesteld persoonlijke gesprekken te voeren met
leden van de reservepolitie.
Aanvang: 20.00 uur.
Wie verhinderd !s te komen, kan telefonisch informeren bij de heren
G. W. Schaap, telefoon 02507-15140 en C.J. Honders, telefoon 0250713043.

Berentzen
appel 0,70 liter

13,95

De Kuyper
longe jenever
l,01iter

19,95

Coebergh
bessenjenever

1,0 liter

14,98

Hooghoudt
citron 1,0 liter

15,95

SPAR, vriendelijk, vers en toch
voordelig
Ons faxnr. 19694

Teachers
whisky 0,70 liter

21,95

Bananen

La Chasse du Pape
0,75 liter
8,45
kleine Reblaus
set a 3

5,95

La Tablerie
rood/wit 1,0 liter

5,45

Zeiler
Schwarze Katz
0,75 liter

Leeuw
krat a 12 x 50 cl.

Amstel
krat a 24 x 30 cl.

Gulpener
krat a 24 x 30 cl.

Spar

Stegeman

HuzarenSlagers
achterham salade
100 gr.

1y98

Hollandse

Gatenkaas IUIi£]

karbonade

300 gr. a
5,95

15,85
15,48
17,48

kilo bak

500 gr.

7£5

Shoarmapakket
bestaande uit
shoarmaviees
400 gr,. 4 broodjes
- saus 100 gr.

kilo

nu 3 stuks

8f95

Nieuwe oogst

Hollandse

broccoli

aardappelen
Hollandse dorè
2té kilo

500 gr.

2,9»
Deze aanbiedingen zijn tot en rnet zaterdag geldig
Celsiusstraat 192

Geldig van 28 juni tot en met 11 juli 1990
Zandvoort: Kerkstraat l 2a

^Vebea/kozijnentechniek b. v.
Modelwoning en administratie:

KIEVITSLAAN 67 - VINKEVEEN 02972-2150/2170
Geopend: 900-17.00 uur. Zaterdag en 's avonds volgens afspraak

Uw Postcode is goud waard!

RAMEN, DEUREN EN
SCHUIFPUIEN IN KUNSTSTOF

ASB uitzendbureau heett werk voor m/v:

^part-time schoonmakers
Met ingang van 2 jtili hebben wij op
maandag en vrijdag werk bij een
bungalowpark in Zandvoort voor
de vakantieperiode of langer.
De werktijden zijn van 09.3" tot
15.00 uur. Er wordt voor vervoer
vanuit xowel Beverwijk als
Haarlem gexorgd.

1

j lodiTc inn.ind opnieuw worden ^rute prijzen verloot nmler de deelnemers v;m
1
de N.ntiuiKile l'ustcode Lotcnj. Hoofdprij/rn v;m 25.000.-, 50.000.-, 100 000,Verder vele Postcoclcpriizen van 10,-. 25,-, 50,-, 100,-, 500,-. en 1000.-.

Het;. poe u k' van de Nationale l'ustcudc i/otcnj is ilat. als in uw postcode iemand een
l'oslcudepnjs winl. iedereen die in dezelfde posteude* woont autumaliM'li dezelfde prijs
krijgt uitpckccrd!
'mnimajl 50 k>lcn per postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

Meedoen is heel eenvoudig
U vult de bon hiernaast in
Daarmee machligt u de Nalionale
Posicode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank af te
schrijven

m

WIN -EEN TON- BON
M ml meedoen JJf (Je Pottcodt Lolerif en ik wil
*J^s mjke n op een vjn ae vele patten

-f

IK machtig u hierbij majndeli|ks lot wederop.'egQmg hei
£
jangcgcven beC'ag van ondefSUjnde rekening jl ie schrijven c
En ik ma j i» njjst de mjjndeli|>se prij.'en kjns op de Supei|aarp"j5
vjn 600 000.

i

L
Ü

l lol (10. )

•]

U

loien(

gulden]

Du Loienj is goedgekeurd door Oe
Staatssecretaris wan Jusiiiie onder nummer
LO 890098-177 09 d d 20101989 De
N.iam
datum
uits'ag ral wo'den gepubliceerd in de;e krant
en m een aantal dagbladen
Prezen boven ƒ 1000.- worden belast met
Allll'S
25°Q Kansspelbelasting Reglement en
|rekkmgsii|Sten zijn verknjgoaar bij hel
mijn postcode is l l l l l l l l h.indtekcn.ng
secretariaat van de Stichting (Nationale
Postcode Loterij
Woonplaals
*juMitffi
^^, Wiliemsparkweg 176.
*'»•'* 1071 HT Amsterdam
NATIONALE
De oporenqst van de
w
De.'e bon opsluten m ct'n open cnvclcppc :onac!
3- 4 v-'nr- VY ' ^3!'onaie Postcode Loterij
', / M 'jll v 4 »!L.v'. 15 bestemd voor
post.\\ii'i .1.1» Nationale Postcode LoteriL
l O T P R l ! humanitair werk en
Antwoordnummer 11067. 5200 VC D?n Bcsch
L U l t H IJnillieubesch(,Tm(ng

uitzendbureau
Breestraat 2
19-11 E ƒ Beverwijk, 02510 - 29176
Barteljorisstraar 7
2011 RA Haarlem, 023 - 3266SS

VERKOOP/MONTAGE
KUNSTSTOF
DAKGOOTBEKLEDING
Ramen en deuren zijn vervaardigd
van
Thyssen-kunststofprofielen.
Thyssen Plastik KG München is 's
werelds grootste producent van
Hard-PVC-profielen en op dit terrein toonaangevend in kwaliteit en
vorm.
Aan aannemer en particulier rechtstreeks af
fabriek. Dus... betaalbare prijzen voor een
kwaliteitsprodukt! Montage geschiedt door
in de fabriek getrainde monteurs! U krijgt 10
jaar garantie op de konstruktie van de
puien, plaatsing en het meegeleverde isolatieglas.

Voor meer informatie k u n t u contact opnemen met Monique Boexak
van onze vestiging Beverwijk of
met Marjolein Boon van onze vestiging Haarlem. Langskomen mag
n a t u u r l i j k ook.

8QOM SUPERPRIJSW

Als u minimaal 5x meedoet in
12 maamli'ii dan lelt uw unieke
postcode lotnummer mee voor
de grote superjaarprij.s van
maar liefst 8 ton.

Kerkstraat 22
tel. 18855

OOK LEVERBAAR IN ALUMINIUM EN HARDHOUT
BIJPASSENDE HORREN
VERKRIJGBAAR

Antiek. Lederen meubelen (uit eigen atelier)
Interieurdecoraties
Hetaalbare kado-artikelen
Sfeervolle verlichting - antiek- en lederwas
Tevens inkoop

ZOMERAKTIE
15% KORTING OP HET MATERIAAL
Voor informatie: onderstaande bon in ongefrankeerde envelop aan antwoordnummer 5580, 3600 ZP Vinkeveen.
Naam:
Adres:
PC en woonpl.:
Telefoon:
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Mixtoernooi CasinoZVM geslaagd evenement

ZANDVOORT - Het jaarlijk56 door Casino-ZVM handbal
georganiseerde mixtoernooi
dat afgelopen zondag op de velden in het binnencircuit werd
gehouden is in alle opzichten
een geslaagd evenement gevorden. Al in de vroege ochend stonden de meest vreemd
uitgedoste teams aangetreden
om te trachten de wisselbeker,
de orginaliteitsbeker, de fair•play cup of de pechprijs van
de vereniging binnen te halen,
riet kunnen handballen was op
deze dag niet belangrijk.

gezelligheid. Daarom waren er vele
afwijkende spelregels. Een break-out was verboden en voordat de
bal binnen de palen geworpen kon
worden diende hij eerst te stuiteren.
Per team moesten er twee dames
meedoen, anders viel er een speler
af. Ook het weer werkte aan deze
ludieke happening mee.

Fel

De teams die de orginaliteitsprijs
in de wacht trachtten te slepen waren de 'Nachtbrakers', de 'Motiefantjes', en de 'Rooie duivels'. Inclusief
de pyama's, de oranje jurken en de
beschilderde gezichten streden deze
De dag stond in het teken van de gelegenheidsporters om de hoogste

Watersportprogramma
biedt veel attracties

De Zandvoortse Watersportvereniging brengt de komende tijd een boeiend
programma.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Mooi weer
betekend voor de Zandvoortse
watersportvereniging niet alleen zon, maar ook wind en een
zee waarop gevaren kan worden. Afgelopen zondag was het
zo'n mooie dag. Windkracht 3
tot 4 en een redelijk vlakke zee.
Traditiegetrouw werd de dag
begonnen met een stevig schippersonttaijt, waaraan zo'n 65
man deelnamen.

Carla de Graaf (Prindle 18-2).
Op 29- en 30 juni en op l juli wordt
het kunstzeilevenement 's Gravenzande gehouden. Het is er de Zandvoortse Watersport Vereniging alles
aan gelegen om om de trophee in
Zandvoort te krijgen. Vorig jaar zagen zij het kleinood met een minimaal verschil door Katwijk aan hun
neus voorbij gaan.
Op zaterdag 7 juli aanstaande staat
de nachtwedstrijd gepland. Samen
met de roeiploegen van de Zandvoortse Reddingsbrigade zal men
proberen elkaar op sportieve wijze
de loef af te steken. Na een korte
nachtrust zullen de watersporters
andermaal geconfronteerd worden
met het zilte nat.

Er dienden die dag twee wedstrijden gevaren te worden, 's Morgens
een driehoek-lus en 's middags nog
eens twee driehoeken. De gedeelde
eerste plaats was voor Rob Bossink
met Hans v.d. Brink (Prindle 16) en
het koppel Rene Bos met Rogier
Staal (Prindle 18). de tweede plaats
Op zondag 8 juli worden de clubwerd bezet door Armand d' Hersigny wedstrijden samen met de 485 klasse
met zoon Guy, terwijl de derde prijs gehouden. Al met al een fassinerend
in de wacht werd gesleept door Hans programma, waarbij ook het publiek
Klok op A cat. gedeeld met Jeroen en uiteraard van harte welkom is.

eer. Aan het eind van de dag bleek
dat 'De Nachtbrakers' volgens de
jury het orgineelste waren.
Om de wedstrijden zo snel mogelijk te laten verlopen waren er vier
poules ingedeeld. Voor de jeugd was
er een aparte poule waarin de normale regels gehandhaafd bleven.
Dankzij de uitstekende organisatie
werd het voor iedereen een gezellige
dag. Door de teams werd fel gestreden om tot de finale door te kunnen
dringen. In poule l moest het doelsaldo de doorslag geven. De 'Rooie
Duivels' bleken uiteindelijk het
meeste doelpunten te hebben gescoord, zodat zij in de halve finale
mochten aantreden tegen Holland
Casino Zandvoort. Deze wedstrijd
eindigde met 5-3 in een overwinning
voor Casino Zandvoort. In de finale
moesten zij het opnemen tegen de B
en Ootjes.
Dit team, bestaande uit de heren
en dames van het Haarlemse team
dachten aan de Zandvoorters een
makkelijke tegenstander te hebben.
De zaak pakte echter anders uit. Ondanks het feit dat verschillende
speelsters van de Zandvoortse ploeg
nog nooit deze sport hebben beoefend kwamen de Haarlemmers tot
aan de rust niet verder dan een 2-2
gelijk spel. Dankzij de prima leidende scheidsrechter Dirk Berhout
bleef het tot het einde een sportieve
wedstrijd. In de tweede helft zorgde
beide ploegen voor de nodige spanning, door in een gelijk opgaande
spel niet voor elkaar onder te doen.
Dat de eindstand uiteindelijk toch
nog 7-6 voor de Haarlemmers werd
was meer geluk dan wijsheid. B en
Ootjes ontvingen dan ook de wisselbeker, terwijl de Fair-play cup werd
gewonnen door 'De Oudjes' die niet
in staat bleken ook maar een wedstijd te winnen. De pechprijs ging dit
jaar naar de 'Heren Vier'. Bij de
jeugd bleken 'De Turbo's' over de
meeste kwaliteiten te beschikken.
De dag werd afgesloten met een gezellige barbecue. Tijdens het afscheid gaven alle deelnemers te kennen, volgend jaar weer mee te willen
doen aan dit unieke spektakel.

Open toernooi
bij tennisclub
ZANDVOORT - Een open B- en Ctoernooi en een demonstratie
A-toernooi zijn de evenementen die
dit weekend op tennispark 'De Glee'
aan de Kennemerweg worden gehouden. Volgens de organisatie beloven het spannende duels te worden.
Esmier Hoogendoorn, Steffenie
Gpmperts en Sander Van Gelder
zijn evenals Mark van Ekeren en
Gaby Coorengel enkele bekende namen van deelnemers die aan deze
toernooien meedoen. De finale van
het A-toernooi wordt morgen 29 juni
om 19 uur gehouden, waarbij de te
winnen Kroon Assurantie-wisselbeker centraal zal staan. Op zaterdag
30 juni zal er gestreden worden om
de Audio-Sonic Pizbuin trofee. De
wedstrijden beginnen op deze dag
om 9 uur en duren tot ongeveer 17
uur. De finale's van het open B en C
toernooi evenals het invitatie A toernooi en de finale's van de veteranen
zijn voor het publiek gratis toegankelijk.

Duivensport
ZANDVOORT - De wedvlucht van
de duivensport vereniging 'Pleines'
heeft op zaterdag 16 juni een meer
dan verdienstelijk resultaat opgeleverd. De duiven werden vanuit Creil
in Frankrijk om 07.15 uur gelost.
Door de gustige weersomstandigheden wist de eerste Zandvoortse duif
al om 12.36 uur binnen te vliegen.
Uitslagen:
P. Bol" 1.4.5.7.
Th. Sinnege 2.
R. Driehuizen 3.
J.P. Heeremans 6.
A. v. Yzendoorn 8.10.
H. Heiligers 9.

Amerikaanse
dag op circuit
ZANDVOORT - Een Amerikaanse dag met show, races en
muziek vindt zondag 19 juli
plaats op het Circuit Park
Zandvoort. In goed Nederlands heet deze dag 'An Arnerican Original Sunday'.
Vanaf heden worden duizenden

Staand van links naar rechts: Loes Reijmers, Suzanne Bruynzeel, Rosalinda Bruynzeel, Mariska Reymers, Sandra gratis toegangskaarten verspreid via
Paap, Sylvia Koper, coach Willem v.d. Sloot, Joke Rijnders. Zittend: Patrick Haak, Monique Rijnders, Marcel Paap, supermarkten, Texaco-taenzinestaCorinne de Muinck en Sandra Mors.
tions en tataakzaken. Op de dag zelf
Folo Berlolt

gere klasse

ZANDVOORT - Vreugde en
teleurstelling deze week bij de
jonge softballertjes TZB/Ad
Snel Koeriers. Vreugde omdat
het team na de winst op Kennemerland (7-17) ongeslagen promoveerde naar de B klasse, teleurstelling, vanwege het feit,
dat de ploeg uit Hoofddorp
niet kwam opdagen zodat de
kampioenswedstrijd niet kon
doorgaan.
Ondanks deze tegenslag werd het
succesvolle Zandvoortse jeugd-softbalteam door de voorzitter Bob
Schmidt en penningmeester Joke
van Soest gehuldigd met -het behalen van hun promotie. Het TZB/Ad
Snel Koeriers team bleef in deze
competitie ongeslagen. Het behaalde vier punten meer dan haar naaste
concurent RCH/Cementbouw. Ook
deze ploeg promoveerde.
Kennemerland eindigde als derde
en liep in de beslissende wedstrijd
een achterstand op van maar liefst
acht punten. Marcel Paap opende

namens de Zandvoortse ploeg met
een gave honkslag en met twee 'gestolen' honken belandde hij op het
derde honk. Invalster Sandra Mors
(speelster bij Floris visteam) kwam
met vier wijd op het eerste honk,
Sylvia Koper haalde vervolgens
goed uit en sloeg eveneens een honkslag waardoor haar teamgenoten
binnen konden komen (0-2). Corinne de Muinck liet daarna zien dat zij
tot de beste slagvrouwe van deze
ploeg gerekend mag worden. Door
haar homerun kwam de Zandvoortse ploeg op 0-4 te staan. Suzanne
Bruynzeel, Mariska Reijmers en
Sandra Paap wisten in deze slagbeurt eveneens de thuisplaat te bereiken, waardoor.de stand op 0-7 kon
worden gebracht.
Kennemerland, die haar eerste
slagvrouw zag sneuvelen door een
uitstekende aangooi van Sylvia Koper naar het eerste honk kwam vervolgens door een serie honkslagen
aan drie punten waarna de Zandvoortse pitcher Rogier Zijlstra met
een vangbal de tweede nul opeisde.
Catcher Marcel Paap maakte met

een snelle en goede aangooi naar het
eerste honk de derde nul. De pitcher
van Kennemerland hield vervolgens
de slagploeg van TZB/Snel Koeriers
in bedwang door twee maal drie-slag
te werpen. De daarop volgende vangbal resulteerde in een derde nul.
Pitcher Rogier Zijlstra wierp zijn
slow-ballen zodanig dat er zonder
problemen geslagen kon worden.
Het Zandvoortse infield hield het
veld echter goed dicht. Het waren
Suzanne Bruynzeel en korte stop
Corinne de Muinck die met een goede aangooi drie slagmensen van
Kennemerland terugverwezen naar
de dug-out. Kennemerland kwam in
de volgende inning nog even terug in
de wedstrijd, het werd 5-7. Toch waren het de Zandvoorters die in de
laatste fase van de wedstrijd alles uit
de kast haalden en met een groot
assortiment aan uitgekiende slagballen de voorsprong naar 5-17 wisten te vergroten. Alhoewel Kennemerland in de gelijkmakende slagbeurt nog twee punte wist te scoren
moesten zij ten lange leste in TZB
toch hun meerdere erkennen. De
eindstand werd 7-17.

kosten toegangskaarten vijftien gulden.
De nadruk tijdens de dag ligt op de
Amerikaanse cultuur van de jaren
vijftig en zestig. Zo worden de mooiste 'Classic Cars' en 'Jukeboxes' bijeengebracht voor een expositie.
Hoogetpunten van de dag moeten de
'Dragster Race' en het live-optreden
van de bekende 'The Three Degrees'
worden.
De hekken van het circuit gaan op
19 juli om negen uur 's morgens
open. Het programma, dat loopt tot
zeven uur 's avonds, start met een
Amerikaans ontbijt.

goed
reclame
medium

Dansschool 'Marijke' brengt sprookje tot leven

Praten taboe tijdens de afslag
Wie denkt dat golfen een eenvoudige en ontspannende sport is,
heeft het mis. Golf vereist een optimale concentratie. Op het
moment dat de golfer de bal weg slaat, mag niemand praten en
mogen auto's niet rijden. Riskant is de sport ook, want wie niet
bukt en de handen op het hoofd houdt, als het woord 'voor'
wordt geroepen, loopt het risico getroffen te worden door een
keiharde golfbal. Afgelopen weekeind vond in Vijfhuizen de
'Haarlemmermeersche ProAm' plaats en Zandvoorts
Nieuwsblad was erbij.
door Marianne Timmer

W

ELKE CLUB gebruikte je
nu?", vraagt een belangstellende kennis van de dame
die net het balletje een flink eind
vooruit zwiepte. „Dat was een vijfje", legde zij uit, nadat ze een flink
applaus in ontvangst genomen had
en de groep golfers en toeschouwers
sjouwde weer verder over het glad
geschoren graspark.
Voor leken is golf moeilijk te volgen. En niet alle golfers zijn bereid
om hun 'geheimtaal' aan omstanders uit te leggen. Daarentegen zijn

ze wel gepikeerd als er verkeerde
termen vallen: 'U loopt hier niet over
het veld, maar over de baan'.

Muisstil

moeite worden daarvoor gespaard.
Vlakbij de holes zijn dames en heren
opgesteld, die eventueel naderende
auto's en motoren verzoeken om
hun motor uit te zetten. Pratend publiek wordt tot stilte gesist.

Eng
Rondlopen op de golfbaan is om
twee redenen eng. Ten eerste omdat
er een risico bestaat om de bal tegen
het hoofd aan te krijgen en ten tweede omdat er ook een kans is om
woedende golfers op de nek te krijgen. Immers als de baan niet vrij is,
stagneert het spel. En zeker afgelopen zondag, toen om negen uur de
WK-voetbal Nederland-Duitsland
voor de boeg stond, was dat niet gewenst. Het was dan ook niet toevallig dat een team een beetje aan de
late kant 'voor' schreeuwde naar een
ander team (het teken dat er een bal
onderweg is) en daarna ook nog
fluisterde: 'Jammer dat ze niet geraakt zijn'.

De teams met golfers die zondag
speelden tijdens de ProAm op de
golfbaan bij Vijfhuizen, bestonden
uit een professionele golfer, vergezeld met drie amateurs. Het team
dat de negen-holesbaan in de minste
slagen aflegde, mocht zich winnaar
noemen.
De kandidaten streefden hier zeer
serieus naar. Tijdens de afslag moet
het muisstil zijn, omdat degene met
Ontspanning wordt niet gezocht
de club in de hand zich optimaal op het veld, maar op het terras bij
moet concentreren. Kosten noch het clubhuis. Daar straalde ook wéthouder Lex Auer, die zaterdag tijdens de AmAm wedstrijd eerste
werd, nog na. Hij mag de Haarlemmermeersche Golfclub vertegenwoordigen tijdens de International
Lancia Trophy, die half oktober in
Cannes wordt gespeeld. Tweede en
derde bij de amateurs werden Marjolein van den Biggelaar en Silvia
Runneboom.

Scène uit de voorstelling van 'Marijke'

ZANDVOORT - De dans en
balletschool 'Marijke' uit de
Oranjestraat heeft afgelopen
zondag in 'Gebouw de Krocht'
voor een alleraardigste voorstelling gezorgd. Voor een bijna volle zaal werd het sprookje
Assepoester opgevoerd. Het
jazzballet en de aerobic-demonstratie getuigde van veel
Geen hole-in-one
inventiviteit en een grote dosis
Zondag waren het bij pro's de vakmanschap.

• Een toeschouwer wijst op een motorrijder die herrie maakt.

dansschool uit de Oranjestraat. Het
klassieke kinderballet 'De Bloemen'
bij aanvang van de voorstelling getuigde al meteen van het grote enthousiasme waarmee de allerkleinste in alleraardigste choreografieën
gestalte gaven aan de creativiteit
van de beide danspedagogen Marijke Fancer en en Yvonne Doelitzsch.
Het sprookje 'Assepoester' werd
met veel verve op de planken gezet.
Gelet op de reacties van het publiek
bleek de keuze van dit bekende verteams van Wim Swart, David Burnhaal een schot in de roos. 'Een
side en Alex Loestaerg, die eerste,
sprookje werd werkelijkheid'. Dit
tweede en derde werden. Bij de amaGoede wijn behoeft geen krans. gold niet alleen het verhaal, maar
teurs eindigde het team van Harry Deze uitspraak geld zeker voor deze tevens voor de kinderen, die vaak
Joachim als eerste, tweede werd Jim
Dignan en derde Alex Loesberg.
De wagens die sponsor Lancia cadeau gaf aan professionals die een
hole-in-one op vierde en de vijftiende hole zouden slaan, konden helaas
weer terug na de garage, omdat niemand dit presteerde.
Via de AmAm werd vijfentwintighondérd gulden ingezameld, dat gebruikt zal worden voor het opstarten van een recreatief project voor
bewoners en patiënten van het instituut voor Epilepsibestrijding Meer
en Bosch - De Cruquiushoeve.

Foto Berlotl

voor de eerste keer in hun leven op
de bühne stonden.
Na de pauze mochten de al wat
oudere kinderen hun opwachting op
het podium komen maken. Het jazzballet 'Billy got soul', gedanst door
vier leerlingen van deze dansschool,
liet zien wat oefening zoal vermag.
Een bijzonder compliment verdienen zeker de beide danseressen Helen Plantenga en Anja van der Voort.
Hun creatie van 'Axel F' van Harold
Faltermeyer, in een choreografie
van Yvonne Doelitzsch getuigde van
veel vakmanschap van deze jonge
ballerina's.
Talent en enthousiasme, dat waren

de ingrediënten voor de mix van
'Walk on by', 'Diana Caroll', 'Control' en 'Janet Jackson'.
Kleurrijk, fassinerend en met een
groot gevoel voor tiining werd ook
dit onderdeel aan het publiek gepresenteerd. Een aerobics-demonstratie als finale. Mooier had het publiek
zich niet kunnen wensen. In een
wervelende show werd ook dit onderdeel voor het voetlicht gebracht.
Het publiek was na afloop uiterst
tevreden. De uitgekiende kostumering, de orginele choreografien en de
spontaniteit van de leerlingen hebben ook nu weer gezorgd voor een
boeiende middag.

Meieen Micro komt u onder de mensen. Met een Micro komt uonder de mensc
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Voor de

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO

'PRUIMING
begint, nodigen wij al onze
vaste klanten uit, te profiteren
van honderden koopjes.
Onze

Is uw hond al getrimd?
voordat de echte zomer begint!

j

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

•. -.-».

Volop
zomerbloemen

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

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

"ê";

DeHema
weg weg
weken.

hebben wij drastisch in

met kortingen oplopend tot

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GEVRAAGD
VAKANTIEKRACHTEN
M/V
j.j

Rad,o-cassetterecorder met
zwart/wrt TV 395^ 229.M<d,-sets

BEGIN JE LOOPBAAN

MET DE BESTE BIJBAAN
De vakanties staan binnenkort weer voor
de deur. Lekker doen waar je zin in hebt.
Misschien zoek je wel een bijbaantje.
Wat wordt het voor jou dit jaar.
Bollen pellen of vakken vullen bij de
supermarkt. Een hele lange week achter
elkaar of alleen de zaterdagen.
Waarom kies je niet voor een heel
praktische oplossing. Elke dag een uurtje
om wat bij te verdienen. En de rest van
de dag vrij zijn. Vakantiebezorger is naar
verhouding de best betaalde bijbaan!
En je hebt nog een gratis krant ook.
Wel direct de bon opsturen, want laat
niemand je voor zijn.

-

m

259.- t/m 599 _

Je eerste verdienste is er al:
een fraaie verrassing. Die krijg je direct
thuisgestuurd, tegelijk met de bevestiging
van de aanmelding. Zorg dat je hoog op de
lijst genoteerd staat, zodat je eerder in
aanmerking komt.

Draagbare
r

Geef duidelijk je naam, leertijd en
periodes waarin je wilt bezorgen aan.
En de voorkeur voor ochtendbezorging,
middagbezorging of beide.
De bon kan zonder postzegel verstuurd
worden. Behandeling in volgorde van
binnenkomst.

rad,o-cassetteI39_

Dekbedovertreksets
t/m 109-35.- t/m so
W/oonaccesso/res.^?5-t/m
l- t/m 20.-

'

Fietscomputer.

^
2.50 t/m 12.-

Videoreco
Kleuren-rv's.

Prettige vakantie alvast.
autowasborstel.
25.-

pant)es.A^

4.- t/m 7.-

Wat verwachten we van je
Portemonnees.

- Je moet absoluut op tijd
kunnen komen,
- de kranten correct bij de juiste
adressen bezorgen
- en tenminste 15 jaar oud zijn.

Gratis verrassing
Wanneer je de bon invult wordt
je naam genoteerd en ontvang je een
bevestiging van de aanmelding.
Zodra er een wijk vnj is, kloppen
we bij je aan. Je krijgt dan de
instructies en beginnen maar!

PERSCOMBINATIE
FciscomlimatR' is uirgcctstci van duo
giotc k\\aliccitski.inten en een aantal
ueeklil.ulen.
In de luvorgmg van de bladen \\il Perscombinatie koploper zi|n
Stipte en correcte liezoi ging btaat voorop
En daarbij lioort een prima beloning.

//^PAROOL .1. V„lk*LM.u Trouw

74.-/200.

^5- t/m

5.-t/m 25.-

l- t/m 3..
en

i BEZORGERSBON

2.-/S.-

VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.
Dit jaar kies ik voor een
leuke vakantie met een prima
bijverdienste en veel vrije tijd.
i^
Mijn
naam
Adres
Poste/Plaats

12.- t/m 47 40
Zwembroeken.

t/m

7.65t/ml4.85
Herenoverhemden.
01

M/V
Telefoon
Beschikbaar in jiüi/aug/sept
van
tot
Voorkeur: ochtend-/middagbezorging/beide.
Ik ontvang een bevestiging van de
aanmelding en een fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop - zenden naar
Perscombinatie, Antwoordnummer 2403,
1000 PA Amsterdam (Geen postzegel nodig).

kmdersokjes/
/mi

Herenbad/as.

,,n,
^'ndersweatshirts
t/m

^^

10.05 t/m
25.65

t/m 35.40

^ t/
-05 t/m 26.85

I0
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Zandvporters
krijgen aanslag
OGB-tielasting

School A1923

ZANDVOORT - De aanslagen Onroerend Goed belasting
(OGB) voor 1990 vallen volgende week bij de Zandvoorters in
de bus. De tarieven zijn dit jaar
niet verhoogd. Bewoners betalen ƒ3,78 voor elke drieduizend
gulden dat hun huis waard is.
Eigenaren betalen ƒ4,64 per
drie mille. Eigenaren die hun
huis ook bewonen betalen beide tarieven.

Op de oude foto van deze week staat de eerste klas van School-A in 1923. De
foto is ingestuurd door S. Bartels.
Achterste rij, van links naar rechts: Juffrouw Swartwold, Leny Koper, Aagje
Pellerin, Koosje van Duin, rest onbekend.
Tweede rij van achteren: Dirk van der Mije, Rika van Koningsbrugge, ?,
Marietje Paap, Groen, Piet Keur, Leentje Zwemmer, ?, Jansje van Konings-

Beethoven
ZANDVOORT - Het Noordholjlands Philharmonisch Orkest
geeft pp donderdag 5 juli het
traditionele zomerconcert in
de Nederlands Hervormde
Kerk in Zandvoort.
i Het concert begint om kwart over
acht. Het orkest staat onder leiding
van de vaste dirigent Lucas Vis. Als
solist treedt de violist Peter Brunt
op. Op het programma staan werken
van Ludwig von Beethoven: de Ouverture Promotheus, het vioolconcert en de vierde symfonie. Kaarten
a tien gulden zijn verkrijgbaar bij de
VW in Zandvoort aan het Schoolplein l, tel: 17947. Houders van een
Pas 65 of een CJP betalen vijf gulden
vqor een toegangskaart. Kaarten
zijn donderdag ook vanaf half acht
verkrijgbaar aan de kassa van de
kerk.

brugge, ?. Derde rij van achteren: ?, Jaantje Bol, Wilma Fuzig, ?, Niessïe Keur,
Corrie Keur, Netty Termes, Truida Hollenberg, Jopie Wagenaar, ?, ?.
Vierde rij van achterste: drie onbekende jongens, Gerard Zwemmer, Wim van
der Kruk, ?, Wim Zwemmer, Henk Paap. Op de voorgrond: Adri Keur en Jan
van der Mije.

Nieuwe ladderwagen voor brandweer
ZANDVOORT - De Zandvoortse
brandweer heeft sinds vorige week
de beschikking over een nieuw ladderwagen. Deze vervangt de hoogwerker, die vanaf 1987 door de Haarlemse brandweer in bruikleen is gegeven. Toen werd de Zandvoortse
hoogwerker afgekeurd om nog langer dienst te doen. De nieuwe ladderwagen, die ruim 600.000 gulden kost,
is voorzien van de modernste technische snufjes. De bediening van de
ladder is computergestuurd, zodat
op elk moment een goed overzicht
van de actuele situatie tijdens een
reddingsactie verkregen kan worden. Ook heeft de nieuwe aanwinst

een zeer speciale modificatie om de
stabiliteit te optimaliseren. De wagen, met automatische versnelling
is ook uitgerust met een antiblokkeer- en antislipsysteem. De auto
wordt morgen operationeel, omdat
de Haarlemse leenauto naar Roermond verhuist, waar een hoogwerker door een ongeluk tijdelijk is uitgeschakeld. Ook werden de Zandvoortse spuitgasten vorige week verrast met een splinternieuwe helm,
die de veiligheid en het comfort van
de brandweermannen moeten verhogen. "De nieuwe helmen, die in
Frankrijk ontwikkeld zijn, voldoen
aan de laatste veiligheidsnormen.

We zijn blij dat de gemeenteraad in
totaal 24.000 gulden beschikbaar
heeft gesteld voor de helmen, die 600
gulden per stuk kosten", zegt commandant Schröder tevreden. De
nieuwe hoofddeksels zijn voorzien
van een goudkleurige hitte-afweer
en een persluchtaansluiting. Vooral
dit laatste is belangrijk voor de veiligheid, omdat de oude helmen afgezet moesten worden om een persluchtmasker aan te brengen. De modernisering van het materieel van de
brandweer maakt deel uit van een
raadsbesluit uit 1988 om de Zandvoortse brandbestrijders van de modernste apparatuur te voorzien.

Reliëfwerk van
Hiemstra Bros
ZANDVOORT - Mirjam Hiemstra
Bros zal haar werk exposeren in de
openbare bibliotheek van Zandyoort, van 3 tot en met 30 juli. Hiemstra Bros maakt reliëfwerk. Haar
objecten zijn van textiel gemaakt en
geïnspireerd door de Japanse vouwkunst. Bij het vormen gebruikt ze
een beetje verf, zo worden het objecten die door licht gaan leven. Dat
staat althans in het persbericht. Volgens dit schrijven ontlenen de abstracte vormen hun uitdrukkingskracht aan de verschillende soorten
lichtinval. 'Zo wordt het meer een
levend en veranderend deel van de
omgeving'.

L

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

\ De Nederlandse Vereniging van
Makelaars, NVM, vergadert op 28
juni over de tarieven. Zij heeft het
plan om de makelaars een marge te
»even, waarin zij de courtage hoger,
of lager kunnen stellen. Nu is het zo
c^at iemand die een huis koopt of
verkoopt 1.85 % van de verkoopprijs
dan de makelaar moet afdragen voor
de bemiddeling. Als de plannen van
de NVM doorgaan kunnen de makel'aars die tarieven tien procent ho„ger, of tien procent lager dan die 1.85
% stellen.
j Makelaar Han Bos, van makelaardij Mantel, vindt het geen gek idee
om de provisie flexibel te maken.
,iWat ons betreft kunnen de basista-

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

worden betrokken. Tezijnertijd
zult u via deze krant kunnen vernemen hoe een en ander in zijn
Morgenavond
is
het
weer
zover.
De aanslag OGB 1990 is gebaseerd
Het tweede roeispektakel op volle werk zal gaan.
op de waarde van het onroerend
zee georganiseerd door de Zandgoed op l januari vorig jaar. Uitvoortse
Reddingsbrigade beloofd Dorpspomp
gangspunt bij de taxatie is de waarde
nu al een groot succes te worden.
Ook de dorpspomp komt weer
van het pand als het op die datum
Maar liefst veertig teams hebben terug.
leeg en zonder verdere lasten zou
Het Zandvoortse gemeentezich
voor
deze
ludieke
happening
worden verkocht. Met een eventuele
bestuur is accoord gegaan met het
ingeschreven.
"Een
record",
vinstijging of daling van de prijzen na
initiatief van de Rotary-club Zandden de organisatoren dit grote voort
begin vorig jaar houdt de gemeente
om de tijden van weleer
aantal.
geen rekening.
weer te doen herleven. Zoals beHet
'Rondje
vijverhut'
uit
het
Degene die op l januari 1990 ge- verleden bestaat niet meer. Als al- kend stonden er destijds bij gebruiker en/of eigenaar van het onaan een waterleiding verternatief heeft de Zandvoortse brek
roerend goed was, krijgt de aanslag
schillende van dergelijke attribuReddingsbrigade
vorig
jaar
gekoin de bus. Wie na l januari verhuisd
in ons dorp. De nieuwe dorpszen voor het strand. Het werd een ten
is, krijgt dus een rekning voor de
pomp is door het Zandvoortse aronverwacht
succes,
vandaar
dat
oude en niet voor de nieuwe woning.
bureau
Wagenaar
men heeft besloten dit evenement chitecten
Wie bezwaar wil maken tegen de
ontworpen naar het voorbeeld van
ieder
jaar
opnieuw
op
deze
lokatie
aanslag OGB, kan dat binnen twee
de oude dorpspomp die rond 1900
te laten plaatsvinden.
maanden na ontvangst van de rekeop het Kerkplein heeft gestaan.
ning schriftelijk doen bij het college
Een leuk initiatief, zeker als
van burgemeester en wethouders
men bedenkt dat veel van de oude
Lachen
(postbus 2, 2040 AA in Zandvoort).
en karakteristieke dorpsgezichPieter Joustra kon vorig jaar ten
Zandvoorters die hun aanslag niet
uit onze badplaats aan het vervanwege
zijn
geplande
vakantie
op tijd kunnen betalen, kunnen uitdwijnen zijn. De nieuwe plek waar
niet
van
de
partij
zijn.
Dit
jaar
is
stel van betaling aanvragen bij de
dorpspomp moet komen te
hij er, zoals het hoort weer héle- de
Ontvanger der Rijksbelastingen
staan is al bekend. Het Gasthuismaal
bij
om
als
presentator
dit
(Postbus 1632, 2003 BR Haarlem).
zal binnenkort met deze waevenement weer van het nodige plein
Wie rond moet komen van een heel
tervoorziening worden opgegekruidde
commentaar
te
voorlaag inkomen, kan kwijtschelding
In combinatie met het Culzien. Het wordt weer lachen gebla- fleurd.
van de OGB krijgen. Meer informaturele
Centrum
en de bebouwing
zen dat kan ik u nu al verzekeren. op deze lokatie lijkt
tie daarover is ook verkrijgbaar bij
dit op het eerDe
roeiwedstrijden
beginnen
om
de Ontvanger der Rijksbelastingen.
ste gezicht een goede keus.
19
uur
en
duren
tot
ongeveer
22
Meer informatie over de OGB is veruur. Het publiek is hierbij natuurkrijgbaar bij de afdeling Financieel
lijk weer van harte welkom. Het Misselijke streek
Beleid van de gemeente, tel. 61414
spektakel vindt plaats op het
(van 9 tot 12.30 uur).
rechtgeaarde voetbalfan was
strand voor de reddingspost 'Piet hetAls
voor mij een teleurstelling
Oud' aan de Noord Boulevard, dat ook
Nederlands elftal de strijd
tussen strandpaviljoen 23 en 24. om het
de wereldtitel voortijdig heeft
moeten staken. Evenals in de voriHEEMSTEDE - De 22-jarige
ge wedstrijden tegen Egypte, EnBeeldje op boulevard
Zandvoortse Julie Blik exposeert tot
geland en Ierland taleken de oranen met mandag 23 juli circa zeventig
Het beeldje van de oude man, jeboys
onvoldoende kwaliteikleurenfoto's van Chili in de bibliodat tot voor twee j aar geleden onze ten te over
om de tegentheek in Heemstede. Julie maakte
Noord Boulevard sierde, komt standerbeschikken
en het publiek te imponehaar foto's tijdens een reis door het
binnenkort definitief terug. De re- ren. Over
oorzaak van hun
Zuidamerikaanse land van decemparatie na het ongeval tijdens het falen zullende
we het maar niet hebber 1989 tot april 1990. Met de foto's surf weekend enkele jaren geleden ben.
Ook op de wedstrijd tegen de
wil de Zandvoortse laten zien dat
. is voltooid en ook de tentoonstel- Duitsers
rustte geen zegen. NederChili een land is met veel natuurling in Sonsbeek bij Arnhem, waar land verloor
zoals u weet met 2-1.
schoon en vriendelijke bewoners
het gerestaureerde beeld tijdelijk De teleurstelling
menig voetvoor wie het leven niet zo somer en
werd ondergebracht is afgelopen. balliefhebber was bij
dan ook begrijtriest is als vaak via de media wordt
Bijna dagelijks wordt ik door pelijk. Onbegrijpelijk
is echter de
voorgesteld. Onderwerpen van de fodorpsgenoten aangeklampt met reactie na deze wedstrijd
van ende vraag waar 'Opa' blijft. Wethou- kele dorpsgenoten, die hun
to's zijn: de bewoners, landschappen, markten, kerken, condorvogels
der Frits van Caspel liet deze week traties meenden af te moetenfrusreaweten dat een dezer dagen begon- geren op de geparkeerd staande
en palafitos (houten vissershuisjes
die op palen gebouwd zijn).
nen zal worden met het plaatsen Duitse auto's in het centum van
van de sokkel, waardoor het er nu ons dorp. In hun niets ontziende
naar uit ziet dat binnen afzienbare vernielzucht werden de eigentijd de 'oude man' weer peinzend dommen van deze toeristen verover de zee uit kan gaan zitten nield. Ingeslagen ruiten, afgebroturen. "Binnen een maand zal het ken
ZANDVOORT - Vorige week donen lekgestoken banbeeldje opnieuw worden ont- den antennes
derdag vroeg ontving de brandweer
moesten blijkbaar die bevrehuld",
liet
van
Caspel
desgevraagd
de melding dat er een café in brand
diging geven die men tijdens deze
weten.
stond. De spuitgasten constateerden
wedstrijden
noodde heeft geVolgens hem zal deze onthul- mist. Een zomisselijke
dat er inderdaad flink veel rook in de
streek.
ling met de nodige feestelijkheden Woorden schieten hier tekort
kroeg in de Haltestraat stond, sloeom
gepaard
gaan.
Hoe
dit
feestje
er
gen een ruit in en gingen naar binde verontwaardiging van de andeuit
gaat
zien,
blijft
voorlopig
nog
nen. Het bleek echter dat er slechts
te brengen.
even geheim. Zeker is evenwel dat re bewoners tot uiting
een asbak stond te roken. De boven
Bram Stijnen
alle
Zandvoortse
inwoners
hierbij
het café wonende mensen hadden
niets gemerkt.

Roeispektakel

Foto's van Chili

Brandweer rukt uit
voor rokende asbak

In de tweede helft van de vorige eeuw, toen de dagjesmensen
vanuit Amsterdam naar Zandvoort kwamen, was er een dag in
het midden van augustus dat de
toeloop zo groot was, dat men
het haast niet kon verwerken.
Dat was de viering van Hartjesdag, een soort van oogstf eest,
wat in een stad niet zo gemakkelijk gevierd kon worden. Omdat
men, misschien wel een beetje
sentimenteel, de natuur.wilde
gaan danken voor al het goede
dat men had ontvangen, werd
het als vanzelfsprekend dat men
juist dan de natuur van de duinen ging opzoeken.
Met hun nieuwe helm op poseren Zandvoortse spuitgasten bij de splinternieuwe ladderwagen.
Foto Berlolt

Makelaar gaat meer geld kosten

Basistarief omhoog

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

Hartjesdag in Zandvoort

l

i ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging van Makelaars wil de makelaarstarieven
flexibeler maken. Kopers van
bestaande huizen met een prijs
pussen de een en de twee ton
zijn dan mogelijk duurder uit:
j,Met het verkopen van deze categorie huizen is de meeste tijd
gemoeid, dus zou het niet onredelijk zijn om daarvoor meer
courtage te vragen", vindt makelaar Han Bos van makelaarcüj Mantel uit Hoofddorp en
Nieuw-Vennep.

Met oog en oor
de badplaats

rieven omhoog. De meeste huizen
die we verkopen, vallen in de goedkooe prijsklasse van tussen de een
en twee ton. Het verkopen in deze
categorie is het meest arbeidsintensief. Je moet diverse keren met mensen de woningen bezichtigen, je
moet veel onderhandelen etcetera.
„Mensen die een huis van vier ton
kopen, zijn vaak wat zekerder. Die
nemen bij wijze van. spreken binnen
een uur een besluit over de koop van
een huis. Daar zit veel minder werk
aan. Het lijkt mij daarom redelijk
dat er voor woningen met een verkoopprijs tussen de een en twee ton
twee procent courtage gerekend
wordt, en dat de bemiddelingskosten voor de duurdere huizen omlaag
gaat".
Ook de eenwording van Europa
speelt volgens Bos een rol in de tariefswijziging: „In de meeste landen
in Europa wordt vier procent courtage berekend".

Nieuwbouw
Behalve voor de duurdere huizen,
kan wat Han Bos betreft ook de
courtage voor de nieuwbouwwoningen naar beneden: „Je verkoopt dan
gelijke woningen voor ongeveer dezelfde prijs, dus daar is ook minder
werk aan verbonden.". Volgens de
regels van de NVM mogen makelaars die nieuwbouwprojecten verkopen tot vijftig procent korting geven op de bemiddelingskosten.

Bij de aankoop van bestaande woningen wordt volgens Han Bos geen
korting gegeven: „Daar let de NVM
streng op". Echter volgens bezoekers van de cursus 'Huis Kopen' van
hypotheekadviesbureau Adhyp uit
Alphen aan de Rijn geven sommige
Haarlemmermeerse makelaars wel
degelijk korting bij de aankoop van
bestaande bouw.

currentie te verhogen". „We denken
eerder dat de kwaliteit van de rnakelaar gehonoreerd moet kunnen worden", aldus Van Groenigen. Ook hij
vindt dat makelaars voor een bemiddeling waar veel werk aan vast zit,
meer moeten kunnen vragen, dan
voor een bemiddeling die minder
werk vereist.

Geslaagden

In Haarlemmermeer en omgeving
wordt de concurrentie op het gebied
van het onroerend goed steeds groter: „Wij zijn de op twee na grootste
ZANDVOORT - Aan Nationale Balmakelaar en hebben redelijk veel letacademie van de Amsterdamse
huizen in onze portefeuille. Dat Hogeschool voor de Kunsten is vrijgeldt echter niet voor iedere make- dag de Zandvoortse Yvonne DoeLaar in deze regio. Ook rijzen de hy- litzsch geslaagd voor haar einddiplopotheekadviesbureaus de pan uit, ma docent Klassieke Dans. Laura
waardoor makelaarskantoren ook Hellingman uit Zandvoort is aan de
minder hypotheken verkopen", zegt IJmond-MTS geslaagd voor het diBos.
ploma Weg en Waterbouw.
David Potts Van Kemenade is geKwaliteit honoreren
slaagd voor het examen schilderen
De NVM-afdeling Haarlem, waar en monumentale vormgeving aan de
Zandvoort onder valt, vergaderde Academie voor Beeldende Kunst in
woensdagavond over de tarieven. De Breda.
Hoofddorpse makelaar Van Groenigen is voorzitter van de afdeling en
maakt deel uit van de commissie
'herzien van tarieven'. Hij wil vooruitlopend op de landelijke NVM-verHOE VERKOOP JE
gadering van 28 juni weinig kwijt
EEN SPLINTERNIEUWE
over de verandering van de tarieven,
SNELKOOKPAN
maar stelt dat „de flexibiliteit in de
tarieven niet bedoeld is om de con-

door Bertus Voets
kreeg dan een soort van visioen.
„Zie," zo zeide men, „de offervuren glinsteren hoog op de duinen
en in de verte, zullen de mensen
van Zandvoort zeggen. Deze Amsterdammers brengen hulde aan
de Almachtige. En als men in
Zandvoort zijn oren te luisteren
legt, dan zal men lofliederen horen
die wij opdragen voor de Here
God."

De vreemdeling die in het gezelschap was verzeild geraakt tekende deze verhalen op en maakte het
plan om zo gauw hij thuis was,
daarvan een verslag te maken
voor zijn plaatselijke krant. Dat
Het krantenverslag
gebeurde op 22 aug. 1874 voor de
In de Arnhemsche Courant van Arnhemsche Courant, voor wie
22 aug. 1874 vindt men van een een dergelijk oogstfeest een openonbekende verslaggever die in baring was.
deze drukte terecht was gekomen, een lyrische ontboezeming
over de luidruchtige feestvie- Het afscheidslied
ring, waardoor men de stilte van
Men vroeg aan de rapporteur of
Zandvoort verstoorde. De man hij zichnogiets meer wist te herinvertelde dat er vroeg in de mor- neren. En hij zeide dat hij een lied
gen een aantal vol geladen Jan had onthouden, het lied van het
Plezierwagens op weg gingen afscheid. Het was weemoedig
naar de duinen van Zandvoort. maar gaf toch de stemming weer.
Men had muziekinstrumenten Toen ze tegen de avond weer
bij zich en zong allerlei vrolijke plaats namen op de wagen, begon
liederen.
een luit wat droevig te tokkelen.
En allen, heen en weer wiegend,
Als nieuwsgierige vreemdeling zongen hun laatste lied. Adieu Aervroeg je naar de zin van deze denhout en Overveen, Adieu jagtfeestdag en blij vertelde men hoorn groot en klein; Adieu duidan: „Het is Herthafeest, het nen waar ik op placht te jagen,
feest om te danken voor de Adieu hazen, konijnen; gij zult niet
oogst. Wij gaan nu naar de meer klagen over mij. Adieu, zeg
mooie natuur in de duinen bij ik, voor een volgend jaar.
Zandvoort. Daar ging men met
musketten jagen op hazen en
konijnen. Werd er een gevangen Onjuiste interpretatie
dan werd hij ter plaatse geDe verslaggever herinnerde zich
stroopt om als offer te dienen dat enkelen hem verteld hadden
van dankbare Amsterdammers dat de buurtschap waar zij het duivoor een goede oogst.
nenfeest vieren, van hen de naam
Men keek dan even rond en had gekregen van Aerdenhout was

afgeleid was van Herthahout of
Herthafeest. Maar dat, zo kon
men hem vertellen, was niet
juist geweest. Aerdenhout was al
een oude naam: in de negende
eeuw kwam deze al voor en dan
bedoelde men met dat woord in
tegenstelling met de Haarlemmerhout dat men hier te maken
had met een aenderdenhout,
wat later werd Aerdenhout.
Maar toch hebben deze mededelingen in de Arnhemsche Courant een feest vastgelegd, dat
vele jaren uitbundig is gevierd
maar in de vergetelheid is geraakt. In deze laatste jaren is
historisch onderzoek naar kranten en hun vorm van nieuwsgaringsterk onder de aandacht gekomen en toen ik met een groep
studenten van de vrije universiteit naar aanleiding van wat men
op dit terrein in het bisschoppelijk archief had gevonden een
onderzoek ging instellen in Arnhem stieten wij op dit verslag en
in de correspondentie op een
briefwisseling die de gegevens
kon aanvullen.
De enige aanwijzing van een
Hartjesdagceremonie in de Amsterdamse waterleidingduinen
heb ik eens gehoord van de heer
van Honschooten die er heel
vaag over vertellen kon: ,.Ze
maakten nogal wat herrie en lieten rommel achter," zo zei hij
maar hij kon niet zeggen wat ze
er mee bedoelden. Dit krantenverslag van 1874 geeft de oplossing: de Hartjesdag van de Haarlemse Jordaan die men in de
stad probeerde te drukken om
de herrie, week op het einde van
de zestiger jaren van de vorige
eeuw uit naar Zandvoort, maar
moest het tenslotte daar gaan
afleggen tegen milieubeschermers die niet in waren voorgeintjes in hun sereen gebied.

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest
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Studieboeken en
-platen/banden

Zalenverhuur

Randstad
heeft volop
werk

VERENIGINGSGEBOUW
Te koop Studieboeken +
De Krocht
dictaten 1e jaars H.T.S.
BEDRIJFSKUNDE, in nieuw Grote Krocht 41, Zandvoort
tel. 02507-15705-18812, voo
staat. Prijs n.o.t.k.
BRUILOFTEN - RECEPTIE
Tel. 02990-30586 na 17 u.
KOFFIETAFELS

Dieren en
dierenbenodigdheden

m
m

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

Voor diverse instellingen en een bungalowpark. Wij hebben
zowel full-time als part-time mogelijkheden. De
werkzaamheden bestaan o.a. uit het schoonhouden van
bewonerskamers en het schoonmaken van nieuw opgeleverde
bungalows. Wilt u per direct voor korte of lange tijd aan de
slag, neem dan snel contact met ons op.

ALLEEN ZIJN MOE? Bel da
DENNIS PAPEGAAIEN
Parasol Reis- en Contacten
een begrip in Nederland. Bel club: 023-356840 (infoband)
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog. Nette heer zoekt nette dam
± 60-70 jaar, voor de gezellic
Dier-Plezier
heid. Br. o. nr. 755-77025 bu
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot
voor het huisdier dat
v.d. blad.
ten.
kwaliteit op prijs stelt.
• Reflectanten op adverten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Grote Krocht 28.
ties onder nummer gelieve
Micro's op de pagina „MICRO'S".
ervoor te zorgen dat het num
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
mer in de linker-bovenhoe
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Onroerende
op de envelop staat vermeli
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
goederen te koop
en dat de brief geadresseen
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977.
wordt aan: Centrale Order
28411 of afgeven/zenden aan:
gevraagd
afd. Weekmedia, Postbu
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
122,1000 AC Amsterdam.
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
GARAGE
Bent u op zoek naar
1421 AA Uithoorn.
TE KOOP GEVRAAGD
VROUW? Bel 06-320.328.03
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Tel. 02507-14534
Dames inspr.: 01720-33202
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant
Te koop aangeboden diversen
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van over
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepas
ƒ6,13 per millimeter.
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam
ren verkrijgbaar.
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
+ Te koop 2 wollen tafelkle- T.k. toervisboot, merk Orkne>
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers den, Smyrna, 1.70x1.40 m, Lpngliner 16 trailer 20 pk b.b.
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten ƒ50 p.st. Tel. 02507-12857. nieuw
pr.
ƒ5750.
Tel
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
13031/18393.
*
Te
koop
cirkelzaag
Hanwordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- ning, tafelmodel, ƒ225. Tel. Weg. verhuizing overcompl
vaatw.m. de luxe 450 Miele
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor 02507-13781.
bezorgklachten) of zenden aan:
Te koop dameskleding, maat ƒ 295; gascomf., 4-p., wit, Pe
Centrale Orderafdeling Weekmedia
44 en 46; kelderopruiming; grim, ƒ95; gascomf., 2-p.
Postbus 122
kinderspelletjes. Zandv.laan ƒ35; t.koelk.,witj 125; wand
1000 AC Amsterdam
meub., balibr., met bar, ƒ 250
133 b, Zandvoort.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsinc * Te koop donkerblauwe kin- Tel. 02507-13453, na 7 u.
in dezelfde week.
derwagen, Silvercross, als
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
nieuw, geheel
compleet,
Te koop
ƒ250; babybad + standaard
gevraagd
ƒ 15. Tel. 02507-19545.

Fysiotherapeut m/v

'm:
LIAISONS

BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen!

18789
Boven ƒ 25 geen bez.kosten

EADCALM
HEOENTHEA

DOMBO

*«SÏV-if-'ér w»v-;••" 'f-iï'mf.ï.i

n hele- week
"

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.

Informatie bij Tessa Oldewarris, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

ir randstad uitzendbureau

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Foto Boomgaard

* Wie kan mij helpen aan de
Grote Krocht 26.
datum van de eerst volgende
Telefoon: 13529.
militaria-verzamelbeurs
in
UW FILM OP VIDEO
Haarlem? Tel. 02507-13608
ƒ 1,75 per minuut met
en vraag naar Martijn.
gratis achtergrondmuziek.
* Wie kan mij helpen aan * Te koop
luidsprekers,
„Het Vrije Volk" van dinsdag merk Magnat Sonobull 40",
12 juni j.l. Tel. 02507-16522. 1.5 jr garantie! ƒ 299. Kom ze
eens beluisteren. Tel. 0250712031.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Woningruil

Diverse clubs

Woningruil. Aangeb. Parkwijk
Haarlem, 4 kam., 3e et., k.d.t.,
3alkon, huur ƒ 400 p.m. Gevr.
3- tot 4-kam.won. ZandvoortNrd. Tel. 02507-1882.

Echt zeer jong meisje en sexy
zusje, 18 jr, doen echt alles
(met elkaar), ook Grieks, privé
020-6685107,
escort/show
(ass. + chauff. gevr.)

Radio/tv/video

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vaar/surfsport

Gevr. huish. hulp, 1x p.m. ± 3
uur. Tel. 14240.
Gevr. zelfst. vrl. hulp v.d. ochtenduren.
Hotel Arosa. Tel. 12595.

(Para)medisch
personeel
gevraagd

Dak lek

MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
aciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595.

Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen.
Ook ander loodgieterswerk. * Te koop surfzeil, mono,
3ellen voor 10 en na 18 uur: ilm, 6-7 m, race/slalom, ƒ 300.
02507-19559 of 02520-21378. "el. 02507-17817, zat. en zondag.
'.k. MIDGET 26 SPITSGAT,
bouwjaar '85, Nederlandse
werf, 20 pk Vetes motor, Rolok, Genua, Decca, diepte* Compact camera, Olym- meter, log, hete lucht verwarpus XA4, z.g.a.n., van ƒ499, rning. Vraagprijs ƒ82.500,-.
-oor ƒ 199. Tel. 02507-15199. ~el. 02990-45844/45895.

Foto - Film

Gevr.
gedipl.
ervaren
KRAAMHULP voor gezin m. 2
kind., rond + 12 december.
Salaris n.o.t.k. Tel. na 18.00
uur: 02507-14930.

Technisch personeel
gevraagd

Muziekinstrumenten

Timmerlieden!

Foto Boomgaard

Gezocht voor de regio
A'dam en omstreken.
Bel voor een afspraak
020-769811
van 7.00 tot 18.00 uur.

De Munt
Timmerwerken
O. Nassaulaan 87,
1075 AM Amsterdam

Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
elefoonnummer de colofon
n deze krant.

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt in de
schoolbanken
06-340.340.21
Phantasia zkt full/part-time
kamermeisje, Ift./erv. onbel
Verd. ƒ800/wk. Info 0206631398. Tev. chauff.gevr.
Jonge tengere blonde jongen
en zw. geschapen body buil
der doen het samen en met u
(heren) privé 020-942234
escort (jongen + chauf. gevr.;

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 0404

± 200 nieuwe en gebruikte fietsen.
Div. aanbiedingen.
Pointer
3 versn. trommelremsysteem

595,-

CHRIS HARDENDOOD

Div. Mountain/Citybikes
Div. bromfietsen v.a.
895,-

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

telefoon 023-385478

Tevens reparaties en rijwielverhuur.
TAXI CENTRALE ZANDVOORT
Stationsplein 6A - Tel. 12600
Afwezig van 1 t/m 31 juli
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

1 jaar oud, ƒ 60; 1-pers. bed + * Te koop gevraagd roller
matras ƒ 60. Tel. 02507-14643. skates, mt46; 1-pers. matras
2-pers.
matras
* Te koop wit ledikantje + 90x200;
toebehoren (dekbedje enz.) 200x200. Tel. 02507-16019.

SNOWWHITE

[RKBOE
VRHUIZRS

reeds meer dan 25 jaar
voor

* Te koop essehouten
bureau, 1.05x0.55 m, ƒ 75. Tel.
02507-16952.
* Te koop gevraagd 2 lin
Te koop Etna gasfornuis, nenkasten, 1) breed 200
zeer compleet en i.z.g.st., hoog max. 235, 2) breed 180
hoog max. 210. Beide: diep
ƒ 100. Tel. 02507-14529.
* Te koop Sony Walkman, 60. Tel. 02507-17063.

Te koop 6 EIKEN stoelen
ƒ 100; Koelstra wandel wagen * Te koop gevraagd heren
ƒ150; eiken dekenkist ƒ 100
fiets, 3 versnellingen. Tel
bielzen tafel ƒ 150; olielamp ƒ 100. Tel. 02507-19545.
02507-17816.
*
Te
koop
witte
hoogslaper,
ƒ35; lamp met voet ƒ35. Tel
* Te koop gevraagd buggy
n
z.g.st.,
ƒ200.
Tel.
02507* Hiep hiep hoera! Morgen 17791.
Tel. 02507-16824.
wordt mijn buurmeisje Natas- T.k. wortelnoten wandmeu 17005.
ja 2 jaar! Kusjes Richard.
bel, 200 h., 250 br„ met t.v. * T.k. bedbank, 1-pers., met * Te koop gevraagd paard
* Ook in juli heeft de Ver.bar en sierkast. Tel. 12920. opslagruimte + losse kus- rijlaarzen, maat 40/41. Tel
Vrouwen van nu een vol en Wij STOFFEREN 10 bankstel- sens, ƒ 75; box, wit, ƒ 100; kin- 02507-15525.
derwagen, donkerbl. + wangezellig programma. Word
kussens inclusief stof voor delwagen, ƒ 150. Tel. 15663. •* Te koop gevraagd antieke
ook lid of vraag een maandronde bijzettafel, b.v. Biede
ƒ295. Velours overgordijnen
blad aan bij tel.nr. 14462.
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr. T.k. nieuw KARPET, licht- meier, donker mahonie of ei
Vitrage en alle soorten model- groen, 200x240 cm, ƒ850. ken. Tel. 023-243200.
Receptie?
gordijnen v.a. ƒ 5,95 per me- Tel. 02507-15454.
TE KOOP GEVR.: inboedelFeestje?
ter, gratis gemaakt! 1000 ver- * T.k. stevig kinderfietsje goederen (kleingoed), boe
schill. meubelstoff. van ƒ69 ± 6 jaar, ƒ 50.
Kom eens vrijblijvend
ken, antiek/gr.moederst. sp
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle Tel. 02507-15614.
ons fotoboek bekijken.
enz. Tel. 02507-12370.
soorten meubelen, boten en
Broodje Burger
caravans, zeer voordelig. Alle
Schoolstraat 4
soorten schuimrubber op
Zandvoort
maat gesneden. Barkrukken
Tel. 02507-18789
stoff. incl. stof of leather-look
* Ronald is 1 juli jarig, van ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
schoonmaak/glazenwasserij
harte, maar wat een pech de ƒ55. Echt schuimrubberen
volgende dag moet hij weg, matras met zuiver scheerwol
Tel. 02507-17935
Bob Schmidt
succes in Bergen op Zoom. afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterllse en Brenda.
dam, 020-220981; Ampêrestr.
Voor trouwfoto's 10, Zandvoort, 02507-19347.

DE WIT VERHUIZINGEN

Voor een waarneming m.i.v. 2 of 9 juli a.s. Het betreft de
komende zomerperiode, ca. 6 weken.

diversen

Oproepen
Mededelingen

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Huishoudelijke hulpen m/v

Huwelijk en
kennismaking

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

•••,-.:*>

J

DONDERDAG 28 JUNI 1990

In de autorubriek
"Showroom"
vindt u veel
meer
parkeerruimte
voor uw
auto advertentie
5 REGELS

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Schiesser
voordeel!

DEZE WEEK:

BOKAAL
SCHNITT

8.75

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

MICRO
•

fÊ GRATIS

Ondergoed voor mannen die
kwaliteit en pasvorm willen voor
een betaalbare prijs.
100% katoen in 3 kleuren.
Slipofsinglet f l Q Q C

2 stuks

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER Schicsser0
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

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

P b r u i d s i a P 0 n , ma a t
m0 d e r n e s a l 0 n t a f e l e n
3 8 ,
T e l
0 2 - 3 4 3 .
r i e t e n
s t 0 e l

T e

k

0 0

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Tel. 02507-12614

«IAKELAAF1

NVM

Huis 2 etages, 5
slp.kam. gr. tuin.
Gevr. Z'voort
ben.won. 2 slp.kam.
uitz. duinen.
Tel. 040-118127.

v. rest. in
Zandvoort

1 regel / 3,63
2 regels / 3,63

Diversen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag/nachtservice 020-424800

3 regels

/ 3,63

4 regels

ƒ 4,83

5 regels

ƒ 6,04

part-time
of fulE-time
18-21 jaar
Tel. 020-199598
tussen
10.00-11.00 uur

6 regels / 7,25

•

7 regels ƒ 8,46
8 regels

ƒ 9,67

9 regels

ƒ10,88

10 regels

ƒ12,08

of

15.00-17.00 uur
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

Alle prijzen incl. 6% BTW

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

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

^Mll

WONINGRUIL
Aangeb. Eindhoven:

SERVEERSTER

Zandvoorts Nieuwsblad

ƒ0,50 p.m.

Tel. 13529.

L|J

Haltestraat 55

Gevr.

Wendy-foon
06-320.332.77

T.k.a. piano, merk Irmbach
donkerbr., z.g.a.n., ƒ3500
Tel. 16019.

CEFL/ E makelaars o.g.

KROON MODE

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

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.

GRATIS
Woninglijst van Zandvoort

T 1:2,:?D

Met een Micro komt
u onder de mensen.

Naam:
Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485
.

EEKMEDIA 22

DONDERDAG 28 JUNI

1990

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 -665 86 86

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Volkswagen

KOUDIJS PEUGEOT

maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen
gmele VW KEVER 1302, wit, VW Polo 1300C Jun 86,88 000 geen 3eigen
risico
geen uitsluitingen
'70, i z g s t APK 7'91, km, blauw/metalic, ANWB rap
geen kilometerbeperking
geen bep bepalingen
port ƒ 9500 0294014596
a b Tel 0299038539
omruilgarantie
aanvullende gar mogelijk

Peugeot

Een Nefkens
occasion heeft
meer inhouc
Leeuwekeur auto's de juiste keuze voor optimale
zekerheid.
• Een certificaat garandeert dat de auto niet meer heeft
gereden d,m de aangegeven kilometerstand • ledere auto
is voorzien van tcstrapport met milieu-sticker • Drie
maanden Lteuwekeur (Bovag) garantie op materiaal en
irbeidsloon • Aanvullende garantie tot 12 maanden
• Onze occasions zijn duidelijk en naar
normale marktwaarde geprijsd
1
Financiering met zeer laag maand
bedrag • Met onze DIRECT acceptatieregeling kunt u onmiddellijk rijden
Neemt u een Peugeot Plus
Punt occasion, dan rijdt u
ver onder de nieuwpnjs m
een niet van nieuw te
auto tussen
PLUSPUNT onderscheiden
de 6 en 12 maanden oud
OCCASIONS
Kilometers minder dan
29 000 Garantie l jaar Peugeot Lceuwekeur
Peugeot 205 GTI 1 9 Itr wit 1-89 26 100 km
Exclusief m nederland vele extra's nl
j7 guttman velgen, verbredingset, complete
Sebenng uitlaat, verlaagde veering
nieuwpnjs ƒ 43000
NU ƒ 34 250
Peugeot 205 GL 1 1 inj, blauw, 9 '89, 9300 km
nieuwpnjs ƒ 22 500
NU ƒ 18 250
Peugeot 309 GR Diesel, met grijs, 7 89, 16300 km
nieuwpnjs ƒ 33 500
NU ƒ 26 750
Peugeot 309 XR 1 4 inj, met kat, m '89, met blauw
10 500 km, nw type 309, nieuwpnjs ƒ 28 000 NU ƒ 22 500
Peugeot 405 GL Diesel, rood, 9 '89, 36 600 km
mcl schuifdak en radio, nieuwpnjs ƒ 39 000 NU ƒ31 500
Peugeot 405 GR 1 9 Break, met grijs, 2 '89
20 200 km, zeer compleet zoals getint glas, metaalkleur
stuurbekrachtigmg, centr deurvergrendeling, elektr
ramen, trekhaak, nieuwpnjs ƒ 42 000
NU ƒ 33 750
Peugeot 405 Mi, 16 x 4, rood, 1-'90, 25600 km
Deze 4 wiel aangedreven Mi 16 is uitgerust met ABS,
hydraulische vering achter, radio/cass , LM velgen
koplamp sproeiers, nieuwpnjs ƒ 67 000
NU ƒ 54 500
PEUGEOT
}5 XE Accent, 10- 85, met grijs
)5 GE Junior, 4 88, wit
}5 GL Diesel, 9- 88, rood
35 GR 1 3 Itr, 7'88, brons
D5 XS 80 pk, 6 '87, rood
)5 XR Green, 11 '88, wit
39 GL Profil, 4 '87, rood
39 XR Diesel, 9 '88, wit
39 XE Score, 1-89, met grijs,
39 GR Diesel, 10 88, zwart
39 GTi, 130 pk, 6 '88, met grijs
35 GL Select, 4 '87, met blauw
35 GR autom , 3 '85 met blauw
05 GTX, 105 pk 4-'86, wit
35 GL 1 6 Itr, 3 '88, met grijs
D5 GL Diesel, 7 '88, wit
05 Mi-1 6, 7 '88, wit
05 SX Select 2 '86, met blauw
Diverse merken
)pel Kadett 1 6 Diesel, 3 '87, rood
'enault SSL 1 1 Itr, 4 '88, rood
lover 216 SE 1 6 Itr, 4 '85, zwart
ienault GTX 1 7 Itr, 2 '87, wit

78 000
36 300
21 800
34400
65 300
40 000
71 400
53 300
25 200
25 800
42 000
40 400
71 400
67 100
37 500
80 000
40 000
67 000

km, ƒ 9 750
km ƒ 13 750
km ƒ 19 750
km, ƒ 17550
km, ƒ 16 750
km, ƒ 17 750
km, ƒ 13500
km, ƒ 17 500
km, ƒ 19 500
km, ƒ 24 750
km, ƒ25 750
km, ƒ 13 750
km, ƒ 11 750
km, ƒ 14500
km, ƒ 22 750
km, ƒ 22 750
km, ƒ 34 500
km, ƒ 13 500

149 SOOkm,
41 500 km
97 400 km
71 700 km,

ƒ 13 250
ƒ 14 250
ƒ 11 500
ƒ 12 750

KEUZE UIT MEER DAN 1Z5 OCCASIONS

'Dit aanbod geldt uitsluitend bij-

MNEFKENS

Service en reparatie

APK KEURINGSSTATION
APK LASWERK en reparatie
Keuren zonder afspraak
Keuring klaarmaken leder
Feenstra & Jimmink
merk auto Vooraf prijsopgave
Asterweg 24A A'dam 364702 Autobedrijf BEEN Aalsmeer
PEUGEOT
APK keuring geen afspraak, derdijk 386 Aalsmeerderbrug
Tel 0297727262
205 GE bordeaux
80000 km 03-86 klaar terwijl u wacht Ook repa205 GE beige
67 000 km 03 84 raties en onderhoud Gar
205 GL blauw
60 000 km 04 85 West-Center 122476
Autoverhuur
205 GL grijs met
63000 km 0185 BLOKSMA RADIATEUREN
205 GR blauw met
50 000 km 02 88 warmtewisselaars, Kapoeas *AAA Auto Rent* Autoverh
205 GRD d blauw
65 000 km 04 87 weg 17, A'dam, 020 148385
v a ƒ37,50 p d en speciaal
205 GT blauw met
32 000 km 01 87
weekendtanef 0206630836
205 GTI 115 PK, zwart
25000 km 1086 Garage ROBE, gespec in rem
BIJ
205 XE Accent, bordeaux
49 000 km 0187 men en fricties Comeniusstr
205 XE Junior, d blauw
40 000 km 11 86 455, 020-177388 Lid BOVAG
205 XE Junior wit
51 000 km 01 87
205 XLD wit
158 000 km 385
Autofinanciering
niet duur'n
205 XLD wit
78 000 km 0187
-auto ambulance
en verzekering
205 XL diesel, rood
15000 km 07 89
- 9 persoons bussen
205 XL diesel wit
105 000 km 0685
250 luxe en bestelauto's
205 XR blauw
22 000 km 09 88 Uw auto goedkoop verzekerd,
van 3 m3 t/m 38 m3
205 XR d blauw
43 000 km 2 87 maar wel goed, dan belt u
020 794842, 020 908683
205 XR wit
76 000 km 08 86 020416607 CELIE alle verz
205 XR rood
34 000 km 11 87
205 XR rood
49 000 km 04 89
Rijscholen
205 XR Cachet, d grijs met
30 000 km 06 87
205 XT rood met
66000 km 0386
305 GR bruin met
82 000 km 08 84 5***** auto/motorrijschool geeft les in A'dam, t Gooi en
305 GR grijs met
76000 km 03 86 Haarlemmermeer ALLE AUTORIJLESSEN ƒ2950 PER LES
309 GL 1 1 wit
56000 km 04 86 Theonecurssussen op video gratis Motorrijles ƒ 40 per uur
309 GL 1 1 rood
56000 km 0486 Motornjlespakket ƒ 450, 5 rijlessen + examenaanvraag
309 GL Profil rood
51 000 km 01 87 Ruys de Beerebrouckstraat 157 tel 020 138473
309 GL Profil bordeaux
57 000 km 02-87
309 GR 16 wit
110000 km 0286
1e 10 lessen a ƒ25
405 GL 1 4 beige
38 000 km 01 88
AUTORIJSCHOOL DIK MILET
405 GR 1 6 wit
40 000 km 05-88 AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop1
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
505 GTI blauw met
101 000 km 01 86
020 853683
Gratis halen en brengen
505 Select rood met
110000 km 0385 overdag
020181775
Tel A'dam 020942145
505 Turbo inj, grijs met
105 000 km 07 86 s avonds
Purmerend
02990 34768
Zaandam
075174996
DIVERSE MERKEN
Rat Panda 1000 CL d blauw
20 000 km 10 88
Rat Panda 750 CL, grijs met
5 500 km 03 88
Autosloperijen
Rat Panda 750 CL, wit
38000 km 02 89
Ford Scorpio 2 O CL, blauw
82 000 km 11 87
Mazda 323 1 5 Sedan, grijs met
90 000 km 01 87
Autosloperij A de Liede
AUTOWRAKKEN tegen de
Renault 9 GTX LPG, rood
105000 km 08 86
Neem geen risico ong
hoogste prijs voor de deur
Renault Trafic LPG, wit
75 000 km 03 87
PTT-vnjwanng RDW
gehaald Autosloperij Jan
Seat Ibiza 1 5 GLX wit
20 000 km 01 89
(s)loopauto's
Tel 020 361178 / 02907 6248
Volkswag Golf TD Manha, blauw met
103000 km 02 89
HOOGSTE PRIJS
Volvo 740 GL, grijs met
110 000 km 06 86
Grote sortering ONDERDELEN
Tel 020198691
WESTELIJK HALFROND Amstelveen - Tel 020 455451
van alle schade auto s, alle
Autosloperij
DE
ZOMBIE merken alle bouwjaren
vraagt te koop schadeauto's Ravenstijn, 02502 5435
Volvo
Tevens verkoop van alle mer
ken onderdelen Gespeciali Het HOOGSTE BOD'?'' Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
VOLVO DEALER BIEDT AAN Volvo 340 b j '85, 74000 km, seerd in verkoop van motoren Loop, sloop en schadeauto s
740 GL, Diesel blauw
1988 kl d blw, i z g s Pr ƒ8900 Inbouw mogelijk Osdorperweg met vrijwaring Tel 020754193
740 GL diesel grijs
1987 020 278813 voor 9 u /na 18 u 520 A, Amsterdam Osdorp
Tel 020-107566
740 GL zilver met
1987
740 GL d blauw
1987 Volvo 360 Sedan, 2L, 1985, 1
740 GL turbo wit
10 '86 ste eig, LPG, antr metall
244 GL d blauw
1987 ƒ8250, Tel 0297984154
Auto's te koop gevraagd
244 DL Ipg zilver met 10 '86 VOLVO AMAZONE 121, bj
244 GL Ipg, rood
1985 1966, 2 drs, ƒ 2000 Tel 02990
DE HOOGSTE PRIJS
245 stat diesel wit
1987 37997, na 18 uur of 020 842980
Koop of VERKOOPPLAN
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
480 ES blauw met
12 '86
vrijw
bewijs
Tel
020
105478
360 2 O sedan groen metIO '86
Occasionlijn 023365206
Bedrijfsautos
360 5 drs gl inj blauw
1986
HOOGSTE PRIJS
T k gevr loop , sloop schade
360 3 drs 2 O wit
1986
voor elk merk auto, a contant, en defecte auto's met vrijw
360 4 drs gle 2 O rood met1986 Ford Escort 13 bestel, ver- met vnjwaringsbewijs, geen 02963 4992, tot 22 u
hoogd,
'84
en
'85,
ƒ4750
en
340 3 drs 1 7 wit
1988
sloopauto's Tel 0299037825
340 5 drs 17 antr met 12-'86 /SSOOincl BTW Berebeit, Am
steldijk
25,
020
6627777
340 4 drs 1 7 groen met 11 '86
• SHOWROOM", de autorubriek
340 5 drs 1 4 zilvermet 1987
in Het Parool en Weekmedia
340 3 drs 1 4 Ipg d blauw1987 Accessoires en
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving
340 3 drs 1 4 blauwmet 1986
onderdelen
Oplage 730 000 ex Tel 0206658686
340 3 drs 1 4 wit
1988
340 5 drs 1 4 wit
1985
•SHOWROOM De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
340 3 drs 1 4 zilvergr met 1983 AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Oplage 730 000 ex
340 GL 3 drs autom wit 1988 Klaar terwijl u wacht Ruilstar
Elke week in Het Parool en
ters
en
dynamo's
Erkend
340 DL 5 drs autom
1988
alle nieuws- en huis aan huisbladen van WEEKMEDIA
340 Spec 3 drs autom
1985 mbouwbedrijf van TBBS/TNO
Tel 0206658686
goedgekeurde
autobeveili
340 GL 3 drs autom
1985
gmgssystemen
Valkenbur
340 GL 4 drs autom wit 1986
gerstr 134 Tel 020240748
•x.
Autoshop J Schievmk, Rozen
gracht 6971-73, A'dam Tel
020 234986 Accu's, impenals,
ladder & fietsdragers Thule
dakdragers voor dakgootloze
uw
auto's Grote sortmg onderdelen, gereedschappen & autolak
Voivo-dealer
Meeuwenlaan 128
Grote sortering ONDERDELEN
020 369222
van schade-auto's, alle
Ook voor leasing
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502 5435
Lid Nevar

Te koop gevraagd
in Zandvoort
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

HOTEL/PENSION
J. J. van Wijk
Tel. 040-527109

Bestuur van EMM deelt
mede, dat er op 3 juli a.s.

Ouke Baas

is i.v.m. vakantie.

Fa. Gansner & Co.

Fa. P. Kleijn

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

Weekmedia

enz.

Fa. Veldwijk

Deskundig advies

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

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023 2b 1230
TELEFAX 023 274785

NORCAMP KAMPEERAUTO'S
Als u de camper zelf
NORCAMP CAMPERS
afbouwt kunt u bij onze
worden gemaakt op elke
shop of via onze nieuwe
auto voor iedere beurs
postorder-afdeling de
standaard maar ook
benodigde onderdelen en
maatwerk naar eigen idee
inbouwapparatuur
Ook casco s kunt u bij ons
bestellen
bestellen voor elk type
U kunt onze catalogus
chassis-cabine m iedere
bestellen door ƒ 7 5 0 over
maat en vorm die u wilt
te maken op onze
Uitgevoerd in een uniek
girorekening 694609 t n v
sandwich paneel De
NOREXCO n v
Norcamp is ook te huur
Amsterdam
voor max 6 personen
Onze shop is geopend van ma t/m vr van 9 00 tot 17 00
uur, za van 10 00 tot 16 00 uur

NOREXCO N.V.

Asterweg 5, 1031 HL Amsterdam Tel 020-322203

De Spar

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haitestr 22, Zandvoort
Kerkplein 11 Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Gr Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Je rot rennen
in de vakantie?
Je zal wel gek zijn.
Neem een kleine wijk
(middag) voor l of 2 weken
(langer mag ook).
Dus het uitslapen gaat door.
Het best betaald voor het minste
werk, waar vind je dat nog.
Toch mooi meegenomen.
Bel me op, en je hoort verder.
Tot bels.

Agente Parool

15873.

Van Vloten
Amsterdam

Algemeen

AMSTERDAM

GARAGE BAKKER

A'dam-West, Langs Coentunnelweg, afslag Sloten.
Anthony Fokkerweg 15, Tel. 020-178805.

Visserspad 2a-Krommenie-tel. 075-21 46 22

AUDI 100 automaat, '80
rood ƒ 2 250
BMW 316, '78
geel ƒ 1 850
Ook boven t IJ Polijsterweg 8 Amsterdam Noord Tel 020-372727
BMW 316, APK, '82
rood ƒ 4 750
3x CITROEN Visa Super E, '82
vanaf ƒ 1 250
D
CITROEN DS, '71
bruin ƒ 7 500
eugeot 309 XL Diesel, 3 drs ,
CITROEN GSA Break, LPG, '84
groen ƒ 4 750
ind '87, ƒ11750
2
1200 m SHOWROOM
CITROEN CX GTi, '83
wit ƒ 8950
'el 075-287733
NIEUW EN GEBRUIKT
CITROEN CX GTi Turbo, '86
ƒ 16 000
k gevr Peugeots 504, 505,
CITROEN BX 16 TRi, '87
ƒ 14 000
oopschade etc Vlotte afhd v d Madeweg 1. 020-6683311 CITROEN BX 19 D, '87
ƒ15000
Naasl Melrostat. D'drecht
<EIMPE CARS, 020 244255
CITROEN AX Special K Way, '89
wit ƒ ƒ 13 900
wit ƒ 6950
ZUIDWIJK Mmervalaan 86, CITROEN 19 TRD, '84
u
zwart ƒ 16 900
eugeot 2 05 XE, zwart, brede bij het Olympisch stadion Ver CITROEN 19 TRD, '87
sanden, 1989, ƒ13950
wit ƒ 22 500
koop nw en gebr Peugeots CITROEN 22 TRS, 12 '87
AUTORIJP Tel 029973709
groen ƒ 2450
Ook inkoop Tel 020 6629517 FORD ESCORT 1300 GL, '80
FORD ESCORT 1300 L, 83, nw APK
grijs ƒ 6950
MERCEDES 200 D automaat, '81
beige ƒ 7 950
MERCEDES 280 S automaat, m '82
groen ƒ 16 900
OPEL KADETT 13 S, 4 drs, '86
groen ƒ 12 500
OPEL VECTRA Diesel, '89
blauw ƒ 26 500
PEUGEOT 309 XR, '87
grijs ƒ 14 900
SAAB 900, '82
blauw ƒ 5 750
VW PASSAT, APK, '81
rood ƒ 2 950
VOLVO 340 Winner, '83
groen ƒ 2 950
VOLVO 360 injection, '88
.
wit ƒ 14 900
Reparaties - inruil - garantie - financiering
Dagelijks geopend van 0830-1800 uur

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

Extra voordelig in
SHOWROOM?

Wilt u extra voordelig adverteren m SHOWROOM' Sluit dan
een advertentie contract af hieronder ziet u hoe voordelig
dat is
Slag advertenties
Losse mm prijs
f 5 68
15 000 mm contract f 5 0 1
1 000 mm contract f 5,39
20 000 mm contract t 4 89
2 500 mm contract f5,31
25000 mm contract f 4 7 7
5 000 mm contract f 5 20
50 000 mm-contract f 4 6 7
l O 000 mm contract f 5 1 1 100 000 mm contract f 4 56
Vignet/foto advertenties
uosse mm prijs
f610
15 000 mm contract f 5 4 5
20000 mm contract f 5 3 1
1 000 mm contract f 5 85
2 500 mm contract f 5 80
25 000 mm contract f 5 1 9
5 000 mm contract f 5 6 8
50 000 mm contract f 5 0 9
100 000 mm contract f 4 9 7
10 000 mm contract f 5 5 6
Een contract heeft een looptijd van 12 maanden
Meer weten?
Bel SHOWROOM Daan Verschc-or 020 5622442

PERSCOMBINATIE
Wibautstraat131

1091 GL Amsterdam

LET OP1 Wegens plaatsgebrek
'GROTE OPRUIMIMG"
bij Wagenpark

APK

JOHAN BOOM

KEURINGEN

Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam Osdorp
Tel 020-105478/101021
Alle auto's APK, hoge inruil,
financiering binnen 24 uur
v a ƒ 5000 • 1 jaar schriftelijke
garantie op alles
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
Peugeot 309 XR m '88, LPG
ƒ13950 VW Golf 1 3, 5 drs,
eind '87, ƒ13950 Volvo 240
GLE/overdnve,
eind
'83,
ƒ8950 VW Passat CL diesel,
m '86 ƒ8 950 Ford Sierra Van
diesel, eind '85, ƒ 7 950
Mercedes 300 D, m '82,
ƒ7950 Fiat Regata 100 S,
bj'86, ƒ7950 Renault 5 GTL,
nov '85, ƒ 8 950 Lada Semara
13GLS b] 87, ƒ8950
Peugeot 205 XE, m '86, ƒ 7 950
Rat Uno 60 S, eind '86, ƒ 8 950
VW Kever 1303, bj '73, geres
taureerd, ƒ 7 950 Rat Uno die
sel, bj'85, ƒ5950 BMW 315
ong '83 ƒ 5 950 Ford Resta,
m '84, ƒ 5 950 en nog div auto's
van ƒ600 tot ƒ15 000

ƒ63,50
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graft - De Rijp, tel 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT
T k aangeb inruilauto's, APKgekeurd Corsa 12S, 6-'83,
ƒ6750 Rekord 2 OS aut, LPG,
7-'83 m 84, ƒ4950 Kadett
13LS, LPG, 10'85 (m lichte
besch)J8250 Kadett 1 3S, 6
'83, ƒ4750 Ascona 1 6S 6 '82,
ƒ4950 Sierra 16 5 drs, 9 83,
ƒ6950 Escort 1 3L, 5 drs, 4
'81, ƒ4500 Mercury Capn RS
11 '80, ƒ 5950 Renault 5, 1 '82,
ƒ1750 Berebeit, Amsteldijk 25,
020 6627777
T K GEVRAAGD auto, event
iets opknappen of geen APK,
geen bezwaar 020 182163
•Auto te koop9 Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat

Haitestr 9, Zandvoort
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Elke week730.000exemplaren.Tel. 020-6658686
Fiat

Seat

Nissan

Rat Uno 45, 3-drs, 1987, FIAT Panda 750cl college
ƒ7950 AUTORIJP
21 000 km, Jan '88 incl. div
Tel 02997-3709
extra's Tel 020-322502

BOVAG-dealers

LUYKX BV

Autobedrijf Carparc

off. Suzuki dealer

SAAB-dealer- lid Bovag -LANCIA-Dealer
Kennemerstraatweg 524 526 Heiloo,
tel 072 330900, fax 072 337994
SAAB OCCASIONS
Saab 9000i, 1V2 jr oud, div opties, wit als nieuw

ƒ3595

Saab 9000 Turbo, m '87, veel opties,

ƒ2995

Saab 9000 Turbo, m '86, leder interieur, veel opties

ƒ2495

Saab 9000 Turbo, m '86, champagne met zeer mooi, ƒ 22 95
Saab 900 Turbo sedan, antraciet, als nieuqw, m '88 ƒ2995
Saab 900i sedan, m '89, champagne m e t , S pakket, ƒ2995
Saab 900 C, eind 88, wit, LPG,

ƒ2395

Saab 90 C sedan, m '88, rood, zeer mooi,

ƒ 19 95

Saab 900 C, m '87, donkerblauw div opties,

ƒ 15 95i

Saab 900 C Airflow, m '86, veel opties, sport uitv

ƒ 1595C

Saab 900 C sedan, m '86, div opties, zeer mooi,

ƒ 1295C

Saab 900 CD Turbo, m'84, zeer excl uitvoenngh

ƒ 995C

Saab 900 C sedan, m '83, LPG, zeer mooi,

.ƒ 595C

Biedt aan
Swift GTi, wit, 22000 km
'88 ƒ 1950
Swift GTi, rood, 55 000 km
. .'87 ƒ 1795
S J 413 4x4 VAN grijs kent veel opties
. . '86 ƒ 1375
Diverse Alto's en Swift's van '84 tot '88

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
tel: 02968-94330
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraac
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt)
Tel 020-799100 Werkplaats Minervaiaan 85, tel. 020-713581

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

Business fin. lease
Saratoga 2 5i MfT .
ƒ 825 p m
Voyager 2 5i M/T .
.
. . ƒ 816 p m
Alle modellen uit voorraad leverbaar
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
van 36 maanden en excl w v o

Chrysler leasen?
Even Haarlem bellen
Lease Infolijn
* 023-264000 *
P. KRUGERKADE 10

LANCIA-AANBIEDING
Lancia Delte 2 O ir, companycar, 290, veel opti., korting ƒ 10 000,
OCCASIONS DIVERSE MERKEN
Nissan Sunny 1 3 LX, 3-drs , div opties, als nieuw, m '89 ƒ 15 950
Opel Ascona 1 6 S, 2-drs , m '87, zilverblauw,

.

.ƒ 10950

Mitsubishi Galant 1 8 GL Turbo Diesel, nw mod '87.

ƒ 11 950

Honda Accoord Aerodeck 2 O EX, m '87, als nieuw, ƒ 15 950
Mitsubishi Colt 1.5 GL, zwart met, emd'88,
VW Golf C Diesel, wit, luxe int, m '90,

. . ƒ 14.950
.

. ƒ 19.950

Citroen BX 19 TRi, m '88, zilverblauw, zonw ram ,

ƒ 14 950

Opel Ascona 1 6 S, Hatchback, 5-drs , zwart, m '88 .ƒ 13 950
Jaguar XJ6 42, , m.'84, brons met, div opties, . . ƒ18950
VW Passat station, 5-drs , eind '86, zeer luxe uitv ,

ƒ 15 950

Daihatsu Charmant, 1 3 LX, jubileum uitv , m '85, mooi, ƒ 4 950
Hyunday Pony 1 2 GLS coupe, als nieuw, m '83,

. ƒ 2 450

BMW 316 18, rood, w w-glas, m '82, zeer mooi,

. ƒ 4.950

Fiat Uno 45 S, Dialto, m '86, antrmet.,als nieuw

ƒ 6950

Fiat Ritmo 85 S, metallic, elektr ram , ww-glas, '86

.ƒ 6.950

Renault 9 Comfort, m '87, rood, zeer mooi,

ƒ 6 950

Opel Rekord 2 O sedan, nieuw mod '84, zeer mooi,

ƒ 5.950

Lada 2105 GL, m 88, donkerblauw, zeer mooi,

. ƒ 5.950

Mitsubishi Galant 1 8 GLX Turbo Diesel d rood, m '86, ƒ 9 950
Skoda 120 LS, 7000 km, als nieuw,

.ƒ 5950

Citroen BX 1 4 RE, m '85, Bianchia, zeer mooi,

ƒ 6950

Citroen BX 1 6 TR, m '84, zeer mooi en goed,

ƒ 5.950

Audi 80 CL, m'85, zilvergrijs, w w-glas, zeer mooi,

ƒ 7950

Mitsubishi 1 8 Turbo Diesel, nw model '85, zeer goes, ƒ 7 950
Ford Escort 1 3L, d blauw, nw model'82, div extra's

ƒ 3950

Nissan Cherry GL Diesel, m '85, div opties,

ƒ 6950

Nissan Micra DSL, m '85, zeer luxe uitgevoerd, ,

ƒ 8950

Ford Escort 1 1 Laser, 5-bak, m '86, zeer mooi,

ƒ 8950

Fiat Ritmo 85S, m '85, d blauw met, veel opties,

ƒ 4950

SUBARU-DEALER biedt aan
Justy GL 4d.
km 50 00 '88
1 6 LPG
km 55 000 '88
1 8 4WD
km 20 000 '89
Jumbo SDX
km 30 000'88
Jumbo SDX
km 30 000 '87
OVERIGE MERKEN
Opel Asc. 16S km 40 000 '87
Rat Panda
km 27 000 '87
Fiat Panda
km 30 000'88
Renault 5 cam km 13000 '89
Renault 25 GTS Ipg
'85
Autobedrijf ALEX VAN UDEN
Marcomstraat 22
2181 AK Hillegom
Tel 02520-15278

Nieuwe Fiat Tipo
reeds v.a. ƒ 300 p.m
en

Fiat Uno
Rij nu betaal in 199'
Bel voor de voorwaarde

WEISS BV.
Ook ruime sortering
gebruikte wagens
Autobedrijf "WEISS" BV
Burg. de Vlugtlaan 119-123,
(achter Rna Benzine Station;
Amsterdam, 020-133579

Lada

Datsun Sunny 140 Ybouwj '79,
Nissan Cherry 1.7D '83,1eeig.,
Ipg + radio/cass. i g st. ƒ 750.
i.z.gst., APK 1-'91, 5 versn.,
Bel: 02968-94081
stereo, sunroof, 2-tone met.
Fiat Regata 100S ie, bj. '87 Nissan Bluebird diesel bj. '83, ƒ4750,-. Tel: 02526-74020.
FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions 45000 km, lux. uitv., APK '91 rijdt prima, nw. APK, ƒ2.950
Datsun 260Z 2+2, eind '78, leuƒ12800,-. Tel. 02507-18207.
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel • 02990-37825.
ke auto voor de liefhebber
Tel 02975-62020
Fiat Regata 85 S, '87, 56.000 Nissan Micra, i.z.g.st.,
ƒ«4275. 020-132857.
Rat Uno 55, m '83, nw. APK, km„ trekh., groen met., ƒ 8900 40.000 km., rood, ƒ11.950
Te koop Nissan Micra DX, b.j.
020-6621533
5-drs, i z g st. ƒ 4.950
Tel.: 02990-37825.
'87, rood, in zeer goede staat,
Tel. 02990-37825.
Rat Ritmo 65 CL 1982, APK 4- Datsun Sunny 1500, m.'83, nw. evt met verzekering Prijs
'91. Goed onderhouden! Prijs APK, m prima staat, ƒ2.950. ƒ 12.500: 02990-49095
Rat Panda 45, nw. APK,
ƒ1100 020-863946
bj '82, puntgaaf, ƒ 2 950.
Tel. 02990-37825.
Tel.: 02990-37825
Rat Uno 60S, rood, 1986, APK
T k FIAT UNO 45S, bj 1986, '91, zonnedka, 52.000 km
metal
blauw, getint glas, i z g s t , ƒ8800 02993-71739.
i pr s t , ƒ 7000. Tel 020-381376
Opel Kadett 1.2 HB, 1984, Opel Corsa 1 3S, 4-drs, beige
ƒ6950. AUTORIJP.
met., 1986, ƒ11.950.
Tel. 02997-3709
AUTORIJP. Tel. 02997-3709.
Berlma 2 5 automaat, nw. APK, Kadett 16S Berlina.laat '83,
bj.'82 m prima staat ƒ2.950.
APK 4/91, 3-deurs, groen meTel 02990-37825.
tallic, draaidak, 5-bak, 90000
Ford Escort diesel DL '86, T.k. Ford Escort 1100 L, 1984,
135 000 km , APK 3-'91, zwart. 62.000 km, APK, iz.gst., Kadett 1 6 GLS, Hatchback km, ƒ4975. 020-132857.
m.'86, pracht auto, ƒ 10950
Vr pr ƒ 7250. Tel 02979-87343 ƒ7.500. Tel. 020-6621695
KADETT 1200 Combi M 82
Tel.: 02990-37825.
APK 4/91. 3-deurs, rood,
Taunus 20, LPG, automaat, T.k. Ford Escort 1600 D Bravo
nw. APK, m. '83, puntgaaf, blauw-gnjs metallic, bj. '87, Rekord 2.0S, LPG, m. '85, nw. ƒ 1975,-. 020-132857.
APK, puntgaaf, ƒ 6.950.
ƒ14.950. Tel. 02990-41114
ƒ3.450 Tel/ 02990-37825
Tel.: 02990-37825.
Ford Escort 1 3 L, m '83, nw.
KADETT CLUB HB 10-'87 div.
APK, puntgaaf, ƒ4950
extra's 70000 km. 1e eig.
ALLE KLEUREN
Tel • 02990-37825
ƒ14.750. 02990-71258 na 6 u.
OOK IN SPUITBUSSEN
T.k.
wegens
omstandigh
van
Escort 1 6 diesel/85,85 000 km
otto nieuwenhuizeri bv
Opel Ascona 1.9, bj. '80, APK
part. LADA SAMARA 1300,
boekje ter inzage, ƒ 8.950
Overtoom 515, Amsterdam
1-'91,
i.z.g.st
ƒ1900.
Tel:
5-drs.,
5-speed,
jr.
'89,
Tel. 02990-37825
(020) 12 98 04
020-5688295.( 9-17.00 uur)
13000 km. Tel 020-446761.

Opel

Ford

Lada

21 x
Scorpio

4 CIL 6 CIL 5 BAK LPG
AUTOMAA^ 1986 t/m 1989.
'rijzen ƒ 1 / .850 t/m ƒ 44.600.
Officieel Ford-Dealer
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
Marktplein 11-29, Hoofddorp.
Inl.. tel. 02503-13441.
Escort 1100 M82 APK 4/91,
LPG en benzine, besteller met
geel kent en bank. ƒ2475.
020-132857.

Honda
Te koop Honda Ace. '81, au:om , APK 6-'91, Rijdt goed,
nette auto ƒ 1900. 020-453114.

Hyundai
CAG - HYUNDAI

Isuzu

Mercedes Benz
Mercedes 250 stationcar, 1981,
ƒ11.950. AUTORIJP.
Tel. 02997-3709.
Mercedes 250 automaat bj. '79
m prima staat, ƒ3.950.
Tel.: 02990-37825.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch ,/an maandaa t/ir \ri|daa tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020 6656321
Si.hr he!i|k Vul de bon m en zend de^ic aan
SHOWROOM, Postbus l 56 1000 AD Amsterdam
Afaeven kan ooL Het Putool, Wibautstraat l 3 l of Rokin
l l O Amsterdam
Afge.t,n l on ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Aivs,ti'lvt,en Gebouw Aemstelsli|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B Purmerend Weerwal 19, Uithootn
Stationsstraat 70 Weesp Nieuw straat 33, Zandvoort.
Gastliui plem l 2
Alle opdrachten (jawel lelefon :che als schriftelijke) die
voor d nsdag l 6 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons
bejit zi|ti worden de volgende dog reeds geplaatst
Totale oplage 730000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel / 11.mm-prijs
ƒ5.68
mm-prijs met vignet
ƒ6.10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

VOORJAARSAKTIE
Keuze uit vele occasions voor
aantrekkelijke prijzen
met BOVAG-garantie

INRUILWAGENS
/onstant keuze uit 100 auto's
Burg D Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551

T.k. weg. omst Subaru
Jumbo Super de Luxe
goed onderh. Div. access.
st. 31000 APK gek
02507-15274. Pr n.o.t.k.

SUBARU

HEERE B.V.
DE GROOTSTE SUBARU
DEALER VAN AMSTERDA'

Mini
'86,
Km.
Tel

Mini Jumbo
ALLE KLEUREN/TYPES
UIT VOORRAAD LEVERBA/
LET OP P!

MOOY EN ZOON
v/h Museum autobedrijven

Speciale aktie

off. dealer A'dam-A'veen e o.
Voor nieuw en gebruikt.

AUTOBEDRIJF HEERE
Tel 020 - 6622204

Ruysdaelkade 75, A'dgm-O.Z.
Info: 020-6623167/732853

Suzuki
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343

4-drs„ DEMO, maart 1990
5000 km , met vele accessoires
en 1 jaar fabneksgarantie.

OPEL SERVICE
Westerstraat 146-174, A'dam.
Tel. 020-249074/236691.

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

Renault 5 GTL, nw. APK, m
prima staat ƒ2.950. Tel..
02990-37825.

RENAULT SUPER 5 1985, pas
nwe APK, plaatje. Vr pr ƒ 6950.
Tel. 02974-806, na 17 uur.

Renault 4 GTL, m. '83,
nw. APK, puntgaaf ƒ 1.950.
Tel.' 02990-37825.

Renault 11 GTX '85 ƒ 8.950,v. Vloten bv Meeuwenlaan 128
A'dam-Noord, tel. 020-369222.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Wegens vertrek buitenland bijzonder mooie Renault 21 GTX
Monaco, 4-drs., d.brum metallic, 87 gekeurd, 21.000 km.,
ƒ 17.950. Tel. 020-255058.

Mitsubishi
Mitsubishi lancer, bj.'SO, 4-drs,
n w. APK, rijdt prima ƒ1.450.
Tel.: 02990-37825.

Saab

T k. Mitsubishi Galant 2000 Tur- SAAB SERVICE MOLENAAR T.k. SAAB 99 GL, bj. '79, motor
rep., onderh., APK, LPG,
30 (rood), spoil, st. bek., veel
'89, LPG, APK tot 7 aug. '90,
etc. BOVAG
LID vr.pr. ƒ2150. Tel. 020-921201.
uxe, b.j. '87, APK 4-'91. Prijs alarm
ƒ22.000. Tel.. 020-174359.
HOOFDDORP, 02503-14097.

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijze
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z Tel 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijze
2e Jan Steenstraat 42-48, A'dam-Oud-Z Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr. 3-15. Tel. 020-360401
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk info-865511

Celica 1.6 Coupe ST, m. '83,
prima staat, nw. APK ƒ 4 95C
Tel.: 02990-37825.

Volkswagen
Van part PASSAT c.l bj '81, Passat Diesel De Luxe M 8
nwe band, uitl, apk'91, trekh. APK 5/91, gave auto, 4-drs, K
Goede zuinige auto. ƒ3500 visiemotor, ƒ2750, 020-13285
Tel. 02902-1314
T.k. Buggy Ruska Regina
Golf diesel '81 ƒ2.950,softtop, zwart + veel rsv.
Jetta 1.6 LPG '85 ƒ 11.500
Showroom model, in nws'
Jetta 1.3 '86/13950
APK 7-'91 Pr. n o.t.k.
v Vloten bv Meeuwenlaan 128 Tel. 075-210584/02987-4700.
A'dam-Noord tel. 020-369222.
T.k. Golf, bj. '87, wit, in goedVW POLO CL Shopper, nieuw staat, apk 10/90 ƒ 16.500 Te
model '83, 3-deurs, APK '91, 020-336197, na 18.00 uur.
1ste eig., in mooie staat Voordelig rijden m VW Go
ƒ3775 020-132857.
Ipg, APK 7/91, b.j. '79, vol'
100% o.k., ƒ 2250 020-79263,

Nog meer Showroom-advertenties
op een volgende pagina

ZET NU UW AUTO IN

Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47
Tel 020-237669.

100 CS, LPG, nw mod
duurste uitv. ƒ 10 950
Tel 0299037825

'"X
'84,

ifctro surf, 50000 km, nw. Off AUSTIN-DEALER-Pim v
kPK. m '86, i z g s t , ƒ 5 950 Rootselaar - staat altijd voor u
el 02990-37825
klaari - Rhôneweg 40-42 •
A'dam - SI Dijk - Info • 131375

BMW
1MW316, 79, goen met., km BMW 315, '82, nw APK, m pnma staat, ƒ4950
t 93000, i z g s t , ƒ3250
Tel 02990-37825
el 02979-88252
MW 528i. autom , dec 79 BMW 315 wit'83 apk'91 1e eig.
i g st + vlgh insp ƒ 6250 Inl
gst. APK tot 4/'91 ƒ2750
020-991512
el 02940-13947

Citroen

3 Chevrolet
-1950 -Sedan

Adverteren In SHOWROOM is de slimste
manier om uw auto te verkopen en er
één cadeau te krijgen.SHöWRQOfvlde autorubriek voor Amsterdam en omgeving,
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
autoliefhebbers!
Hoort u de telefoon al rinkelen?

Citroen Visa, m '84, puntgaaf,
w APK, ƒ 2 450
el 0299037825

autoverhuur
o a 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl BTW
Tel 020-932750
S Stevinstraat 12a, A'dam

• SHOWROOM", de autorubriek
m Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Oplage 730 000 ex Tel 020 6658686

5 Buick Super

1950

6 Ford T Bird
1961

^^^B ^^^H HM

8 Cadillac
Eldorado Seville

7 Ferrari 250
GI01963

•

^K

M

H^^^H .^^^^.

GOED
VOOR
EEN
AUTO
Ja

•

ik wil mijn auto verkopen en ik wil er ook best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
\r onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
il-/
betaaweurocheque
ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Stuur mij als cadeau het model nr.:
zo spoedig mogelijk toe.
Prijs
Prijs
ex.
6%
in.
6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen vooM letter. Minstens 3 regels beschrijven.
^
1
Cl
£ 2
25,00
3
26,50
l4
36,00
38,16
|
47,00
49,82
6
58,00
61,48
7
69,00
73,14
8
80,00
84,80
9
91,00
96.46
10
102,00
108,12

Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
Startdatum*:
Telefoonnummer:

Daihatsu
Daihatsu Charade TS special,
nieuw model, 5 versnellingen,
aug '87, 31 000 km, ƒ 11 000,Tel 020-225847

t Citroen
15 CV 1952

f" UIL""ü^r^

Een auto cadeau!

"Amen 2CV6 club, aug '84,
\PK 3-91, 74000 km, ƒ 3500,el. 020-6647560

k VISA super E '83, Ipg APK,
an '91 Sunrool pr t e a b
el 020-460552 na 1700 uur

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

Vectra 16i GL

AUDI

k Citroen BX break diesel, bj
986, grijs kenteken, 59000
m, ƒ7950 020-321075

Subaru

Talbot

Renault

Mercedes 280 E, bj.'82 in prima
staat ƒ 7.950 Tel.: 02990-37825.

Austin

Autorubriek SHOWROOM verschipt elLe vri|dag in Hel
Parool
Daurnaast oli>u week in olie edities van Weekmedia, t w
A m s crdams Stadsblad Buitemeldortsc Courant, Diemer
Courant De Nieuwe Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Ge^msbode De
Nieuwe Weesper Nieuwsblad HaaHemmerrreer
Anstekeens Weekblad Uithoorrse Courant, De Ronde
Vener Aalsn eerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146

Opel Service

Zeilemaker-Opel

T k. MAZDA 929, stat., 1980,
op gas, met trekhaak, APK '91
Prijs ƒ 1250. Tel 020-843452.

m '&

Diverse Alto's
Te koop Suzuki Alto, bouwja,
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv. 1982, i.gst., vraagprijs ƒ385:
Opel Kadett station t.k. van 1e
Tel 03200-33634.
Off Sub dealer Wim v Aalst,
eigenaar, bj. '84, kleur rood, Opel Omega 2 O iLS, LPG, 'i
Bozenhoven
119,
Mijdrecht.
en
'89
Kadett
1.2
LS
stat,
LPG
APK jan. '91, iz.g.st. ƒ7500.
o b., 4-'87 Kadett 1.6 D, 5-drs. Tel. 02979-84866.
Tel. 020-965563.
stat, eind '87, Kadett 1 3 LS, Suzuki ALTO, mei '85, mot.
LPG '85 en '87. Corsa 1 2 S, '83 zeer goed, geen roest. Voor
en '85. Berebeit, Amsteldijk 25, ons met baby te klein; 78.000
Talbot Tagorta 2 2 GLS, LPi
Westerstraat 146-174, A'dam. 020-6627777.
km., APK tot mei '91, ƒ5000 nw APK, bj '83 ƒ2950
Tel 020-249074/236691.
Bel na 18 u. 020-829358
Tel. 02990-37825

Mazda
Mazda 626 GLX 2.0, 5-drs
1985, ƒ 10.950. AUTORIJP.
Tel. 02997-3709

Meer Garage

GARAGE COBUSSEN
Sinds 1930
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam Tel 020-121824

WESTDORP
aanbieding in div. kleuren
SAMARA HOLIDAY met gratis
radio/cassete, grill, enz.
SAMARA Black Beauty met
o.a. licht metalen velgen.
Altijd ruime voorraad nieuwe
en jonge LADA's, met BOVAG
garantie en APK, 100% fmac.
vanaf ƒ250- p.m.
Adres verkoop
Adm de Ruyterweg 398,
A'dam, tel.: 020-825983.

Ford Escort 1 3 l. Bj 85. Apk.
ui 91. Trekhaak Zr g. st.
'6900. Bel 02963-4590

Postjeskade 23-25
LADA-BONTEKOE
A'dam-W. Info 020-121666.
in onze showroom de nieuwe
HYUNDAI Pony 1200L, laat
SAMARA CARLOTA
1984, APK gekeurd, 4 deurs,
SAMARA 1 5 Demo 5-drs
LPG, ƒ 1775. 020-132857.
Occasions APK gekeurd
Linnaeuskade 5-7
2104 Combi .
..'86 ƒ 6 750
1098 BC Amsterdam
2104 Combi
..'87 ƒ 8 750
2 x Lada '84 per stuk ƒ 2500
Skoda 105L
'83 ƒ 1 000
LADA WETTER
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
Aanbieding deze week1
-Noord
TEL 020-992865
Renault Expresse 11, 32 000
km, gnjskent. .. . '87 ƒ9500
Schaafstraat 24, A'dam-N.
COBUSSEN Amsterdam
Samara 13 ... .'87 ƒ 9750
Tel. 020-361153
PEUGEOT-DEALER
Lada 1200 S
.'85 ƒ 3.750
Lada 2105 1.3 . '86 ƒ 6.000
HIJ staat er voor U..'
'86 ƒ 5.750
Wees daarom verstandig en Lada 2105 12
Lada 2105 1.5 GL'85 ƒ 5.000
kom kijken naar die goede
Lada 2105 1.5GL'87 ƒ 7250
gebruikte auto met
100% LEEUWEKEUR garantie. Kadett 1.2S,hb,lpg'84 ƒ 7500
Suzuki Alto 5-drs .'88 ƒ 10.750
De koffie staat klaar
Zwanenburgerdijk 503
BIJVOORBEELD.
Zwanenburg Tel 02907-6572.
Pe jgeot
205, '84, . . . v a ƒ 8 600
Lorist Peugeot
205 XS, '88,
. . . ƒ18250
AMSTERDAM-CENTRUM
309 GL Profil,'87,
ƒ13775
205 XR
'87 ƒ 16.250
VIAAR OOK
205 Junior
. .'87 ƒ 12.500
Golf C, '84, blauw metallic
305 SRD . .. '85 ƒ 6.950
of een Fiat Uno 45 S, '87
505 GR
'82 ƒ 3.900
en nog vele andere
604 automaat . . '82 ƒ3.900
Rnanc -inruil mogelijk
nog diversen 104

020-929548

autolak

Seat Ibiza 1.2 GL,
i z.g st. ƒ 8.950.
Tel. 02990-37825

Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat
Auto Centrum APC, 2e Schmkelstr.
18-28.
Tel 020763333/763334/763335

_

. * U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
. Handtekening:.

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

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
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Dr C. A. Gerkestraat 54 zw: Benedenwon., tuin zuid, achterom, ind. entree, hal,
woonkamer, 2 slaapk., eetkeuken, badk. met ligbad, toilet en wastafel. Vr.pr.
ƒ129.000,- k.k.

UW

Stationsstraat 10a: Bovenwoning, ind. entree, gang, woonk. (28 m2), 2 slaapk.,
moderne keuken, toilet, badk. met ligbad en wastafel, c.v.gas, mechanische
ventilatie. Vr.pr. ƒ129.000,- k.k.
Nassauplein 4: Bovenwoning met balkon aan voor- en achterzijde, ind. entree,
hal, woonk. met open haard, 2 slaapk. (vh 3), toilet/douche, keuken met inb.app. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

BIJ

Dorpsplein 1: Tussenwon. met achtertuin en achterom. Opp. 128 m2, ind. entree, hal, toilet, kelderkast, keuken, woonk. met open haard. 1e et. 2 slaapk.,
keuken (vh si.k.), badk. met douche, 2e et. si.k., keuken, douchecabine, zolderberging, c.v.

PASSAG
de VITASUN ND 40 L
een zonnebank mei: 5 gezicj^tsbruiners
en 4O reflectorbuizen voor eeip zichtbaar
beter resultaat t

Burg. Engelbertusstraat 78: Vrijst. woning met glas in loodramen. Klein omsloten achtertuin met 2 schuren, ind. entree, hal, gang, toilet, doorzonk. (30 m2)
met open haard, plavuizen vloer, balken plafond, kelderkast, c.v. Vr.pr.
ƒ209.000- k.k.
Nassauplein 16: Halfvrijst. won. met voor- en achtertuin, opp. 234 m2. Ind. entree, hal, L-vormige woonk. met open haard, ruime keuken, toilet. 1e et. 3
slaapk., badk. met douche en toilet. 2e et. gr. zolderk. met wastafel. Vr.pr.
ƒ259.000,- k.k.
Stationsplein 25: Goed onderh. tussenwon., geschikt voor verhuur. Ind. entree,
hal, toilet, gr. woonk. met parket, eetkeuken met inb.app., bijkeuken. 1e et. 2
grote slaapk. met balkon en kastenwand, kl. slaapk. met wastafel, keukentje,
toilet. 2e et. gr. slaapk. (vh 2), hobbyk., toilet, badk. met douche en wastafel, 3e
et. zolderk. met wastafel, zolderberging. Vr.pr. ƒ 295.000,-k.k.
Zandvoortselaan 8: Tussenwon. geschikt voor verhuur, voor- en achtertuin,
opp. 178 m2, ind. souterrain: 2 slaapk., badk. met douche, garderoberuimte,
beg.gr. entree, hal, woonk., serre, zonneterras zuid, keuken. 1e et. 4 slaapk.
met wastafel, balkon. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Pakveldstraat 36: Vrijst. woonh., bouwj. 1978, ind. souterrain, 2 slaapk., douche, beg.gr. entree, hal, toilet, woonk. met open inb.keuken. 1e et. 3 slaapk.,
badk. met ligbad en toilet, 2e et. zolder bereikb., via vlizotrap, c.v. eigen parkeerpl. Vr.pr. ƒ310.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 24: Halfvrijst. won. met voor- en ruime achtertuin (zuid),
opp. 296 m2. Ind. entree, hal, toilet/douche, royale doorzonk. (52 m2) met open
haard, serre, keuken met inb.app. 1e et. 4 si.k. met wastafel, badk. met douche,
toilet en wastafel, c.v., kelder. Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.

r

Lorentzstraat 2: Vrijst. won. met garage, opp. 244 m2. Ind. entree, hal, woonk.
met open haard, half open keuken, badk. met ligbad, toilet en wastafel, slaapk.,
werkk. 1e et. 3 slaapk., veel bergruimte, balkon, c.v. Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.
Zandvoortselaan 133b: Vrijst. won., grote achtertuin, opp. 531 m2. Ind. entree,
hal, gang, toilet, woonk. met open haard, serre, luxe keuken met inb.app. 1e et.
4 slaapk. met vaste kasten en wastafel, badk. met douche, wastafel en toilet,
ruime zolder bereikb. via vlizotrap, c.v. Vr.pr. ƒ 365.000,-k.k.
Frans Zwaanstraat 32: Hoekwoning met garage, opp. 272 m2, ind. entree, hal,
toilet, douche, woonk., keuken. 1 e et. 3 slaapk., toilet, 2e et. slaapk., douchekabine. Vr.pr. ƒ 337.500,- k.k.
Fazantenstraat 15: Vrijst. bungalow met garage, opp. 585 m2, ind. entree, hal,
woonk. met open haard (32 m2), werkk., 2 slaapk., keuken met inb.app., toilet,
badk. met ligbad en wastafel, zolder bereikbaar via vlizotrap, c.v. Vr.pr.
ƒ475.000,- k.k.

Een bruiner van absolute
topklasse, met alles wat de
moderne bruimngstechniek te
bieden heeft.
Dit apparaat is met zijn optische
en constructieve eigenschappen
het paradepaardje.

Stationsplein 17/13: Driekamerapp. op 3e et., privéparkeerpl., ind. entree, hal,
toilet, woonk. (28 m2), open keuken, 2 slaapk., badk. met douche en wastafel,
serv.k. ƒ145,- p.m. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

Hoe bruin had u het willen hebben?
Van lichte zomertinten tot sportief diep
bruin, een-apparaat dat geen wens onvervuld laat.
Een lichte bries en het superieure stereogeluid vanuit uw zonnehemel werken gedurende
de bruining aangenaam verfrissend en brengen
een behaaglijk gevoel teweeg.

Zonnebank met 5 gezichtsbruiners
Zonnebank met 1 gezichtsbruiner
Gezichtskanon met 3 gezichtsbruiners
Gezichtskanon met 2 gezichtsbruiners

Burg. van Alphenstraat 59/13: Vierkamerapp. op 4e et., ind. entree, hal, toilet,
woonk., 3 slaapk., badk. met douche, keuken, serv.k. ƒ375,- p.m. Vr.pr.
ƒ155.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 59/4: Driekamerapp. (vh 4) op 1e et. met garage, ind.
entree, hal, toilet, keuken met inb.app., ruime woonk., 2 slaapk., witte badk. met
douche, serv.k. ƒ375,- p.m. Vr.pr. ƒ178.000,- k.k.

1
1
1
1

x
x
x
x

ƒ 16,50, abonnement *f'x
ƒ 10,00, abonnement 10 x
ƒ15,00, abonnement 4 x
ƒ 12,50, abonnement! '4| x

ƒ100,ƒ 90,ƒ 50,ƒ 40,-

donderdag 9.00 tot 18.00 uur
vrijdag 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Om teleurstelling te voorkomen s.v.p. bellen voor een afspraak.

ZONNESTUDIO PASSAGE
02507-12500

Edith & Ben

Bent u een

en op zoek naar een nieuwe uitdaging,
met veel verantwoordelijkheid.
Dan hebben wij plaats voor U.
Ervaring in de schoenenbranche
gewenst, maar niet vereist.
Minimum leeftijd 20 jaar.
Bel of schrijf naar Bibi for shoes
Kerkstraat IA, 2042 JC Zandvoort.

Tel. 02507-14410

Burg. van Fenemaplein 10/4: Driekamerapp. in uitstekende staat van onderhoud, uitzicht op zee en dorp, garage, ind. entree, hal, L-vormige woonk. met
open haard, 2 slaapk., toilet, badk. met ligb. en wastafel, luxe keuken met eetbar en inbouwapp., serv.k. ƒ375,- p.m. Vr.pr. ƒ350.000,- k.k.
Ir Friedhoffplein 18/2: (Sterflat), vierkamerapp. op 1e et., privéparkeerpl. op
eigen terrein, ind. entree, hal, toilet, ruime woonk. met open haard, eetkamer, 2
slaapk. met kastenwand en wastafel, badk. met ligbad en wastafel, 4 balkons,
serv.k. ƒ475,- p.m. Vr.pr. ƒ315.000,- k.k.
Curiestraat 2d: In goede staat verkerende loods op industrieterrein. Opp. 271
m2. Leeg te aanvaarden. Vr.pr. ƒ165.000,- k.k.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

topverkoopster

Trompstraat 21/7: Driekam.app. (vh 4) op 3e et., met uitz. op zee, ind. entree,
hal, woonk. met open haard, toilet, keuken met inb.app., 2 slaapk., balkon.
Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.
Passage 3/35: Driekamerapp. op 7e et., ind. ruime hal, toilet, woonk., 2
slaapk., badk. met ligbad en wastafel, keuken met inb.app., garage, serv.k.
ƒ380,- p.m. Vr.pr. ƒ225.000,- k.k.

Onze zonnestudio is geopend:
maandag 18.00 tot 21.00 uur
dinsdag 9.00 tot 18.00 uur
woensdag 9.00 tot 21.00 uur

Trompstraat 7/6: Driekam.app. (vh 4) op 3e et., uitz. op zee, ind. entree, hal, Lvormige woonk. (45 m2) met balkon, 2 slaapk., keuken met inb.app., serv.k..
ƒ318,- p.m. Vr.pr. ƒ172.000,- k.k.

Wij zijn
dagelijks
geopend voor
in-en verkoop,
ook voor
inzending
goederenveiling.
Inl. 12164
Gasthuisplein

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

ruimt op

2 halen l betalen

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proj'ekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

Straatartiesten
op Fun Festival
ZANDVOORT - Op het plein
naast het Casino en mogelijk ook op
andere locaties in het dorp kan men
op 28 en 29 juli tal van straatartiesten aantreffen. Goochelaars, jongleurs, poppenspelers, clowns, muzikanten, alles zit er bij tijdens dit
Holland Casino Zandvoort Fun Festival. In totaal zijn er door taemiddelaar Japan Media Exchange uit Amsterdam zo'n vijftien artiesten of artiestengezelschappen uitgenodigd,
afkomstig uit onder andere de Verenigde Staten, Engeland, Joegoslavië, Brazilië, Frankrijk en uiteraard
ook Nederland. Alle optredens zijn
gratis bij te wonen.

Nieuwsblad
^eek
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Zomermaand vol activiteiten

Kunstmarkt opRaadhuisplein

Hoefgetrappel in Zeestraat

ZANDVOORT - ZANDVOORTS NIEUWSBLAD brengt op deze pagina
zomertips voor de maand juli. In deze maand is er van alles te doen in
de badplaats. Zo vindt op 13 en 14 juli het Tropicanafestival plaats met
live-optredens in het centrum. Op 14 en 15 juli wordt het British
Racoweekend gehouden op het circuit. Woensdag 18 juli vindt de
wielerronde plaats. Zondag 22 juli is er jaarmarkt in het centrum. Van
20 t/m 29 ,]uli draait de Kermis bij het station (onder voorbehoud).
Vrijdag 27 juli ib er een kunstmarkt op het Raadhuis>plein. Op 28 en 29
juli wordt het Fun Festival met straatartiesten gehouden in het centrum. Deze maand start ook Rekreade weer met vertier voor kinderen.
Voor inlichtingen kan men terecht bij de VVV aan Schoolplein l .

ZANDVOORT - Op vrijdag 27 juli vindt op het Raadhuisplein, midden in het centrum, een Kunstmarkt plaats, georganiseerd door de
Stichting Alternatieve Evenementen. Deze stichting is sinds 1986 organisator van de succesvolle zondagse kunstmarkt op het Thorbeckeplein in Amsterdam.
Op deze markt zullen zo'n twintig beeldende kunstenaars, waaronder een tiental uit de naaste omgeving van Zandvoort, hun werk
exposeren. Zij staan open voor een praatje met geïnteresseerden. Er
wordt ook ter plekke kunst gemaakt en er zijn demonstraties van
verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld het stoken van Raku-keramiek.

ZANDVOORT - In de Zeestraat is op vrijdag 20 juli weer het nodige
hoefgetrappel te horen. Die dag wordt er voor de zestiende keer in
Zandvoort een kortebaandraverij gehouden, georganiseerd door de
Stichting Hippodrome Zandvoort. Dit gratis bij te wonen evenement
trekt altijd een kleurrijk publiek, afkomstig uit het hele land. Het is dan
ook een bijzonder spektakel, met bijna zes uur lang spannende duels.
De sfeer langs de met zand bedekte Zeestraat is meestal erg geanimeerd. Liefhebbers van de paardensport kunnen hier beslist hun hart
ophalen. Maar daarnaast maakt ook menigeen gebruik van de kans om
een gokje te wagen, de mogelijkheden worden daartoe geschapen door
de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport en Ladbroke.

KLM Open met
top golfspelers

De Nederlandse deelname bestaat
uit: Tam Tam, met het kleinste poppentheater in de wereld; The Smoothies, gevoelige close harmony gesteund door lichte swingende begeleiding; Martien Groenveld speelt op
een 2'/2 meter hoge houten xylofoon
die hij zelf vervaardigde van 'een
flinke voorraad balken'. Voorlopig
bestaat de deelnemerslijst verder
uit: Ellen 'the clown', USA; Peter
Williams, UK, AndyDay (Joegoslavië) en Mr. Williams (Brasili); Fantasy Theatre Factory, USA; Skinning the Cat, UK; Green Ginger, UK;
Marie Anne, Frankrijk; Reckless
Fingers, Frankrijk/Nederland.

Zandvoort legt toerist in de watten

ZANDVOORT - De Kennemer Golf en Country Club aan
de Kennemerweg is wereldvermaard en geniet een voorkeur bij tal van internationaal
befaamde golfspelers. Het lijkt
dan ook niet voor niets dat hier
nu voor de tweede achtereenvolgende keer de KLM Open
wordt ereorsaniseerd.

ZANDVOORT - Er valt behoorlijk wat te beleven voor de
toerist die in Zandvoort zijn
vakantie doorbrengt. Dat blijkt
overduidelijk uit de verscheidenheid die men op deze pagina aantreft, aan evenementen
en andere vormen van vermaak pp cultureel gebied. De
reden is dat Zandvoort de toerist graag in de watten legt.

Op 25 juli wordt gestart met de
Burg-invest Pro-Am, waaraan ook
amateurs deelnemen. Op 26, 27
en 28 juli is het
dan werkelijk
zover, dan komen de grote
'cracks' uit de
hele wereld aan
de start. Het totale prijzengeld
bedraagt 350.000
Engelse ponden.
De eerste-prijswinnaar
gaat
met maar liefst
58.330 pond naar
huis, de tweede
® Golfsterren uit prijs komt op
de hele wereld 38.860 pond.
komen tijdens
In totaal telt
de KLM Open.
de KLM-Open in
Zandvoort 144
profs plus zes amateurs. Onder de
grote 'namen' die meedoen, bevindt
zich ook weer de Spanjaard José Maria Olazabal, die vorig jaar in de
KLM Open in Zandvoort met de eer
streek.

Dat is de badplaats ook wel aan
zijn stand verplicht. Een flink deel
van de inkomsten is namelijk af- • Een straatartiest in actie tijdens
komstig van de toerist. Reden ge- een vorig Fun Festival.
noeg dus om deze van alle comfort
en vermaak te voorzien. Allerlei instanties doen dan ook flink hun best
om Zandvoort zo aantrekkelijk mogelijk te maken: een 'mes dat aan
ZANDVOORT - Op woensdag 18
twee kanten snijdt'.
juli moet men in het centrum voorzichtig oversteken, eigenlijk liefst zo
min mogelijk oversteken. Die midVVV
dag zullen er meer dan tweehonderd
De Regionale VVV Zuid-Kenne- wielrenners
over de Zandvoortse
merland, gevestigd in twee kantoren straten scheren.
in respectievelijk Haarlem en Zand- Deze wordt georganiseerd door
voort, is op allerlei fronten bezig om H.S.V. Kampioen en Peter Versteede activiteiten voor toeristen te ge van de gelijknamige wielersportcoördineren. Dat heeft onder andere zaak aan de Haltestraat.
geresulteerd in ondersteuning van
Ook dit evenement is uiteraard
evenementen, een evenementenka- gratis
bij te wonen. De deelnemers
lender, plus arrangementen en een verschijnen
in verschillende klasuitgebreid informatiepakket voor de sen, Liefhebbers/Veteranen
en Amatoerist. Daarin schroomt de VVV teurs. In beide rijden meer dan
honniet om nadruk te leggen op de kwa- derd renners.
liteiten van de gehele regio Zuid„En we hebben dit jaar een zeer
-Kennemerland, die zich uistrekt bijzondere
zegt hij.
van Zandvoort tot aan Bloemendaal, „Tenminste, Rondemis,"
heeft toegezegd dat
Heemstede, Bennebroek, Haarlem, zij komt. Hetzij is
een super-atlete,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. maar wie het is, dat
blijft nog geGezamenlijk hebben deze gemeen- heim."
ten op recreatief gebied veel te bieden.

Andere grootheden zijn Mark Calcavecchia uit de Verenigde Staten van
Amerika (winnaar Britse 'open'
1989) en Ronan Rafferty, winnaar
van de 'Order of Merit', hij sleepte
vorig jaar het meeste prijzengeld in
de wacht.
Voor de golf-liefhebber geldt de
KLM Open als het 'neusje van de
zalm'. Men komt van heinde en ver
om de golfsterren hun knappe staaltjes uit te zien halen. Belangstellenden hoeven echter niet bang te zijn,
dat de wedstrijden zijn uitverkocht,
zo verzekert de organisator, men
kan altijd terecht tijdens de KLM
Open.
De starttijden (plusminus) en toegangsprijzen zijn: woensdag 25 juli,
07.30-14.30 uur, f25,-; donderdagVrijdag 26/27 juli, 07.00-15.00 uur,
ƒ30,-; zaterdag/zondag, 08.30-14.00
uur, ƒ50,-.

Wielerronde

Ondernemers
Het subtropisch zwembad van Gran Dorado slaat volgens recreatiemedewerker Jos van de Velden ook aan bij dagjesmensen.

Foto i_uuk Gosewehr

Bekende popgroepen treden op in Zandvoorthal

Zwemmers blij met subtropisch bad

ZANDVOORT - Het subtropisch zwembad van Gran Dorado
heeft niet alleen een functie voor de gasten van het bungalow- Golden Earring
park, het staat ook open voor open anderen. Zandvoorters en Een dag na het optreden van Cloutoeristen die elders logeren blijken er veelvuldig gebruik van te seau verschijnt 'Golden Earring' in
maken. Ook voor tal van andere sporten kan men op het park de Zandvoorthal. De zaal gaat open
om half acht 's avonds. 'Texx' uit
terecht.

sportactiviteiten in de Zandvoorthal
terecht. Zij kunnen daar tegen betaling onder meer tennis, badminton,
squash, tafeltennis of biljart spelen.

In Zandvoort werden sommige activiteiten ontplooid in samenwerking met de plaatselijke ondernemers. Want ook zij, merendeels aangesloten bij de Ondernemers Vereniging Zandvoort, zitten niet stil. Ook
al verschilt men nogal eens van mening over het nut van bepaalde activiteiten. Niet vreemd, als men bedenkt dat ook een ondernemer 'op
de kleintjes moet letten'. Elke activiteit kost immers geld.
Vandaar dat de oprichting eind vorig jaar van de Stichting Zandvoort
Promotie door velen van harte werd
toegejuicht. Tal van ondernemers,
de Kamer van Koophandel voor
Haarlem en Omgeving plus de gemeente Zandvoort waren bereid een
financiële bijdrage te leveren. „Wij
streven naar een kwalitatieve badplaats op internationaal niveau,
waar wij allen trots op kunnen zijn,"
zo vertaalt directeur Simon Paagman de doelstelling van de SZP.

Ieder mag racen

ZANDVOORT - Op het Circuit
Park Zandvoort kan ook de particulier regelmatig zijn rondjes rijden.
Het circuit is speciaal voor hem in
de zomermaanden op dinsdagavond
geopend. Men mag er dan zo hard
rijden als men wil, uiteraard voor
eigen risico. Het is trouwens een vereiste - en ook raadzaam - dat de auto
in een goede staat verkeert. De kosten bedragen ƒ25,- per kwartier.
Voor degenen die het wat anders
willen aanpakken, is er de kartbaan.
Deze baan, die een lengte heeft van
ongeveer 250 meter, ligt eveneens op
het circuitterrein. De kartbaan is gedurende het gehele raceseizoen geopend.

Ook kunnen liefhebbers de conditie
opvij zelen in de fitness-room.
Haarlem
verzorgt
het
voorprogiam„Er komen hier veel Zandvoor- dopark voor alle vakantiegangers in ma en het optreHecht men grote waarde aan veiters," zegt Jos van de Velden van de Zandvoort. Zo kan de grote sporthal
van George
ligheid op de weg, dan kan men op
Velden, recreatiemedewerker van van het Gran Dorado-complex vrij den
Barhetzelfde terrein terecht bij de Rob
Gran Dorado. „Vooral in het week- eenvouwig tot concertzaal worden Kooymans,
Hay, Rinus
Slotemakers anti-slipschool.
end is het flink druk." Hij wijst op de omgetoverd. De populaire Belgische ry
en CeDeze heeft ook dagcursussen.
diverse aanbiedingen die er zijn voor groep 'Clouseau' en van de bekende Gerritsen
sar Zuiderwijk
zwemmers van buiten het bunga- Nederlandse rock-band 'Golden begint
om half
lowpark.
Earring' maken binnenkort dankKaarten
Wie bijvoorbeeld op zaterdagmor- baar van die mogelijkheid gebruik. tien.
kosten
tien
gultussen half tien en tien uur of op
Zaterdag 21 juli vindt vanaf half den en zijn vanaf
ZANDVOORT - Windsurfen gen
Sponsoring
tussen negen uur en tien 's avonds het optreden van heden verkrijgen catamaranzeilen zijn spor- zondagmorgen
half tien een toegangskaartje haalt, 'Clouseau' plaats. Zanger Koen baar
Een van zijn belangrijkste taken is
ten die veelvuldig in Zandvoort betaalt een tientje, een korting dus Wauters zal daar met zijn band on- staandebij bovensponsors binnen te halen, zodat
adresZANDVOORT - De toren van de
worden beoefend.
van vijf gulden. Kinderen betalen der meer de bekende nummers
Zandvoort een woordje mee blijft Nerderlands
Kerk aan
Op de noord-boulevard arrive- dan vijf gulden. Deze prijzen gelden 'Daar gaat ze' en 'Louise' te gehore sen.
spreken, óók als de internationale het KerkpleinHervormde
van de beziensgrenzen zijn geopend. En wat dat waardigheden isinéénZandvoort.
ren regelmatig tientallen of ook voor de avonduren in het week- brengen. Kaarten kosten ƒ22,50 en
Het
zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de
Dagrecreanten
laatste betreft is 1990 al een leuke monument stamt uit 1618. In 1849
zelfs honderden windsurfers end.
is
VVV-kantoren
in
Haarlem
en
Zandkunnen echter
opsteker: dit jaar ontving Zandvoort de kerk tegen de toren aangebouwd.
uit Nederland
voort en bij de receptie van het Gran ook (als er geen
voor
de
tweede
achtereenvolgende
en Duitsland.
Clouseau
Dorado Hotel. Het voor- en na-pro- optredens
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Van oerdegelijk badpak tot bikini
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jZandvoorters krijgen
spreekrecht in commissie
"< ZANDVOORT - In navolging van veel andere gemeenten in Nederland krijgen de
bewoners van Zandvoort tijöens vergaderingen van
raadscommissie nu ook formeel spreekrecht. Dit recht
yoor de Zandvoorters om
mee te praten bij dergelijke
yergaderingen is vastgelegd
in de nieuwe verordening op
de raadscomissies, die de gemeenteraad in augustus definitief vaststelt.
'| Tot nu toe kregen belanghebbenden wel de gelegenheid om
jiun mening te geven over bepaalde onderwerpen, maar er was foröieel niets geregeld om dit demoCratische verlangen vorm te geven. Of en op welke manier de
Zandvoorters mochten meepraten werd vaak op basis van willekeur door de voorzitter van een
commissie bepaald. In veel ande'ie Nederlandse gemeenten is al
lang geregeld dat bewoners een
spreekrecht hebben en vaak worden zij door de gemeente van tevoren uitgenodigd om in de commissievergaderingen hun zegje te
iioen.
§ Van de nieuwe verordening worden de bewoners van Zandvoort
yia gemeentelijke publicaties op
de hoogte gesteld. In de nieuwe
l regeling staat echter wel dat er
geen discussie kan plaatsvinden
tussen de insprekers en de leden
yan de commissie. In de praktijk
zal een onderwerp in eerste inis'tantie besproken worden door de

commissieleden (een politiek
rondje) en daarna krijgt het publiek de (enige) gelegenheid hierop te reageren of een eigen mening
te berde te brengen. Na dit inspreken door het publiek kan er mogelijk nog een politiek rondje volgen,
waarbij er dus niet meer meegepraat kan worden.

Geheimhouding
In de nieuwe verordening zijn
ook bepalingen opgenomen om de
voorzitter van de commissie, indien nodig, een handvat te geven
om te kunnen optreden tegen
sprekers - zowel leden van de comrnissie als insprekers - die de orde
tijdens de vergadering verstoren.
Volgend het college van burgemeester en wethouders zal deze
bepaling alleen in uitzonderlijke
gevallen worden toegepast.
Ook is de geheimhouding van
het in besloten vergaderingen behandelde duidelijker geregeld. Zo
geldt geheimhouding in principe
tot de eerstvolgende vergadering
van de gemeenteraad. De raad beslist dan vervolgens over het al
dan niet laten vervallen van deze
voorlopige geheimhouding. De geheimhoudingsplicht geldt zowel
voor de raadsleden als voor de
ambtenaren die van een en ander
op de hoogte zijn. Aanvankelijk
zou de nieuwe verordening vorige
week al door de gemeentraad worden vastgesteld, maar het college
heeft behandeling uitgesteld tot
de raadsvergadering van augustus, omdat de nieuwe regeling nog
wordt nagekeken.
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Bejaardenhuizen krijgen nu ook een verpleegtaak

Ernstig zieke ouderen kunnen
Zandvoort blijven wonen
ZANDVOORT - Bewoners
van de Zandvoortse bejaardenhuizen, wier gezondheidstoestand erg slecht wordt, hoeven
in de toekomst niet meer te
verhuizen naar een verpleegtehuis in een andere gemeente.
Doordat er extra geld beschikbaar komt zullen zij binnenkort in de bejaardenhuizen
verpleegd gaan worden. Het
Huis in 't Kostverloren en het
Huis in de Duinen zijn erg blij
met deze ontwikkeling, waardoor de Zandvoorters de geruststelling hebben dat ze, als
ze op hoge leeftijd ernstig ziek
worden, in hun woonplaats
kunnen blijven.

is het Zandvoortse project een van
de twee waar momenteel aan gewerkt wordt. "We hebben goede
hoop dat het project een succes
wordt. Vooral voor Zandvoort, met
zijn geïsoleerde ligging, is het erg
aantrekkelijk als de eigen bewoners
in hun woonplaats kunnen blijven
en niet hoeven te verhuizen naar el-

ders, als ze op hoge leeftijd ernstig
ziek worden", aldus Boechholz.
Het geld wordt beschikbaar gesteld door de Ziekenfondsraad, die
sinds 1988 met het 'Subsidiebesluit
Substitutie Verpleeghuiszorg' het
beleid voert om de verpleegzorg ook
buiten de muren van verpleeghuizen
te laten plaatsvinden. Voor Zand-

Jbus komt weer snel
lenig in Zandvoort

Theresa Noorlander wint
play backshow 't Stekkie

[vreden

goeder laat baby
)ijna) stikken

B_uciiiel<
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Parkeerboetes
komen in kas
van gemeente
ZANDVOORT - Vanaf l januari van het volgend jaar zullen
de boetes voor fout parkeren
in Zandvoort in de gemeentekas terecht komen. Hierdoor
krijgt de gemeente volgens
wethouder
P.
Ingwersen
100.000 gulden aan extra inkomsten.

HW LW
15.06 23.05
15.45 23.34
16.2600.25
16.59 -.17.35 13.04
18.05 13.56
18.55 14.20
19.25 14.55
20.15 15.24

Instanden: 8 juli VM 02.23 u.
ngtij: 9 juli 10.51 u. NAP+97cm

ZANDVOORT - Het Zandvoorts roeispektakel dat afgelopen
vrijdag aan het strand werd gehouden heeft voor veel
vertier voor de deelnemers en bezoekers gezorgd. Maar
liefst drieënveertig ploegen namen aan deze ludieke hap-

pening deel. "Slopend", vonden sommige deelnemers het
parcours dat in sneltreinvaart voor het oog van het vele
publiek diende te worden afgelegd. Zie voor een uitgebreid
verslag de sportpagina
Foto Beriott

Raad van State vindt inspecteur Volksgezondheid te vroeg

Provincie hoeft niet met
sluiting van circuit te dreigen
ZANDVOORT - De provincie
Noord-Holland hoeft geen bestuursdwang uit te oefenen op
het bestuur van Stichting Exploitatie Circuit Zandvoort om
een ontheffing aan te vragen
voor het treffen van maatregelen om het grondwater te beschermen. Dat is de uitkomst
van de de zitting van de Raad
van State van dinsdag. In feite
komt de uitspraak erop neer
dat de provincie niet hoeft te
dreigen met sluiting van het
interim-circuit.
De zaak was aangespannen door
de inspecteur van de Volksgezondheid in Noord-Holland. Deze eiste
dat de provincie het bestuur van het
circuit zou verplichten zich te houden aan de Verordening op de
Grondwaterbescherming
Noord-Holland. Volgens deze verordening
moeten op het circuit kostbare investeringsn worden gedaan om het
grondwater te beschermen, zoals
het aanleggen van de rioleringssysteem en beschermende folie onder
de racebaan van het parcours.

Weigering
Het bestuur van het circuit heeft
echter tot nu toe geweigerd om de
ontheffing aan te vragen, omdat
deze dan een tijdelijk karakter zou
krijgen en alleen van toepassing zou
zijn op het interim circuit. Als in de
toekomst de A-status aan het circuit
wordt verleend, moet bij de aanleg
van het nieuwe parcours wel maatregelen getroffen worden om het
grondwater te beschermen. Dat zou
een investering van miljoenen guldens vergen.

Waterstanden
LW
10.27
11.24
12.04
12.35
00.45
01.13
01.55
02.36
03.16

Roeispektakel trekt veel publiek

van mening dat dergelijke voorzieningen nodig zijn en heeft het circuit
dan ook verzocht om een ontheffing
aan te vragen. Immers op het moment dat de verordening van kracht
werd, was de aanleg van het huidige
interim circuit al in een vergevorderd stadium.

JANDVOORT - De politie heeft
srdagmiddag rond half drie een
Irtien maanden oude huilende
py bevrijd uit een benarde positie.
; kind lag in een afgesloten auto,
• het volgens de agenten beslist
prettig toeven was, gezien de
|e temperatuur. De Hermandad
Ift het kind meegenomen naar het
litiebureau. Daar kwam de moe1 het korte tijd later ophalen. De
Istelveense vrouw reageerde koel
Verklaarde slechts dat het kind te
leg wakker geworden was.

ZANDVOORT - Onder belangstelling van enkele tientallen kinderen werd Theresa Noorlander vorige week zaterdag de winnares van de play backshow in
jongerencentrum 't Stekkie. Na de verschillende voorronden te hebben gewonnen deden de finalisten met hun artistieke creaties hun uiterste best om goed
voor de dag te komen. Met het nummer 'Anything for you' ging Theresa
Noorlander met de hoogste eer strijken. Ook volgend jaar organiseert 't Stekkie
weer een imitatiewedstrijd.
Foto Beriott

De jonge Zandvoortse talent
jVlada Stojanovic toonde zich
O
in het tennistoernooi van TCZ de
sterkste. Coorengel en Van Eekeren
wonnen de cup.

De roeiwedstrijden voor de
kust van Zandvoort waren ludiek. Met veel belangstelling genoten de toeschouwers van het slopende gevecht in het zilte nat.

leggen aan het circuit tot het nemen
van stappen. Indien het circuit dan
nog geen ontheffing aan zou vragen,
zou de provincie het circuit moeten
sluiten.
Voorzitter Boukema van de afdeling rechtspraak van de Raad van
State vond echter dat de inspecteur
te voorbarig met zijn eis was. Hij
deed dan ook geen feitelijke uit-

spraak in het conflict en gaf de inspecteur in overweging zijn eis in te
trekken en af te wachten hoe het
overleg tussen provincie, circuit en
gemeente verder verloopt. Indien de
inspecteur zijn eis zou handhaven,
is het zou goed als zeker dat deze
worden afgewezen.
Wat de inspecteur gaat doen, laat
hij volgende week aan de Raad van
State weten.

Broodje Burger verliest
strijd om sluitingstijd

ZANDVOORT - Broodjeszaken in Zandvoort moeten vanaf nu om drie uur 's nacht
dicht. Voorzitter Boukema
van de afdeling yan de Raad
van State stelde gisteren dat de
eigenaars van Broodje Burger
zich moeten houden aan de
nieuwe Algemene Politie Verordening, die voor alle horecabedrijven een suitingstijd van
drie voorschrijft.
Ook de provincie is in principe

liet college heeft nu besloten vier|zend gulden extra op de begro; te zetten, zodat voor het Dienacentrun een splinternieuwe bel, merk Mercedes 208 D, kan lea. Mede omdat er aan de auto een
lital aanpassingen noodzakelijk

Vandaag begint de inspraak
*5
over de bebouwing van de
*J>
sportvelden van Zandvoortmeeuwen. Ook volgt er nog een informatie-avond.

Vervolg op pagina 3

De bejaardenhuizen 'Huis in de
Duinen' en 'Huis in 't Kostverloren'
zijn al geruime tijd in overleg met de
provincie, ziekenfonds Spaarneland
en het verpleeghuis De Weligenberg
in Hillegom om verzorgingsbedden
in Zandvoort te vervangen door verpleegbedden. Hierdoor kunnen verpleegbehoeftige bewoners in de toekomst in het bejaardenhuis blijven
en hoeven niet naar een verpleegtehuis in een andere gemeente te verhuizen. Een dergelijke zorg kost
meer personeel en dus meer geld.

Namens de beide Zandvoortse bejaardenhuizen zegt mevrouw Van
\emeente geeft extra siibsidie
Dril van het Huis in 't Kostverloren
erg blij te zijn met deze ontwikkeling. "Ik roep al jaren dat het beter
zou zijn als verpleegbehoeftige ouderen in Zandvoort zouden kunnen
blijven en ik ben blij dat er daar nu
geld beschikbaar voor gesteld
wordt. In beide bejaardenhuizen is
ongeveer een kwart van de bewoIZANDVOORT - Op zeer kor- zijn, zoals een instaptrede, is de le- ners, zwaar zorgbehoeftig, zowel li] termijn rijdt de belbus weer vertijd van de nieuwe belbus vier chamelijk als geestelijk."
Tot die tijd zal Jonk Cars
Zandvoort. Burgemeester maanden.
„Voor een groot deel geven we zelf
een vervangende bus zorgen,
wethouders hebben beslo- voor
al die zorg, omdat de wachtlijsten in
extra geld beschikbaar te die aan alle veiligheidseisen voldoet. psycho-geriatrische
afdelingen van
allen voor het afsluiten van
Het Dienstencentrum is uiterma- verpleeg- of ziekenhuizen vaak over|n nieuw lease-contract. Over te tevreden over de manier waarop vol zijn. Maar dat kost natuurlijk
sr maanden krijgt de Stich- de gemeente de problemen heeft op- extra mankracht. Met het overheveJig Dienstencentrum Zand- gelost.
len van gelden uit de verpleeghuizen
"We zijn erg blij met de snelle re- naar de bejaardenhuizen kunnen we
lort de beschikking over een
Ilinternieuwe Mercedes Benz actie van de gemeente, want het was de Zandvoorters de .geruststelling
een enorm probleem", reageert geven dat zij niet naar bijvoorbeeld
\& D. Tot die tijd zorgt lease- echt
Van Dorsten van het Dien- Haarlem hoeven te verhuizen als ze
Jdrijf Jonk Cars tijdelijk voor mevrouw
stencentrum.
op latere leeftijd ernstig ziek wor|n wagen.
den."
Vandaag al komen de betrokkeSinds l juni van dit jaar moeten de
leren in Zandvoort de belbus ont- nen, waaronder de chauffeurs, bij
ben, omdat de huidige bus zo on- elkaar. Mogelijk kan de nieuwe bei- Geïsoleerd
ilig was dat de chauffeurs hun ver- bus aanstaande maandag al weer rij- • Er zijn in Nederland al meer van
Vswerkzaamheden staakten. Het den. Vrijwilligers, die zich als chauf- dit soort projecten gestart, maar
lis aan de belbus was zodanig dat feur beschikbaar willen stellen, kun- voor de regio is de ontwikkeling
Algemene Nederlandse Bond nen zich aanmelden bij het Dien- nieuw. Volgens voorlichter Boechholz van ziekenfonds Spaarneland
or Ouderen (ANBO) actie onder- stencentrum, tel. 19393.
L en bijna zevenhonderd handteningen aan wethouder Jan Terts overhandigde. Volgens de
IBO was de situatie onhoudbaar,
fermes zegde toe er voor te zorgen
; de belbus zo snel mogelijk weer
Zandvoort zal rijden. De gemeen§5peelt een bemiddelende rol tusi het leasebedrijf en het DienstenJitrum, dat het contract afsluit.
Het geld dat nodig is om de auto te
Isen wordt door de gemeente beliikbaar gesteld als onderdeel van
J subsidie aan het Dienstencen|m Zandvoort.

De Recreade neemt de
n
Zandvoortse kinderen mee
«3
naar Niemandsland en de 'Teletijdmasjien'. De kinderpret duur een
hele maand.

voort betekent dit dat de bejaardenhuizen bewoners, wier gezondheidstoestand daartoe aanleiding geven,
niet hoeven verwijzen naar verpleegtehuizen, maar deze zelf de nodige
(duurdere) verpleegzorg kunnen
bieden.

Wachtlijsten

HW
02.29
03.15
03.59
04.35
05.09
05.55
06.19
06.50
07.35

Oplage: 4.900

De zaak tegen de gemeente was
aangespannen door Trees en Martha Burger, de eigenaars van Broodje Burger. Als voorbereiding op de
zaak werd dinsdag een hoorzitting
gehouden in Den Haag. Zij verzetten
zich fel tegen de nieuwe sluitingstijd
die dit voorjaar in de nieuwe Algemene Politie Verordening werd opgenomen.
Zij stelden dat de zogenaamde
'ontnuchteringszaken', zoals broodjezaken en shoarmazaken, een groot
deel van hun omzet na sluiting van
de cafés maken. Het sluiten van hun
zaak om drie uur 's nacht zou het
economische bestaansrecht van
Broodje Burger onder druk zetten.
Nadat de gemeenteraad in maart
had besloten de nieuwe APV met de
nieuwe sluitingstijden in te voeren,
zijn Trees en Martha Burger direct
in beroep gegaan bij de Raad van
State. Gedurende die tijd hebben zij
zich niet aan de nieuwe sluitingstijd
gehouden en de politie heeft niet ingegrepen zolang de zaak aanhangig
was.

Over het wel of niet aanvragen van
de ontheffing is al geruime tijd overleg gaande tussen provincie, circuit
en gemeente. In de ogen van de inspecteur voor de Volksgezondheid
in Noord-Holland sleepte de kwestie
Dat gaat van nu af aan wel gebeuzich echter te lang voort, zodat hij ren. Uiteraard is Trees Burger tevan de Raad van State eiste dat deze leurgesteld over de uitspraak. "Het
de provincie bestuursdwang zou op- was een ongelijke strijd. Ik vind het

ook onterecht dat wij niet hebben
kunnen mee beslissen over de nieuwe sluitingstijden. Jammer, maar
we zullen nu iets anders, iets creatiefs moeten verzinnen", aldus
Trees Burger.

Voor het innen van de parkeerboetes zal een nieuwe verordening gemaakt worden, die onderdeel uitmaakt van de parkeernota die nog
dit jaar verschijnt. De nieuwe inkomstenbron is het gevolg van een
nieuwe wet die op l januari 1991
ingaat. Nu worden parkeerboetes
geïnd door Justitie en vloeien in de
staatskas. Met de nieuwe wet worden de boetes gefiscaliseerd tot een
nieuw soort gemeentebelasting, die
door de gemeente geïnd gaat worden.'
"De wet op de fiscalisering van
parkeerboetes is een nieuw fenomeen, want het is noch een belasting
noch een heffing. De inning van de
boete zal waarschijnlijk op dezelfde
manier gebeuren als nu met een acceptgiro, alleen niet door de Officier
van Justitie maar door de gemeente.
Ik schat dat Zandvoort door de invoering van deze nieuwe wet 100.000
gulden aan extra inkomsten binnen
zal krijgen", aldus wethouder Peter
Ingwersen van Financiën.
Hoe een en ander in praktijk gebracht zal worden, staat in de Parkeernota die nog dit jaar door de
gemeenteraad wordt behandeld.
Voorzitter Jaap Methorst van de
VVD heeft de fiscalisering van de
parkeerboetes al als suggestie ingebracht in de commissie Financiën
van vorige maand. Daarnaast stelt
de 'parkeerspecialist' van de VVD
voor om de parkeeropbrengsten in
Zandvoort te verhogen.
"In vele straten van Zandvoort
wordt nog gratis geparkeerd, onder
meer Brederodestraat en één zijde
van de Hogeweg. Indien wordt besloten het parkeren mede te zien in
het licht van het economisch vlak,
moet hier met de grootste zorgvuldigheid mee worden omgcsprongen", aldus Methorst, die een uitzonderingspositie wil voor de direct omwonenden als voor de thans nog vrij
zijnde parkeerplaatsen betaalt moet
gaan worden. "Direct omwonenden
zouden tegen een eenheidstarief 'belanghebbend' moeten kunnen parkeren. Vele steden zijn ons daar
reeds is voorgegaan."
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D halfjaar f 25.50 D jaar f' 46,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l1 kunt u\v abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 02(l-66«.13.()().
Stuur de/e hop. in een open envelop naar
\Veekniedia. Antwoordnummer IDO'51. 1000 PA
Amsterdam, l' hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

f

Burg. Engelbertsstraat 78

Na een boeiend leven, overleed mijn lieve man,
onze vader, grootvader en overgrootvader

Jan Jacobus van der Leden
6 januari 1909

f 28 juni 1990

=5\

In dankbare herinnering:
A. van der Leden-Hartsuyker
Kok en Riet

Correspondentieadres:
.Ihr. P. N. Quarles van Uffordlaan 18
2042 PR Zandvoort
De crematie heeft op dinsdag 3 juli plaatsgehad.

ADVERTENTIES

DONDERDAG
5 JULI

FEESTELIJKE
HEROPENING
van

Le Pomme d'Or

,

023-315855

^^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 TH.023-315855 (DAG EN NACHT)

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

Huwelijk

Verder wordt er een
INFORMATIE-INSPRAAKBIJEENKOMST
gehouden op
WOENSDAG 25 JULI OM 20.00 UUR
inde Trompzaal van Gran Dorado, Trompstraat 2 (hoofdingang hotel).
Tijdens deze avond kan ook mondeling op de plannen worden
gereageerd. Van de binnengekomen inspraakreacties wordt een
verslag gemaakt.

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ29,- (Excl. 6% BTW)

(art.22,lid2W.R.O.)
De gemeenteraad heeft bij besluit van 26 juni 1990 op grond van artikel 21 van deze wet
verklaard, dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel
Jan Snijerplein 7.
Dit besluit ligt met de bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het perceel is
aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4. De
afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

-bouw loods
-bouw berging

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!

Voorgenomen bouwvergunning
(art.19W.R.O.)
Jan Snijerplein 7

Daar ligt onze belangrijkste
taak eir dienstverlening.

DIJKMAN BV
OCCASIONS DUUR? HUUR!
INKOOP / VERKOOP / VERHUUR
van goede gebruikte
muziekinstrumenten-geluidsinstallaties
keyboards enz.

-oprichten berging

Verleende bouwvergunning
193B-90

Ir. Friedhoffplein 16

SLECHT BERICHT
voor onze nachtbrakers:
WE HEBBEN DE ONGELIJKE
STRIJD VERLOREN
en moeten in het weekend om
3 uur onze deuren sluiten!

Burg. van Fenemaplein 13/1
Vierkamp.app. op 1e et., balkon oost en west, ind. entree, hal,
L-vormige woonk., 2 slaapk., keuken, badk. met ligbad en wastafel,
toilet, serv.k. ƒ 400,- p.m.
Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.

OPEN HUIS
Burg. van Alphenstr. 59/4
zat. 7 juli van 14.00-16.00 uur, 3 (vh 4) kam.app. op 1e et., garage,
ind. entree, ruime hal, toilet, keuken met inb.app., ruime woonk., 2
slaapk., witte badk. met douche, serv.k. ƒ375,- p.m.
Vr.pr. ƒ 178.000,- k.k.

Aankoop/Verkoop/Taxaties /Huur/ Verhuur/ Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

Broodje Burger

Gevraagd:

- overdekken terras

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

Aangevraagde Hinderwetvergunning
Bij burgemeester en wethouders is ingekomen de aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van:
een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en
bakvoorziening aan de Curiestraat 2 L/M te Zandvoort, gedateerd 24 april 1990.

2e kapster
MP coiffures
Hogeweg 27
Zandvoort

VAKKUNDIG GEDIPL.
PEDICURE
VOOR ALGEHELE
VOETVERZORGING

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen van 6 juli tot 6 augustus 1990 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 6 augustus 1990 schriftelijk worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Degene die
een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde datum ook
mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook gelegenheid tot een gedachtenwisselingoverdeaanvraag tussen hetbevoegd gezag, de aanvrageren deoverige aanwezigen.

.

tel. 02507-17413

Tel. 16969
b.g.g. 020-366635

Schiesser
voordeel!

Tenslotte uw aandacht voor het volgende. Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de
bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat
is geweest, krijgt m een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om
bezwaar te maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

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

Ondergoed voor mannen die
kwaliteit en pasvorm willen voor
een betaalbare prijs
100% katoen m 3 kleuren
Slip of smglet
2 Stuks

f 19,95
Schiesser^

ALS SERVICE EN KWAUTEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.

KROON MODE
Haltestraat 55

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

SCHILDERWERK

WONING STOFFERINfi

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

NVM

H. W. COSTER B.V.

telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort

Deeltijd-HEAO
Met een studie Deeltijd-HEAO verrijk je je
kennis en vergroot je je carrièremogelijkheden. De Deeltijd-HEAO van de Hogeschool
Holland biedt de volgende studienchtingen:
Bedrijfseconomie (BE), Bedrijfsmformatica
(BI), Marketing Management (CE-MM),
Internationaal Management (CE-IM),
Bedrijfseconomisch Juridisch (BEJ) en
Human Resources Management (HRM).
Onze pluspunten zijn: ruime ervaring met
deeltijdonderwijs, intensief contact tussen
docenten en studenten, kleinschaligheid,
docenten uit het bedrijfsleven, makkelijk
bereikbaar.

Meer weten?
Bel het secretariaat HEAO, (020) 560 12 72
(tijdens kantooruren), of de infolijn,
(020) 560 12 34 (ook 's avonds en m het
weekeinde), of stuur de bon (in open
envelop zonder postzegel) naar
Hogeschool Holland, afdeling Voorlichting,
Antwoordnummer 1125, 1110 VB Diemen.
Reserveer ook vast de voorlichtingsavond
op 23 augustus 1990, van 20.00-22.00 uur.
De Hogeschool Holland is gevestigd aan
de Wildenborch 6 m Diemen-Zuid, vlakbij
het metrostation Vernjn Stuartweg
(Gaasperplaslijn).

Stuur mij informatiemateriaal over:

Neem een kleine wijk
(middag) voor l of 2 weken
(langer mag ook).

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Je koopt een vrijstaand huis...
maar wat is vrijheid als die ophoudt bij het hek?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

werkje aan e toekomst. Begin nu

5 juli 1990

uitvaartverzorging
ken nemer lana bv

In de autorubriek
"Showroom"
valt u om
van verbazing
over het aanbod.

Mevr. T. C.
Paap-Lukkassen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen, de gevraagde vergunning te verlenen.

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

15873.

3 (vh 4) kam.app. op 4e et., uitzicht op zee, ind. entree, hal, woonk.
met open haard, 2 slaapk., badk. met douche, toilet en wastafel,
luxe keuken met inb.app., serv.k. ƒ 300,- p.m.
Vr.pr. ƒ 225.000,-k.k.

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

P. J. d'HONT

Agente Parool

Patrijzenstraat 44
Vierkam. maisonnette op beg.gr. en 1e et, ind. ruime slaapk. met
wastafel, bergkamer, 1e et. entree, hal, woonk., keuken, 2 slaapk.
met vaste kast, badk. met douche, toilet, serv.k. ƒ410,- p.m.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

Trompstraat 17/8

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

Dit bouwplan ligt met ingang van 6 juli 1990 durende veertien dagen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ter inzage. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur.

Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
~ inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Halvr. won. met garage, opp. 369 m2, ind. entree, hal, toilet, woonk.
met parketvl., keuken, 1e et. 3 slaapk., 2 balkons, badk. met ligbad
en wastafel, 2e et. slaapk., bergruimte, c.v.
Vr.pr. ƒ 349.000,-k.k.

Rozengracht 115, Amsterdam
Tel. 020-265611 / 205003

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

DAG en NACHT bereikbaar

Dus het uitslapen gaat door.
Het best betaald voor het minste
werk, waar vind je dat nog.
Toch mooi meegenomen.
Bel me op, en je hoort verder.
Tot bels.

Leeuwerikenstraat 9

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

Aangevraagde bouwvergunningen

Je rot rennen
in de vakantie?
Je zal wel gek zijn.

Kostverlorenstraat 47

Met ingang van donderdag 5 juli liggen zowel het voorontwerp-bestemmingsplan als het bouwplan fase 1 gedurende dertig dagen ter Inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4.
Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30
uur.

83 B-90 Max Planckstraat26
84 B-90 Tjerk Hiddesstraat 5a

Brederodestraat 14

Vrijst. won. met zomerwoning, opp. 483 m2, ind. entree, hal, toilet,
woonk. met erker, keuken met inb.app., 1e et. badk. met ligb. en toilet, 3 slaapk., balkon, c.v.
Vr.pr. ƒ 335.000,- k.k.

Voorbereidingsbesluit

Kerksteeg 2
Tel. 18700

Goed onderhouden vrijst. won. nabij centrum, veel glas in lood ramen. Kleine omsloten achtertuin met 2 schuren. Ind. entree, hal,
gang, toilet, doorzonk. (30 m2) met open haard, keuken, plavuizen
vloeren balken plafond, kelderkast, 1e et. 3 slaapk. met wastafel,
douchekamer, c.v.
Vr.pr. ƒ209.000,- k.k.

Tussenwon. met voor- en achtertuin, opp. 176 m2, ind. entree, hal,
toilet, woonk. met erker en open haard, keuken, douche, 1e et. 3
slaapk., toilet, balkon, 2e et. zolderk.
Vr.pr. ƒ235.000,- k.k.

Als laatste bouwlocatie van enige omvang komen de sportvelden van
Zandvoortmeeuwen aan de Van Lennepweg en de Vondellaan in aanmerking.
De gemeenteraad heeft op 29 mei 1990 besloten dat voor dit gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Daarnaast is het voornemen om - vooruitlopend op de vaststelling van dit bestemmingsplan - met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening een bouwvergunning te verlenen voor fase 1 van het bouwplan
voor de drie velden gelegen tussen de Van Lennepweg, Vondellaan en
Nicolaas Beetsstraat.
Het is de bedoeling dat daar 80 woningen gebouwd gaan worden.

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Haarlem, juni 1990
Verpleeghuis „Boerhaave"

Kerkstraat 22, tel. 18855.

IISIOHBM

Inspraak bebouwing sportvelden
Vondellaan en Van Lennepweg

Ted en Hen

Lederen meubelen (uit eigen atelier)
Interieurdecoraties, schilderijen
Betaalbare kado-artikclcn
Sfeervolle verlichting - antiek- en
lederwas
Tevens inkoop

1990

Kort-HBO
Omdat een volledige opleiding van 4 jaar
niet altijd in de specifieke opleidmgsmogelijkheden van bedrijven voorziet, organiseert de HEAO van de Hogeschool
Holland per 1 augustus 1990 de volgende
korte, functiegerichte gecertificeerde
cursussen van maximaal 2 jaar die zowel
het bedrijf als de werknemer perspectief
bieden:
• Financieel Economisch Beheerder;
• Human Resources Management
Functionaris;
• Juridisch Stafmedewerker.
Alle cursussen zijn op HEAO-niveau.
De behaalde certificaten bieden de mogelijkheid van een deeldiploma en een volledig HEAO-diploma na voortgezette studie.

O voltijd/deeltijd HEAO'
O kort-HBO
Naam
Adres
Postcode
Plaats
*) Doorhalen wat niet van toepassing is
WM 9018

TE 9018

III

hogeschool holland

Gespecialiseerd in veelzijdigheid
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In de ban vanNiemandsland
en de Tele-tijd-Masjien'
ZANDVpORT - Rekreade
verzorgt vier weken lang leuke
vakantieprogramma's en spannende avonturen voor Zandvportse kinderen en gasten. Er
zijn twee thema's: 'Op zoek
naar Niemandsland' en 'Professpr Harrewar en de tele-tijdrnajien'.

het centrum gaan 'Op zoek naar Niemandsland'.
Zij starten daarmee zondag om
kwart over zeven, met volksdansen
en poppenkast op het Jan Snijerplein.

Maandag tussen tien en twaalf uur
worden er binnen spelletjes gedaan
en wordt er geknutseld. Tussen drie
' Vanaf zondag kunnen de Zand- en vijf uur vindt buiten het Chinavoortse kinderen tussen de vier en spel plaats.
twaalf jaar zich weer volop uitleven
in 't Stekkie vlakbij het winkelcenDinsdag tussen tien en twaalf uur
trum en in het Jeugdhuis achter de gaan de kinderen 'naar Amerika'.
hervormde kerk. De kinderen uit Fantaserend op dit land wordt er
geknutseld en worden er spelen gedaan. Tussen drie en vijf uur is er
een speurtocht buiten en 's avonds
om half acht start vanaf het Jan Snijerplein een vossenjacht gedaan.

Koekje van eigen
deeg bibliotheek

ZANDVOORT - De bibliotheek
geeft de Zandvoorters een koekje
van eigen deeg tussen 2 juli en 4
augustus. Dan is daar namelijk een
tentoonstelling over koken.
De expositie is speciaal bestemd
voor mensen die de aardappelen
met spruitjes zat zijn en wat meer
willen 'maken van~ hun dagelijkse
maaltijd-. ~ '
Een kijkje in de keuken van de
recepten van de bieb: Vooraf een
roompaté 'Fortifant', daarna een notensoep 'Cavalière du chateau', als
hoofdgerecht varkenslappen a l'orange en tot slot chocolademousse a
la Heer Bommel als toetje. Behalve
deze recepten zijn er vele kookboeken te bewonderen, die de

Keukenbrand
J ZANDVOORT - Een brand verwoestte donderdagmorgen om negen uur de keuken van een woning
aan de Bilderdijkstraat. Een van de
buurtbewoners schakelde de brandweer in, daar de bewoners afwezig
waren. Ondanks dat de spuitgasten
snel ter plaatse waren, konden zij
niet voorkomen dat de keuken door
de brand zwaar beschadigd werd. De
oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting in de wasmachine.

Woensdag om tien uur begint het
Ganzeborden en om drie uur wordt
er binnen het 'Toneel van de koning'
opgevoerd.
Donderdag tussen tien uur wordt
er geknutseld rond het thema 'Kenigh vertelt'. Om drie uur worden er
zowel binnen als buiten Gnoomspelletjes gedaan en om kwart over
zeven is er weer volksdansen en poppenkast op het Jan Snijerplein.

Inspraak op
bouwplannen
sportvelden
ZANDVOORT - Vandaag begint de inspraak over de bebouwing van de sportvelden
aan de Vondellaan en de Van
Lennepweg. Het voorontwerp
van het bestemmingsplan ligt
vanaf vandaag ter inzage in het
raadhuis en op 25 juli wordt er
een inspraakbijeenkomst georganiseerd.

er in de duinen het holbewonersspel
opgevoerd.
Dinsdag tussen tien en twaalf
wordt er binnen een Middeleeuwenspel opgevoerd en om drie uur
wordt er buiten een spel gedaan dat
in het teken van de middeleeuwen
staat, 's Avonds om half acht wordt
er samen met de kinderen uit het
centrum een vossenjacht gedaan. Er
wordt gestart vanaf het Jan Snijerplein. De kinderen van Noord worden om zeven uur opgehaald.
Woensdag tussen tien en twaalf
wordt er futuristisch geknutseld en
's middags tussen drie en vijf wordt
er een spel gedaan wat gebaseerd is
op de toekomst.

Het wijkonderhoud in Oud-Noord bevalt Monica Gootjes erg goed.

Donderdag worden er om tien uur
sprookjes uitgespeeld. Om drie uur
is wordt het sprookjes-ganzebordspel gedaan, 's Avonds om half zeven
ZANDVOORT - Als enige vrouw tussen zesis er weer volksdansen en poppen- tien mannen. De eerste vrouw in de gemeentekast bij het winkelcentrum in lijke groenvoorziening van Zandvoort, Monica
Noord.
Gootjes, heeft er kennelijk geen moeite mee.

Zandvoort heeft eerste vrouwelijke hovenier

Het slotfeest van de kinderen uit
Noord staat vrijdag in het teken van
het Wilde Westen. Het feest begint
om tien uur en duurt tot twee uur.
De deelnemers moeten brood meenemen. Alle activiteiten van de kinVrijdag 13 juli wordt de week afge- deren uit Noord vinden plaats in en
sloten met het 'Gnoomlief feest'. Het om 't Stekkie bij het winkelcentrum.
begint om tien uur en eindigt om
twee uur. Kinderen moeten brood
meenemen. Alle de hierboven genoemde activiteiten vinden plaats in
en om het Jeugdhuis achter de hervormde kerk.

"De eerste grapjes zijn al lang gevallen, dus de nieuMonica is net geslaagd voor het tweede jaar van de
opleiding Vakbekwaam Hovenier te Alkmaar, die m wigheid is er inmiddels wel af. Het bevalt me hier
totaal drie jaar duurt. Zij werkt zelfstandig in het wij- ontzettend goed, ik werk met heel veel plezier?"

Verpleging in bejaardenhuis

Weligenberg zijn er drie manieren
waarop de Zandvoortse bejaardenhuizen de verpleegtaak kunnen
gaan vervullen. "Het daadwerkelijk
omzetten van verzorgingsbedden in
verpleegbedden, waardoor er voor
zo'n afdeling extra personeel wordt
aangetrokken. Ook is het mogelijk,
maar m verband met de kosten niet
waarschijnlijk, dat er een dependance van De Weligenberg wordt gebouwd. Reëel is ook de variant dat
Om het beleid van de Zieken- wij het personeel in de beide bejaarZANDVOORT - Vannu gaat donfondsraad voor Zandvoort te concre- denhuizen gaan opleiden en begelei- derdag 12 juli naar Schagen. Om netiseren is geruime tijd geleden een den."
gen uur vertrekt de bus vanaf het
projectwerkgroep opgericht, beGemeenschapshuis. In de Westfriestaande uit vertegenwoordigers van
se plaats wordt eerst een optocht
beide bejaardenhuizen, de provin- Personeel
dan het schapen scheDirectrice mevrouw Van Dril van bewonderd,
cie, ziekenfonds Spaarneland en
bekeken en het optreden van een
verpleegtehuis De Weligenberg. De het Huis in 't Kostverloren ziet in ren
kinderdansgroep bijgewoond.
beide Zandvoortse bejaardenhuizen het aantrekken van extra personeel
hebben onlangs gezamenlijk een voor de verpleegtaak de beste oplosDaarna gaan de vrouwen naar Bersoort nota gemaakt waarin staat hoe sing. "Zowel het Huis in de Duinen gen aan Zee, om maar liefst vijfeneen en ander in praktijk kan worden en het Huis in 't Kostverloren vin- zestig
aquaria te bekijken en een
den het de meest praktische aanpak schelpenverzameling
gebracht.
bestaande uit
Deze week komt de werkgroep op- als wij eigen verpleegbedden krijgen zevenduizend
nieuw bijeen. "Dan wordt ook de in- en met extra personeel en soort ver- De kosten zijn bodemschoonheden.
vijfentwintig gulden
breng van de andere leden van de pleegafdeling kunnen oprichten. all-in. Donderdag 19 juli blijven de
werkgroep besproken. En de ver- Maar dat is de praktische uitvoe- vrouwen dichter bij huis. Ze maken
wachting is dat er over twee of drie ring, die we met de andere leden van 's avonds om zeven uur een wandemaanden een project voorstel ge- de werkgroep nader bekijken als de Ling in de richting van Kraantje Lek
reed is. Dat moet dan daarna door de Ziekenfondsraad de gelden beschik- in Bloemendaal.
Ziekenfondsraad worden goedge- baar stelt om het project uit te voeWie mee wil moet zich verzamelen
keurd, die tenslotte het benodigde ren. Het zou best kunnen dat het bij de spoorbomen aan de Sophiageld beschikbaar stelt", aldus Linda moeilijk is om voldoende nieuwe weg. Woensdag 25 juli spelen de daSanders, woordvoerder van de pro- personeel aan te trekken; vooral in mes midget golf op de Gran Place
vincie. "Hoe dit nieuwe beleid m het westen van Nederland is dat van Gran Dorado. Om twee uur. EnZandvoort wordt geconcretiseerd is vaak een probleem."
Volgens haar zal er bij het in prak- treeprijs 3,50 gulden.
nu nog niet precies te zeggen. Om
hoeveel verpleegplaatsen het m to- tijk brengen van dit beleid ook een
taal zal gaan is ook nog niet duide- belangrijk rol voor de eerste lijnslijk, maar voor Zandvoort moet dan hulp, zoals huisartsen en kruisvereaan enkele tientallen gedacht wor- niging, zijn weggelegd. Deze zijn al
bij de voorbereidende gesprekken
den", aldus Sanders.
ZANDVOORT - 'Hé lees je mee',
Volgens directeur Buik van De betrokken.
zo heet de show van Hans Versnel.
Zondag 22 juli komt hij de kinderen
met een leeftijd tussen de drie en
;waalf jaar vermaken.
Ook de ouders kunnen meegeme
ten in de 'ouderhoek', waar ze een
drankje kunnen nuttigen. De voorstellingen vinden plaats m de Zandvoorthal, op zondag 22 juli om tien
uur en om kwart over elf. Beide
shows duren elk vijfenveertig mmüten.
Na de voorstellingen krijgen de
tinderen vanuit de terreinauto een
;as met een verrassing aangeboden.
Kaarten kosten vijf gulden en zijn
aan de zaal verkrijgbaar.
Vervolg van voorpagina
Het benodigde geld wordt overgeheveld van het ziekenfonds ( die via
de AWBZ de verpleegtehuizen financieren) naar de Wet op de Bejaardenoorden (waar de bejaardenhuizen onder vallen). Het geld dat voor
het nieuwe beleid wordt ingezet, is
globaal het bedrag dat nu niet getaruikt wordt omdat verpleegbedden
soms onbezet zijn.

'Tele-tijd-Masjien'
Kinderen uit Zandvoort Noord
worden meegevoerd met 'Professor
Harrewar en de tele-tijd-masjien'.
Ook zij beginnen zondag met
volksdansen en poppenkast. Om
half zeven bij het winkelcentrum in
Noord.
Maandag om tien uur gaan zij de
teletijdmasjien maken. Dat duurt
tot twaalf uur. Van drie tot vijf wordt

lening«mdnm»: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel.(02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Het belbus-vervoer is wegens gebreken aan de bus voorlopig
stil gezet. Zodra het duidelijk is wanneer deze vervoersdienst wordt hersteld, wordt hiervan melding gemaakt.

konderhoud en neemt éeéen van de zeven wijken van
Zandvoort, Oud-Noord, voor haar rekening. "Het is een
bijzonder positief ingestelde vrouw", zegt Rob Boekeiman, hoofd afdeling Plantsoenen, desgevraagd. "Meet
een hele positieve uitstraling naar de rest van het team".

Deze 27-jarige Egmondse is éeéen van de zeventien medewerkers van de afdeling Plantsoenen
Haar collega's lijken haar op handen te dragen, zij zijn
in Zandvoort, verder allemaal mannen dus. 'dolblij' met haar. En Monica ook met hen? Die overMaar zij werkt met veel plezier in dit team, dat macht aan mannen stoort haar in het geheel met, laat zij
zij in mei 1989 kwam versterken.
weten.

j Weekenddiensten
Weekend: 16/17 juni 1990

Toto Bram Slijnen

Een stralende bruid, directeur Bodelier, ambtenaar Methorst en bruidegom

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
Marcel tijdens de huwelijksvoltrekking en de uitreiking van het diploma
14444.
Foto Bram Stijnen
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongêvalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (DierenbeZANDVOORT. - De huwe- is, bedacht hij een plan om om aan
scherming): 023-246899.
lijksvoltrekking van de beide de beide wensen van het paar tegeHUISARTSEN: De volgende huisZandvoorters Marcel van den moet te komen.
artsen .hebben een gezamenlijke
Hij nodigde directeur Bodelier
Boom
en Carolien Terol kreeg van
waarnemingsregeling,' inlichtingen
de Amsterdamse avondschool
afgelopen
donderdag
een
ondaarover via het telefoonnummer
uit, om als onbezoldigd ambtenaar
verwachte wending. Onder het te komen assisteren. Het diploma
van de eigen huisarts: J. Anderson,
wakend oog van de ambtenaar hogere bedrijfskunde diende echter
12058; B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg, 13355; G. Mol, 15600; P. Alg. Maatschappelijk Werk Zand- van de burgelijke stand, Jaap wel meegebracht te worden.
Baardekoper, 16737; H. Scipio-Blëu- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg Methorst, kreeg het kersverse Zo kon het gebeuren dat de geslaagme, 19507; P. Weenink, 12499. Inlich- 023-320899 of 320464. Spreekuur op bruidspaar na het onderteke- de bruidegom na het in ontvangst
tingen omtrent de diensten van dok- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- nen van de huwelijksakte uit nemen van het boterbriefje tevens
ter Flieringa worden verstrekt via dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- handen van de directeur voor zijn felbegeerde bul in ontvangst
nummer 12181.
der volgens afspraak. Deze hulpvermocht nemen, zodat deze plechtigHogere school voor be- heid
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- lening, beschikbaar voor iedere in- de
alsnog uitmondde in een dubdrijfskunde
uit
Amsterdam
arts bellen.
woner van Zandvoort, is gratis.
bel feest.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. een diploma uitgereikt.
Neutel, tel. 13073.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
De 29-jarige Marcel Van der Boom
Wijkverpleging: Voor informatie uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
en zijn 31-jarige bruid Carolien Teover de dienstdoende wijkverpleeg- Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. rol keken afgelopen vrijdag vreemd
kundige: 023-313233.
Davidsstraat. Eerste woensdag van op toen zij in plaats van een ambteVerloskundige: Mevrouw Tine de maand van 17.30 tot 18.30 uur. naar van de burgelijke stand door
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- Huurdersspreekuur ZVH: Wegens twee heren in blauwe toga in het
voort, tel. 02507-14437, bgg: 023-vakantie tot half augustus Heen tele- Zandvoortse raadhuis verwelkomd
341734.
fonisch bereikbaar onder nummer werden.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 15064 of 18095. Postbus 287, 2040 AG
De bruidegom had op deze dag de
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Zandvoort.
mogelijkheid te kiezen voor een di15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. plpma-uitreiking of een trouwpartij.
Dierenbescherming: Vereniging v.h. Woningbouwvereniging EMM: Hij koos voor het laatste. Deze 'vrije'
welzijn der dieren (02507) 14561, Klachtentelefoonnummer
techni- keuze moet Methorst aan het denVermissingsdienst 023-383361, Asiel sche dienst: 17577. Bestuurlijk ken hebben gezet. Inventief als hij
Zandvoort (tevens pension) 02507- spreekuur: iedere eerste dinsdag
13888, Asiel Haarlem 023-244443.
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Taxi: tel. 12600.

Huwelijk met diploma

De sportvelden van Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan en de
Van Lennepweg vormen de laatste
bouwlokatie van enige omvang in
Zandvoort. Om ruimte te maken
voor woningbouw zullen de sport
velden naar het binnencircuit verplaatst worden. Op 29 mei van dit
jaar besloot de gemeenteraad tot de
voorbereiding van een bestemmingsplan zodat de Zandvoortse
woningbouwplannen gerealiseerd
kunnen worden. Daarnaast is het de
bedoeling om een bouwvergunning
te verlenen voor de eerste fase van
het bouwplan voor de drie velden
gelegen tussen en Van Lennepweg,
Vondellaan en Nicolaas Beetslaan
Deze eerste fase betreft de bouw van
tachtig woningen; in totaal is voor
de drie velden een bouw gepland van
155 woningen.
Vanaf vandaag ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan en
het bouwplan voor de eerste fase
gedurende dertig dagen, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30
uur, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling m het raadhuis. In die periode kan schriftelijk
gereageerd worden: College van burgemeester en wethouders, postbus
2, 2040 AA Zandvoort. Van de binnengekomen reacties wordt een verslag gemaakt. Bovendien is er op
woensdag 25 juli om 20 uur in de
Trompzaal van Gran Dorado een mformatie/mspraakavond, waar ook
mondeling op de plannen kan worden gereageerd.

Vannu naar Schagen

Kindershow van
Hans Versnel

Peuters met huifkar 'op vakantie'

Kerkdiensten
Hoekend: 7 en 8 juli 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Selms,
vlootpredikant uit Haarlem, gemeenschappelijke
Herv./Ger.
dier/st.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: gemeenschappelijk Herv./Ger. dienst in Hervormde
Kerk
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap

Fietsers raken met
elkaar in de knoop

Reddingsoefening
met helicopter

ZANDVOORT - Een 52-jarige
Hoofddorpse fietser viel vrijdag
rond half een met zijn fiets op het;
ietspad naar Noordwijk. De man
reed met een groep in de richting •
van Zandvoort, toen hij door onbe- '
tende oorzaak het voorwiel van een
mede-fietser raakte. Hierbij kwamen zij beide ten val. Ook een derde
ietser viel, doordat hij zijn voorgan;ers niet meer kon ontwijken. De
Hoofddorper liep een schouderfrac,uur en een scheur in de schedel op.
ïij is met de ziekenwagen naar het
Elisabeth Gasthuis in Haarlem vervoerd. De twee andere fietsers liepen
slechts lichte verwondingen op.

ring, H.J. Kaandorp
Zondag 10.30 uur: H.J. Kaandorp
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
bijbelgespreksgroepen

ZANDVOORT - Morgenochtend
om half negen gaat de Zandvoortse
afdeling van de KNZHRM op zee
oefenen met een helicopter van de
marine.
Om die tijd vertrekken de redders
met hun boot uit de loods, om een
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, P. half uur later te water te gaan. Om
Lodder
tien uur begint de feitelijke oefening, waarbij mensen door de heliCrèche en kindernevendienst
copter uit de boot gehaald worden
NPB:
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, Os- en op het strand worden afgezet. Het
Geen diensten tot en met 5 augustus. car Lohuis
reddingsspektakel zal zich op ongeKoomskatholieke Kerk:
Jehova's Getuigen: Gern. Elswoud, veer een kilometer uit de kust ter
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie- Smedestraat 37 te Haarlem.
hoogte van de Rotonde afspelen.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
Zandvoorts
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Pietster op fietser

Gekneusd bekken
na ongeval

ZANDVOORT - Een 76-jango
landvoortse reed met haar fiets tc;en een vooroprijdende fietser op en
- Een Haarlemmer ZANDVOORT - Voor de peuters van de crèche van de het laatste jaar voordat zijn naar de echte school gaan. Aan twam
Burgerlijke stand [ liepZANDVOORT
ten val. Het ongeluk gebeurde
deze
welverdiende
beloning
werd
van
harte
meegewerkt
een gekneusd bekken op bij een Beatrixschool aan de J.P. Thijsseweg in Zandvoort werd
•orige week woensdag om half
ongeval op het Ir. G. Priedhoffplein. vorige week vrijdag wel bijzonder afscheid van hun door manegehouder Ben Reuckert.
Na de spannende rit begonnen de kinderen aan hun grote waalf op het Ten Kateplantsoen. Zii
Ondertrouwd:
Het ongeluk gebeurde vorige week 'schoolperiode' georganiseerd.
verd met een hersenschudding en
De Oude, Willem Dirk en De Winter, woensdag om half vier.
Op initiatie van peuterleidster Lieske Minkman werden de vakantie.
een hoofdwond per ambulance veiTheadora Wilhelmina.
kinderen op een avontuurlijke rit met een huifkar verrast.
oerd naar het Spaarneziekenhuis.
Foto Bram Stijnen
Marcus, Ronald Johan en De la
Doordat het zicht van een 25-jarige Volgens haar hadden de kinderen erg hun best gedaan in
n Haarlem.
Court, Jacqueline Peggy.
Amsterdamse automobiliste werd
Gehuwd:
belemmerd, zag zij de 38-jarige man
Van der Boom, Jean Robert Marcel over het hoofd. Deze werd afgesneen Terol, Anna Caroline.
den en reed tegen een geparkeerde
Geboren:
auto op.
Daphne, dochter van Bol en Spieaard, Aafke.
Christiaan Antonius, zoon van DëolZANDVOORT - Een Zandvoorter
ger, Helmut en De Beus, Caroline
kon zijn, op 4 juni in zijn woonJosephina.
ZANDVOORT Kaarten voor het op- plaats, gestolen auto ophalen in AmOverleden:
treden van Golden Earing, dat op 22 sterdam. De auto werd vrijdag door
Ballot geb. Schim van der Loeff, juli in de grote sporthal van het de Amsterdamse politie gevonden.
Anna Margaretha Cornelia, oud 80 Gran Dorado-complex plaatsvindt
jaar.
kosten 22,50 gulden.
Van der Plas, Arie, oud 81 jaar.
ZANDVOORT - Op de GertenFlatje, Klaas, oud 80 jaar.
In de zomertips van vorige week bachmavo zijn Niels Paardekooper
De Windt geb. Meijer, Grietje Catha- stond abusievelijk vermeld dat deze en Ron Swart alsnog geslaagd. Voor
rina, oud 90 jaar.
10 gulden zou kosten.
het diploma secretaresse bij het AmVan der Leden, Jan Jacobus, oud 81
De kaarten zijn verkrijgbaar bij de sterdamse Instituut
Schoevers
jaar.
VVV-kantoren in Haarlem en Zand- slaagde E.M. Stuurman.bibliotheek
Galamo, Ernst Marino, oud 51 jaar. voort.
ook uitleend.

Toegangskaarten
Golden Earring

Zandvoorter heeft
gestolen auto terug

Geslaagd

Dommel

DONDERDAG 5 JULI 1990

is nu ook een giromaat
bij ü in de buurt.

Plotseling contant geld nodig? Ineens geen geld
meer op zak? Gelukkigdat er een giromaat in de buurt is.
Het maakt niet uit, al is het midden in de nacht of in het
weekend.
Een gratis service van de Postbank, voor alle girorekeninghouders die een giromaatpas hebben. In deze
advertentie leest u waar een giromaat bij ü in de buurt staat.

waarmee u geld kunt opnemen uit geldautomaten en
rechtstreeks kunt betalen bij betaalautomaten.
Tevens krijgt u de beschikking over girobetaalkaarten, waarmee u in praktisch alle winkels in Nederland kunt
betalen en op postkantoren contant geld kunt opnemen.
Vaak ook op koopavonden en op zaterdagmorgen.
Bovendien kunt u er in ruim 40 'buitenlanden'
geld mee opnemen. Dit alles zonder bijkomende kosten.
Op het postkantoor kunt u een girorekening
openen. Neemt u dan wel een geldig legitimatiebewijs
- paspoort ofrijbewijs- mee.
En mocht u over dit alles nog vragen hebben, dan
kunt u altijd bellen met 06-0400, het informatienummer
van de Postbank Ook gratis natuurlijk

oor v/ie de givoraaat nog- niet kent.
De giromaat is een gelduitgifte-automaat van de
Postbank, meestal te vinden in de buitenmuur van een postkantoor. De giromaat verstrekt contant geld, dat door de
computer direct van uw girorekening wordt afgeschreven.
Gratis.

Hier vindt u een giromaat bij u in de buurt

Typisch voor de Postbank is dat ook het opnemen
van geld uit de giromaat geheel gratis is. Net als de meeste
andere Postbank-diensten.
Er worden ook geen extra administratie- of verwerkingskosten berekend, of u nu overdag of 's nachts,
door de week of in het weekend geld opneemt.

Zandvoort
L. Davidsstraat 18

Hoe werkt het?
Heel eenvoudig, snel en veilig. U steekt uw giromaatpas in de giromaat. Daarna toetst u uw PIN-code in.
Dat is een geheim nummer, dat alleen ü kent, waardoor
fraude door anderen vrijwel geheel is uitgesloten.
Daarna toetst u het bedrag in dat u wilt ontvangen:
maximaal f500,- per dag per pas. Enkele seconden later
komt het gevraagde bedrag uit de giromaat en verschijnt
het bonnetje voor uw administratie.

Die staan nu al bij de meeste grote tankstations en bij sommige Albert Heijn winkels.
En er komen steeds meer betaalautomaten bij,
waardoor u straks zonder contant geld of girobetaalkaarten
ook bij allerlei andere winkels kunt betalen.
Vraag dus ook een giromaatpas aan. Op het postkantoor kunt u de folder 'Betaalautomaat en Geldautomaat' halen. Daarin vindt u een aanvraagformulier, waarmee u een pas met PIN-code kunt aanvragen.

U heeft nog geen giromaatpas voor elektronisch gebruik?
Zoals u ziet is de giromaatpas niet alleen goed
beveiligd, maar ook erg makkelijk Mits de giromaatpas
geschikt is gemaakt voor elektronisch gebruik, kunt u er
bijvoorbeeld ook mee betalen in betaalautomaten.

U heeft nog geen girorekening?
Voor betalen en geld opnemen biedt de Postbank
een aantal produkten die stuk voor stuk makkelijk in het
gebruik zijn en bovendien nog gratis ook Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, kunt u een giromaatpas krijgen

Om even op adem te komen
zijn wij op

VAKANTIE
van 8 tot en met 22 juli
VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
PAKVELDSTRAAT 19

GARAGEDEUREN
Informeer eens bij ons naar de talloze uitvoeringen van HÖRMANN. En de prijs?
Die valt u mee!

Vanaf M WW

inkl.B.T.W.

(Model: Berry-deur in de standaardmaat 237.5 x 212.5 cm)

VAN DER>
GLAS EN ISOLATIE

TEL 02550 - 30624

C O R N W A L L S T R A A T 6 - IJMUIDEN

De giromaat.
Gratis dagen nacht geld opnemen.

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178

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

POSTBANK
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-123Z7

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.

Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

geeft u meer!
Unieke vaartocht op de Vecht
Voor onze vestiging in ZANDVOORT hebben wij plaats voor een vaste vlotte zelfstandige

VERKOOPSTER
± 18 tot 30 jaar
voor ± 32 uur per week
Geïnteresseerd in een leuke baan bel dan
voor meer informatie 023-241580 of na 16
uur 320627.

HONDENKAPSALON

Maar een catalogus,
maken f u/f f e die ook?

Werktekenen
Sc.inncn, zowel zwart/wit j/j tull colour
(Kleuren) lithograhe en tïlmmont.igc
Reprowerkza.unheden

U kent de Perscombinatie als uitgcetster van o.a. de Volkskr.mt, Het Parool en Trouw. Maar wat betekent Pcrscombinatie Produkties? Dat is een uiterst modern s»rafisch bedrijf dat
dagbladen en een groot aantal week- en maandbladen produeeert. Maar Perscombinatie Produkties kan ook uw periodieken, catalogi, brochures, mailings, jaarverslagen, personeelskranr.cn ot nieuwsbulletins verzorgen. Van kopij tot en met
drukwerk. Ot als u wilt, alleen een deel van bet produktieproces: de pre-press fase bijvoorbeeld. Beoordeelt u zelf waarmee
\ve u van dienst k u n n e n zijn:

Postale verwerking, adress>enbcheer en rr.imporr
Service, jdvies en systeembeheer

• Zetten J.m. v. kopij, tloppv c/ist ot telefoon. Ons s>vi>teem is
7 c/.ïtTt'« per week. 24 uur per djg bereikbj.ir
• Vcrlnnii v.ui rcd.icticsvstcmcn en begeleidingscontrolc
B Ljv-out/ontwcrp. rc'srv/ins?
B Uitilr.uien \\in vi.i D.T.I}. opgem.i.iktc p,igï;i,i'i zowel
op p.ipier ,i/i op tilm

Drukwerk

Koitom, we staan voor u klaar met de meest geavanceerde
grafische technieken. Bovendien: tegen concurrerende prijzen.

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Is uw hond al getrimd?
voordat de echte zomer begint!
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

Wilt u een folder aanvragen?
Bel dan: 020-562.25.22 of 562.22.71.

• mmmm ^^M ^^M ^^HB •••• ^BBHB BBBMI BBBBBI BHBBB BBBBBf •••••

ODUKT/ES

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, Fox. 020-562.27.1 3

ZANDVOORTSE VERENIGING
VAN HUURDERS
zoekt

Actieve mensen
voor het Bestuur
Inl.: tel. 15064-18095
of postbus 287
2040 AG Zandvoort

Iedere zaterdag tot en met 29 september kunt u, bij Rederij Naco vanaf
de Ruyterkade direct achter het Centraal Station in Amsterdam, een
dagtocht op de Vecht maken.
Om 11.00 uur vertrekt het Salonschip Dr. Ir. F. Q. den Hollander
richting Weesp, waar men op de Vecht komt.
De tocht gaat langs Nigtevecht, Nederhorst den Berg, Vreeland tot
Loenen.
Van Loenen keren we terug naar Vreeland om af te meren bij een
unieke boerderij „De Wilg". Op deze boerderij, die per auto bijna
onbereikbaar is, maakt de boerin dagelijks kaas in vele soorten en
maten.
Zelf vertelt ze over de bereiding en de overige werkzaamheden op de
boerderij. Na een uur wordt de Vecht weer afgevaren terug naar
Weesp, om via het Amsterdam-Rijnkanaal en de altijd levendige
havens rond 17.00 uur weer af te meren aan de Ruyterkade.
De tocht kost ƒ 37,50 p.p. en kinderen van 4 t/m 12 jaar ƒ 22,50, voor de
lezers van onze krant is er een korting van ƒ 7,50 p.p. tegen inlevering
van onderstaande bon.
Aan boord is een restauratie aanwezig (niet in de prijs inbegrepen).
Reserveren kan bij de Rederij Naco tel.nr. 020 - 262466, wel vermelden
dat u van de bon gebruik maakt en de bon op de zaterdag van vertrek
meenemen.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon bij Rederij Naco BV, de Ruyterkade
steiger 7 in Amsterdam ontvangen lezers van onze krant ƒ 7,50
korting p.p.
Volwassenen betalen ƒ30,-, kinderen van 4 t/m 12 jaar ƒ 15,-.
Naam:
Adres:
Plaats:

Postcode:
aantal volwassenen
aantal kinderen
Deze bon is geldig t/m 29 september 1990.

geeff u meer.'
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Monsterzege van TZBarin tegen Rooswijk
ZANDVOORT. - Afgelopen
rijdag 29 juni trad de Zandoortse softbalploeg TZB/Cafe
Karin aan tegen Rooswijk. De
ütslag van dit duel sprak
ooekdelen. Met een eindstand
an 15-0 kan gesproken worjen van een monsterzege voor
Ie Zandvoortse ploeg.
)e opening beloofde al veel goeds
•oor de Zandvoorters. Rooswijk, die
.Is eerste aan slag kwam kon in de
crste slagbeurt geen punten scoren.
Oe eerste drie slagmannen gingen
.ut' door een vangbal van Han van
;oest en Hans Mulder. De daarop
olgende 3-slag was voldoende voor
=en wissel.
rZB behaalde l punt. Hans Paap
verd door Luuk Butiling binnen gelagen. In de tweede inning werd er
loor Rooswijk wederom geen punt
gescoord. TZB daarentegen maakte
log wel een punt door een drie•jonkslag van Hans Mulder. Een
nisrekening van Edgar Koper leidie tot een 3-slag omdat hij op 4-wijd
,tond te wachten, waardoor deze

speler dan ook prompt naar de dugout verwezen werd 2-0. Een moeizame start derhalve. De derde inning
leverde drie punten voor de Zandvoorters op. Ook nu weer konden de
mannen van Rooswijk de spelers
van Zandvoort geenzins imponeren.
De vangbal in volle ren door Joot de
Jong maakte aan de illusies van de
gastspelers tijdens deze slagbeurt al
snel een eind. De op de honken
staande Richard Lemstra, Paap en
Buhling konden daarentegen door
een slyding van Harm Buyen wel de
thuisplaat bereiken: 5-0.

Buys verdiend alle lof voor het behaalde resultaat. Dankzij deze riante voorsprong hoefde de 'joker' derhalve door TZB niet ingezet te worden. Toch kwam TZB-speler Bob
Schmidt in de laatste fase van de
wedstrijd nog even van de reservebank af. Veel resultaat leverde dit
echter niet meer op. TZB speelde
zijn op voorhand gewonnen wedstrijd gewoon uit.

Vierde inning: Rooswijk kreeg wederom drie man aan slag en alle drie
gingen zij weer uit. TZB bleek de
smaak nu pas goed te pakken te hebben. In de gelijkmakende slagbeurt
wisten maar liefst 7 man binnen te
komen 12-0. De vijfde inning leverde
ook nu weer geen problemen op
voor TZB. Dankzij de home-run van
Luuk Buhling konden tevens Joot
de Jong en Richard Lemstra binnen
komen. Eindstand 15-0.

SPORT

De goed werpende pitcher Tjeert

Amerikaanse motorhelden
te gast op het circuit

HOOFDDORP - Eelco Stoelinga
heeft in de sterkste klasse (C2) de
finale gewonnen van het open
toernooi van Tennisvereniging In
den Boogaerd. Hij versloeg Diederick van Dijk die tweede werd. De
heren-dubbel kende in de finale
een jammerlijk einde, daar Marko
Griekspoor zich in de tweede set
blesseerde. Hij moest samen met
Norbert van Alphen de overwinning gunnen aan E. Leuven en E.J.
van Rijsewijk. In het gemengd
dubbel was de overwinning voor
Annemiek en Bart Swankhyuizen.
Zij wonnen van A.P. de Keulenaar
en I.M. Suiker. De finales zouden
aanvankelijk zaterdag gespeeld
worden, maar vanwege de regen
werden ze een dag uitgesteld.
Toen het zondag wederom regende week de tennisvereniging uit
naar de Dik Trom Hal.

HOOFDDORP - De Badhoevedorper Ton Zwirs heeft donderdagavond de tachtig kilometer lange
Ronde van Hoofddorp gewonnen.
Haas/Streur was eveneens van de parHij kwam als eerste over de streep
tij. De drie coureurs werden door een
tijdens een massale eindsprint. F.
van de medewerkers van dit blad 'beBerrens uit Nieuwegein kwam net
trapt' tijdens de lunchpauze. Zij waren
iets te kort en eindigde op de tweebereid voor de fotograaf te poseren.
de plaats. B. Kroon uit Anna Pau"Een fantastisch circuit", zo bestemlowna moest genoegen nemen met
pelden de drie motorduivels na afloop
de derde plaats bij de amateurs.
de Zandvoortse race-baan.
Bij de liefhebbers/veteranen die
enkele uren eerder hun Ronde van
Op' de foto van links naar rechts:
Hoofddorp reden ging de overwinStreutr, Schwantz, McKenzie en cirning naar J. Jordens uit Bevercuit-direkteur Hans Ernst.
• wijk.
:

ZANDVOORT - afgelopen
week werd het jeugdteam van
de softbalvereniging van TZB
uitgenodigd om naar sportpark de "Elta' te komen voor
een speciale softbaltraining
onder leiding van niet minder
dan de Amerikaanse topcoach
Diane Schumacher. De Zandvoortse coach ging onmiddelijk op het aanbod in.
Diane Schumacher is sinds 1987
coach van het Nederlands dames
softbalteam. Zij was voor een kort
bezoek in Nederland om de selectie
samen te stellen ter voorbereiding
op het WK-softbal dat van 14 tot 22
juli in Normal in de Amerikaanse
staat Illinois zal worden gehouden.
Schumacher, die tot een van de tien
beste coaches ter wereld kan worden gerekend, had in de periode dat
ze Nederland aandeed een vrije
avond die ze besteedde aan de speelsters van de Haarlemse Terrasvogels en aan het Zandvoortse TZB/Ad
Snel koeriers team.
Na een gedegen warming-up werd
er aandacht besteed aan het langgooien en het fielden een van de belangrijkste elementen van het basesoftbal. Ook met het 'slaghout' liet
de Amerikaanse zien dat er verschillende manieren zijn hoe onder andere een line-drive, een infield-hit of
voluit geslagen moet worden. Hierna mocht de Zandvoortse jeugd het
zelf gaan proberen. Ook de Pitchers
Van TZB, Monique Rijnders en Sylvia Koper kregen in het laatste half
uur van de training op de werpplaat
te staan. Schumacher was na de training zeer te spreken over het enthousiasme en de inzet van de jeugd
van Zandvoort.

Open tennistoernooi

Ronde van Hoofddorp

De Amerikaan Schwantz, kampioen in
e 500 cc klasse die afgelopen zonag tijdens de TT-motor races in Assen werd verreden, was maandag te
ast op het Zandvoortse circuit. Directeur Hans Ernst had hem en zijn landenoot McKenzie uitgenodigd om een
rondrit te maken over het Zandvoortse
ircuit.
In een sportscar 2000 maakten dé bei- •
e motor coureurs kennis met-deze
Zandvoortse baan.. ,.
. • •• ..
Egbert Streutr van het zijspan-duo de

Amerikaanse
coach tevreden
over softbaljeugd

BRAM STIJNEN

• Het jonge
talent Vlada
Stojanovic in
actie.

Duivensport

Foto Berlott

Coorengel en Van Eekeren
winnen Krooncup-toernooi
ZANDVOORT - Het naast het
traditionele
B/C-veteranentoernooi georganiseerde invitatie A-toernooi werd afgelopen vrijdag op tennispark 'De
Glee' een prooi voor het koppel
Gaby Coorengel en Mare van
Eekeren. Zij wonnen in de finale van Stephanie Gomperts en
Ton v.d. Pieterman.

bel de beslissing moest brengen.

In verband met de invallende duisternis werd besloten een zogenaamde Pro-set te spelen (tot 9 games en
bij een eventuele 8-8 stand een tiebreak). Deze 'mixed' werd een werkelijk schitterend gevecht dat de
vele toeschouwers van het begin tot
het einde boeide. Van Eekeren en
Coorengel kwamen voor en leken op
een eenvoudige overwinning af te
Na de singles was de stand 1-1 het- stevenen. Gomperts en van de Piegeen betekende dat de gemengd dub- terman dachten daar echter anders

Roeiwedstrijd op zee
ludiek evenement

ZANDVOORT - Onder grote
belangstelling werd afgelopen
vrijdag aan het Zandvoortse
strand het inmiddels traditioneel geworden roeispectakel
gehouden. Maar liefst 43 ploegen namen aan de happening
deel. Het publiek genoot met
volle teugen.

Zwemmen voor ouderen gezellig
ZANDVOORT - 'Ook ouderen moeten leren zwemuien'. Dat altans is de mening van zweminstructrice Lia
Sol. Zij geeft zwemles aan ouderen. Vorige week woensag mochten drie van de acht cursisten bij de 'Zeeschuilers' in zwembad de 'Duinpan' afzwemmen. Het Adiploma stond op het spel. Gedurende 21 lessen onder
i'iding van Lia Sol hebben de kandidaten zich terdege
voorbereid. In een apart zwemuur dat door de Zeeschuiiiers ten behoeve van de al wat oudere zwemmers werd
«gelast is vanaf februari wekelijks geoefend. Onder het
ug van examinator mevrouw Stans-Hellingman werd
iloor drie van de acht leerlingen afgelopen woensdag-

avond een proeve van bekwaamheid afgelegd. Mevrouw
Voezenel-Hesse, de heer Vermond en mevrouw PaapKruisheer slaagde cum laude.
Het 'zwemmen voor ouderen' is bedoeld voor volwassenen die gezellig onder elkaar alsnog de zwemkunst
meester willen worden. Onder deskundige leiding wordt
iedere woensdagavond door de 'Zeeschuimers' van 18.30
tot 19.30 in zwembad de 'Duinpan' geoefend. Belangstellenden wordt aangeraden gedurende het lesuur eens een
kijkje in de 'Duinpan' te komen nemen. Het zwembad is
te vinden aan de Vondellaan nummer 60.

2ANDVOORT - De negentien
eden van de Zeevis Vereniging
Zandvoort (ZVZ) hebben dt
voorseizoen strijd geleverd om
'e beker en waardebonnen. In
iet begin zag het er naar uit
at Johan van Gasteren niet
neer te kloppen zou zijn.
n de eerste drie wedstrijden eindig- gen. Op woensdag 23 mei was als
e hij steeds bij de eerste drie, zodat afsluiting van dit voorseizoen de
een grote punten voorsprong op- prijsuitreiking.
Na het vertonen van enkele videotouwde.
beelden van enkele eerder opgenoNa enige wedstrijden kwam de men vis wedstrijden kon de Zand;
oncurrentie met name van Henk voorter Cas Al zijn felbegeerde be'luijs, Gas Al, Hans Roest en Rob ker in ontvangst nemen. Johan van
hose. Door de slechte vangsten zat Gasteren werd zoals gezegt tweede,
iet vergaren van veel punten er ech- terwijl Henk Bluijs de derde plaats
niet in. Van Gasteren had zijn wist te bezetten.
•ishengel reeds aan de wilgen gehanNa de zomerstop die tot augustus
'en, hij viste de laatste twee wedduurt gaat ZVZ beginnen aan het
'trijden niet meer mee.
Desondanks wist hij in het eind- tweede deel van het visseizoen. "Ho^lassement toch als tweede te eindi- pelijk zal er dan wat beter gevangen

Foto Berlott

Zeevis Vereniging met
magere vangst tevreden
worden", laat een van de bestuursleden weten.

Laatste bootwedstrijd
De laatste bootwedstrijd (een ander
onderdeel van de Zandvoortse zeevissers) die vanuit Den Oever werd
gehouden, werd een groot succes
voor Gerry Driehuizen en John Philippo. Het koppel wist met 568 cm.,
82 cm. voor te blijven op koppel
nummer twee (Cas Al en Henk
Bluijs).
Derde werden Jan Terol en Torn
Goossens met 83 cm. achter de win-

Vijverhut' mee. Een reden voor de
organisatie om dit evenement in het
vervolg ieder jaar aan het strand te
laten plaatsvinden.
"Winnen is niet belangrijk. De gezelligheid staat voorop", liet speaker
Pieter Joustra bij aanvang van de
wedstrijd weten. Vijf boeien, zo'n
tachtig meter uit de kust, dienden
door evenzovele reddingsvletten, beBegonnen als 'Rondje Vijverhut', mand met vreemd uitgedoste dorpsdat in het verleden eens in de vijf genoten, 'gerond' te worden.
jaar werd gehouden, geniet deze
Het zaklopen en de tijgersluiphappening bij de plaatselijke bevolking grote bekendheid. Het initiatief gang van vorig jaar was voor deze
was destijds van de Zandvoortse gelegenheid vervangen door een
reddingsbrigade. Al van meet af aan lang-lauf en waterdragersrace. "Een
was dit roeispectakel een groot suc- slijtageslag", noemde sommige deelnemers na afloop dit Zandvoorts
ces.
roeispectakel. De lol was er evenwel
Twee jaar geleden, met de komst niet minder om.
van het Gran Dorado bungalowpark
In een record-tempo werden door
dreigde dit volksvermaak bij uitstek
echter van de evenementenlijst ge- de eerste deelnemers de hindernissen genomen. Door het opkomende
schrapt te worden.
zeewater hadden de laatste deelneHet vijverpark waar de familie mers wat problemen met de af- en
Paap vlak na de oorlog een panne- aanvoerroute over het strand. Tot
koekenhuis annex feestzaal exploi- navelhoogte diende de roeiers door
teerde diende in verband met de het kille zeewater te banjeren alvobouw van de bungalows te verdwij- rens de reddingsvletten bereikt kónden worden.
nen zo dacht men.
Dankzij protesten van de ZandAlhoewel er van een redelijk vlakvoortse bevolking werd de vijver ke zee gesproken kon worden, bleek
de branding voor sommige een onechter behouden.
overkomelijke hindernis. RegelmaDe reddingsbrigade nam evenwel tig moest er tot hilariteit van het
geen risico en verplaatste het evene- publiek 'man over boord' gegeven
ment vorig jaar naar het strand. Al- worden. De Zandvoortse en Bloehoewel sommige inwoners de vroe- mendaalse reddingsbrigade bleek
gere lokatie veel gezelliger vonden, evenwel op de kritieke momenten
bleek de nieuwe keuze een schot in op tijd aanwezig om de 'drenkelinde roos. Vorig jaar deden er 40 teams gen' veilig op het droge te brengen.
aan de nieuwe versie van 'Het rondje
Na ruim twee uur pretentieloos
vertier kon de wedstrijdleiding de
balans opmaken. Het bleek dat bij
naars. Door deze uitslag is de tus- de heren de 'Honny Loese club' in
senstand in de bootcompetitie. 1: een tijd van 6.07 minuten de snelste
Hans Koster 21 punten, 2: Gerry tijd hadden weten neer te zette. De
Driehuizen en Ab Elsgeest 32 pun- 'Jorum Stam Dodo's' werden met
ten, 4: Henk Bluijs 34 punten, 5: Fred 6.10 minuten tweede, terwijl de
'Wave Riders' in 6.24 minuten met
Ploegman 40 punten.
Voor de grootste vis werd ge- de derde plaats genoegen moesten
scoord door Torn Goossens en Jan nemen. Bij de dames waren de 'Sky
Terol, zij kregen eder twee punten. Line Girls' met 8.16 minuten de snelHans Roest, Aad van Houten, Ab sten, gevolgd door respectievelijk
Elsgeest, Hans Elsgeest, Leo Gros- 'Kleffer kan die niet' en de 'Stuntese-Nipper, Henk van Lieshout, Cas laars' in 15.56 en 18.06 minuten. De
Al en Henk Bluijs ontvingen allen eerste prijs bij de gemengde teams
een punt. De meeste vissen werden was voor de 'Gloorballen' met 7.36,
gevangen door Gerry Driehuizen en de tweede prijs werd verdiend door
John Philippo. Na de zomerstop be- de 'Gympies' met 7.48 en de laatste
gint deze vereniging weer op 23 sep- prijs in deze categorie ging naar de
tember vanuit Den Helder met de 'Drijvers' met 7.53 minuten. De
zogenaamde Zeeland Trophee. Voor pechprijs was bestemd voor de carhet echter zover is, gaat er eerst een navalsvereniging 'De Schuimkopploeg van 14 vissers een week vissen pen', de leukst geklede damesploeg
op het kanaaleiland Guirnsey, waar bleken de 'Stuntelaars' te zijn, ternaar men hoopt verschillende bui- wijl de slechtste roeiers bij de als
tenlandse club-records zullen wor- kanibalen verklede 'stappers' van
café Bluijs moeten worden gezocht.
den verbeterd.

over en knokten voor wat ze waard
waren. Ze krabbelden echter steeds
verder terug om uiteindelijk met 9-7
te verliezen. Een uitstekende partij
derhalve van Coorengel en van Eekeren, die met deze overwinning de
gigantische 'Kroon Assurantiën
Cub' in hun bezit kregen.
Het invitatie A-toernooi vormde
maar een klein deel van het 'Zandvoort Open'. Maar liefst 330 partijen
in de catagorieen BI, B2, Cl, C2 en
veteranen werden er die dag gespeeld. Een overvol programma dus
dat desondanks bijna helemaal volgens schema werd afgewerkt. Tot zaterdag 13.30 uur waren de weergoden de wedstrijdleiding gunstig gezind, nadien werd het park als het
ware omgetoverd in een tweede
Zandvoorts golfslagbad. Noodgedwongen werd daarom dan ook uitgeweken naar de zondag en toen het
ook op die dag niet droog bleef werden de finales afgewerkt in de Gran
Doradohal (de thuishaven van de
Audio Sonic - Piz Buin Tennisschool
Zandvoort).

Marathonpartij
In de BI categorie stonden in de
finale de IJmuidense broers Scheringa tegenover elkaar. Na een marathonpartij wist de jongste van het
tweetal, Erik, het pleit uiteindelijk
in zijn voordeel te beslechten (4-6, 64, 7-6).
Bij de dames ging de BI overwinning naar Petra Wessels, een meisje
dat na een lang verblijf in Amerika
voor het eerst weer in een Nederlands toernooi speelde. Met succes
overigens. In de finale was zij duidelijk de baas over Henriette Hulsbosch (7-5, 6-2).
Zandvoortse successen waren er
verder in de gemengd dubbel B,
waar Hans Schmidt en Petra Janssen sterker bleken dan het Hillegom
koppel Wessels/de Lijster (7-6, 6-3).
In de heren enkel Cl was het jonge
Zandvoortse talent Vlada Stojanivic
de sterkste. Hij won met 6-3, 6-4 van
de dubbelspecialist Patric Wever.
Nog aangeslagen door het feit dat
Joegoslaviëe op het WK verloren
had haalde de kleine Vlada zijn
gram tegen zijn boomlange opponent.
In de dames C2 categorie tenslotte
was de kersverse TCZ junioren clubkampioen Kim Bos de strekste, zij
won met 6-3, 6-4 van de jonge talentvolle Jaimy Koster. Terwijl de laatste partijen nog op de baan stonden
was de wedstrijdleiding alweer bezig
met de voorbereidingen van het volgende toernooi. De TCZ-clubkampioenschappen, een 14 daagse happening die in de maand augustus zal
worden gehouden.

ZANDVOORT. - Het lossen
van de duiven van de Zandvoortse Postduiven Vereniging
'Pleines' ging in verband met
de slechte weersomstandigheden afgelopen zaterdag niet
door.
Uitgeweken werd daarom naar de
zondag. De oude duiven vlogen vanaf Pont St. Maxence in Frankrijk
een afstand van ruim 375 km. Door
de harde Zuid-westen wind wisten
deze duiven een snelheid van 125
km. per uur te halen.
De uitslagen in deze categorie waren:
R. Driehuizen 1. 6.
P. Bol 2. 7.
Th. Sinnege 3. 8. 10.
H. Terol 4. 9.
A.v. Yzendoorn 5.
Ook de eerste vlucht van de jonge
duiven had door deze wind een gunstig verloop. Er werd gevlogen vanaf
het Brabandse Wuustwezel. De afstand bedroeg 106 km. Gelost om
7.50 uur arriveerde de eerste duif al
om 8.50 uur in Zandvoort. Een gemiddelde snelheid derhalve van 106
km per uur.
Uitslagen in deze categorie:
comb. Koper - Koper 1.
A. v. Yzendoorn 2. 4.
P. Bol 3.5.
P. Peters 6.
H. Heiligers 7.
comb. Knegt - Veenstra 8.
J.P. Heeremans 9.
E. v.d. Meulen 10.

Nieuw-Vennep
verandert
in tennisdorp
NIEUW-VENNEP - Ruim:
twaalfhonderd tennisliefhebbers uit heel Nederland doen
van 4 tot en met 12 augustus
weer mee aan de Open Tenniskampioenschappen Haarlemmermeer.
De zeventien tennisbanen van zowel tennisvereniging 'Nieuw-Vennep' en tennisclub 'De Kikkers' in
Nieuw-Vennep zijn beschikbaar
voor het toernooi. In totaal worden
tijdens de kampioenschappen ruim
duizend partijen gespeeld. Alle spelvormen zijn in het programma opgenomen: enkel-spel, dubbelspel en gemengd dubbelspel.

Voor jongeren is er een complete
reeks jeugdtoernooien. Jeugdclubs
uit heel Nederland zullen ten tijde
van het toernooi in de omgeving van
de tennisparken hun tenten opzetten. De jongeren spelen in een jeugZANDVOORT - Een Zandvoortse dranglij st-toernooi.
vrouw raakte donderdag om kwart
over negen aan haar hoofd gewond,
Voor de spelers boven de achttien
nadat zij op de Boulevard Barnaart jaar is een niveauverdeling gemaakt.
ten val was gekomen en met haar Voor de niveau's D2 en Dl zijn tien
hoofd tegen een 'anti-parkeerpaaltje' banen beschikbaar op het 'Kikkerwas geslagen. Ze is met een hoofd- terrein'. De wat sterke spelers spewond per ambulance overgebracht len op de velden van tennisvereninaar het Spaarneziekenhuis in ging Nieuw-Vennep. Er verschijnt
Haarlem.
daar onder meer een groot aantal
deelnemers op het B-niveau op de
Klaverbladtoernooi
banen.
BADHOEVEDORP - Bij tennisDe finale van de Open Tenniskamvereniging Badhoevedorp gaat
maandag 9 juli het Sony-Klaver- pioenschappen wordt gespeeld op
bladtoernooi van start. In de eer- zondag 12 augustus. Het toernooi
ste week strijden junioren en vete- wordt gesponsord door de Raboranen om de prijzen. Zaterdag 14 bank. Deze bank heeft zes reizen ter
juli-gaat het seniorentoernooi van beschikkinggesteld voor de winstart. Gespeeld wordt in de catego- naars van een door de tennisvereniriën BI, B2, Cl, C2, D en D25+. ging georganiseerde loterij.

Vrouw gevallen
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UITSLAG TREKKING JUNIU kunt1990
ook winner

Staat uw postcode er ook
tussen?

De gemakkelijkste en
leukste loterij van Nederland.

Dun heeft u geluk, als u meedoet aan de
Postcode Loterij. U heeft dan n a m e l i j k ook
een prijs gewonnen. Zo gaat dat h i j de
Postcode Loterij: iedereen die in de/elfde
postcode speelt als een w i n n a a r heeft ook
een p r i j s , 'l'ot d u i / e n d g u l d e n /e l I's dex.ell'de
prijs!

Meedoen met de Postcode Loterij is heel
simpel. Als u onderstaande bon i n v u l t en
opstuurt, doet u volgende maand ook al mee. Efkc maand gaat de 100.000.- eruit. Elke
Prijxen krijgt u automatisch op uw rekening maand ook zijn er duizenden andere prijzen.
Van tien tot duizenden «uldens.
hijgeboekt. Opzeggen kan op elk moment.

Elke maand kans op de
100.000,-. Elke maand kans
op duizenden andere prijzen.

U steunt drie goede doelen.

Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten- voor het behoud van
de schaarse natuurgebieden in Nederland.
Vereniging Vluchtelingenwerk- zet zich in
voor de vluchtelingen uit de hele wereld.
Novib/Gast aan Tafel- helpt mensen en
projecten in de Derde Wereld.

met uw eiger
postcode

Kent u uw postcode
Dan weet u al bijni
uw lotnummei

FEEST IN DE VOLGENDE NEDERLANDSE POSTCODES:

Uw lotnumnu'
bestaat uit in
postcode plu
l wee door c!
computer UK
gekende cijfer*
Die weel
alleen. Hu
meer mensen i
uw postcod
meespelen, lm
groter de kans o
prij/.cn voor alle
maal. Want lm
meer mensen in u\
postcode meedoet
des Ie vaker /il ook in
postcode in de grote iron;
mei waaruit de notaris de piï
/en irekt. Per postcode
maximaal 5(1 loten mecspekv

Op 27 juni 1990 zijn de volgende winnende lotnummers gelrokken. Zijn alleen de vier cijfers van de postcode vermeld dan heeft iedereen die
meedeed in die postcode een prijs van ƒ10.-. Staat alleen de postcode vermeld dan heeft iedereen die meedeed in die postcode een prijs tussen 25,cn 1.000. - gewonnen.
1711
1741
1778
1815
1826
1826
1962
1963
2071
2134
2163
2281
2283
2284
2311
1141 DR 02
2311
HOOFDPRIJS
2394
2402
2506
2515
voor iedereen in de postcode
2516
1141 DR een troostprijs van ƒ100,2525
1151 AM 100,-1 1671 GS
50,- 2532
1015
1023
1054
1055
1067
1069
1069
1102
1102
1102
1103
1108
1111
1141

MH
50,- 1156 BL
50,VA
50,- 1261 HC
50,LN
25,- 1441 CZ
25,PV 1000,- 1441 NA 500,AV
25,- 1482 AJ
50,AR
50,- 1505 BJ
25,DC
25,- 1507 JG 100,LA
25,PH
25,- 1511 GA 01
RV 100,- GRAN DORADO
AP
25,- REIS
GD
50,PG
25,- 1531 HX
50,DR 100,- 1544 BS
25,-

ƒ100.000

RK
25,HK
50,KX
25,VA
50,AH
50,JB
25,25,BL
BT 1000,-

25,50,25,25,-

XC

JL
AA
BB
KC 100,GE
25,CA
50,KM 1000,XW
25,VB
50,GG
25,RL
50,LB 500,EK
50,EP 500,-

Natuurlijk aanbevolen!
Door mee te doen met de
Postcode Loterij geeft u niet
al/een uzelf een kans op een
mooie prijs. U geeft ook natuurbescherming meer kans om te
doen wat nodig is voor het
behoud van een leefbare
omgeving. Die kans geeft u
ons graag, natuurlijk!
Hartelijk dank,

2533
2544
2566
2571
2583
2611
2641
2722
2741
2811
3014
3024
3039
3045
3061
3067
3068
3074
3075
3075
3079
3083
3085
3119
3131
3142
3155
3247
3266
3315
3332
3352
3434
3511
3523

BH
25,- 3607 BG 50,SK 100,- 3905 WV 500,50,LH
25,- 3941 PJ
50,- 3953 BS 500,TJ
CK
50,25,- 3981 XH
XS 100,- 4006 ER 1000,LN 1000,- 4111 LG
25,CB 100,- 4233 HN 100,ZS
50,HS 1000,- 4331 KA 01
PS
25,- GRAN DORADO
CP 500,- REIS
TP
25,XH 100,- 4364 AN 500,EM
25,- 4551 HG
25,RH
25,- 4724 ER
25,50,- 4826 GR
GL
25,HP
25,25,- 4841 RM
25,LZ
25,- 4941 TN
PE
25,- 5046 KH 500,ET
50,- 5143 CA
50,25,JH
25,- 5171 VZ
CS
25,- 5231 BW 25,25,NS 100,- 5243 SG
ZC 100,- 5275 JH 100,LC
25,- 5341 HL 100,50,- 5343 H D
25,BJ
XB 100,- 5401 NJ
25,50,- 5402 CL
25,HC
50,- 5402 KH
25,BA
NN 500,- 5582 ED 100,50,XL
25,- 5614 AH
CK
50,- 5615 GD
25,25,25,- 5702 VN
ZE
50,50,- 5704 AT
CX

5707
5735
5764
5831
5932
5942
6006
6041
s*r\t2 H
6061
6071
6121
6164

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

SR
KH
RW
ES
TX
NA
CA
NL
/~* v
CX
VT
ZA
AN

7812
7907
7909
8032
8032
8051
8064
8162
8181
8431
100,- 8603
25,- 8702
50,- 8715

fi?1R
^T1
VJ£1O O

6224
6228
6269
6367
6441
6442
6523
6644
6825
6834
7001
7103
7200
7242
7322
7364
7371
7573
7591
7683
7772
7812

25,100,50,25,50,25,25,50,25,25,25,25,500,25,50,50,50,50,100,25,-

JH
XX
CT
HE
JK
PN
CT
DJ
AS
AM
GE
BB
AC
GM
GM
AK
AT
AR
JN
ST
ET
HG

100,50,-

NZ
AZ
BB
CG
ML
EE
XJ
EE
EP
SC
VX
AM
HZ

50,25,500,25,500,50,50,100,25,25,25,100,25,-

8918
9104
9401
9643
9713
9744
9934
1531
1851
2353
2435
2451
2524

ED
DS
MC
JT
AS
HM
BT

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

2551
2742
3218
3563
3611
3741
3791
4461
5915
6041
6042
6241
6255

10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,-

"***^^^8

zetlouten voorbehouden

7351
7414
7415
9257
9269
9715

10,10,10,10,10,10,-

EXTRA PRIJZEN VOOR DE
LEZERS VAN ONS BLAD
1012
1018
1034
1051
1051
1056
1058
1059
1066
1071

DB 25,AD 25,SV100,CC 50,GM100,N K 25,TP 50,EB 25,CL 25,LX 25,-

1071 MA 50,1075 GG 25,1076 XL 25,1077JV

KG
ZN
BE
AP
KH
LT
VE
TS
RV
BP

1097
1097
1098
1103
1104
1106
1121
1181
1183
1422

02

GRAN DORADO
REIS

1079 LT 100,1091 AS 100,1091 XW 25,-

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

Win de ƒ /00.000;- met deze boni

BW
BM
XL
BA

1435
1507
1544
2042
1112
1115

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

WIN-EEN-TON-BON

ler.
l

ik doe mee en maak kans op duizenden prijzen.
Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzegging het
aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven:
pqstb_anknummer
banknummer

**^ tr-fl o-rtl

Dr. P. Winsemius
voorzitter Natuurmonumenten
Op prijzen boven de 1000 gulden zil 25% kansspelbelasting. Trekking is iedere maand.
De trekking wordt verricht door Notaris L Jongmans te Driebergen- Rijsenburg.
Trekkingshjsten en Reglement zijn verkrijgbaar bij het secretatiaat. Willemsparkweg

176.1071HT Amsterdam. De loterij is goedgekeurd door de minister van Justitie onder
nummer LO 890;09a'177.89 d.d. 20/10/1989. Als u het niet mei een afschrijving eens

bent, dan kunt u binnen één maand de bank ol giro opdracht geven het bedrag terug te den tot de Stichting Nationale Postcode Loterij. De prijzen worden automatisch op uw
boeken. De verstrekte machtiging kunt u altijd weer intrekken. Hiervoor kunt u zich wen- bank/girorekening gestort.

2

DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ! la^SS^SS^S -"
CHRIS HARDENDOOD
PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

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

telefoon 023-385478

GEVRAAGD
KOPLOPERS

hier woont u,
•~' ~' , - ' ' " " " ' " '

,

j

dit is uw ki^aiit!

reeds meer dan 25 jaar
voor

M/V

Centrale Verwarming
C.V.

(voor één keer per week)

zelfbouwpakketten

Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN.

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN
Voor de actieven is er nu een aantrekkelijk baantje. Slechts
éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of
op donderdag, meestal huis-aan-huis. Leuk werk.
En een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij.
Dus snel opgeven, want laat niemand je voor zijn.

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

Wie iri Zandvoort Wooiït heeft een abbnnement op~de plaatselijke krant.
Omdat u graag op de hoogte bent van wat
er in uw woonomgeving op politiek,
cultureel, sociaal en sportief gebied speelt.
Het Zandvoorts Nieuwsblad is een van de

8 + GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken. Noteert u mij maar.

Mijn naam
Adres
Postcode
Leeftijd _
Telefoon

Plaats

M/V

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een
fraaie verrassing.

l
l
l
B

De bon - in een open envelop - inzenden naar
Weekmedia Service, Antwoordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam. (Geen postzegel
nodig.)

f;

±*•

i'EEü

22„jeëities van Weekmedia, een garantie
voQ^ffletrvvsyoorziening op hoog niveau.
Een abonnement op het Zandvoorts
Nieuwsèlad kost nog geen gulden per
weeK Geen .geld voor een krant die dagelijks \\erkt'aan het wekelijks nieuws.

inclusief stof

ƒ 295,overgordijnen
oor ƒ 9,95 P n
nlle soorten n
. a, ƒ 5.95 per r
aakt' 1000 ver

Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pers. matras
ƒ55.-.

ƒ9,95. Wij sto

WAARBORGGARANTIE

<:.

Gordijnengroothandel

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

Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f 4,40*
D kwartaal T14- D halfjaar f 25,50 Dj:iarf46,-

die krant moet ik hebben. Omdal ik gnuig
wil weten wat zich in mijn omgeving
afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.
Naam: (m/v) l_ l

l

l

l

l

Adres: l_ l_ l_ l

l

l

l

l_ l

1'ostcode/Plaats: l

l

l

l

l

Telefoon: l

1

Giro/Iianknr.: l

1

1

l

1

l

1

l

l

l

L

1

l

l

J

l

1

l

LJ

1

l

J
1

l

l

l

l

l

l

l

L

l

l

l

l |_

l

l

l

l

l

fWKwl

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00.
Stuurdezebon in een open envelop naar Weekmedia, Antwoordnummer
10051,1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

l'

1 (l.v.m. c,.nl™1i- hra.rBinB)[WK]

l

*een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor postahonnees gelden andere tarieven.

Nieuwsblad

showroom a,e|ier |abrihag(,

Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

wie een abonnement heeft weet meer!
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Julianaschool, tweede klas 1960

Kruiswerk
gefuseerd
ZANDVOORT - De Kruisvereniging Zuid-West Kennemerland,
waar Zandvoort deel uitmaakt, is
per l juli gefuseerd met de kraamzorg. De nieuwe organisatie heet
Kruiswerk
Zuid-Kennemerland.
Door middel van de fusie hoopt de
nieuwe organisatie het personeelstekort in de kraamzorg op te lossen.
Per direct kan het Kruiswerk twintig nieuwe medewerkers gebruiken.
Al is de fusie net achter de rug, nu
al zijn er plannen om samen te gaan
met de gezinszorg. Dit moet leiden
tot een aantal verbeteringen in de
gezondheidszorg aan huis. Dit najaar hoopt de organisatie samen met
de gezinszorg een centraal aanvraagnummer in te stellen voor Zuid-Kennemerland.
Hulpvragers worden dan niet meer
van de ene naar de andere instelling
verwezen. Ook zijn er projecten in
voorbereiding voor dagopvang van
ouderen.

Claterbos in
Teylers Museum

Op de oude foto van deze week staat de tweede klas van de Julianaschool uit
1960. De foto is ingestuurd door mevrouw Folkers.
Voorste rij van links naar recht: Linda Brandse, Hans Bomert, ?, Menno Moes,
Bert Pomper, Robert Jan Zuidema.
Tweede rij van links naar rechts: ?, Marjan Zaaier, Nelleke Karsdorp, Joyce
Ligtvoet, Gerard van Engelen, Warmer van Vliet, ?, Eldert de Boer, Hans

Weermeyer, Dick Broekema.
Achterste rij van links naar rechts: Ingrid de Graaf, Wilma Petrovitch, Coby
Mum, Ruth Hairston, Annelies Nieveld, Selma de Laive, Anneke Luccassen,
Ineke Folkers, Conny Schuiten, Annemarie Pols Willy Loos, juffrouw Muusse.
Bezitters van oude groepsfoto's kunnen deze ter plaatsing inleveren van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Zij krijgen een extra afdruk.

HAARLEM - 'Augustijn Claterbos
en zijn kunstzinnige nalatenschap'
is de titel van een expositie die van
14 juli tot en met 30 september gehouden wordt in Teylers Museum in
Haarlem.
Tot voor kort was er van de eindachttiende eeuwse Haarlemse kunstenaar Claterbos nauwelijks werk
voorhanden. Zijn kunstnalatenschap bleef bijna twee eeuwen bij
zijn nazaten. Onlangs werd de gehele verzameling ter bewerking aan
Teylers Museum afgestaan, waaruit
een langdurig bruikleen is voortgekomen.
Door het min of meer complete
oeuvre was het ook mogelijk de
werkwijze op de Haarlemse Teekenacademie (1772-1795) te reconstrueren.
Tijdens de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde publicatie over leven en werk van de
Haarlemse kunstenaar Claterbos,
die gemaakt is door B.C. Sliggers.

Mathilde Santing treedt op in
het openluchttheater Bloemendaal
BLOEMENDAAL -In het
openluchttheater in Bloemendaal treedt vrijdag 6 juli Mathilde Santing op met haar ensemble. Santing kreeg voor
haar nieuwe cd dit jaar een
Edison uitgereikt. Kaarten
zijn voor twintig gulden verkrijgbaar bij de VVV en aan de
kassa aan de Hoge Duin en
Daalseweg 2 in Bloemendaal.
De fraaie ligging (midden in het
bos) van het openluchttheater Bloemendaal, zal er ongetwijfeld voor
zorgen dat de voorstelling 'De gelaarsde kat' een sprookje zal worden. Het Limburgs Jeugdtoneel
voert het stuk op, tijdens de donder-

dagmiddagen 12,19 en 26 juli en 2 en
9 augustus. Steeds om twee uur. De
toegang bedraagt 6,50 gulden, inclusief een ijsje. Kaartverkoop bij de
WV en aan de kassa van het theater. Tel 023-253909.
Het openluchttheater heeft twee
jonge veelbelovende musici uitgenodigd. Op zondag 8 juli zal de Bloemendaalse pianist Marianne Winter
werk van Bach, Beethoven, Schubert en Bartók brengen. De Aerdenhoutse fluitist Joris Nassenstein
speelt werk van Vinci; 'Mozart, :De-'
bussy, Bruynèl en Chaminade. De
musici hebben beide prijzen in concoursen gewonnen. Het concert begint om twaalf uur. Toegang vijf gulden. Kaarten uitsluitend te koop aan
de kassa van het theater.

ZANDVOORT - De arbeidsbureaus in deze regio, waaronder dat van Haarlem, gaan samenwerken met commerciëele uitzendbureaus. Verwacht wordt dat er via deze
samenwerking meer langdurig
werklozen aan de slag kunnen.
Via de Vergoedingsregeling Uitzendarbeid gaat het arbeidsbureau
uit Haarlem een aantal langdurig
werklozen uit het bestand doorverwijzen naar de uitzendbureaus
Start, Randstad en Springtime. Verwacht wordt dat langdurig werklozen op deze manier vast werk kunnen vinden, omdat zij werkervaring
op doen.

werklozen aangeschreven, die uitgeselecteerd zijn voor het project. Zij
moeten zich melden bij de uitzendbureaus. Deze bureaus zorgen vervolgens voor plaatsing in een uitzendbaan en voor een vaste begeleider van de werkzoekende. De begeleider helpt eventuele problemen op
te lossen en bekijkt of scholing
noodzakelijk is.

De bedrijven die de werklozen in
dienst nemen krijgen subsidie op de
loonkosten, terwijl ook de uitzendbureaus een tegemoetkoming krijgen voor de extra tijd en menskracht
die ze voor het begeleiden moeten
uittrekken. Het experiment duurt
twee jaar.
In totaal is er een bedrag van
759.850 gulden beschikbaar voor de
Vergoedingsregeling Uitzendarbeid.
Begeleider
Daarvan kunnen negenenveertig
De arbeidsbureaus uit deze regio mensen een jaar lang op f uil-time
hebben driehonderd langdurige basis aan de slag.
In de kleine roomse kerk, even
buiten het dorp bij de kousepaal, maakte men van een kerkdienst niet direct een feestelijke
aangelegenheid. De kapelaan,
die voor de dienst moest zorgen
had weinig tijd. Er was daarom
geen zang bij de vieringen en
dus ontbrak het feestelijke. Een
van de eerste zaken, die de eerste pastoor wilde behartigen,
was het organiseren van feestelijke liturgievieringen met zang.

Onbekend, onbemind
Dat was gemakkelijker gezegd
dan gedaan. In een brief aan bisschop Wilmer vertelt de pastoor
dat het hem bitter is tegengevallen. Het was eigenlijk wel te begrijpen want niemand van deparochianen had ooit van zingen
gehoord.
Ja met Kerstmis wilde men met
elkaar nog wel eens wat bekende
wijsjes zingen maar daar bleef
het bij. „Maar ik moest ook zorgen voor het oprigten van een
koor maar kerkzangen noch
spel had iemand noch te mond
noch ter hand gehad".
De Pastoor besloot om de
zaak van de zang zelf ter hand te
nemen. Maar helaas, de pastoor
wist er niet zoveel van af en om
in zo'n omstandigheid iets totaal onbekends door de mensen

Aan twee gaf ik oude pianoos
present, alles voor dit doel, maar
aangaande deze vijf was alle moeite vruchteloos. De jongens moesten dadelijk aan het werk en vonden daarvoor geen tijd."

Een meisjeskoor
Dat deze mislukking zo uitvoerig aan de bisschop werd medegedeeld, had een bepaalde reden.
Het was in die dagen aan vrouwen
niet toegestaan om voor de zang
bij kerkdiensten te zorgen. In speciale gevallen, zoals in kloosters
van vrouwen werd van de regel
afgeweken en dat wilde de pastoor
ook bereiken. Het was voor hem
gelukkig, dat de bisschop die pas
uit Brabant was gekomen, hem
niet genoeg kende. Anders had hij
wel kunnen vermoeden dat depastoor van Zandvoort ongeschikt

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

De schoolvakanties in de regio
zijn inmiddels begonnen. Voor
veel vaders en moeders betekend
dit voor de eerstkomende zes weken een extra zorg. Probeer ze
maar eens bezig te houden. Het
weer werkt niet bepaald mee. Vergeleken met de zomer van het vorig jaar is het op dit moment 'huilen met de pet op', zoals mijn
buurman pleegt te zeggen als hij
iets niet helemaal jofol vindt. De
standtenthouders en de neringdoenden in het dorp zien rijkhalzend uit naar de zon die in dit dorp
nog altijd koopman is. Daar kan
geen Stichting Zandvoort promotie of hoe die andere clubs ook
mogen heten tegen op.

stige cafébezoekers zal het de nodige frustraties opleveren om na
een avondje stappen met een 'lege
maag' huiswaarts moeten keren.
Ik zal de laatste zijn die kritiek
heeft op de nieuwe maatregel van
het Zandvoortse gemeentebestuur om deze zaken evenals de
andere horeca-etablissementen
om drie uur te laten sluiten. In het:
verleden is maar al te vaak getaleken dat vooral de shoarmatenten
zich niet hielden aan de regels die
in de vergunning staan opgesteld.
Het verkopen van alcoholhoudcnde dranken na sluitingstijd werkt
niet alleen agressie van cafebezoekers in de hand, maar is tevens
een oneerlijke concurentie ten opzichte van de andere horeca-ondernemers, die wel om 3 uur moeten sluiten.

Tropicana

Nooit klachten

Koffiedik

Geen zon, geen toeristen. Zo is
het al jaren en zo zal het wel altijd
blijven ook. De horeca-ondernemers aan het Kerkplein en in de
Haltestraat laten de moed vooralsnog niet zakken. Zij zijn op dit
moment druk bezig met de voorbereidingen voor het aanstaande
Tropicana festival dat in het weekend van 13 en 14 juli in het centrum zal worden gehouden. "Het
belooft een gigantisch feest te worden", laat Andries Filmer van Café
Neuf uit de Haltestraat weten. Pilmer is nauw betrokken bij de organisatie. De plannen voor dit evenement staan al op papier. "Het
enige dat wij niet in de hand hebben is het weer", laat deze enthousiaste ondernemer weten.
Ook Fred Paap van Café Koper
aan het Kerkplein verheugt zich al
op dit evenement. "Vorig jaar was
het Tropicana festival een groot
succes. Het festival duurde toen
slechts een dag. Dit jaar zijn er
twee avonden uitgetrokken om er
een waar volksfeest van te maken", vertelt hij vergenoegd. Voor
het echter zover is dienen er eerst
nog acht nachtjes geslapen te worden. Tijd genoeg dus voor wat beter weer. Voorwat het aankomende weekend betreft zitten wij
dacht ik zo wel goed. Het KNMI
voorspelt meer zon. Pluvius lijkt
zijn biezen te hebben gepakt. Uit
ervaring wijs geworden houd ik
deze weersverwachting op koffiedik kijken. Afwachten dus maar.

Zoals u elders in deze krant
kunt lezen moeten de broodjeszaken en shoarmatenten vanaf dit
weekend om 3 uur dicht. De zusjes
Burger aan de Schoolstaat hebben
een verzoek tot schorsing van de
Algemene Politie Verordening
(APV) dat zij bij de Raad van State
aanhangig hadden gemaakt, verloren. Voor deze horeca-ondernemers betekent dat een flinke inkomstenderving en voor toekom• Het pand van de voormalige kleuterschool De Woelwaters.

het ergste gevaar te weren, blijven er
klachten van omwonenden komen.
Volgens wethouder Van Caspel
Van Publieke Werken wordt het
pand nog niet gesloopt omdat het
nog volledig is afgeschreven. "Het
wachten is op een projectontwikkelaar die daar koopwoningen wil bouwen. Voor sociale woningbouw
komt het terreintje niet aanmerking"

ZANDVOORT - Het slooppand aan de J.P. Thijsseweg in
Zandvoort, waar voorheen de
kleuterschool De Woelwaters
was gevestigd, is gevaarlijk
voor kinderen. Omwonenden
en schooldirecteur D. Van As
vinden dat de gemeente het
pand moet slopen, omdat vandalen het hebben vernield.
Voordat het pand gesloopt
wordt, moet er eerst een koper
gevonden worden.

speelplaats te zijn voor de jeugd, ondanks het 'verboden toegang' bord.
Er is veel vernield aan het pand door
vandalen en van het dak is het zink
gestolen. Bovendien zijn alle ruiten
ingegooid en de plafondtegels wéggehaald. Voor spelende kinderen is
de situatie daar nu gevaarlijk", Ondanks dat de dienst Publieke Werken van de gemeente een aantal losszittende delen heeft verwijderd om

Volgens
politiewoordvoerder
Hans Konijn zijn bij de plaatselijk
Hermandad verschillende klachten
van omwonenden binnengekomen.
"Het oude pand blijkt een ideale

ZANDVOORT - Zo'n honderd vierkante meter duinterrein zijn onttrokken aan Zandvoort, door een kleine duinbrand. Het vuur ontstond vrijdagmorgen om kwart voor elf, achter de benzinepomp aan de Boulevard
Barnaart. De brandweer bluste het vuur. Over de oorzaak tast men nog in
het duister.

door Bertus Voets
was om wat voor lessen te geven
en dat men, na wat strubbelingen,
dan maar wegbleef.
Nu wilde de pastoor meisjes laten opleiden. Op doorreis naar
zijn oude standplaats Purmerend,
was hij aangeweest bij het pasgeopende gesticht aan de Elandsgrachtin Amsterdam van de Voorzienigheid.
De zusters hadden medelijden
met die arme pastoor en hadden
hem voorgesteld meisjes voor het
koor op te leiden. „Wij zijn als
religieuzsen verplicht om in het
klooster te blijven," zo hadden ze
hem verteld „maar als u er voor
kunt zorgen dat er elke week een
paar meisjes naar hier komen, dan
zullen wij ze na een maand als
koorzangers kunnen afleveren."
Daar had de pastoor wel oren
naar en elke week gingen twee
meisjes onder geleide van de zuster van de pastoor, Adriana, naar
Amsterdam. Die leerde tegelijk
wat op het orgel spelen en zo was
er weer hoop voor de toekomst.
De pastoor vertelt dit in zijn

Maar Laten we wel wezen: De
zusjes Burger hebben zich in het
verleden stipt aan de voorschriften gehouden. Van politiezijde waren er over hun zaak dan ook
nooit klachten. Tegen de stelling
'gelijke monniken gelijke kappen'
van het Zandvoortse gemeentebestuur valt juridisch en moreel weinig in te brengen. Dit neemt echter
niet weg, dat ik het bijzonder jammer vind, dat zij nu de dupe zijn
geworden van de overlast veroorzaakt door andere zaken die zioh
niet wensten te houden aan de geldende voorschriften.

Plattegronden
U kent ze vast wel die grote borden langs de weg. Bijna iedere gemeente in Nederland heeft zo zijn
plattegronden waarmee de toerist
of de bezoeker van die plaats wégwijs wordt gemaakt binnen de gemeente. Ook Zandvoort kent dergelijke attributen. Vooral van de
informatie op het bord voor het
politiebureau aan de Hogeweg
wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
Zandvoort is de laatste twee jaar
enorm veranderd. Veel nieuwe wegen zijn aangelegd. Met de komst
van het Gran Doradopark, het
Elysee Beach Hotel en de tot nu
toe gebouwde nieuwe woningen is
de infrastructuur van ons dorp behoorlijk veranderd. Voor verzamelaars van nostalgische objecten
hebben deze borden nu al hun
waarde. Of zoals een Zandvoorter
mij een dezer dagen vertelde, "Er
klopt geen hout meer van". Inderdaad zult u tevergeefs zoeken naar
de verschillende straten die Zandvoort de afgelopen jaren rijker is
geworden. Vooralsnog lijkt de
bouwwoede binnen deze gemeente niet uitgewoed, zodat dit euvel
voorlopig nog niet opgelost wordt.
Maar ach, ook hiermee moeten we
maar leren leven.
BRAM STIJNEN

Foto Bram Stijnen

Slooppand gevaarlijk voor kinderen

Beroofde Tjechen dubbel gedupeerd

ZANDVOORT - Twee Tjechen die zaterdag aangifte deden van diefstal
door een landgenoot, moesten dat zuur bekopen; de politie stuurde ze terug
naar Duitsland omdat ze illegaal in ons land verkeerden. De mannen
verschenen rond half drie op het bureau met de mededeling dat een
landgenoot met wie ze vanuit Duitsland meegereden waren naar Zandvoort, ze had beroofd en was verdwenen. De mannen waren hun vaderland
ontvlucht naar Duitsland en zaten daar in afwachting van politiek asiel.
(ADVERTENTIE)

Duin valt te prooi aan brand

staande voorschriften en een heren- en jongenskoor te vormen.
Met vertrouwen beëindigt hij
zijn schrijven met dit veelzegschrijven „Ik nam twee meisjes gende zinnetje „Ik moest wedervan de catechismus, beoefende om opnieuw beginnen, op heezich wel" (hij had hiermee dit suc- den kan dit alles wel."
ces dat de meisjes niet wegliepen
bij de wat ongeduldige leermeester, ja, hij had, zo schrijft hij verder, nog een pijl op zijn boog. „ Ter De afloop
Hoe het verder is gegaan,
vergelding leerde mijne zuster aan
de kinderen het naaijen". Toen hij komt niet openlijk uit de briemet de zusters had gesproken, ven te voorschijn. Alleen in de
werd het helemaal goed. Hij ver- rekeningen verantwoording van
telde dat met de volgende woor- 1864 komt de post voor direcden „Het orgel is klaar, het koor teur-organist. Dat doet vermoebehoorlijk in orde, maar beiden den dat Adriana met haar meisbegeven zich nu naar het klooster jeskoortje plaats heeft gemaakt
ofgestigtDe Voorzienigheid in de voor een herenkoor geheel volElandstraat te Amsterdam naar gens de richtlijnen van het bisdom. De meisjes hebben het
zuster Cecilia en Dorothea."
voortouw genomen en de bevolking vertrouwd gemaakt met de
Gregoriaanse zang en blijkens
Voorlopig toegestaan
deze uitgavenpost voor een diMet de gang van zaken was men recteur-organist hebben manin Haarlem niet erg gelukkig. nen de zaak overgenomen. Een
Goed, het waren zeer bijzondere herinnering heeft dit nieuwe
omstandigheden, waarin Zand- koor meegedragen namelijk de
voort verkeerde. Maar de regels naam waaronder het optrad, namoesten worden gevolgd. En de melijk Cecilia. En hier werd niet
pastoor liet zelf al doorschemeren direct gedacht aan de heilige Cehoe hij het wilde oplossen. Als de cilia als beschermster van de
meisjes zo mooi zongen, inspireer- kerkmuziek maar aan die eende dit alle gelovigen en bij velen voudige zuster Cecilia uit Amzou het verlangen naar voren ko- sterdam die door hare spontane
medewerking bij de opbouw van
men om ook mee te doen.
Op deze manier zag hij een kans een koor haar naam in Zandom weer te handelen naar de be- voort vereeuwigd heeft.

Martelgang van een zangkoor
aan te leren, was onmogelijk. Het
werd een groot fiasco en hoewel de
pastoor niet zo graag mislukkingen toegaf, deelde hij eerlijk aan
de bisschop mede „Ik legde mij
toe op het Gregoriaans (de eigen
zang van de katholieke kerk) en
orgelspel en aan vijf verschillende
jongens tragte ik te leeren het weinige wat ik kende.

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

Avondje stappen

In samenwerking met het arbeidsbureau

Uitzendbureaus bemiddelen
bij langdurige werkloosheid

en oor

Hebt u onze nieuwe zaak al gezien? Die wordt nu nog mooier.
De tussenmuur gaat er uit. Zodat we nog meer ruimte krijgen.
Maar eerst het stof de deur uit. Dus ook schoon schip met de
prijzen! Loop deze fantastische aanbiedingen niet mis en maak
uzelf of een ander blij.
Om op slag voor te vallen:
den hartje.
i Met 6 zirkonia's.
v^ Van 49r5Ó

\

Voordeliger kan niet:
Zilveren set.
Ring, oorknoppen, hanger
collier met zirkonia. Van

4« \

%% '*
voor

49.7S
Afgestort staat netjes!
En wij geven nog steeds 10% korting op alle niet afgeprijsde
merkartikelen zoals Omega, Seiko, Diamonde brilliant, Desiree
trouwringen en nog vele andere...

Burg. de Vïugtlaan / hoek Slotermeerlaan
Tel. 132371 -Amsterdam Slotermeer

Kinkerstraat 284-286
Tel. 183070-Amsterdam West

Alle aanbiedingen gelden ook voor ons filiaal aan de Kinkerstraat
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Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86

Peugeot 2.05 XE, zwart, brede Peugeot 309 XL Diesel, 3-drs.,
eind '87, ƒ11.750.
Toyota
Bedrijfsautos
banden, 1989, ƒ 13950.
Tel. 075-287733.
AUTORIJP Tel. 02997-3709.
505 SR 1-'86, 505 2.0 SX 4-'87 TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen BLOKSMA RADIATEURENwarmtewisselaars,
Kapoeas2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Berebeit, Amsteldijk 25,
weg 17, A'dam, 020-146385.
020-6627777.
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT
Peugeot 205 Accent bj. '86 Corolla 1.6HBXL 11.88 in nw Te koop Toyota Tercel 1.3 DX, Ford Escort 1.3 bestel, verv d: Madeweg 1. 020:6683311 APK 4-'91, in perfecte staat. st., 27.000 km, ƒ6500,-. Tel 3 drs, bj okt '84, apk gek. Vr. pr. hoogd, '84 en '85 ƒ4.750 en
Naast Meirostal D'drecht
Vr.pr. ƒ 8500. Tel. 020-847222. 020-931471.
ƒ5800,-. Tel: 02979-87290 na ƒ5.500 incl. BTW. Mercedes
307 D, ƒ 18.500 Berebeit,
17.00 uur.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
" TOYOTA DE GRAAF
Weg. omst. v. part.: Peugeot T.k. Peugeot 305, bj '86, Ipg, in
nieuw -f gebruikt
„SHOWROOM"
205 GL, 4 drs, b.j. 86, i.z.g.st., zeer goede staat. vr. pr.
ƒ8900,-. apk mrt '90. Tel.
vr.pr. ƒ8750,-. 020-767459.
Condensatorweg 44
Postbus 156,
020-248664.
A'dam-Sl.dijk info-865511
1000 AD Amsterdam
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Ver- T.k. Peugeot 305, bj. '82,
koop nw. en gebr. Peugeots. ± 85.000 km., ƒ3.000. Tel.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517. 023-331099.
Let op: weg bedr. wgn te koop Klaar terwijl u wacht. RuilstarT.k.
gevr.:
Peugeots
504,
505,
Golf GTS 1.8, 9-'85,90.000 km, VW GOLF 1.3 Manhattan, Ipg, ters en dynamo's. Erkend
Peugeot 205 Accent, bj. '85.
Lancia
Honda
Prijs, ƒ8250. Tel: 02963-4298. sloopschade etc. Vlotte afhd. wit, pr. onderh., veel extra's, b.j. 5-'89, 36000 km, nwpr inbouwbedrijf van TBBS/TNO
KEIMPE CARS. 020-244255.
ƒ12.750. 020-143682, naJ9 u. ƒ 28.000,- nu ƒ 18.000,- alle keu- goedgekeurde
autobeveiliHonda Prelude, m. '81, Nw
Valkenburtoegestaan,
tel. gingssystemen.
V.W. Golf, bj. '81, NW APK, ringen
APK, puntgaaf, kl. zwart,
Renault
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
puntgaaf, sportvelg. ƒ 2950. 02995-5066.
ƒ1950. Tel 02990-37825
Nederlands grootste
Tel. 02990-37825.
T.k. VW GOLF D Mei 83 perfec- Autoshop J. Schievink, RozenRenault 4 GTL, bj.79. APK jaLancia dealer
te staat ƒ9500. Tel: 02990- gracht 69-71-73, A'dam. Tel.
Renault 5 GTL, nw. mod. '86, nuari '91. Technisch goed. Prijs
Hyundai
T.k. Golf 1.6, bj. '87, wit, 44198. Na 18.00 uur.
kan leveren uit voorraad
020- 234986. Accu's, imperials,
punt gaaf, ƒ7950. Inruil Gar. ƒ450. Tel. 020-6657403.
i.z.g.st., APK 10/90, prijs n.o.t.k.
ladder- & fietsdragers. Thule
Tel. 02990-37825.
nieuw:
VW
Cabriolet
Speedster
'76
Renault 5 GTL, bj. 9-'85, Tel. 020-336197 na 18 uur.
GAG - HYUNDAI
dakdragers voor dakgootloze
alle type/uitvoering. Lancia's Renault 5 , '83, 1e eig., 56000 i.z.g.st., APK tot 9-'90, ƒ8000.
Lz.g.st.
Pr.
ƒ10.000.
Tel.
Postjeskade 23-25
auto's. Grote sorting onderdeT.k. Golf diesel '79, prima staat, 020-425127/5522012 werk.
zoals 2 x Delta 4-w.dnve 16 V km., nieuwe APK, ƒ4250 Inl. Tel. 02979-83167.
A'dam-W. Info. 020-121666.
len, gereedschappen & autolak
APK tot mei '91. V.p. ƒ1750.
Thema turbo 16 V,
020-250096.
RENAULT AMSTERDAM
Tel. 02990-70374.
alle type Dedra's
Grote
sortering ONDERDELEN
Volvo
Isuzu
Top occasions met 1 jaar
van schade-auto's, alle
T.k., 1e eigenaar, RENAULT 21
T.k.
Golf
GX
'83,
APK
12-'90,
gebruikt:
garantie
Nevada, wit, '87, 56000 km,
weg. omst., i.z.g.st., groen me- VOIvo 240 GLE, overdrive, bj. merken, alle bouwjaren.
met garantie/keuring
Wibautstraat 224
RAVENSTIJN, 02502-5435.
-Noord
ƒ18.000,-. 020-113083.
tall., div. extra's. 05253-2997. '83, APK gek., schitterende
grote beurt/evt. APK
020-561 96 11.
Lid Nevar.
auto, ƒ8950. Tel. 02977-25817.
Schaafstraat 24, A'dam-N.
3xA112
'84/86
Tel. 020-361153
1 x Delta
'87
Rover
5 x Prisma
'85/87
Lada
6 x Thema
'86/88
T.k. ROVER 3500 autom., bj.
Off. ROVER DEALER:
1e 10 lessen a ƒ25
1 x Thema stationwagen
LET OP! Grote sortering
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg aug. '83. Vr.pr. ƒ4750. Tel.
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Dedra
1600
ie
Demo
T k. Lada 1200 S, nov. 1984,
"AUTO'S"
075-218039 na 17 u.
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
Kwaliteit staat voorop!
rood, 46 000 km, per. staat,
bij Autobedrijf
overdag
020-853683
ƒ2250 na 18 u: 02503-31345.
KEURINGEN
JOHAN BOOM
Saab
's avonds
020-181775
ƒ63,50
T k. wegens omst. LADA 2105,
De Rinessstraat 22
Purmerend
02990- 34768
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
1-3-1987. APK gek. in prima
A'dam t/o Makro
Auto de Rijp, Grafterbaan 2, Zaandam
A'dam-Osdorp
075-174996
SAAB 9001, '87, LPG, zwart, als SAAB SERVICE MOLENAAR
staat ƒ4500. 020-822717.
rep., onderh., APK, LPG,
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
eindpunt bus 19
nieuw ƒ 19.500. Visa gar.
AUTORIJSCHOOL
'DIK
MILET'
alarm etc. BOVAG LID
KLAAR TERWIJL U WACHT
Tel. 020-105478/101021
Tel. 020-278410.
Mazda
WESTDORP
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
HOOFDDORP, 02503-14097.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur AUDI 80
SAMARA HOLIDAY met gratis
m.'89
Gratis halen en brengen.
Alle auto's APK, hoge inruil, BMW 324 D
radio/cassette, grill, enz.
Mazda 626 GLX 2.0, 5-drs.,
'86
Tel. A'dam: 020-942145.
financiering
binnen
24
uur
SAMARA Black Beauty met 1985, ƒ 10 950. AUTORIJP.
CITROEN AX 11 TRE
'87
v.a.
ƒ
5000.1
jaar
schriftelijke
o.a lichtmetalen velgen.
Tel. 02997-3709.
FORD SCORPIO 2.0 CL
'87
Een PERFECTE Seat occasion garantie op arbeid/onderdelen FORD SIERRA 2.0 Laser '84
SAMARA Carlota, zeer zeker Mazda 929 LTD, '85, ruime 4
koopt
u
vertrouwd
bij
Seat
SEAT-AUTO
KOHLER-SEAT
Peugeot
309
XR,
m.'88,
LPG,
komen zien
FORD THUNDERBIRD
'85
drs, zeer mooi ƒ8950. Inl. v.d. Madeweg 23 bij Makro
Auto Centrum APC, 2e Schin- ƒ 13.950. VW Golf 1 3, 5-drs, FIAT RITMO CARRARA
Prijzen'?
'87
020-250096.
kelstr.
18-28.
Tel.
020A'dam
020-6686146.
m.'88.
ƒ
13.950.
Volvo
240
GLENiet bellen, maar komen.
DE HOOGSTE PRIJS
MERCEDES 300 D '88 en '85
763333/763334/763335.
overdrive, eind '83, ƒ 8.950. VW MERCEDES 190 D 2.5
Altijd ruime voorraad nieuwe
'88 elk merk auto a contant met
Mercedes
Benz
Passat
CL
diesel,
m.'86,
en jonge LADA's, met BOVAG
en '86 vnjw.bewijs. Tel. 020-105478.
ƒ 8.950. Ford Sierra Van diesel, MERCEDES 190 D
Subaru
garantie en APK, 100% financ.
'88,'87
HOOGSTE PRIJS
Mercedes
250
stationcar,
1981,
m.'86,
ƒ7.950.
Mercedes
300
vanaf ƒ 250.- p.m
'86 en'85
De enige off. SUBARU DEA- D, m.'82, airco, ƒ 7.950. Renault MERCEDES 230 E '84 en'83 voor elk merk auto, a contant,
OCCASION VAN DEZE WEEK ƒ11.950. AUTORIJP.
.SUBARU
met vrijwarmgsbewijs, geen
LER + occ. voor Purmerend 5 GTL, dec/85, ƒ7.950. Rat MERCEDES 200
Samara 1 3 GLS juni'87, ƒ 9.250 Tel. 02997-3709.
'83 sloopauto's. Tel. 02990-37825.
HEERE B.V.
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, Uno 70 si, bj. '86, ƒ8.950. Rat MERCEDES 200 D
Adres verkoop:
'82
Uno 45, bj.'87, ƒ 8.950. Peugeot MERCEDES 230
02999-278, Jisperweg 39-40.
Adm. de Ruyterweg 398,
Mitsubishi
'77 Koop- of VERKOOPPLANDE GROOTSTE SUBARU
205 XE, m.'86, ƒ7.950. BMW MERCEDES 280 CE
A'dam. tel.: 020-825983.
'73 NEN? Bel dan snel Nationale
DEALER VAN AMSTERDAM
MOOY EN ZOON 518, bj.'83,/6.950. BMW 323 i, MERCURY SABLE LS
'87 Occasionlijn. 023-365206
Adverteren in „Showroom" T.k. MITSUBISHI GALANT 1600
m.'81,LPG, ƒ5.950. BMW 315 MITSUBISHI COLT D
v h Museum autobedrijven
GLX, bj. '86, Ipg, ralli art pak'85
Tel. 020-665.8686
Mini Jumbo
ong'83, ƒ 5.950. Ford Onon 1.3 OPEL OMEGA 3000 LPG '88
ket, wit, vr.pr. ƒ14250. Tel.
FAX 020 - 665.63.21
off.
dealer
A'dam-A'veen
e.o.
ALLE KLEUREN/TYPES
GL, bj.'83, ƒ5.950. Ford Escort OPEL GSI CABRIOLET
'88
Postbus 156, 1000 AD A'dam 02990-34335, na 18 uur.
Voor nieuw en gebruikt.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
1.6 L, dec.'SS, ƒ 8.950. Rat Uno VOLVO 340 GL
'87
LET OP!!!
Ruysdaelkade 75. A dam-O.Z diesel, okt.'85, ƒ5.950. en nog VOLKSWAGEN GOLF CL '86
Nissan
div auto's van ƒ600 tot ƒ15.000.
Automobielbedrijf
Info: 020-6623167 732853
JOHN VERHOEF
Speciale aktie
T.k.
rode
Sunny
Coupe
SLX,
Datsun Cherry Coupe, m. 81,
• „SHOWROOM" verschijnt 56 OCCASIONS! Mercedes Bovenkerkweg 128, Amstelb.j.
'87,
±
67.000
km,
ƒ
17.500,
APK 3-91, 5-baks, rad-cass.,
AUTOBEDRIJF HEERE
240D,wit, '83,/10.750;Merce- veen, tel. 02974-570/290.
huis aan huis in geheel
keurige auto ƒ 1250. Na 5 uur. 100% ANWB-gek., z.g.a.n. Tel.
Tel. 020 - 6622204
des 300D, groenmet., '81, T.K. GEVRAAGD: auto, event.
Amsterdam en omgeving.
na 19 uur: 020-471144/474724.
ƒ 7.950; Mercedes 300D groen- iets opknappen of geen APK,
met., '80, ƒ6.950; Mercedes geen bezwaar. 020-182163.
Suzuki
200 D, '80, ƒ3.950; Ford 1600
Bravo automaat, 4-drs., LPG,
Opel Corsa 1.3S, 4-drs, beige
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
'82, ƒ2.750; Rat Panorama
Klassiekers en
met., 1986, ƒ11.950.
voor A'dam Noord e.o.
Combi, '85, ƒ 1.600; VW Golf
AUTORIJP. Tel. 02997-3709.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
oldtimers
Diesel, '80, ƒ 1000, DAF 66 DL,
ALLE KLEUREN
Opel Kadett 1.2 HB, 1984,
Diverse Alto's
geel,
automaat,
ƒ
950;
Coitroen
•
„SHOWROOM",
OOK JN SPUITBUSSEN
/ 6.950 AUTORIJP.
Z.g.o.h. HONDA CB 500,
Bouwjaren '84 t/m '88
Dyane Club, '84, ƒ 2.750; Suzude autorubriek
otto nieuwenhuizeri bv
Tel. 02997-3709
bouwjaar 1976, nieuwe banden
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
ki Minibus, '83, ƒ2.250.
voor Amsterdam
Overtoom 515, Amsterdam Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
en accu. Prijs ƒ 1150,J.H.Duyn-Ursem, NoorddijkerOpel Kadett 1.3 S HB, mod.
en omgeving.
(020) 12 98 04
telefoon: 020-6680184.
Bozenhoven 119, Mijdrecht.
weg 88a, tel. 02202-1437.
'87, i.z.g.st., LPG, ƒ11.950. InTel. 020-6658686.
Tel. 02979-84866
ruil Gar. Tel. 02990-37825.
Opel Omega 2.0 iLS, LPG, '88
OPEL Kadett, 1.6 diesel h.b, Kadett 1.2 LS stat., LPG o.b.,
apk 6/'91, motor gerev., nwe 4-'87. Kadett 1.6 D, 5-drs. stat.,
banden, ƒ4900,-. 020-428628. 1-'87, Kadett 1.3 LS, LPG '85
Opel Kadett 1.6 LSI, zwart-m„ en '87. Corsa 1 2 S, '83 en '85.
'88, 57 000 km, ƒ 19.750, weg. Berebeit, Amsteldijk 25, 020verkr. zak. auto: 02979-87179. 6627777.
Opel Kadett, b.j. 78, APK tot Opel Kadett 1.2 SC Sedan,
1e eig., zeer mooi, ƒ 13.500.
9/90, ƒ500,-.
Inl. 020-250096
Tel. na 18 u.. 020-477318.
Opel Rek. 20S 1983
-Noord
automaat + L.P.G.
Schaafstraat 24, A'dam-N.
goede auto ƒ 4500,-.
Tel. 020-361153
afspraak op 020-365662

BOVAG DEALERS
AMSTERDAM
OMGEVING.
BOVAG-dealers
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
v/oor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel 020 799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel 020713581

Chrysler Haarlem
off. dealer
Chrysler * Jeep * Dodge

:

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

Chrysler leasen?
Even Haarlem bellen
Lease Infolijn
* 023-264000 *
P KRUGERKADE 10

LUYKX BV
off. Suzuki dealer
Biedt aan.
Swift GTi, wit, 22.000 km
'88/19500
Swift GTi, rood, 55.000 km
'87/17.950
Diverse Alto's en Swift's van '84 tot '88

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
tel: 02968-94330
SUBARU-DEALtR biedt aan.
Justy GL 4d.
16 LPG
18 4WD
Jumbo SDX
Jumbo SDX
OVERIGE
Opel Asc. 16S
Rat Panda
Rat Panda
Renault 5 cam

km 50 00
km.55.000
km 20.000
km.30.000
km.30 000
MERKEN
km 40.000
km.27.000
km.30.000
km.13.000

'88
'88
'89
'88
'87

Lada
Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548
'87
'87
LADA-BONTEKOE
'88
m onze showroom de nieuwe
'89
SAMARA CARLOTA
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Autobedrijf ALEX VAN UDEN
Occasions APK gekeurd
Marconistraat 22
2104 Combi
'86/6750
2181 AK Hillegom
2104 Combi
'87/8.750
Tel 02520-15278
2 x Lada. '84 per stuk ƒ2500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
LADA WETTER
TEL 020-992865.
Aanbieding deze week.
Renault Expresse 1.1, 32.000
COBUSSEN Amsterdam
km, gnjskent —'87 ƒ 9.500
PEUGEOT-DEALER
Lada 1200 S .
'85/3750
Sinds 1930
Lada 2105 13
.'86 ƒ 6000
HIJ staat er voor U...1
Lada 2105 1.2
.'86 ƒ 5.750
PEUGEOT
Lada 2105 1.5 GL'85 ƒ 5000 205 1.1 GL, bord.rood ...'84
Lada 2107 ... .'87 ƒ 7750 205 1.1 Accent, wit
'i
Kadett 1 2S,hb,lpg'84 ƒ 7500 205 1.1 Accent blauw
'i
Suzuki Alto 5-drs .'88/10750 205 1.1 GE, wit
'87
Zwanenburgerdijk 503
205 1.4 XR Cachet gnjsmet.'87
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. 205 1.4 XR Lacoste.wit .. '85
100% LEEUWEKEUR garantie.
Lorist Peugeot
Rnanc.-inruil mogelijk
AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
. . '87/16250
GARAGE COBUSSEN
205 Junior. .. . '87/12500
Baarsjesweg 249-253
305SRD . . . . '85 ƒ 6950 Amsterdam Tel: 020-121824
505 GR
'82 ƒ 3.900
604 automaat. .. '82 ƒ 3.900
AUDI
nog diversen 104
AUDI 80 GLE 1982, nw APK,
Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie blauw met, in nw.staat. Tel. na
tevens service en reparatie 18 uur. 02977-29549.
2e Wetermgdwarsstr. 43 t/m 47
BMW
Tel. 020-237669
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX 020 - 665.6321

Accessoires en
onderdelen

Volkswagen

Auto Halan

Rijscholen

Algemeen

APK

020-6650050

Seat

Auto's te koop
gevraagd

Service en
reparatie
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 122476.
"A.P.K. KEURINGSSTATION .
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

Autofinanciering
en verzekering
Uw auto goedkoop verzekerd,
maar wel goed, dan belt u:
020-416607. CELIE alle verz.

Autoverhuur
•*AAA Auto Rent* Autoverh
v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
weekendtarief. 020-6630836.

Ouke'Baas
niet duur!!!
- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

Autosloperijen
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193
T.k. gevr. loop-, sloop-, schadeen defecte auto's met vnjw
02963-4992, tot 22 u.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel
wat auto
adverteerders
uit hun
tent lokken.

Opel

autolak

ZET NU UW AUTO IN

BMW 316, '80, APK + uitgebr,
Zeilemaker-Opel
keuring, i g.st., ƒ 2950. Tel. Van part. Rekord 20 S LPG
INRUILWAGENS
020-6622452.
bj.'SO, APK 6-'91 Nwe banden
ichuifdak, get glas, trekhaak Constant keuze uit 100 auto's
Burg D. Kooimanweg 7,
etc. ƒ 2.000 Tel 02968-98124.
Citroen
Purmerend 02990-22551.

VISA GAHAüE biedt aan: CX Dyane 6, bj '83, km. 87.000.
Peugeot
TRD Turbo II schuifd., '88, Vr.pr. ƒ 1400 Tel. 020-435555.
ƒ27.500 CX TRD Turbo II airco,
Te koop 2 cv 6, dec. '82
3
maanden
garantie
op arbeidsloon en onderdelen
speedcontr, '87, ƒ22.500.
geen eigen risico
geen uitsluitingen
CX RD Turbo II met airco, '87, APK. tot sept. '90.
geen kilometerbeperking
geen bep.bepalingen
ƒ 17.500 CX22TRS, '89, LPG, ƒ 1 000. Tel. 020-860083.
aanvullende gar. mogelijk
ƒ29.500. CX GTI aut, '87, T k.a. Citroen 2 CV 6 Special, omruilgarantie
schuifd , / 22 500 CX 20, '88, M. '85, APK 12-'90, kl grijs,
PEUGEOT
ƒ19.900 CX 25 RD, '86, i z.g st, ƒ 2950. 02503-41871
205 GE 1.1 Beige
67.000 km 03-84
ƒ12500 BX RD Break '88,
205 GE 1 1 Bordeaux
80.000 km 03-86
ƒ 21 500 BX RD Break '87,
205 GE 1.1 D Blauw
30000 km 08, 16500 BX RD Break '86,
205 GL 1 1 Grijs met
63.000 km 01-85
ƒ 13 500 5 stuks BX TRD '87,
205 GL 1.1 Blauw
60000 km 04-85
va ƒ13.500 BX TRD '86,
205 GR 1 3 Blauw met
50.000 km 02-88
ƒ11500 BXTRD '35, ƒ9950.
205 GR 1.3 Beige
97.000 km 08-84
2 Stuks BX D'87, va ƒ12500
205 GR Diesel D Blauw
65.000 km 04-87
BX 19 D Serv. '87, ƒ8500 BX
autoverhuur
205
GT
75
pk
Blauw
met
32 000 km 01-87
16TRI '88.ƒ 17500 BX16TRI,
205 XE Accent Rood
17.000 km 11-88
8/, ƒ14500 BX 19 TRS, '87,
o.a 2 CV's, AX, BX
205 XE Accent, Bordeaux
49.000 km 01-87
M 5 500 BX19GT, '85, ƒ 9950.
vanaf ƒ27,50 excl BTW
205 XE Accent Rood
98.000 km 10-87
AX 11 TGE inj, '90, ƒ15000
Tel 020-932750
205 XE Junior, Wit
51.000 km 01-87
AX14TRD '89 ƒ15950 A X 1 1 S. Stevinstraat 12a, A'dam
T
205 XE Junior Grijs met
55 000 km 01-87
GE,'87 ƒ9950 Visa Club,'85,
205 XE Junior D Blauw
50.000 km 10-87
ƒ4950 Visa Club, 81, ƒ1950
Adverteren in
205 XE Junior D Blauw
40 000 km 11-86
GSA '82. / 1750 Houtmankade
„SHOWROOM"
205 XL Diesel Wit
78 000 km 01-87
37, A'dam Tel 020-278410
Tel 020 • 6B5 86 80
205 XL Diesel Wit
105.000 km 06-85
205 XR 1.3 D Blauw
43000 km 02-87
Fiat
205 XR 1 4 Rood
49.000 km 04-89
205 XR 1 3 Wit
76.000 km 08-86
Fiat Uno 45, 3-drs, 1987,Te koop ZASTAVA, model
22.000 km 09-88
Fiat 600, bj '72, i z g st. APK 205 XR 1.4 Blauw
ƒ 7 950 AUTORIJP
34.000 km 11-87
tot 2967-'91, veel vern band 205 XR 1.3 Rood
'lel 02997-3709
30.000 km 06-87
rem, accu enz. ƒ2850 Tel 205 XR Cachet, D Grijs met
l k Rat Uno 45 S, 5 versn , 02976 697
205 XR Diesel Wit
158.000 km 03-85
bj 8'87, 40 000 km, deal oh
205 XT Rood met
66 000 km 03-86
T k FIAT PANDA 45 S 1983 305 GR 1 5 Bruin met
82.000 km 08-84
Tel 029033094
APK t/m 11-'90, ƒ3200, i g st 309 GE 1 3 Wit
48.000 km 08-87
Fiat Panda 45, m '82, i pr st Nw Tel 02977-42224.
309 GL 1.1 Rood
56000 04-86
APK ƒ 1950 Tel 02990-37825
309 GL 1 1 Wit
56 000 km 04-86
FIAT VERMEY B V.
51.000 km 01-87
Rat Panda 750L, bijna '88, Keuze uit ruim 35 occasions 309 GL Profil Rood
309 GL Profil Bordeaux
57.000 km 02-87
nieuw staat" ƒ7950 Inl A Philipsweg 13, Uithoorn
309 GR 1 6 Wit
110.000 km 02-86
020 250096
Tel. 02975-62020
309 XR 1 3 Rood met.
55.000 km 05-87
405 GL 1.4 Beige
38.000 km 01-88
Ford
405 GR 1 6 Wit
40.000 km 05-88
110.000 03-85
Escort Diez, bj '85, i pr st 505 Select Rood met
505 Turbo Inj Grijs met
105.000 km 07-86
ƒ8950 Nw APK Inruil Gar
Rat Panda 1000 CL D.BIauw
20 000 km 10-86
'Tel 02990-37825
Rat Panda 750 CL Grijs met
5.500 km 03-88
Sierra 2 O GL, 4-drs, LPG, 7-'88 Rat Panda 750 CL Wit
38.000 km 02-89
Escort
1
1L,
LPG,
11-'85
4 CIL 6 CIL 5 BAK LPG
Ford Scorpio 2.0CL Blauw
82.000 km 11-87
AUTOMAAT 1986 t/m 1989 Berebeit, Amsteldijk 25,
Mazda 323 1 5 sedan Grijs met.
90.000 km 01-87
020
6627777
Pn|zen/17850 t/m ƒ44600.
Renault 9 GTX LPG Rood
105.000 08-86
75.000 km 03-87
T k Ford Granada 2 8 l autom , Renault Trafic LPG Wit
Officieel Ford-Dealer
20 000 km 01-89
Ghia-uitv, airco, speedcont- Seat Ibiza 1 5 GLX Wit
v KALMTHOUT & v NIEL BV boordcomp , el sch dak/ram , Volvo 740 GL Grijs met.
110 000 km 06.8
Marktplein 11-29, Hoofddorp
etc, mrt '86, ƒ10500
Inl tel 02503-13441.
WESTELIJK HALFROND - Amstelveen - Tel 020-455451.
Tel 020-905418

^ingdijk

11 ChryiltrWindsor

l Studebaker
Hard Top 1957

3 Chevrolet
-1950 -Sedan

3 BuickSupr

6 FordT-Bird
1961

7 Ferrari 250
GT01963

Adverteren In SHOWROOM & de sKrnste* f lüL"!!^
manier om uw auto te verkopen en er
één cadeau tekrijgen.$HOWRÖOM,de auto- l
rubriek voor Amsterdam en omgeving,
ik wil mijn auto verkopen en ik wil er ook best één cadeau krijgen! Plaats daarom de
•f d* onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
verschijnt niet alleen in Het Parool, maar
betaal-Veurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
ook in alle nieuws- en huis-aan-huisbladen
-zo spoedig mogelijk toe.
Stuur mij als cadeau het model nr.:.
Prijs
Prijs
van Weekmedia. Dat betekent in maar liefst
in. 6%
ex. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
730.000 kranten! Uw advertentie komt echt
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving,
•Ol3 1
dat wil zeggen: bij meer dan een miljoen
£ 2
25,00
26,50
autoliefhebbers!
S3
36,00
38,16
Hoort u de telefoon a! rinkelen?

GOED VOOR EEN AUTO i
Ja.

Een auto cadeau!

6
7
8
9
10

Vul vandaag nog de BON in, stuur deze
samen met uw betaal- of eurocheque naar
SHOWROOM, en u krijgt van ons de
miniatuurauto (schaal 1:43) van uw keuze
(u kunt kiezen uit de afgebeelde modellen)
zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

21 x
Scorpio

_

47,00
58,00
69,00
80,00
91,00

49,82
61,48
73,14

84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:.
U kunt kiezen uit woensdag of vrijdag.
Startdatum*:
. Handtekening:.
Telefoonnummer:
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
h. f
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van v»
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
ri
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
i

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving

ie
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schoonmaak/glazenwasserij

ICRO
l

UCCESVOLLE KLEINE
/ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Tel. 02507-17935
Bent u misschien die gepens
TUINMAN die nog wat tijd
over heeft om 20 nu en dan
onze tuin te onderhouden?
Tel. 023-248147.
Is er een TUINLIEFHEBBER
die wil assisteren bij eenvoudige
tuinwerkzaamheden:
grasmaaien, onderhoud borders etc., / 20 per uur.
Tel. 02507-12233.

Bob Schmidt
Technisch personeel
gevraagd

Timmerlieden!
Gezocht voor de regio
A'dam en omstreken.
Bel voor een afspraak
020-769811
van 7.00 tot 18.00 uur.

vticro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worMededelingen
en gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootO. Nassaulaan 87,
en.
1075 AM Amsterdam
'articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
BROODJES BESTELLEN?
,licro's op de pagina „MICRO'S".
Even
'laatsing is mogelijk in de volgende editie:
Oppas gevraagd/
BROODJE BURGER bellen!
:andvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
aangeboden
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
] kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977- Boven ƒ 25 geen bez.kosten.
8411 of afgeven/zenden aan:
* Danny een diploma en eer- De Oppas Centrale zoekt ge: Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
volle vermelding voor gedrag. zellige meisjes en jongens die
2042 JM Zandvoort.
Wij zijn trots op je. Papa, 's-avonds wat bij willen verr Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
dienen met oppassen. Be
Mama, Linda.
1421 AA Uithoorn.
voor meer info of om je in te
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
* Help de Polen. Stuur eens
; Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, een voedselpakket! Geen schrijven: 13213 (v.a. 15 jaar)
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde adres? Dat hebben wij voor u!
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Kunst en antiek
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- Inl.: tel. 02907-5235.
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- * Kaartclubs, lezingen en
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe excursies? Alles kan bij de HEDEN INBRENG van goedeWeesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
Ver. Vrouwen Van Nu! Word ren v.d. veiling van 16 en 17
ƒ6,13 per millimeter.
ook lid of bel eens om inlich- juli. VEILINGGEBOUW AMSluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
STELVEEN, Frans Halslaan
tingen met tel.nr. 14462.
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie33, A'veen. Tel. 020-473004
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoReceptie?
(Geopend wo., do. en vrij.)
ren verkrijgbaar.
Feestje?
Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
Radio/tv/video
Kom eens vrijblijvend
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
ons fotoboek bekijken.
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
Broodje Burger
Foto Boomgaard
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
Schoolstraat 4
Grote Krocht 26.
kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoZandvoort
Telefoon: 13529.
isch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
Tel. 02507-18789
UW RLM OP VIDEO
ezorgklachten) of zenden aan:
ƒ1,75 per minuut met
entrale Orderafdeling Weekmedia
Voor trouwfoto's
gratis achtergrondmuziek.
ostbus 122
000 AC Amsterdam
Foto Boomgaard
T.k. Sony HMK 70 stereo mue sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsinc
Grote Krocht 26 sicsystem radio/cassette indezelfde week.
èèn. Pr. ƒ 250. Afm. 20 cm hg
oor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Diep 40 cm, breedte 63 cm
Tel. 12601, na 18 uur.

18789

Tel. 13529

Divers personeel gevraagd

Verloren en
gevonden

* Wie heeft maandag j.l.
mijn zilveren baby-armbandje
gevondden? Inscriptie:
„Richard". Tel. 02507-15290.
* Wie heeft mijn zonnebril
gevonden? Waarschijnlijk bij
3en cliënt laten liggen. Graag
oert u graag gesprekken met mensen over hun doen en bellen naar Spolders, tel.
ten, over hun wensen en verlangens, hun koopgewoontes 02507-17375.
n gedragingen?

Verdien wat bij
met enquêteren

an is enquêteren misschien iets voor u; u kunt daar in uw
rije tijd aardig wat mee bijverdienen.

Boeken
Tijdschriften

opdracht van het NIPO worden wekelijks door heel Neder- * T.k. anngeboden boek, tind duizenden gesprekken gehouden. Enquêteurs voeren el Schrijvenden/vijs, ISBN
eze gesprekken zowel overdag als 's avonds, bij de mensen 9028005870, ƒ 12,50. Tel.
luis, in hun eigen regio.
02507-18149.
ent u 21 jaar of ouder?
eeft u een brede belangstelling?
ent u minimaal 5 uur per week beschikbaar?

5 REGELS

•

gevraagd

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Te koop diepvrieskast,
merk Merijnen, ƒ 100. Tel.
02507-20056.
* Te koop hoogslaper met
bureau en kast, ƒ 100; 2plaats radiator, 51x96 cm,
ƒ65. Tel. 02507-17597.
Te koop tafelmodel KOELKAST, z.g.a.n., ƒ295.
Tel. 020-343382.
* T.k. diepvrieskast, Liebmerr, 4 laden, 145 Itr, ƒ 200.
Tel. 02507-17237.
T.k. zwarte 2-zitsbank, strak
model, z.g.a.n. ƒ475. Tel.
02507-18859.
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ 5,95 per meter, gratis gemaakt! 1000 verschill. meubelstoff. van ƒ69
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber
op
maat gesneden. Barkrukken
stoff. incl. stof of leather-look
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ 55. Echt schuimrubberen
Studieboeken en
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
-platen/banden
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr.
* Aangeboden
boeken 10, Zandvoort, 02507-19347.
MAVO Gertenbach, eerste en
derde klas, prijs ƒ 100. Tel.
Foto - Film
02507-16076.
* Gevraagd boeken tweede
compactcamera,
klas Gertenbach MAVO. Tel. * T.k.
Olympus XA4, z.g.a.n., voor
02507-16076.
ƒ 199. Tel. 15199.
Te koop studieboeken 3e jaar
MEAO,
z.g.a.n.
Tel.
Dieren en
02507-12520.
dierenTe koop studieboeken +
benodigdheden
dictaten 1e jaars H.T.S.
BEDRIJFSKUNDE, in nieuw
DENNIS PAPEGAAIEN
staat. Prijs n.o.t.k.
een begrip in Nederland. Bel
Tel. 02990-30586 na 17 u.
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.

L|J

NVM

Tel. 02507-12614

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Foto Boomgaard

Financiën en
handelszaken

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

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Lessen en clubs
Diverse clubs
Zoekt u een VRIENDIN om te
winkelen of uit te gaan? Echt zeer jong meisje en sex;
Schrijf HARTSVRIENDINNEN, zusje, 18 jr, doen echt allei
Postbus 301, 2160 AH Lisse. (met elkaar), ook Grieks, priv<
020-6685107, escort/show:
(ass. + chauff. gevr.)
Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking
Actief weduwnaar, dierenvriend, wil graag kennismaken m. fin. onafh. vrouw met
temper., + 4 5 - 6 5 jr., max.
1.70 m. Br. o. nr. 755-77034
bur. v.d. blad.
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt in de
schoolbanken
06-340.340.21
Phantasia zkt full/part-time
kamermeisje, Ift./erv. onbel
Verd. ƒ800/wk. Info 020
6631398. Tev. chauff.gevr.
Jonge tengere blonde jongen
en zw. geschapen body buil
der doen het samen en met u
(heren) privé 020-942234
escort Q'ongen + chauf'. gevr.;

Türkge seks hatti

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

06-320.327.44
dakikasi 50 cent

Te koop zwarte Puch, 2Speed 2'/2 jr oud, incl. verz. 5'91, ƒ 1250. Tel. 02507-18655.
* T.k. racefiets, merk Peugeot, laag frame, ƒ 75; 2 fra•nes, oa. Peugeot + 1 st. wieen, ƒ 50. Tel. 15808, na 18 u.

Wendy-foon
06-320.332.77

MAKELAAR

Per sept/okt zoekt stewardess 3 kam. app. Max. hr. tot
ƒ 750 p. maand. Br. o. nr. 76377033 bur. v.d. blad.
Stagiaire 20 jaar zoekt kamer
n Z'voort of omg. voor 10
mnd v.a. half september.
NIET GRATIS
ierda
de
Lange.
Tel.
zijn:
08370-10449.
• alle Micro's groter dan 5 regels
• bn'even onder nummer
Werk. jonge vr. zoekt z.s.m.
•• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
woonr. in Z'voort met eigen
• woningruil
k./d./t. L. Voolstra, tel.
• personeel gevraagd/aangeboden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden 02507-16262.
• commerciële Micro's

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
aan balie kantoor zijn opgegeven
' verloren/gevonden
' weg/aan komen lopen/vliegen
1
maximaal 5 regels
' alleen voor particulier gebruik
1
het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

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

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. T. hr luxe APPARTEMENTEN
a/d boulevard voor vakantie
re
i d s J a p
op
jaarbasis.
Tel.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met of
02507-16674/ of 18148.
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Te huur 2-k. flat met uitzicht
O 2
e l
s t o e
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
op zee. Tel. 02507-17621 na
18.30 uur bellen.
Of afgeven bij:
ndien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Te koop Datsun Cherry auekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
:om. '83, 79.000 km, in perf.
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
st. v. onderh., ƒ49.000. Tel.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
02507-16674 of 18148.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
edere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
•voorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

r
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels
7 regels
8 regels
9 regels
10 regels

'

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

ƒ
ƒ
ƒ
/
/

3,63
3,63
3,63
4,83
6,04

/ 7,25
/ 8,46
ƒ 9,67
ƒ10,88
ƒ12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vemielding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

Afwezig van 1 t/m 31 juli
.Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

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

LA CABANA

Adres:

ARGENTIJNS RESTAURANT
ledere zaterdag en zondag

Aang. A'dam-N., 2-k. nw.b.,
3e hgste et., hr ƒ324. Gevr.
2/3-k.w. buiten A'dam, liefst
omg. H'lem. Tel. 020-341328.
Wie wil ruilen?
De Schelp 4 kam. won. op het
zuiden voor eengezins of ander soort
woning. Tel.
02507-19315.
Woningruil. Aangeb. Parkwijk
Haarlem, 4 kam., 3e et., k.d.t.,
>alkon, huur ƒ400 p.m. Gevr.
3 tot 4-kam. won. ZandvoortMrd. Tel. 02507-18882.

Sportartikelen
Te koop leren damesrijaarzen, mt 37, 5x gedragen,
iw.pr. ƒ495 nu ƒ150. Tel.
J2507-18836.

Tenten en
kampeerbenodigdheden

Naam:

i

ts

Woningruil

Zandvoorts Nieuwsblad

Live music
Keuken geopend
van 17.00-24.00 uur

Verlengde Haltestraat 75
Tel. 17229

Plaats:

leietoon:
Telefoon:

b.v.p. in
mrubriek:
ruorieK:
S.v.p.

Voor de leden komen beschikbaar
juli 1990
1. De eengezinswoning
Celsiusstraat 38

T.k. campinggaz 904 tank
m. brander, gevuld, ƒ65;
amp, Lumo 400, compl. ƒ 20;
. div. kamp.stoelen en tafels,
'.a. ƒ5. Tel. 12314.

Huur ƒ515,87 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, bergruimte en tuin.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de geI
meente Zandvoort verleent voor deze woning slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen, tenminste bestaande uit 2 personen.
-

2. De 2-kamerwoning
Lijsterstraat 4-11
-

Huur ƒ 493,05 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en
bergruimte.

3. De beneden-duplex-woning
Van Lennepweg 81 ZW.
Huur ƒ 328,57 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, badkamer, tuin en
bergruimte.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent voor bovenstaande woningen
slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens
-

4. De flatwoning
Flemingstraat 58
Huur ƒ 694,01 per maand

5. De flatwoning
Celsiusstraat 126
-

Huur ƒ 522,40 per maand
Bovenstaande flatwoningen bestaan beide uit: woonkamer, 3
slaapkamers, douche, c.v. en bergruimte.

6. De flatwoning
Lorentzstraat 107
Huur ƒ 752,26 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.
berging en lift.
- Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort verleent voor bovenstaande flatwoningen
slechts woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens
- (onvolledige) gezinnen, tenminste bestaande uit 2 personen.
-

7. De garage
Keesomstraat 85A
-

Huur ƒ 68,24 per maand
De huurders van de woningen aan de Keesomstraat 273 t/m
395 hebben voorrang bij de toewijzing van deze garage.

-

Huur ƒ 68,24 per maand
De huurders van de woningen aan de Keesomstraat 397 t/m
519 hebben voorrang bij de toewijzing van deze garage.

9. De garage
Hofdijkstraat Q
Huur ƒ 67,00 per maand
In eerste instantie hebben de huurders van de Hofdijkstraat 2
t/m 20 en 1 t/m 23 voorrang bij de toewijzing van deze garage. Daarna de huurders van de woningen aan de Hasebroekstraat 2 t/m 12.
- De toewijzing van bovenstaande garages zal geschieden in
volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van
de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3
alsmede het rijbewijs te tonen.

-

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 juli 1990 vóór
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen/garages, kan men dit kenbaar
maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte
brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van
voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur
verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen
van een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de
VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 13 juli a.s. om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging
worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem, echter minus het aantal punten dat u scoort voor
het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Ruilrubriek juli 1990
1. Aangeboden:

De 2-kamerwoning
Brederodestraat 15
Huur ƒ536,27 per maand
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v., tuin en
schuur.
Gevraagd:
3- of 4-kamerwoning of flatwoning of eengezinswoning, niet
in Zandvoort-Noord
2. Aangeboden:

Zandvoopts Nieuwsblad
LOSSEVERKOOPAPRES^fc
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Postcode:

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

8. De garage
Keesomstraat 113A

Diversen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

MM GRATIS

MICRO

ETTUTl

ƒ 0,50 p.m.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dier-Plezier
Dag/nachtservice 020-424800
voor het huisdier dat
» Reflectanten op advertenkwaliteit op prijs stelt.
ies onder nummer gelieven
Grote Krocht 28.
ervoor te zorgen dat het num* T.k. 4stuksautobnd.,Con- mer in de linker-bovenhoek
* Lief en goed tehuis ge- ti Kontakt 155-13T, z.g.a.n.,
op de envelop staat vermeld
zocht voor rode kater en rode ƒ240. Tel. 02507-14242.
n dat de brief geadresseerd
poes, jong en zindelijk. Tel.
wordt aan: Centrale OrderZie ook de pagina's
19559 of 02520-21378.
afd. Weekmedia, Postbus
SHOWROOM
122, 1000 AC Amsterdam.
in deze krant.

GRATIS
Woninglijst van Zandvoort
makelaars o.g.

Muziekinstrumenten

Auto's en
auto-accessoires

an kunt u daarvoor in' aanmerking komen.
chrijf voor nadere informatie naar:
IPO B.V., t.a.v. de heer A. J. M. Baars, Barentszplein 7,
013 NJ Amsterdam.

Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van overdekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen * Gevr. bankstel, in prima
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
staat (geen eiken). Te
Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam; 02507-14519.
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
* Te koop gevraagd teker
* Te koop 2 dekbedden
tafel,
verstelbaar.
Tel
Onderhoud,
z.g.a.n., maat 140x190, ƒ50
02507-18149.
Tel. 02507-17320.
reparatie,
TE KOOP GEVR.: inboede
* Te koop Union sportfiets
goederen (kleingoed), boe
doe-het-zelf
ƒ 200; babybouncer, nooit ge
ken, antiek/gr.moederst. sp
bruikt, ƒ 70. Tel. 02507-19185
enz. Tel. 02507-12370.
T.k. rotan stoel, bruin, ƒ35
* T.k. gevraagd verstelban
vaste pr.; rolemmer, middel
buggy. Tel. 02507-19188.
Bel
direct
voor
AL
uw
groot, t.e.a.b. Tel. 18829.
reparaties en vernieuwingen.
Ook ander loodgieterswerk.
Onroerende
Woninginrichting
Bellen voor 10 en na 18 uur:
goederen te koop
02507-19559 of 02520-21378.

Dak lek

De Munt
Timmerwerken

Oproepen

Te koop
gevraagd
diversen

Te kdop aangeboden diversen

SNOWWHITE

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

3-kamerflatwoning
Van Lennepweg (1e etage)
Huur ƒ 312,61 per maand (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche en bergruimte.
Gevraagd:
Beneden-duplex-woning/benedenwoning aan de Vondellaan.
Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing,
hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend
schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

WEEKMEDIA 22
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EEN GEHEEL VERZORGD WEEKEND „PARIJS
NISH VAN DE TOUR MEE TE MAKEN!

door onderstaande ondernemers mogelijk gemaakt
vers
Van Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel 17093

Al gaan wij
in de Tour
niet voorop.
Bij Erica
staat kwaliteit
aan kop

ons faxnr 19694

Bloemkool
p. stuk
Biologische
meststoffen o.a.:
Biologisch org. gazonmest
Buzaltmeel
Bloedmeel
Beendermeel
Neptunice maerl
Bentoniet meel en
Biologische
bestrijdingsmiddelen
Pokon
gazonmest met
onkruidverdelger

2,49

Grote Krocht 26
•*• door de nieuwste technologie een
hoogwaardig produkt
* door konstante kontroles konstante
kwaliteit
* technisch slechte foto's mogen
retour
* door ons vakmanschap altijd goed
advies

Patates

* GRATIS KAMERA CONTROLE
exclusief bij

frites kilo

KWALITEITSFOTO'S
IN 1 OOR KLAAR

ERICA

1,79
Deze aanbiedingen zijn tot en met zaterdag geldig

14,95

UNICA: BRILLENKUNST
VAN CAZAL

FOTO BOOMGAARD

Grote Krocht 24

Celsiusstraat 192

YORK-OPTIEK B.V.

Ud Optometnsten Vereniging
Ud Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlens Specialisten
Leidestraat 32
Haltestraat 5
1017 PB Amsterdam
2042 LJ Zandvoort
Tel. 020-233295
Tel. 02507-12174

PULLOVERS
nu met
hoge korting!

-k een overheerlijk aardappeltaartje
o.a. met krieltjes, verse kruiden,
crème fraïche en geraspte kaas.
VRIJDAG EN ZATERDAG
TER KENNISMAKING

VAN 4,50

*%

NU VOOR

<s3 5

groente en fruit
Grote Krocht 25, Zandvoort,
tel. 14404

KERKSTRAAT 20

Voor exclusieve
Franse parfums en
cosmetica
hoefje ook dit jaar niet heel Franrijk door te
fietsen, maar ga je gewoon naar je eigen

BALK
BAKT
BETER
BROOD

ZANDVOORTSE
DROGISTERIJ-PARFUMERIE

DEZE WEEK:
SLAGROOM
SCHNITT

ZANDVOORT

,85

een echte
FRANSE
STOK
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

U maakt kans op zo'n geheel verzorgd weekend, als u het juiste
aantal „Franse" haantjes op deze pagina op uw bon vermeldt
en de slagzin afmaakt. Wij beoordelen de oplossing op originaliteit. Uw bon moet uiterlijk maandag 9 juli in ons bezit zijn.
De prijswinnaars krijgen zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, maar wel overdraagbaar. Tevens kunnen de winnaars bij „de Vuurboet" gratis steengrillen na telefonische afspraak. Stuur de bon in naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
lever hem in bij ons kantoor.

BON

R.V.

BIJ ƒ100,- AAN KASSABONNEN

ƒ 3,- TERUG

Aantal haantjes:

(geldt niet voor geneesmiddelen en
tabaksartikelen)

IK WIL GRAAG MEE OMDAT:

Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

CROISSANTJES
BEACH AND
BODY SHOP

Profiteer van onze
GRANDIOZE
UITVERKOOP

Radio, Frogs en
Lingerie
Dus fiets snel naar de

GROTE KROCHT ZOU

:*ïH?e*'--''.-'.'-wWU<v

4 halen
3 betalen

-':>.

DROGISTERIJ
GOOSSENS
- Dr. Vogel
- Steigerwald
L
V.S.M.

Geneesmiddelen-Parfumerieën
Lectuur-Rookartikelen
Foto's - Cosmetica
Staatsloterij-Lotto-Toto
Herenkapsalon
Winkelcentrum - Noord Tel. 12305
Ruime parkeergelegenheid

29,50

DE TROMP WINKEL
IS KAAS EN ZUIVEL

pikant belegen

nu

500 gr.
200 gr.
nu

Telefoon
12865

ZANDVOORT

vlees

32,50
37,50

mkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood

Alles zoveel u wilt!!1

3,98

Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

VIDEOTHEEK

MOUNTAINBIKES

TRIATHLON

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2h
Zandxoort. tel. 02507-12070

^

Uw exclusieve en professionele

RACE-, TRIATHLON- EN ATB-SPECIALIST
Door onze jarenlange ervaring, uitgebreide service, moderne werkplaats, deskundig vakmanschap en ... ONZE GROTE SORTERING
MET UITSLUITEND TOPMERKEN ONDERDELEN, ACCESSOIRES,
KLEDING, FRAMES en ... FIETSEN

KUNNEN WIJ U 100% FIETSPLEZIER LEVEREN!!!
Enorme keuze uit:
GAZELLE, MONGOOSE, JAMIS, KOGA, GIANT, CANNONDALE, MERIDA, ALPINE STAR
RACEFIETSEN en MOUNTAINBIKES
Framesets van:
PAGANINI, BIO-RACER, KESTREL, MERLIN, MOUTAINGOAT, FAT CHANCE, KLEIN.
Binnenkort vanuit de U.S.A. de exclusieve raceframes van wereldkampioen Greg Lemond.
Met het BIO-RACER computerprogramma meten wij exact de juiste framematen op.
Bezoek of bel ons bedrijf voor een vrijblijvend advies (vrijdagavond koopavond).
HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOORT -TEL 02507-14499.

%-si"-- • ™

aardappelgerecht

Grote Krocht 3-5

WIELERSPORT

__•_._ ,i.^r-.

en een

Brie de MAXIM

Potgieterstraat 24
Zandvoort

*

Japans fondue

Japans fondue

September kaas

Bakkerij
PAAP

o.a. op

en vele andere artikelen, maar kom zelf eens langs
HALTESTRAAT 48
ZANDVOORT TEL. 02507-16971

TEL. 02507-12513

Postcode/woonplaats:.
Leeftijd'

Naam ..
Adres-..

voor Fitness en Body Building

ROOTS
lei>ss van nooit weggeweest

DRUGSTORE JB^BB
DROGISTERIJ & PARFUMERIE t
SPECIAALZAAK
11
KERKSTRAAT 31
2042 JD ZANDVOORT

PREMIERE
FILMS
P.Ü^

ƒ7,50

DAG-

J

ƒ7,50

FILMS
5 FILMS
HELEsAVEEK
MOVIEBOXEN
p.\\

5,- en

p dag

25.ƒ

10,

40.- |i.in n d / X(>

Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,- p.stuk

j

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER

V .ZANDKVOORT - De
|Lionsclub in
S Zandvoort
? zoekt gastgeP zinnen voor vijftig jongeren voor
Ij de nacht van 2 op 3 augustus. Ge£ durende drie weken is een groep
3 van vijftig buitenlandse jongens
•'ï en meisjes in de leeftijd van 17 tot
;J21 jaar te gast in Nederland. Het
2 zijn. allemaal kinderen van leden
U van Lionsclubs uit 21 landen over
\ de hele wereld en zij komen onder
£andere uit Scandinavië, Amerika,
' Japan, Nigeria, Itali','Turkije, Grie> kenland en Indonesië.
'l Deze groep trekt drie weken
;" door Nederland, waar zij op uitno;j! digingen van plaatselijke Lions'clubs veelal een cultureel pro"i1 gramma afwerken. Eén dag zijn
de jongeren te gast in Zandvoort,
j waar een recreatief programma
i voor is samengesteld. In de bad-

plaats bezoeken zij het circuit, waar zij
onder andere
gaan karten.
Verder wordt uiteraard het strand
bezocht en 's avonds gaan zij uit in
het centrum.
De Zandvoortse Lionsclub
zoekt gastgezinnen die het leuk
yinden om een of meerdere internationale jongeren een nacht willen onderbrengen. De jongeren
hebben zelf een slaapzak bij zich.
Een matras en een kussen zijn voldoende om onderdak te verschaffen; beddegoed is niet nodig. Verder wordt van de gastgezinnen gevraagd op 2 augustus het avondeten en op 3 augustus het ontbijt te
verzorgen. Voor nadere inlichtingen en aanmeldingen kunnen belangstellenden contact opnemen
met Jan Keizer, tel. 02507-15115 of
Pieter Joustra, tel. 02507-15155.

:

Op deze dag zullen ook enige
surveillance-voertuigen van de
Zandvoortse politie bij de bus tentoongesteld worden. Voor degenen die belangstelling hebben
voor het politievak staan zowel beroeps- als reservepolitieagenten
klaar om vragen te beantwoorden.
Voor hen die bij de Zandvoortse
politie willen werken zij er meerdere mogelijkheden; er zijn vacatures voor zowel beroeps- als reservekrachten.

Voor herintreders en
bijvoorbeeld
politiemensen die willen gaan studeren of dit reeds
doen is het zelfs mogelijk om in
Zandvoort als beroepsagent part-time te gaan werken. Dit houdt in
in de zomer full-time en in de winter ongeveer één dag gewerkt
wordt.
Dat er onder de Zandvoortse
burgers een redelijke interesse bestaat om bij de politie actief te
zijn, blijkt uit het resultaat van de
twee informatie-avonden voor degenen die belangstelling hebben
om bij de reservepolitie dienst te
doen. In totaal hebben tien kandidaten, waaronder twee vrouwen
gesolliciteerd bij de reservepolitie.
Reservisten bij de politie krijgen
een opleiding van twee jaar en
worden daarna ingezet bij piekdrukte en dergelijke.

ZANDVOORT
. - De oefening van
de
KNZHRM
1
met een helicopter van de marine, die vorige week vrijdagochtend op zee gehouden zou worden,
is niet doorgegaan omdat er op dat
ogenblik een echte reddingsactie
aan de gang was bij Terschelling.
Om acht uur 's morgens zonk
bij dat eiland de Duitse sleepboot
Wortan die na een botsing met een
losgeslagen drijvend dok lek
sloeg. Na de botsing is het op drift
geraakte dok op het strand van
Terschelling vastgelopen. Met een
geslaagde reddingsactie werden
de zestien bemanningsleden van
boord gehaald, acht door een reddingsboot en acht door een helicopter.
De helicopter die op dezelfde
tijd ingezet zou worden bij de oefe-

ning
in
Zandvoort
moest bij de
reddingsoperatie
'stand by' blijven, zodat.de oefening moest worden afgelast. Volgens Chris Kemp van reddingsmaatschappij waren de Zandvoortse redders er niet rouwig om
dat de oefening niet doorging.
"Ket was tenslotte erg slecht wser
met windkracht negen en dan is
het moeilijk om met de boot dezelfde snelheid te houden als de
helicopter. Maar als de helicopter
er wel was, was de operatie natuurlijk wel doorgegaan".
De reddingsoefening is nu uitgesteld tot 24 juli en vindt dan plaats
tussen 19 en 20 uur. De helicopter
van de marine wordt dan gevlogen
door de Zandvoortse luitenant
Prins.

Lionsclub zoekt
gastgezinnen

ZANDVOORT

Politie Zandvoort
geeft informatie

j - Ook dit jaar
;.] komt de infor> matiebus van de
; politie weer op
.; bezoek in Zandvoort. De bus staat
f volgende week van 10 tot 16 uur op
! de Strandweg bij de Rotonde. Bej langstellenden kunnen in de bus
* kennismaken met de vele aspeci ten van het politievak, zoals be• middelen, corrigeren, adviseren
en dienstverlenen.
;

ZANDVOORT - De NoordZuid-Hollandse vervoersmaatschappij (NZH) en Centraal
Nederland (CN) willen een
sneldienstlijn invoeren die van
Zandvoort naar Amsterdam
Zuidwest gaat rijden.
De twee grote busmaatschappijen
in deze regio gaan proberen meer
mensen die nu nog de auto pakken,
in de bus te krijgen. De nieuwe lijn
Zandvoort-Amsterdam Zuidwest,
rijdt via Heemstede, HaarlemSchalkwijk naar Amsterdam. In
Amsterdam worden een aantal grote
werkgelegenheidsconcentraties
aangedaan, zoals IBM, Nissan, het
confectiecentrum, de Vrije Universiteit en het World Trade Center.
Op onder andere het Haarlemmermeerstation, het Stadionplein
en het NS-station Amsterdam-Zuid
ijn een groot aantal overstapmoge:ijkheden op bus, tram en sneltram
binnen Amsterdam.
Daarnaast wordt met deze lijn een
snelle rechtstreekse verbinding gerealiseerd tussen Haarlem Schalkwijk, het NS-station Heemstede/Aerdenhout en Zandvoort.

Bewoners Zeestraat voeren actie tegen chaos

Zandvoorters
in het nieuwe Dar

Vorig jaar al werden bij de gemeente 1700 handtekeningen ingeleverd als ondersteuning van het verzoek om parkeerpasjes of -schijven
ter beschikking van de Zandvoorters te stellen voor het parkeren in
hun woonplaats. Hoewel de gemeente destijds positief op de suggesties
reageerden, hebben de initiatiefneemsters Marianne Rebel en Loes
Visser nog geen reden tot juichen.
Om aan de parkeerchaos in de
Zeestraat in Zandvoort een einde te
maken zijn de bewoners in actie gekomen. Initiatiefnemers van de actie zijn Klaas Laan en Rob en Meta
Tan. Om de bewoners te mobiliseren kregen de bewoners van de Zeestraat en het tracé Haltestraat - Stationstraat een brief in de bus. Zij
worden gevraagd deze brief, die gericht is aan het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, te ondertekenen en weer bij
de initiatiefnemers in te leveren.
"Al vele jaren worden wij geconfronteerd met het feit dat we heel
moeilijk onze auto kunnen parkeren. Het gaat dan nog niet eens om
het parkeren 'voor de deur', maar
om het parkeren 'in de buurt' van
onze woningen en bedrijven. Wij
vinden dat we daarin sterker zijn
benadeeld dan bewoners en ondernemers van vergelijkbare straten",
aldus de intiatiefnemers van het bewoners protest.
Volgens hen is de reden van de
chaos de nabijheid van druk bezocht
plaatsen. "De nabijheid van het station, de keuze om in de Zeestraat te
parkeren als men naar het strand of
het dorpscentrum gaat, of om een
hotel, restaurant of andere horeca-gelegenheid te bezoeken, zijn hier
alle debet aan."
In het schrijven aan het college
wordt gesteld dat de gemeente onderscheid moet gaan maken tussen
de inwoners van Zandvoort en de
dagjesmensen of café-bezpekers van
buiten. "Waar we ernstig moeite
mee hebben, is dat u in uw toewijzingsbeleid van wie-waar-wanneer
mag parkeren in deze groepen hélemaal geen onderscheid aanbrengt.

station Heemstede/Aerdenhout.
Als het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat akkoord gaat, worden de
nieuwe lijnen op 2 juni 1991 ingevoerd. Behalve deze lijn wil de NZH
nog drie nieuwe sneldienstlijnen

Oude cgflorïe
-r*

Bloeiend

Niet-rookster raakt
slaags met man

• De parkeerdrukte in de Zeestraat is voor de bewoners een doorn in het oog.

Klap op de vuurpijl is dit beleid dat
u in de kop van de Zeestraat, hoek
Haltestraat tot aan de Stationsstraat, sinds kort parkeermeters
hebt geplaatst, zodat de kans ook
nog aanwezig is, dat als we eindelijk
een plaatsje hebben gevonden, er

ZANDVOORT - Het Milieu
Effect Rapport (MER) over de
baanverlegging van circuit van
Zandvoort en het voorontwerp
van het bestemmingfplan voor
het circuitgebied liggen met ingang van maandag 16 juli dertig dagen ter inzage. Op 15 au- kenning van de zogenaamde A-sta- inmiddels op 26 juni unaniem door
gustus wordt er in het raad- tus ('nationale accommodatie voor de gemeenteraad vastgesteld en aanhuis een hoorzitting gehouden. de autorensport') heeft de Staatsse- vaard. Tevens is besloten om de

nische afspraak, via nummer 61550,
kunnen de plannen ook op andere
tijdstippen bekeken worden. De beide plannen liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage in de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg 34.

Milieurapport circuit
maandag ter inzage

cretaris van Welzijn, Volksgezond- MER-procedure te koppelen aan de
heid en Cultuur in 1988 in totaal herziening van het bestemmingsDe gemeente is van plan het cir- negen voorwaarden gesteld.
plan. Het MER en het voorontwerp
cuitgebied ten behoeve van de autovan het bestemmingsplan liggen ter
en motorensport te moderniseren
Eén daarvan was het opstellen van inzage bij de afdeling Ruimtelijke
en in overeenstemming te brengen de Milieu Effect Rapport en het wij- Ontwikkeling op het raadhuis, die
met de eisen die gesteld worden in zigen van een bestemmingsplan. De van maandag tot en met vrijdag van
de Wet Geluidhinder. Voor de toe- MER is onlangs gereed gekomen en 9 tot 12.30 uur geopend is. Na teleforond Haarlem invoeren, namelijk
van Lisse naar Haarlem (via Hillegom, Bennebroek en Heemstede),
van Haarlem-Schalkwijk naar station Amsterdam-Sloterdijk en van
IJmuiden naar Hoofddorp (via
Haarlem
Centrum,
HaarlemSchalkwijk en Heemstede).
De nieuwe lijnen betreffen voorlopige voorstellen die aan het gemeentebestuur zijn gestuurd voor commentaar. Eventuele opmerkingen
van het college zullen voor l augustus worden verwerkt in definitieve
voorstellen.

Bewoners De Wittstraat hebben
een eigen 'parkeerbeleid'

Brandweer oefent
met ladderwagen
ZANDVOORT - De Zandvoortse
brandweer gaat de komende maanden bij veel hoge gebouwen in de
gemeente oefenen met de nieuwe
ladderwagen, waarover het korps
sinds enkele weken beschikt. Om bij
brand snel en zonder ongelukken te
kunnen handelen is het noodzakelijk dat de chauffeurs en de bevelvoerders van de brandweer oefenen
met het gebruik en de bediening van
de wagen. Ook is het van groot belang om ervaring te hebben met het
opstellen van de ladderwagen bij
hoge gebouwen.
De komende tijd zal er zowel overdag als 's avonds, tot uiterlijk 21.30
uur, bij veel gebouwen worden geoefend. Het is niet mogelijk voor de
brandweer om de bewoners en gebruikers van een gebouw vooraf
over de oefening te informeren.

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

Gedurende de periode van dertig
dagen, dat de plannen ter inzage liggen, kan er schriftelijk gereageerd
worden bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Tijdens de hoorzitting, die op woensdag 15 augustus
om 20 uur wordt gehouden, kan er
ook mondeling op het MER en het
bestemmingsplan worden gereageerd.

Messesteker
aangehouden
ZANDVOORT - De politie heeft
een 32-jarige Haarlemmer aangehouden, die een 36-jarige Zandvoorter met een mes zou hebben gestoken. Dat gebeurde zondagavond om
half elf in een café in Zandvoort. Het
slachtoffer had verwondingen aan
de hand en het been opgelopen. De
man werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis Joannes
de Deo in Haarlem.
De dader is in de cel gezet, in afwachting van onderzoek van de politie.

Boete voor plassen op de openbare weg
ZANDVOORT - Een 24-jarige man uit Bentveld dacht onder een boete uit
te komen, door een valse naam op te geven. De politie trapte er niet in en in
plaats van één, kreeg de man twee processen-verbaal. Het heerschap stond
in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half vier te plassen op de weg en
werd betrapt door de agenten. Op het bureau bleek dat de door hem
opgegeven naam vals was, wat de politie al vermoedde.

Omdat het gaat om oefeningen die
in ieders belang zijn, gaat de brandweer er vanuit dat de inwoners van
Zandvoort hiervoor begrip kunnen
opbrengen.

Glas- papierbak
verplaatst
BENTVELD - De glas- en papierbak in Bentveld is verplaatst naar de
Bramenlaan, hoek Zandvoortselaan. De inwoners van Zandvoort
kunnen op dertien locaties in de gemeente hun glas en oud papier
kwijt.
De glas- en papierbakken staan op
de volgende plaatsen: Corn. Slegersstraat, Schuitengat, Tolweg, Ir.
Friedhoffplein, Vondellaan, winkelcentrum Nieuw-Noord, Keesomstraat, Dr. J.C. Mezgerstraat, Sophiaweg, Lijsterstraat, Bramenlaan en
Van Lennepweg.

| Waterstanden

Schutter verdwenen

LW

2 juli
06.50 02.36 19.2514.55
3 juli
07.35 03.16 20.15 15.24
4 juli
08.15 03.56 20.48 15.16
5 juli
09.10 04.35 21.39 16.55
6.juli
10.16 05.36 22.45 17.55
7 juli
11.25 06.39 23.56 19.00
8 juli
12.36 07.25 -.—.9 juli
01.0608.3513.4621.15
. 20 juli 02.09 10.30 14.49 22.34
Vaanstanden: 15 juli NM 03.54 u.
bodtij: 16 juli 17.55 u. NAP+62cm

de initiatiefnemers van de actie dat
de gemeente een evenredig aantal
parkeerplaatsen beschikbaar stelt
aan bewoners en ondernemers die
daar uit privé-overwegingen behoefte aan hebben.

De Zandvoorter is aangehouden en
door de spoorwegpolitie verhoord.

ZANDVOORT - Drie jongens met
zwart gemaakte gezichten hebben in
Je .nacht van 3 op 4 juli de aanwezigeii op Het Naaldenveld in Bentveld
ie stuipen op het lijf gejaagd. Ze
sneden scheerlijnen van tenten
ipor, bedreigden enkele meisjes en
gingen er tenslotte met snoepgoed
andoor. De politie heeft in verband
met deze affaire extra politie-toezicht toegezegd.

HW

ook nog vo'or moeten betalen. Elk
alternatief ontbreekt ons. Zo goed
als geen enkele bewoner of ondernemer in het betrokken tracé beschikt
over een oprit of een garage."
Om aan de parkeerchaos in de
Zeestraat een einde te maken willen

Foto Berlott

ZANDVOORT - Een 25-jarige
vrouw uit Zandvoort heeft het vorige week dinsdag in de trein aan de
stok gekregen met een 25-jarige
plaatsgenoot. Zij zat in in een nietrokers coupé toen de man een sigaret opstak. De twee kregen daarover
ruzie. De man werd vervolgens door
de conducteur uit de coupé gezet.
Terwijl hij wegliep, spuugde de man
de vrouw in het gezicht en schold
haar uit.
Toen het op het station in Zandvoort
ook nog bijna tot een handgemeen
kwam, deed de vrouw bij de politie
aangifte.

Vervolg op pag. 3

Meisjes bedreigd

LW

3

De watersportvereniging AFf*
AFA leidt een bloeiend beO
staan. In de Zandvoortse branding
hebben de kanoërs een uitstekende mogelijkheid om te oefenen voor
het wild-watervaren.

Het is de bedoeling dat deze lijn
gaat rijden op maandag tot en met

HW

Café-restaurant Riche krijgt
zijn oude glorie terug. Er
wordt hard gewerkt om deze unieke
zaak de nostalgische allure weer
terug te geven.

Het Tropicana-festival het
n
komend weekend in Zandw
voort belooft een schitterend evenement te worden met veel muziek.

Juni 1992

3atum

Over een half jaar kan Zando
voortmeeuwen de nieuwe
i5
voetbalvelden op het binnencircuit
in gebruik nemen. De Stichting
Duinbehoud heeft het schorsingsverzoek voor de ontgrondingswerkzaamheden ingetrokken.

ZANDVOORT - Steeds meer
bewoners van Zandvoort willen dat zij een 'voorkeursbehandeling' krijgen boven de zpgenaamde dagjesmensen in
het toekomstige parkeerbeleid
van de gemeente. Deze week
zijn 'geïrriteerde' bewoners
van de Zeestraat in actie gekomen.

Per snelbus
naar Amsterdam
vrijdag tussen zeven uur 's morgens
en zeven uur 's avonds. In de spits
via een kwartierdienst, in de daluren
volgens een halfuursdienst. In de daluren zal de lijn echter Zandvoort
niet aandoen, maar beginnen bij het
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ZANDVOORT - Om de lastige parkeerdrukte bij een grote
toestroom van badgasten tijdens mooi strandweer de baas
te kunnen, hebben de bewoners van de De Wittstraat in
Zandvoort een eigen parkeerbeleid ontwikkeld. "Elke badgast denkt hier nog wat ruimte te vinden als het overal vol
is. En het maakt ze niets uit of ze de bewoners hinderen",
vertelt mevrouw Rebel uit de De Wittstraat.
Om te voorkomen dat er in hun straat een parkeerchaos
ontstaat hebben de bewoners zelf een inrijverbod aan het

begin van de doodlopende straat geplaatst. Via een constructie van twee vuilnisemmers, met een ladder waaraan
een bord bevestigd was er tussenin, werd het de ongewenste badgast die een plaatsje kwam zoeken, duidelijk
gemaakt dat hij of zij daar niet kan parkeren. Voor de
zekerheid werd soms naast de versperring plaats genomen
door een 'parkeerwachter'. Het 'parkeerbeleid' van de bewoners van de Wittstraat heeft bewezen op drukke dagen
goed dienst te doen.

ZANDVOORT - Verschillende
Zandvoorters belden vorige week
woensdagavond de politie met de
mededeling dat iemand op het Kerkplein met een vuurwapen had geschoten.
De politie stelde een onderzoek in
maar dat leverde niets op: de schutter werd niet gevonden. Het is ook
niet duidelijk geworden of de geheimzinnige schutter een 'echt'
vuurwapen hanteerde.

•a •••«
•lijk

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

13 weken voor maar f 10,50.
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Allerliefste vrienden en familie.
Verdriet wordt vervangen door woede
en dan is er die pijn:
Die pijn die schreeuwt om dat ene medicijn.
Net als je denkt wat is de zin van het leven.
Komen er die echte vrienden, die je weer die
nodige kracht en warmte geven.
Zonder jullie steun en liefde is deze pijn niet te
dragen.
Deze liefde helpt om even niet naar dat ene
medicijn te vragen.
Bedankt,
Jacob, Marscha, Avi,
Asher en Yael Ovadia

FAMILIEBERICHTEN

HOERA
MOEDER WIL
heeft gisteren

SARA
gezien.
Rob, Greta, Edwin, Ton, Marjan, Cor en Anja.

******************************

*17-6-1990
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*
-K
*
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H
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Henk v.d.
en

Mey

Patricia Winkel

******************************

„Rust nu moor uit, je hebt je strijd
gestreden,
je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan?"
Onverwacht is tot onze diepe droefheid overleden, onze lieve moeder en omie

Pieternella Agema-Erkens
weduwe van Jan F. Agema
in de leeftijd van 84 jaar.
A. Kerkman-Agema
G. Kerkman
Pienèl
Zandvoort, 5 juli 1990
Huize „In het Kostverloren" K-121
Burg. Nawijnlaan l
Corresp.adres: Fam. G. Kerkman
Reinwardtstraat 6
2041 VD Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels op maandag 9 juli
op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden.

liefst met enige
ervaring.
Werktijden in overleg.
Tel. 02507-18968.

IJSTERFGEWl
INSPRAAK
Milieu Effect Rapport (MER)
baanverlegging circuit Zandvoort
en
Voorontwerp-bestemmingsplan circuitgebied
Algemeen
De gemeente Zandvoort heeft het voornemen om het circuitgebied ten behoeve van de auto- en motorrensport te moderniseren en in overeenstemming te
brengen met de eisen op grond van de Wet Geluidhinder.

023-315855

C. A. Jagtenberg
huisarts
Afwezig van 16/7 t/m 20/7.
Waarneming de huisartsen
Weenink, tel. 12499
Anderson, tel. 12058

Henk, Carla, Co en Wil

-K

part-time
VERKOOPSTER

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

DOKTERSBERICHTEN
*Liefde is
*Verloven in Spanje

Gevraagd

P. A. H. Wijnands
tandarts
Afwezig van maandag 16/7 t/m dinsdag 31/7.
Voor dringende spoedgevallen tel. 02507-15832.

Wij zijn
dagelijks
geopend voor
in- en verkoop,
ook voor
inzending
goederenveiling.

'V ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlwrg 183 TH.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Op 30 mei 1989 heeft de gemeenteraad de richtlijnen voor het MER vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 26 juni 1990 het MER baanverlegging circuit
Zandvoort aanvaard.

XX
Jong?
Alleenstaand?
Woningzoekend?

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Reünie
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ29,- (Excl 6% BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-40041.

\

Inl. 12164
Gasthuisplein
DROGISTERIJ

ADVERTENTIES

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

Moeilijk hè?
Wilt u een informatiefolder?
Stuur een briefkaartje naar
Wurgent, Postbus 243,
2040 AE Zandvoort.

GEVRAAGD

serveerster
t/m oktober
± 20 jaar
en

Cosüer
Nu is 't stil
maar 't was zijn wil.
Om niet meer hier te zijn.
Verlost van alle strijd en pijn.
Voor ieder was je een geweldig mens.
Pap en mam Kraaienoord
Gerrie, Astrid
Theo, Marian
Jolanda, Erwin, Lilian
Natascha, Gerbor, Mandy
Sandos, Jolanda

scholiere

Om even op adem te komen
zijn wij op

voor 6 weken
voor bediening
in broodjesbar

VAKANTIE

Frans Ale Soepboer
echtgenoot van E. Kraaijenoord
op de leeftijd van 53 jaar.
Zandvoort:
E. Soepboer-Kraaijenoord
Ralph
Ivor
en verdere familie
2042 VN Zandvoort, 5 juli 1990
Nieuwstraat 6
De crematie heeft op dinsdag 10 juli in het crematorium Westerveld plaatsgevonden.

Restaurant
HAROCAMO
Kerkstraat 14
tel. 12102

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
PAKVELDSTRAAT 19

mu/t de (art't'c/•
HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT - TEL. 02507-12994

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometnst o.v .
kontaktlensspeciahst A N V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort, tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

NOCHE DE SANGRIA

TROPICAL COCKTAILS

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk
drukkerij van petegem

b.v.

Coco Loco
Lamumba
Pina colada
Margarita
Tequüla Sunrise

TROPICAL M E ALS
Polio Fantastico

F. 8,-

F. 22,50

Heden bereikte ons het ontstellende bericht van
het overlijden van onze oud-medewerker

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte
met dit verlies.
Direktie en medewerkers
van Schilderswacht B.V.
de VASTGOED VERBETERAARS

Dankbetuiging
Uw hartverwarmend medeleven, voor en na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Antje de Nijs
heeft ons diep getroffen, de vele bewijzen van deelneming, in welke vorm dan ook, was voor ons een hele
grote steun.
Pas nu beseffen wij wat een leegte zij voor ons maar
zeker voor vele anderen achterlaat.
Daar het voor ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze dank
wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
A. M. Keur-Keur
Zandvoort, juli 1990

Hierbij dank ik u allen hartelijk voor de belangstelling
bij de ziekte van Will.
In het bijzonder Frans, Adriaan en onze Cornelia die mij
naar het ziekenhuis vervoerden.
De fam. A. Bol voor de goede zorgen.
Tevens dank voor de bloemen en planten, ook namens
Will.

Jaap Koper
Tollensstraat l
Zandvoort

Hoorzitting
Verder wordt er op
woensdag 15 augustus, 20.00 uur
EEN HOORZITTING
gehouden in de
raadzaal van het Raadhuis (ingang Raadhuisplein).
Tijdens deze bijeenkomst kan er ook mondeling op het MER en het voorontwerp-bestemmingsplan worden gereageerd.
Wij attenderen u erop dat het hier gaat om een inspraakprocedure. Te zijner
tijd kunnen er bij de gemeenteraad bezwaren worden Ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Circuitgebied.

zaterdag 14 juli 1990
INZAMELINGSACTIE
klein chemisch afval, glas en oud papier

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Aangevraagde bouwvergunningen

(met maïs en chilüzus)
Steak "Rio Grande"

80 B-90 Tolweg 39
87 B - 90 Zandvoortselaan 119 rd

(champignons)

Saté "Havana"

Sangria glas F. 3,50
liter F. 17,50

(ananas en pittige 5

Shaslik Bahama

TROPICAL STARTERS
, ,

Melon con gamba j

F. 8.50

(meleon met gamalen)

Pina alfruta
(ananas met vrachtjes)
Sopa de cebolla

(uiensoep)
Ensalada Tropical

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT

3

TROPICAL ICE CREAMS
F
Pina Special
- 5.50
(ananas en ijs)
Banana Caribian
(ijs en piung ambon)
Coupe Tia Maria
Peppermint "Tropical Surprice"

'**** MENU TROPICAL *******
Keuze uit l en 2 en 3 samen F. 34,50

- bouw dakkapel en garage
- verbouw woonhuis.

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

Voorbereidingsbesluit
art. 22, lid 2 WRO
De gemeenteraad heeft bij besluit van 26 juni 1990, op grond van art. 21 van de WRO
verklaard, dat voor een
perceel grond aan de 's-Gravenzandestraat
een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Dit besluit ligt met de bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het perceel is
aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4.
De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
12 juli 1990

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig
ons faxnr. 19694
Varkensfricandeau

Paprika r
of groen

11,95
Friesche
nagelkaas

Zachte
bolletjes

Hollandse
Gloria
aardappelen
zak
+ 5 kilo

Karnemelk
0,5 literpak

100 gr. 1,49

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Denkt u aan de volgende punten:
- de gemeentereiniging zamelt in vanaf 's ochtend S.30 uur
- zet uw klein chemisch afval, glas en oud papier NOOIT van te voren aan de straat,
maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens de normale grof-huisvuilroute kunt u
niet uw oude koelkast meegeven; u kunt daarvoor een aparte afspraak maken via
telefoonnummer 61510.
- op de zaterdagroute kunt u ook geen plastic (verpakkingen) meegeven.

(kipfïkt met kerry en vruchten)

etc. etc.

\

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
batterijen en accu's
fotochemicaliën
verf, oplosmiddelen en lijm
medicijnen en thermometers
cosmetica
bestrijdingsmiddelen
afgewerkte olie
afvalglas (geen vlak glas)
oudpapier.

Polio "Mexicana"

(extra pittig)

Zijn opgeruimde karakter en enthousiaste werklust zullen in onze gedachten blijven voortleven.

Plannen liggen ter Inzage
Het MER en het Voorontwerp-bestemmingsplan liggen met ingang van
maandag 16 juli 1990 tot en met donderdag 16 augustus 1990 ter inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4.
Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30
uur.
Na telefonische afspraak via telefoonnummer 02507-61550 kunnen de plannen ook op andere tijdstippen worden ingezien.
De beide plannen liggen ook ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34. De bibliotheek is geopend op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur,
maandag en vrijdag
van 18.30 tot 20.30 uur
woensdag en vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur en op
zaterdag
van 10.00 tot 14.00 uur.
Gedurende de termijn dat de beide plannen ter inzage liggen kan er schriftelijk
op worden gereageerd. Die reacties moeten worden gericht aan het college
van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Degene die reageert kan vragen zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

De gemeentereiniging haalt op zaterdag 14 juli a.s. klein chemisch afval, glas en oud
papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.

kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Frans Soepboer

Er is besloten de te doorlopen MER-procedure te koppelen aan de herziening
van het bestemmingsplan.

van 8 tot en met 22 juli

Vrijdag 13 & Zaterdag 14 juli 1990
Liefde is groot.
Ook na de dood.
Hoe kon het noodlot zich zo vergissen.
Lieve Pap we zullen je verschrikkelijk
missen.
Wat wij hadden te samen.
Kunnen alleen wij beamen.
Wij_ hebben gelachen en geleden.
Wij hebben samen onze eenzame strijd
gestreden.

Voor de toekenning van de status Nationale Accommodatie voor de
Autorensport- de zogenaamde A-status - heeft de Staatssecretaris van Weizijn, Volksgezondheid en Cultuur in 1988 aan het circuit een aantal voorwaarden gesteld.
Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op het opstellen van een
M ER-rapport en de wijziging van het nu geldende bestemmingsplan.

0,65

Deze aanbiedingen zijn tot en met zaterdag geldig

Celsiusstraat 192

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

telefoon 023-385478

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

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

_
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Schorsingsverzoek
Stichting Duinbehoud ingetrokken
t
f

Inzamelingsactie
chemisch afval

^andvoortmeeuwen krijgt over
Éalf jaar nieuwe voetbalvelden
:£ANDVOORT - De aanleg
vap de nieuwe voetbalvelden
van Zandvoortmeeuwen op het
binnenterrein van het circuit
voedert gestaag. Nadat de
Stichting Duinbehoud vorige
week het schorsingsverzoek
van de qntgrondingsvergunning heeft ingetrokken staat de
realisatie van nieuwe sportvel-

den niets meer in de weg.

Hoewel de Stichting Duinbehoud
haar bezwaren tegen de ontgronding
en de aanleg van sportvelden in het
duingebied handhaaft, trekt de
stichting het schorsingsverzoek in,
omdat deze werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De Stichting
Duinbehoud heeft ernstige kritiek
op de handelswijze van Gedeputeer-

Parkeerbeleid leidt tot acties
Vervolg van voorpagina
^»

*'.Of op z'n minst ontheffing te verleijen van betaling van parkeergeldën. Een stelstel voor vergunninghouders, zoals vele andere gemeenten in onze regio kennen is natuurlijft de meest chique oplossing, maar
& vrezen dat in een gemeente als
Zahdvoort het consumentenbelang
het veelal wint van het kiezersbelang", aldus de brief, waar volgens
de; schrijvers "veel verontwaardigihg en irritatie" in verborgen ligt.
"We hopen dan ook op een intelligënte oplossing die recht doet aan
het belang van een benadeelde groep
burgers", sluit de brief. De initiatiefnemers willen graag uiterlijk 15 september een reactie van het college.

Nietszeggend
De actievoerders uit de Zeestraat
zijn niet de enige die vinden dat de
eigen inwoners van Zandvoort een
voorkeursbehandeling moeten krijgeh in het gemeentelijk parkeerbeleid. Vorig jaar startten Marianne
Rebel en Loes Visser een actie om
voor Zandvoorters een parkeerscliijf in te voeren "om in het hoogseizoen ontlast te worden van het
zeer onvriendelijke parkeerbeleid".
Hoewel het college van burgemeester en wethouders positief reageerde op het initiatief, waarbij
maar liefst 1700 handtekeningen

werden ingeleverd, zijn beide dames
erg ontevreden over hoe de gemeente verder met hun probleem is omgegaan.
"In december kregen we antwoord
dat de gemeente bezig was met een
voorstel, wetend dat het een probleem is. Tevens moesten wij er zelf
maar zorg voor dragen dat alle 1700
adhesie-betuigende op de hoogte te
stellen van deze nietszeggende brief.
Dat is toch ondoenlijk voor ons. De
gemeente kan al die mensen toch
door middel van een perspublicatie
op de hoogte stellen", aldus Marianne Rebel.
Volgens haar is het hoog tijd dat
de gemeente voor de eigen inwoners
een vriendelijk parkeerbeleid gaat
voeren. "Wat wij eisen van de gemeente is in niet-winkelstraten een
ontheffing gedurende het gehele kalenderjaar en een parkeerschijf van
één uur om behoorlijk boodschappen te kunnen doen. Wij denken dat
dit geen voorrecht is, maar een
noodzaak, om de toch al slechte parkeervoorzieningen hier in Zandvoort voor de bewoners enigszins
dragelijk te maken. Parkeerbonnen
en wegsleepregeling van dit parkeerbeleid zijn we meer dan zat."

de Staten van Noord-Holland. Zij betreurt het ten zeerste, dat GS toestemming hebben gegeven om nog
binnen de beroepstermijn van dertig
dagen te beginnen met de werkzaamheden. "Hierdoor kon het gebeuren, dat de ontgrondingswerkzaamheden al waren afgerond op
het moment dat de termijn voor het
indienen van bezwaarschriften bij
Gedeputeerde Staten afliep. Door de
handelswijze worden belanghetabenden in feite gedwongen om al op de
eerste dag nadat GS een besluit hebben genomen, een schorsingsverzoek in te dienen, zonder daar goed
over na te denken of overleg te voeren met derden. Deze gang van zaken lijkt de Stichting Duinbehoud
niet bevorderlijk voor een weloverwogen besluitvorming." Volgens
woordvoerder Marja van Nieuwkoop van de provincie zijn de werkzaamheden volstrekt reglementair.
"Volgens de wet kan de provincie
een machtiging afgeven om met de
werkzaamheden te beginnen. Dat is
op verzoek van de gemeente ook gebeurd. De AROB-procedure van de
Stichting Duinbehoud loopt overigens mog steeds."
Nu het enige bezwaar tegen de
aanleg van de velden in ingetrokken,
zullen de nieuwe voetbalvelden over
ongeveer een halfjaar worden opgeleverd. Nog deze maand wordt het
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geëgaliseerde terrein ingezaaid en in
januari 1991 kunnen de eerste ballen
getrapt worden. Eind van dit jaar zal
dan ook begonnen worden met de
bouw van 155 woningen, grotendeels
sociale woningwetwoningen, op het
terrein aan de Vondelweg, de Van
Lennepweg en de Nicolaas Beets-

laan, waar Zandvoortmeeuwen nu
nog haar onderkomen heeft. Het
ontwerp bestemmingsplan en het
bouwplan voor de eerste fase liggen
momenteel ter visie bij de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling in het
raadhuis. Op 25 juli om 20 uur is er
een
informatie/inspraakbijeen-

ZANDVOORT - Het Tropicana Festival 1990 belooft dankzij de gunstige weersverwachtingen en het organisatie-talent van de Zandvoortse ondernemers nu al een groots evenement te worden. Op maar liefst
vijf podia zullen op vrijdag 13
en zaterdag 14 juli een keur
aan artiesten hun opwachting
voor het naar verwachting veel
koppige publiek maken. In samenwerking met andere horecabedrijven zal in Zandvoort
voor de eerste keer 'La Bastille' worden bestormd. Ook 'De
Manege' aan de Zandvoortselaan doet aan het festival mee.

Petra Vlasman in Riche dat onder haar leiding weer de nostalgische sfeer van weleer moet gaan uitademen.
Foto Beriott

Riche krijgt oude glorieterug
ZANDVOORT - Café-restaurant Riche aan het noordelijk
strand van Zandvoort begint
de oude glorie van weleer te
vertonen. Onder de nieuwe leiding van Petra Vlasman, die in
april de bekende Zandvoortse
pleisterplaats van de familie
Pomper kocht, krijgt Riche
weer de allure van een Grand-Café die het tot een jaar of
vijftien geleden had.

"Voordat we begin juni opnieuw
de zaak opende, zijn we drie weken
hard bezig geweest om Riche in een
nieuw jasje te steken. Er is een compleet vernieuwde keuken en het interieur is opgeknapt en aangepast
Weekend: 14 en 15 juli 1990
Zondag 10.30 uur: Th. Duijves
om de nostalgische sfeer van weleer
weer uit te ademen", vertelt Petra
iervormde Kerk, Kerkplein:
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Vlasman trots. Zij heeft grootste
plannen met Riche. De eerste fase,
2pndag 10.00 uur: dr. J.C. de Bruïne
it Bloemendaal
Haarlem:
het opknappen van het interieur, is
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en nu afgerond. "Zoals Riche nu is,
bijbelgespreksgroepen
heeft het weer sfeer van het Grand
ïèreformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds. Café, waar de wandelaar een kop
Zondag 10.00 uur: geen opgave
koffie drinkt en de zakenman zijn
C. Holleman
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Crèche en kindernevendienst
lunch gebruikt. We hopen ook dat
Zondag 19.00 uur: Avonddienst. Af- het befaamde borreluurtje vanaf vijf
VPB:
3een diensten tot en met 5 augustus. sluiting evangelisatie actie in het uur 's middag weer terug komt. Het
Coornhertlyceum
terugbrengen van de oude glorie van
dit unieke restaurant is bijna een
Ipomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie- Jehova's Getuigen: Gern. Elswoud, levenswerk.
Smedestraat 37 te Haarlem.
ing, Th. Duijves
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Volgend jaar wordt het terras en
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, de parkeerplaats geheel vernieuwd.
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. Ook zal volgend jaar waarschijnlijk
het zwembad weer opengaan. Dat
023-244553.
Zandvoorts
hebben we nu gesloten, want het verkeert in slechte staat en lijdt aan
Nieuwsblad
betonrot. Ook is het de bedoeling
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
dat het strandgebeuren wordt opgeBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op don[leurd. We willen weer beginnen met
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. PekelhaPeriode 3 - 9 juli 1990
watersportactiviteiten, zoals zeilen.
ring.
Uiteindelijk moet Riche aantrekkelijk genoeg worden om de hele dag
Ondertrouwd:
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
Van Nes, Michaël Cornelis Maria en door te brengen. Met mooi weer
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Bosman, Elizabeth Geertruida Ma- overdag aan het strand en pp het
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsria. De Goede, Arie Gerardus Jan en terras en 's avonds dineren in het
dag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donrestaurant met de uitgebreide keuSchild, Saskia.
derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
.Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
ien. Met een jong en enthousiast

team van zeven personeelleden zou willen noemen. En dan vooral
wordt Riche 's zomers en 's winters uit de naast en iets verdere omgeweer een aantrekkelijke uitgaansge- ving. "Tot ver buiten de regio heeft
legenheid."
Riche een bekende naam, het is tenslotte een unieke zaak. En Riche
Net als vroeger richt Riche zich op hoort bij Zandvoort en Zandvoort
wat men het middenklasse publiek bij Riche."

Kerkdiensten

Burgerlijke stand B

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

Body & Feet nieuwe
trendy sportzaak
ZANDVOORT - Sinds enige tijd is in de
Haltestraat 48 in Zandvoort de trendy
sportzaak Body & Feet gevestigd.
Voorheen was deze zaak al bekend in
de Damtraat in Amsterdam, mede door
de verkoop van het bekende schoenenmerk Roots. Voor de beoefenaars
van fitness en body building zijn in de
nieuwe zaak bekende merken vertegenwoordigd, zoals Gold's Gym, Better Bodies, NPC, Crazy Wear.

Gehuwd:

Delies, Hans en Schaft, Simone.

Giromaat aan de Davidsstraat

Chanica, dochter van: Kistemaker,
ZANDVOORT - Houders van een
Eric en Kostense, Bianca.
Miranda Cornelia, dochter van: Hof- giromaatpas kunnen zeven dagen in
stra, Frank Otto Merlin en Draijer, ie week, dag en nacht geld opnemen
tot een maximum van vijfhonderd
Truus Marjanne.
Renske Marieke, dochter van: Van gulden per dag per pas, bij de Giroder Rijst, Frank en Van Lenthe.
naat die bij het postkantoor aan de
L. Davidsstraat 18 staat.
Overleden:

Dico, geb. Haak, Dina Maria, oud 86
jaar.
Agema geb, Erkens, Pieternella, oud
84 jaar.
Spepboer, Frans Ale, oud 53 jaar.
Dijkstra, Hendrik.oud 80 jaar.

komst in de Trompzaal van Grand
Dorado. Tegen het woningbouwplan
zijn nog geen bezwaren binnengekomen en worden door de gemeente
ook niet verwacht. Op deze avond
kunnen belanghebbenden ook wensen kenbaar maken, zoals de situering van inritten en dergelijke.

'Tropicana' wordt
groots evenement

ZAKELIJK BEKEKEN

Weekend: 30 juni/1 juli 1990

Geboren:

-'-v
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^^
De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe velden van Zandvoortmeeuwen vorderen gestaag. Foto Beriott

Weekenddiensten

1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Posta:dres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
•Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
^Verkoopmanager: B. Lodewegen.
'Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
ïadvertenties 10730 PCADV.
*Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
Ï02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
:nick PiRt (red. chef), Eddie de Blieck (adj.
'Chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerrigter,
! Marianne Timmer.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
'25,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, vemuizingen.etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.
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Volgens wethouder Ingwersen
zullen de parkeerperikelen van de
Zandvoortse bevolking de nodige
aandacht krijgen in de parkeernota
die nog dit jaar gepresenteerd wordt.

02507-13888,
Asiel
Haarlem
023-244443.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
nummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
gevalllen), Centrale Post Ambulan- Dienstencentrum Zandvoort: Konin:evervoer (CPA) Kennemerland.
ginneweg l, tel. (02507) 19393.
DIERENAMBULANCE "(Dierenbe- Spreekuur op dinsdag en donderdag
scherming): 023-246899.
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
HUISAÏiTSEN: De volgende huisart- Belbus: Het belbus-vervoer is wesen hebben een gezamenlijke waar- gens gebreken aan de bus stil gezet.
nemingsregeling, inlichtingen daar- Het is nog onduidelijk wanneer deze
over via het telefoonnummer van de vervoersdienst wordt hersteld.
igen huisarts: J. Anderson, 12058; Alg. Maatschappelijk Werk ZandB. .van Bergen, 19507; C. Jagtenberg, voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
3355; G. Mol, 15600; P. Paardeko- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
)èr,
16737; H. Scipio-Blüme, 19507; werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan?
,';Weenink, 12499. Inlichtingen om- dagavond van 19.00-20.00 uur. Vertrënt de diensten van dokter Flierin- der volgens afspraak. Deze hulpverga' worden verstrekt via nummer lening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
arts bellen.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Vpotheek: Zandvoortse Apotheek, uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor informatie Davidsstraat. Eerste woensdag van
Dvër de dienstdoende wijkverpleeg- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Huurdersspreekuur NVH: Gratis
kundige: 023-313233.
/erloskundige: Mevrouw Tine voor leden. Eerste en derde dinsdag
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
pört,
tel.
02507-14437, bgg:
323-341734.
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Merenarts: Mevrouw Dekker, Thor- (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
oeckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging EMM:
5847.
Klachtentelefoonnummer
techniDierenbescherming: Vereniging v.h. sche dienst: 17577. Bestuurlijk
welzijn der dieren (02507) 14561, spreekuur: iedere eerste dinsdag
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Zandvoort
(tevens
pension) Taxi: tel. 12600.

•
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Een voorwaarde is dat de pas van
de gebruiker geschikt is voor electronisch gebruik. Aan het opnemen
van geld via deze automaat zijn geen
tosten verbonden. Ook indien dit
buiten de openingstijden van het

postkantoor, of 's nachts gebeurt.
Als een giromaatpas wordt gestolen, of verloren, kan de rekeninghouder de pas blokkeren. Dan moet
hij of zij een telefoontje plegen naar
de Postbank, die voor het blokkeren
zorgt. Het telefoonnummer is 060225522. Via dit nummer kan vierentwintig uur per dag gratis gebeld
worden.
Bij giromaten wordt een pas die
als gestolen of vermist te boek staat,
door de giromaat ingeslikt en niet
meer teruggegeven.

Voor de afdeling proteïne-voedingen
en vitamine is binnenkort een zeer grote uitbreiding te verwachten, onder andere de complete voedingslijn van
Gold's Gym. Als een artikel niet voorradig is wordt dit direct besteld. De
nieuwe zaak in van 's morgens tien uur
en 's avonds tien uur geopend, tel.
02507-16971.

j Dommel

"Het Tropicana Festival wordt dit
jaar gezelliger dan in voorgaande jaren", laat Andries Filmer van Café
Neuf uit de Haltestraat weten. Hij is
dit jaar de grote animator van dit
Zandvoortse evenement. "Het heeft
maanden van voorbereiding gevergd, alvorens wij de zaak rond
hebben kunnen krijgen", verteld
deze ondernemer vol trots. Omdat
het 'Zandvoort Festival', dat voorheen eind augustus plaatsvond van
de evenementenlij st geschrapt werd
heeft het gemeentebestuur permissie gegeven het Tropicana-festival
op twee avonden te laten plaatsvinden. Op deze avonden wordt tot het
middernachtelijk uur op vijf podia
in het centrum levende muziek gebracht.
Op vrijdag en zaterdag zullen op
het Kerkplein 'Franklin Batta and
The Back Bone' optreden. Het Gasthuisplein wordt op vrijdag ingeruimd voor het 'Bergens Swing
Quintet' terwijl de zaterdag is gereserveerd voor het 'Spicey Kwartet'.
In de Schoolstraat zullen op beide
dagen de formaties 'Tanga' en de
'Caribean Street Brass Band' van
zich laten horen, terwijl op het podium naast Café Neuf de eerste avond
de 'Bloose Brothers met acts van
Jones and Friends' en op de tweede
avond wederom 'Jones and Friends'
en 'Night Shift' hun opwachting zullen maken. 'La Bastille' aan het einde van de Haltestraat brengt op vrijdag de 'Candida' en op zaterdag van
19 tot 00 uur een non stop programma met de volgende artiesten. 'The
Pasadena Dream Band, 'G'Race',
'The Dutch Prince' en de 'Pasedena
Dream drive' in een licht en laser
show. Tijdens dit festival zal tevens
voor de eerste maal in haar zevenjarig bestaan van dit etablissement
'De bestorming van La Bastille' worden georganiseerd. In de sociëteit
voor ongebonden mensen, 'De Manege' aan de Zandvoortselaan treden op zaterdag van 20.30 tot 03.00
uur 'de Dakota's' op. Een feestavond
met gratis snacks, onder het motto
'Back to the sixties' met muziek in
de stijl van de 'Shadow's' zal ook in
deze zaak ingehaakt worden op het
Tropicana-feest. In tegenstelling tot
de andere zaken dient men in de
Manege Fl. 12,50 entree te betalen.

Hakim in
Gran Dorado
ZANDVOORT - De bekende mime
clown Hakim, die onder andere in
Sesamstraat optrad, is donderdagmiddag te zien op het Gran Place in
Gran Dorado. Het optreden begint
om twee uur en duurt zot half vier.
De toegang is gratis. Volgende week
op dezelfde tijd en dezelfde plaats is
clowntje Kepper te zien.

ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag wordt er door de gemeentereiniging klein chemisch afval, glas en
oud papier ingezameld in de straten
waar normaal op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald. Vanaf 's ochtends half negen begint de
inzamelingsactie. Het is de bedoeling dat het publiek het klein chemisch afval, glas of oud papier persoonlijk bij de ophaalwagens afgeeft.
De volgende produkten kunnen
worden ingeleverd: alle soorten
klein chemisch afval, zoals batterijen, accu's, fotochemicaliën, verf, oplosmiddelen, lijn, medicijnen, thermometers, cosmetica, bestrijdingsmiddelen en afgewerkte olie; alle
soorten afvalglas, behalve vlak glas,
en oud papier. Plastic produkten
worden niet gescheiden ingezameld.
Oude koelkasten kunnen niet tijdens deze speciale inzamelingsactie
worden meegegeven. Daarvoor kan
apart een afspraak gemaakt worden
met de gemeenterreiniging, tel.
61510.

Programma
Recreade
ZANDVOORT - Het programma van de Recreade in Zandvoort ziet er voor de komende
week als volgt uit. Gebouw 't
Stekkie: zondag: 18.30 volksdansen en poppenkast in winkelcentrum Noord, maandag: 10-12
uur knutselen en van 15-17 uur
knutselen/creatief spel, dinsdag: 10-12 uur spelletjes en van
15-17 uur buitenspel, woensdag:
10-12 uur knutselen en van 15-17
uur creatief spel, donderdag:
10-12 uur buitenspel, van 15-17
uur knutselen en om 18.30 uur
volksdansen en poppenkast,
vrijdag: 10-14 uur voorstelling.
Hervormd Jeugdgebouw: zondag: 19.15 uur volksdansen en
poppenkast op het Jan Snijerplein, maandag: 10-12 binnenspel en van 15-17 uur buitenspel,
dinsdag: 10-12 uur creatief spel
en van 15-17 uur 'Een kat met
pit doet het zwart op wit',
woensdag: 10-12 uur creatief
spel en van 15-17 uur 'We zijn
fan van Catman', donderdag:
10-12 uur 'Kattemenu', van 15-17
uur 'Wat eten we nu' en om
19.15 uur volksdansen en poppenkast op het Jan Snijerplein,
vrijdag: 10-14 uur 'Poek is zoek'
(een vier uur durend programma met spel, dans, picknik,
knutselen en misschien een
speurtocht).

Kindershow gratis
voor kinderen
ZANDVOORT - De 'He lees je mee'
show van Hans Versnel op 22 juli in
de Zandvoorthal van Grand Dorado,
is gratis toegankelijk voor kinderen
van drie tot twaalf jaar. Formulieren
voor de gratis toegangsbewijzen van
de twee voorstellingen (om 10 uur
wn 11.15 uur) zijn verkrijgbaar bij de
sportreceptie, die via de ingang aan
de boulevard te bereiken is. Op de
dag van de voorstelling zelf kosten
de toegangskaarten vijf gulden.

Verloskundige
draagt praktijk over
ZANDVOORT - Mevrouw de
3oer-Burgh zal op l september de
sraktijk van verloskundige Tine
Oudshoorn overnemen. De praktijk
wordt voortgezet op hetzelfde adres,
Kochstraat 6a in Zandvoort (tel:
02507-14437). In de maand augustus
wordt mevrouw De Boer ingewerkt.
Dp 23 augustus is er een kennismaungs- en afscheidsreceptie georganiseerd voor de beide vrouwen.

Joyrider betrapt
ZANDVOORT - Een achttienjarige man uit Zandvoort is donderdagnacht aangehouden, omdat hij rondreed in de auto van zijn buurman.
Bij deze buurman was onlangs ingebroken en daarbij waren onder meer
de reserve sleutels van de auto wegjenomen. In verband daarmee is de
joyrider voor onderzoek ingesloten
in het politiebureau.

Man opgepakt in
verband met overval
ZANDVOORT - De politie heeft
zondagmiddag om kwart voor vijf
een 33-jarige man uit Deventer en
een 23-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats aangehouden
n een café in de Haltestraat. De
mannen werden verdacht van deelname aan een gewapende overval in
Nijmegen. Beide mannen logeerden
n een hotel in de badplaats. Onderzoek in de hotelkamer leverde een
deel van de buit uit Nijmegen op en
een wapen dat vermoedelijk gejruikt is bij de overval. De verdachen zijn overgedragen aan de politie
ran Nijmegen.
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PRUIMING!
Kolberts, Kostuums, Pantalons, Pullovers, Overhemden, enz,

MET HOGE

KORTINGEN

KERKSTRAAT 20

ZANDVOORT

Weru kunststof ramen en deuren maken het verschil in:

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS

l

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Kom daarom naar de
nieuwe showroom!

reeds meer dan 25 jaar
voor
A

• U ziet er werkelijk alle Weru-mogelijkheden
voor in uw huis!
• Wij rekenen de zeer gunstige prijzen t.o.v.
hout vrijblijvend voor u uit!

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN

KEESOMSTRAAT 50
Goed onderhouden uitgebouwde
gestoffeerde hoekwoning met garage.
Binnendoor te bereiken, stenen schuur,
fraai aangelegde tuin voor en achter
met zonneterras.
ZEKER EEN BEZICHTIGING WAARD.

H. W. COSTER BV
MAKELAAR o.g.
BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

natuurlijk, kunststof

onderhoudsvrij • verfraaiend
koude-warmte-geluidwerend
naar elke maat leverbaar

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

M
NVM

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

\|LUGT

VAN DER,

Volop zomerse
kleuren bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

DIJKMAN BV
OCCASIONS DUUR? HUUR!
INKOOP / VERKOOP / VERHUUR
van goede gebruikte
muziekinstrumenten-geluidsinstallaties
keyboards enz.
Rozengracht 115, Amsterdam
Tel. 020-265611 / 205003

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Is uw hond al getrimd?
voordat de echte zomer begint!
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

JAN VAN DER VLUGT & ZOON BV
Cornwallstraat 6- Umuiden - Telefoon: 02550-30624

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES
Elysee Beach Hotel Zandvoort

BALK
BAKT
BETER
BROOD

vraagt

medewerker m/v
voor lichte herstelwerkzaamheden
aan kleding/linnengoed/textiel etc.

DEZE WEEK:

Werkzaamheden dienen thuis te worden verzorgd en wordt op afroep aangeleverd.

CHRISTOFFEL
TAARTJE

Voor informatie: 02507-13234.
Mevrouw N. Bqonstra, assistent
hoofd huishouding.
Van maandag t.m. vrijdag (9.00-15.00
uur).

Afwezig van 1 t/m 31 juli
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

PIZZERIA
zoekt

BEZORGER

8,25

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

voor het rondbrengen
van PIZZA'S.
Leeftijd boven 16 jr.
Bellen na 16.00 uur

tel. 13796.

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

ƒ 295,-

Fa. Gansner & Co.

impodra
KIES KODAK SELECT EN U KRIJGT
TIJDELIJK EEN VERGROTING KADO...

Inspirerende winkels
vol drankjes
Fris of f rui lig met Smirnoff wodka,
Pott rum of Gordon gin. Met vruchtensappen van Dr. Koch of met fris
on the rocks. En bij Impodra geniet
u nog langer van uw mix met zo'n
grappig fantasie-rietje.

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

Alle soorten schuimrubbe
maat gesneden.

39.SS m<» ƒ9.95 l
ii1i|M«iï.a. ƒ 5.95 i

GARANTIE
Gordijnengroothandel

Showroom atelier fabrikage.
Amperestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 - ft o«
tel. 020-220981.

Gratis

Zandvoorts Nieuwsblad

Smirnoff
Wodka 0,70 liter
Pott
Rum bruin / wit 0,70 liter
Gordon's
Gin 0,70 liter
Dr. Koch
usd'orange 0,75 liter

19,9c

Bols
onge Jenever 1,0 liter
Peachtree
0,70 liter
Malibu
0,70 liter
Cutty Sark
Whisky 0,70 liter
Dujardin
Vieux 1,0 liter

19,98
14,95
19,98
24,95
19,48

De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestr. 9, Zandvoort

3,5c

8,95

Ürziger Schwarzlay Kabinett
0,75 liter
4,98
Riesling A.C. Wolfberger
0,75 liter
8,95
Grolsch
Krat a 24 x 30 cl. + gratis glas
Oranjeboom
Krat a 12.x 30 cl.

«n „a
17,48
8,4c

Haltestr. 22, Zandvoort
Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Vondellaan 60, Zandvoort

"X"- 1*

OS >

f'*
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ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Gran Dorado

20,95

Bulgarije Cabernet-Sauvignon
0,75 liter
4,95
1988 Macon Rouge A.C.
0,75 liter

Fa. P. Kleijn

19,9t

..*.t

Geldig van 12 juli tot en met l augustus 1991

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-1 2532 's zondags geopend
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ZW Zandvoort 1925-1926

Expositie Frans Hals
gaat uur eerder open
HAARLEM - Wegens de enorme
drukte en de onevenwichtige verdeling van het putalieksaanbod tijdens
de openingsuren, heeft het Frans
Halsmuseum besloten de openingstijd op maandag tot en met vrijdag
met een uur te vervroegen. Het museum zal dan tijdens de laatste weken van de Frans Halstentoonstelling op werkdagen geopend zijn van
tien tot vijf uur, 's zaterdags van elf
tot vijf en 's zondags van een tot vijf.
Er zijn ook speciale avondopenstellingen op woensdagen en zaterdagen tussen acht en tien uur. Van
maandag tot en met vrijdag bestaat
er tussen tien en elf uur ook de mogelijkheid voor groepen om onder
leiding van een rondleidster van het
museum de tentoonstellling te bezoeken.
De tentoonstelling heeft tot nu toe
meer dan tachtigduizend bezoekers
getrokken. De expositie is nog te bezichtigen tot en met 22 juli. Daarna
is het museum wegens de afbouw
van de tentoonstelling dicht tot en
met 29 juli.

Duiven treffen
weer slecht weer

De oude foto van deze week staat het elftal van ZVV Zandvoort, dat op het
errein aan de Zandvoortselaan speelde, uit 1925-1926. De foto is ingeleverd
t.'oor H.L.P. Joacim.

Het team bestond uit: Schut, Henkie Koning, Jo Kolossi, Jan Koper, Jan Brink,
Gijs Keur, Nelis Sweinsbergen, Koper, Kees Schuiten, Leen dan de Werff, Harry
Joacim, Piet Drommel, Rinus Pool, Jan Keur, Willem Bos, Sols, L. Hollenberg,
Folkert Schaap, Leen Terol, Pietje Keur, Leen Keur.

Britse coureurs racen op circuit
ZANDVOORT - De 'British
3acing and Sports Car Club'
somt op 14 en 15 juli naar Circuit Park Zandvoort. De races
ellen mee voor de diverse Engelse kampioenschappen.
In het programma komen voor
Nederland unieke raceklassen voor.
Zo zal er een Formule 3-race verrelen worden met Toyota Formule 3auto's en met Formule 3-auto's die
zijn gebouwd tussen 1984 en 1988.
Ook zijn de Porsches weer van de

partij. Deze auto's zijn verdeeld in
vier klassen aan de hand van het
motorvermogen. In de zwaarste
klasse Oooven driehonderd p.k.) halen de Porsches op het rechte eind
snelheden van meer dan 230 kilometer per uur.
Verder komen de Ford Fiëstaklasse en de Super Seven-klasse
naar Zandvoort. Coureurs uit de Jakobs Open Ascona KLasse doe als
'gastrijders' mee aan het race-weekend.
Zaterdag 14 juli worden de trai-

ningsritten verreden. Op zondag 15
juli vinden vanaf twaalf uur de races
plaats.
Zaterdag 14 juli bestaat de mogelijkheid een rennerskwartierkaart
voor het hele weekend te kopen voor
dertig gulden. De rest van het circuitterrein is zaterdag gratis toegankelijk. Zondag kost een toegangskaartje duinen/hoofdtribune vijftien gulden en een kaartje voor het
rennerskwartier dertig gulden. Kinderen tot twaalf jaar krijgen vijftig
procent korting.

Amerikaanse dag
ZANDVOORT - Per abuis heeft
het Zandvoorts Nieuwsblad gemeld
dat de 'American Original Sunday'
op 19 juli op het Circuit Park Zandvoort zou plaatsvinden. Deze Amerikaanse dag vindt echter op zondag
19 augustus plaats. Hoogtepunten
van de dag moeten de 'Dragster
Race' en het optreden van 'The
Three Degrees' worden.
Vanaf heden worden duizenden
gratis toegangskaarten verspreid via
supermarkten, Texaco-stations en
tabakzaken. Op de dag zelf kosten
toegangskaarten vijftien gulden.

ZANDVOORT - Opnieuw moesten onze gevleugelde vrienden strijd
leveren met de weergoden. Het
weekeinde van 7 juli was zeer slecht.
De duiven werden dan ook pas zondags gelost, ook al was ook dat onverantwoordelijk. Er zijn veel dieren verloren gegaan, vooral bij de
jonge duiven. Zij vlogen vanaf Duffel, plusminus 140 kilometer. De vogels werden gelost om half twaalf.
De eerste duif arriveerde om half
twee.
Eerste werd H. Heiligers, met vogels die als eerste, vijfde en zevende
binnenkwamen. Tweede werd de
duif van Th. Sinnige en derde de
gevleugelde vriend van J.P. Heeremans.
De oude duiven vlogen vanaf
Montlucon, zo'n 685 kilometer. Ook
hier verliep de vlucht slecht. De vogels werden om kwart voor acht 's
morgens gelost en het eerste dier
kwam om twee minuten over vijf
aan.

Ieren aangehouden
ZANDVOORT - Twee Ieren zijn
vorige week woensdag. aangehouden. Zij worden ervan verdacht in de
nacht van 3 op 4 juli een inbraak
gepleegd te hebben in een strandpaviljoen op het naaktstrand. Woensdagmorgen trof een duinopzichter
een van de Ieren dronken aan. Hij
bleek in het bezit te zijn van een
kruiwagen geladen met kratten bier
die uit het paviljoen afkomstig waren. Op een camping in Vogelenzang
werd de tweede Ier aangehouden. Ze
hebben de inbraak bekend en zijn
inmiddels door justitie uitgewezen.

Met oog en oor
de badplaats door
'.'s <' • '

M.

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

Seizoen
Het ziet er eindelijk naar uit dat
het zomerseizoen 1990 alsnog gaat
beginnen. Met het Tropicana festival voor de deur belooft het dit
weekend weer ouderwets gezellig
te worden in Zandvoort. De weersverwachtingen zijn in iedergeval
gunstig. "Heel veel zon en hoge
temperaturen", beloofde de weerman gisterenavond voor de TV.
Van mij mag het. De neringdoende in het dorp en op het strand zij
het van harte gegund. Het seizoen
is tot nu toe niet best geweest.
Voor de horeca-ondernemers in
de Haltestraat, op het Kerkplein
en het Gasthuisplein heb ik alle
bewondering. Ondanks het feit
dat van te voren nog niet bekend
was welk weer ons dit weekend te
wachten staat, hebben zij de muziek en de podia al besteld. Het
organiseren van een dergelijk evenement blijft altijd een hachelijke
onderneming. Als het regent,
komt er geen hond en is de financiele strop voor rekening van deze
uitbaters. Hoe het weersbeeld er
voor de rest van de maand uit gaat
zien, is nog niet bekend. Vast staat
in ieder geval al wel dat op woensdag 18 juli in het centrum de Wielerronde van Zandvoort weer van
start zal gaan. Op vrijdag 20 juli
worden in de Zeestraat de Kortebaanwedstrijden gehouden en de
jaarmarkt staat gepland op zondag 22 juli. U ziet, het belooft een
enerverende maand te worden.

Cor Kerkman
Deze naam zal de meeste Zandvoorters bekend in de oren klinken. Cor 'zit' al jaar en dag bij het
gasbedrijf. In zijn blauwe auto
scheurt hij onvervaart langs Zandvoorts dreven op zoek naar lekkende gaspijpen. Ook bij de luisteraars van de 27 Mc band is hij geen
onbekende. Vooral 's avonds heeft
hij via dit communicatie-systeem
het hoogste woord. Onder de codenaam 'Zwieber' laat Kerkman via
het 'bakkie' van zich horen. Volgende week zullen we deze goedlachse Zandvoorter een paar dagen moeten missen. Voor de 26e

maal zal hij in Apeldoorn de vierdaagse lopen. "40 km. per dag",
laat hij vol trots aan deze krant
weten. Zijn vrouw Corrie (codenaam Saartje) gunt hem dit verzetje van ganser harte. "Het is en
blijft zijn grote passie. Ik kan hem
onmogelijk tegenhouden", laat zij
weten. Ook zijn collega's zijn trots
op deze sportieve Zandvoorter.
Met zijn 53 jaar heeft Cor Kerkman al heel wat medailles en vaantjes in huis gehaald. Over het verloop van deze vierdaagse zullen
wij hem binnekort eens nader aan
de tand voelen. Cor kennende zit
hier zeker een smakelijk verhaal

Strandperikelen
Een tijd geleden werd ik door
een Zandvoortse vrouw opgebeld
met het verzoek eens uit te vissen
hoe dat nou eigenlijk zit met met
de verhuur van de standstoelen
door de strandpachters. Als fervente zonaanbidster wordt zij
door een van de paviljoenhouders
regelmatig van het strand gestuurd. Vanwege het feit dat zij
het huren van een strandstoel te
duur vindt vertoeft zij regelmatig,
liggend op haar eigen handdoek
tussen de andere zonaanbidders.
Volgens haar zeggen mag dit volgens sommige standpachters niet.
"Het strand wordt door de paviljoenhouders van de gemeente gehuurd en derhalve kunnen wij de
mensen die geen strandstoel wensen te huren van het strand verwijderen", liet een van deze uitbaters
desgevraagd weten.
Bij informatie bij de Zandvoortse gemeente, blijkt echter dat deze
strand-exploitant het bij het verkeerde eind heeft. De paviljoenhouder mag weliswaar geld rekenen voor het gebruik van zijn stoelen, maar is niet gerechtigd bad- gasten die van deze voorziening
geen gebruik wensen te maken
van het strand te verwijderen.
"Het strand is openbaar en daardoor voor iedereen gratis toegankelijk", zo vertelde men bij de gemeente. (het is maar dat u het
weet).
Bram Stijnen

Jazz-expositie
in bibliotheek
ZANDVOORT - In de openbare bibliotheek van Zandvoort is momenteel tot en met half augustus een
tentoonstelling over jazz ingericht.
Behalve boeken zijn er ook compact
discs en bladmuziek voor uitleen beschikbaar.
Jazz heeft veel te maken met erotiek. De eerste vorm van jazzmuziek
werd gemaakt in de prostitutiewijk
Storyville in New Orleans. Het
woord 'jazz' stamt af van het werkwoord 'to jass', hetgeen zoveel betekent als het bedrijven van de liefde.
De eerste jazz was eigenlijk een
mengeling van de toen populaire
ragtime en blues enwerd voornamee De races met de supersnelle Porsches zullen zaterdag en zondag het lijk tijdens 'streetparades' ten gehore gebracht.
nodige spektakel opleveren.
Nadat in 1917 Storyville werd gesloten, verspreidden de jazzmusici
zich over heel Amerika en werd jazz
de populairste amusementsmuziek
van voor de oorlog.

Kadanz brengt 'Nederpop'
in openluchttheater
: BLOEMENDAAL - Voor
Muziekliefhebbers vinden kotnend weekend twee optredens
ülaats in Openluchttheater
Bloemendaal. Vrijdag 13 juli
:reedt de Nederlandstalige
?opgroep Kadanz op en zonlag het GBS jazz kwartet.
Het optreden van Kadanz begint
rijdagavond om half negen. De
)and, geformeerd rond het compolistenduo Frans Bakker en Herman
Schulte produceert al sedert de opichting in 1982 tophits als 'Dagen
lat ik je vergeet', 'De Wind' en 'De
>tad die vrijheid heet'. Toegangs'.aarten kosten vijftien gulden.
Het GBS Quartet treedt zondag 15
uli op in Openluchttheater Bloenendaal in de serie Cascade-lunch-

concerten. Het kwartet brengt een
muzikale reis langs de 'roots' van de
jazz-stijlen. Het optreden is aanbevolen voor iedereen die van jazz
houdt of er wel eens wat meer van
wil weten. Het concert begint om 12
uur. De toegangsprijs bedraagt vijf
gulden.
Ook voor kinderen is er deze week
weer wat te beleven in het openluchttheater. Donderdagmiddag treden de clowns Zouzou en Basera
daar voor hen op. Allebei brengen ze
op zichzelf staande shows. Kinderen
die als clown verkleed naar het theater komen maken kans op een prijs.
De voorstelling begint om twee uur.
De toegang bedraagt 6,50 gulden, inclusief een ijsje. Kaartverkoop bij de
VW en aan de kassa van het theater
aan de Hoge Duin en Daalseweg 2 in
Bloemendaal. Tel 023-253909.

Ambassadeur
van Mexico
in Zandvoort
ZANDVOORT - Zondag is de ambassadeur van Mexico, Ezequiel Padilla op bezoek in Zandvoort, waar
hij om 16 uur een kunstexpositie in
het Palace Hotel opent, die geheel in
het teken van Mexico staat. In de zes
weken durende 'Mexicaanse dagen'
worden kunstwerken getoond van
de in Mexico geboren en getogen
kunstschilder Fred de Keijzer en de
Nederlandse kunstschilder Frans
Erkelens. Beide schilders genieten
internationale bekendheid en erkenning. Erkelens was op Koninginnedag nog in het nieuws met vier levensgrote schilderijen waarop de
vier generaties koninginnen zijn afgebeeld. Gedurende de zes weken
durende expositie zal er ook een
aantal Mexicaanse specialiteiten
aangeboden. De tentoonstelling
duurt tot l september en is dagelijks
gratis toegankelijk van 10 tot 22 uur.

Expositie van
antiek speelgoed
in stadhuis

c

" Kadanz treedt vrijdag op in Openluchttheater Bloemendaal

In de branding in Zandvoort hebben de kanoërs van AFAFA uitstekende oefeningsmogelijkheden.

AFAFA een bloeiende sportvereniging
ZANDVOORT. - De sportvereniging AFAPA uit de Brugstraat is heden ten dage bij menig Zandvoorter een weibekende naam. Zo organiseerde deze
vereniging in de afgelopen zomers de tquwtrek- en volleybal-wedstrijden op het Zandvoortse strand. In het eigen
Verenigingsgebouw is het vaak
een komen en gaan van groepen mannelijke en vrouwelijke
sporters, die hun lichamelijke
conditie op een voor hen prettige wijze opvijzelen.
Zij hebben dan ook een grote keuZANDVOORT - Het bestuur
van het gewest Zuid-Kennemerland wil wat doen aan de
verkeersproblemen die het recreatieverkeer van en naar
Zandvoort oplevert. Daartoe
heeft het bestuur een 'intentieverklaring' opgesteld, die in
eerste instantie de vier meest
betrokken gemeenten (Haarlem, Heemstede, Zandvoort en
Bloemendaal) moeten ondertekenen.

HAARLEM - In de refter van het
stadhuis in Haarlem is van woensdag 11 tot en met donderdag 26 juli
antiek speelgoed te zien.
De Haarlemse H.C. RuyssenaersSchenk exposeert uit haar eigen collectie poppen en oude poppeschoentjes, speelgoedbeesten, kinderserviesjes, winkeltjes, speelgoedfornuisjes, tollen en historische kinderDoor ondertekening spreken de
prenten.
gemeenten zich uit voor onderlinge
samenwerking bij oplossing van de
De expositie is te bezoeken tijdens verkeersproblemen. Zij kunnen
de openingstijden van het stadhuis. daarbij wel een voorbehoud maken
De entree is gratis.

ze in de verschillende takken van
sporten zoals; low impact en high
intensity training, body sliming, aerobics, fitness en verschillende
kracht- en vechtsporten. Een scala
aan mogelijkheden binnen deze vereniging derhalve. Alle sporten worden gegeven onder begeleiding van
gediplomeerde instructeurs en instructrices.

zeewater waar iedere zondag getracht wordt om zo lang mogelijk in
de kano te blijven. Om te voorkomen dat de kano tijdens deze oefeningen niet om zou slaan, wordt
eerst een bezoek gebracht aan het
zwembad van sportcentre Sonneveld waar geoefend wordt in het eskimoteren.

Sinds september van het vorig
jaar is aan de mogelijkheden bij AFAFA een nieuwe tak van sport toegevoegd. Het kanovaren op zee heeft al
zo'n 25 fanatieke deelnemers. De
eerste peddelslagen met deze groep
deelnemers werden gedaan het zilte

Wildwater-varen
Na afloop van de winter werd om
het geleerde in de praktijk te brengen een weekend door gebracht in
de Belgische Ardennen om daar in
de snelstromende rivieren het 'wildwater-varen' beoefenen. Een ge-

Gewest zoekt oplossing
voor 'Zandvoort-verkeer'
bij ongewenste financiële consequenties. Maar volgens het gewest
mag in dergelijke gevallen wel op
steun van provincie of Rijk gerekend worden.
De samenwerking moet tot praktische maatregelen leiden die direct
bijdragen aan beperking van de verkeersdruk. Er moet daarbij vooral
gedacht worden aan concrete stappen ter bevordering van het openbaar-vervoergebruik. Het gewest
gaat de ontwikkelingen verder coör-

dineren en begeleiden.
Nieuwe omvangrijke theoretische
studies worden volgens het gewestbestuur niet op prijs gesteld. Door
samenwerking moet volgens het gewest voorkomen worden dat gemeenten te vrijblijvend en te individueel te werk gaan.
Het gewest wordt bestuurd door
de.'Kennemerraad'. Daarin zijn zes
gemeenten vertegenwoordigd (behalve de eerdergenoemde vier nog
Bennebroek en gemeente Haarlem-

slaagd weekend waar prettige herinneringen aan worden bewaard.
"Nu het zomerseizoen is aangebroken is het prettig als je een vaste
plaats hebt waar je elkaar kunt ontmoeten voor- en nadat je gaat varen
op zee", Laat Ruud Luttik als een
van de organisatoren weten.
Het Klijn Funboard Centre aan
het strand is de lokatie waar hen
voor deze tak van sport gastvrijheid
wordt verleend. AFAFA is een levendige en boeiende vereniging die voor
elke sporter vele mogelijkheden
biedt. Voor meer informatie kunt u
bellen niet Peter Koopman telefoonnummer 13602 of Ruud Luttik telefoon 19171.
merliede en Spaarnwoude). De besprekingen over samenwerking tussen de gewestgemeenten op het gebied van verkeer zijn vorig jaar gestart. Al snel werd duidelijk dat het
'Zandvoort-verkeer' het belangrijkste probleem in deze regio vormt.
Sinds kort heeft het gewest een
nieuw bestuur. Namens Zandvoort
is wethouder F.E. van Caspel (WD)
vertegenwoordigd in het dagelijks
bestuur van het gewest. Hij maakt
samen met drie andere Zandvoortse
raadsleden deel uit van het algemeen bestuur van het gewest: de
Kennemerraad. De samenstelling
van de Kennemerraad wordt rechtstreeks berekend uit de uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen. In
totaal bestaat de raad uit 37 leden.
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SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwasserij
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
VRAAGT VAKANTIEBEZORGERS/STERS
AANMELDEN TEL 17166

Kunst en antiek

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot
ten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 38 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uw teKSt telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
•* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
2042 J M Zandvoort
w Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
» Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
2 Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6 1 3 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
o Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 5,00 adm kosten
e BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsinc
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 16 en dinsdag 17 juli
Aanvang 1930 uur
KI JKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG 14/7 en 15/7 10 16 u
Veel inboedels antiek en curiosa Frans Halslaan 33,
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020 473004
* Atelier Paulus Loot 21 beel
dend kunst Theo Forrer ex
poseert tekeningen etsen en
schild in de weekenden en
op afspr 14934

Woninginrichting
Lijsten op maat

bij

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Te koop aangeboden diversen

Radio/tv/video

Waaijenberg B V , Nederlands grootste fabrikant van over
dekte invahdenwagens bouwt elke AROLA voor u aangepas
en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola s Levering en servicepunten door heel Nederland
Voor inlichtingen 020910518 Waaijenberg Amsterdam
08385 11251 Waaijenberg Veenendaal

Foto Boomgaard

* Compact camera Olympus
XA4 z g a n voor ƒ 199 Tel
15199
*Slaapbank Ikea type Gnn
da zw 17O X 190 2 jr oud
Van ƒ 698 nu voor ƒ 250 Tel
18681
* Te koop 2 1 persoonsbed
den + matrassen prijs ƒ25
per stuk Tel 02507 20056
*Te koop bankstel leer
ƒ300 Tel 0250717290
*Te koop bruine nbfluwele
hoekbank ƒ 100,-, gevelka
chel ƒ 50 , gaskachel ƒ 75,,
mini wash, Tefal washboy
ƒ75 Tel 14585, 's avonds
*Te koop gevraagd voor
kleinzoons 40 elec treintjes +
rail Bel hun opa 20078 Zndv
* Te koop wit ledikantje met
matras en dekbed ƒ 50 Tefal
mmiwash z g a n ƒ 25 Tel
02507 18385
* T k Baby wipstoel ƒ40,
baby draagzak ƒ50, fiets
mand ƒ25 Tel 0250720032
Tk
kinderledikant kmder
stoel babykussen babybad
tumbedje, dekentjes laken
tjes Tel 17903
*Tk stoompannenset 5 delig
gezonde voeding tijd en kos
tensparend ƒ95 Mini steel
stofzuiger ƒ 15 Tel 12314
* T k ultra lichte alum lig
stoel m voetsteun en verstel
bare armleggers ƒ 25 Aqua
mat turbo luchtremiger v Me
litta Nieuw ƒ45 Tel 12314

* Slaapbank Ikea type Gnn
da zw 170 X 190, 2 jr oud
Van ƒ 698 nu voor ƒ 250 Tel
18681
] *Te koop 2 1 persoonsbed
den + matrassen, prijs ƒ 25
Corn.
per stuk Tel 0250720056
Slegersstraat 2b
j * Te koop bankstel leer
tel. 02507-12070
ƒ300 Tel 0250717290
T k 2 pers bed mkl matras
140 x 200 1 mnd oud zwarte
Huishoudelijk
bogen Nw ƒ 675 - Vr pr
400,- Tel 18681
personeel
T k bruin echt leer bankstel +
gevraagd
2 bijbehorende fauteuils,
eiken wandmeubel + licht +
Bejaard echtp zoekt huish glas, tv video kast eiken,
hulp van 9 00 12 00 uur 1 x p slaapkamerameubelement +
14 dagen Tel 02507 15272 nachtkastje + linnenkast Tel
02968 97643, na 18 uur
Oppas gevraagd/
* T k hang/legkast Br 100X
H 180XD 59+ schuifdeuren!
aangeboden
eikenkleur ƒ 150 Tel 17063
Oppas gezocht vanaf 18 jr Wij STOFFEREN 10 bankstelvoor mijn 2 kinderen van 4 en kussens inclusief stof voor
9 jr voor de donderdag ƒ295 Velours overgordijnen
avond en event andere avon- van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr
Divers personeel gevraagd
Vitrage en alle soorten model
den Tel 02507-13094
gordijnen v a ƒ 5,95
per me1
Rubneksadvertentie op- ter, gratis gemaakt 1000 ver
geven' Zie voor adres en/of schill meubelstoff van ƒ69 Corn. Slegersstraat 2b
GRAN DORADO
telefoonnummer de colofon voor ƒ 9 95 Wij stofferen alle
tel. 02507-12070
soorten meubelen, boten en
ZANDVOORT
in deze krant
caravans, zeer voordelig Alle
Gevraagd RECEPTIONISTE
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
Verloren en
Weggelopen of
* Met opleiding op middelbaar niveau gevolgd door een
stoff incl stof of leather look
gevonden
gevonden dieren
receptioniste opleiding
ƒ 10 Prachtige 1 pers matras
* In de leeftijd van 18 tot 25 jaar
ƒ 55 Echt schuimrubberen
* Met de bereidheid in wisseldienst te werken
matras met zuiver scheerwol * Vermist rood/zwarte lap
*
Wie
heeft
j
l
woensdag
bij
* Met goede kennis van de moderne talen
de groenten man op de markt afgedekt ƒ225 DE VRIES jeskat, bruin vlooienbandje,
een sleutel gevonden? Tel Haarlemmerdijk 168 Amster- zeer schuw Omg Secr BosGEBODEN
dam, 020 220981, Amperestr manstraat Tel 16478
12770
10, Zandvoort, 02507 19347
Wie heeft mijn vistentje ge
* Part time funktie als receptioniste
vonden'' Verloren bij het zwa- • Rubneksadvertentie? Zie
Huwelijk en
* Minimaal 30 uur per week
nenmeer,
Zandvoort Zuid voor adres en/of telefoonnr.
kennismaking
de colofon in deze krant
(beloningi) Tel 13448
Schriftelnke sollicitaties met pasfoto kunt u richten aan

DOMBO
U ook?

Betamax
films te koop
Videotheek

Dombo

Gran Dorado Zandvoort, tav Bob de Vries receptiemanager
Vondellaan 60
2041 BE Zandvoort
Ten behoeve van onze afdeling huishoudelijke dienst en de
keukens zoeken wij

PART-TIMERS en WEEKENDHULPEN
Geïnteresseerden kunnen bellen met Mitchell Landsberg,
horeca manager Tel 02507 20 000

5 REGELS

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
GEfl/ E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

*«AKELAAR

NVM

GRATIS

ICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
o aan balie kantoor zijn opgegeven
« verloren/gevonden
« weg/aan komen lopen/vliegen
o maximaal 5 regels
» alleen voor particulier gebruik
o het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiteriijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
0 0 P
b r u i d s l a P 0 n , m a a t
m 0 d e r n e
e n
s a l 0 n t a f e l
r i e t e n
0 2 - 3 4 3
T e l
s|< 0 e l

T e
3 8

k

Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

r
Nieuwsblad

6
7
8
9
10

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

regels
regels
regels
regels
regels

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

S v p in
a
m ruoneK
rubriek

ƒ
ƒ
/
ƒ
/

3,63
3,63
3,63
4,83
6,04

/ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort
tel 02507 15705 18812 voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Hobby's en
verzamelingen
*Verzamelaar zkt helmen,
uniformen medailles, foto's,
verrekijkers, insignes, docu
mentatie alles periode 1939
1945 Reacties 02507 17357

Alle prijzen incl 6% BTW

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

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks
van 13,00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movjebox'en.
Com. Slegersstraat 2b
Zandvoort.
Tel. 02507-12070

Zalenverhuur
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

J

ALLEEN ZIJN MOE1? Bel dan
Parasol Reis en Contacten
club 023 356840 (infoband)
Bent u op zoek naar'n vrouw''
0632032803 (50 et p m )
Dames mspr 01720 33202
Nette heer, 69 jr, houdt van
gezelligheid, zoekt kennisma
king m dame tussen 60 70 jr
event om samen te wonen
Als u interesse heeft schrijf
dan o nr 755-77046 v d blad
Vrouw 25 jr zkt lieve man,
leeft onbel Doel huwelijk Br
o nr 755 77040 bur v d blad
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer m de linkerbovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling
Zoekt u een vriendin om te
winkelen of uit te gaan9
Schrijf
Hartsvnendinnen
Postbus 301, 2160 AH Lisse

Studieboeken en
-platen/banden
* Te koop aangeboden boe
ken MAVO Gertenbach eer
ste en derde klas ƒ50 Ge
vraagd boeken tweede klas
Tel 16076
*Te koop schoolboeken 3e
Ondernemerscollege
• das
LDS
prijs
ƒ50
Tel
02507 12217

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW RLM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek
*Te koop gevraagd kleine
richtantenne voor televisie
voor m de huiskamer Tel
02507 13341

* T k witte kananekooi ƒ 2C
Nieuw kattemandje ƒ 25 Po
kattenhuis ƒ 15 1 pers w
bed z g a n ƒ 35 2x cement
kuipen a ƒ 10 02507 17421
T K A 2 mooie 27 cm porto
Te koop
foons, 40 kan merk Hig
gevraagd
Tec, met oplaadbare bat
ƒ300 p stuk i z g s t
diversen
Tel 0250718363
*T k a ronde bruine rotar *Te koop gevraagd zwem
stoel ƒ 35 vaste pr Tel 02507 vest 2030 kg Tel 17720
18829
TE KOOP GEVR inboedel
goederen (klemgoed) boe
ken, antiek/gr moederst sp
Videotheek
enz Tel 02507 12370
* T k gevr combi kinderwagen in zeer goede staat Tel
nr 02507 13638
*
T k gevr witte commode
hele week
•f ledikantje + box + kinderstoel m zeer goede staat Tel
02507-13638
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Onroerende
Geopend dagelijks
goederen te koop
13.00-21.00 uur

Dombo
5 films

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Gemeub WOON/WERKSTU
DIO A'dam-Z , max 6 mnd ,
ƒ950 p m ZIJKAMER ƒ350
p m Tel 020418541
Te huur garage omgeving
Trompstraat Tel 44138

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

gevraagd

Oproepen
Mededelingen

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534

Gevraagd leuk huis
m het Centrum,
prijs van ƒ175000
18789
tot ± ƒ 250.000.
Boven ƒ 25 geen bez kosten
Tel. 02518-51905.
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER belleni

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakketi Geen
adres? Dat hebben wij voor u
Inl tel 029075235
*Henk en Patncia gefelici
teerd Johnny en Angela
*In zomer of winter het is
altijd gezellig bij de Verg
VROUWEN VAN NU Word
ook lid of bel eens om mlich
tingen met tel nr 14462
* Lieve Rene hartelijk gefeli
citeerd met je verjaardag
Een berefijne dag, lief varken

tje

* Mijn allerliefste kleinzoon
Richard is vandaag 1 jaar
Een dikke verjaardagsknuffe

Vakantie
binnenland
T KOEMPELHOES
8 pers groeps app voor vo
gelaars, aktiviteits en werk
groepen, fietsers, wande
laars, ƒ 15 p p p n HonthemMargraten 04458 1500

Woningruil

06 320 322 88 (50 cpm)

Echt zeer jong meisje en sexy"
zusje, 18 jr, doen echt a1les>
(met elkaar), ook Grieks, privé'
0206685107,
escort/shows,
(ass + chauff gevr)

Financiën en
handelszaken

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30

Autoverzekering
V A ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

2 stagiaires zoeken kamers of
et te Z voort voor 5 mnd v a
begin aug Tel 03405 63362
of 04707-2787
Volvo 244 GLaut 1981, l p g
Met spoed te hr of t k gevr open dak, 100% in orde
ƒ4950 Tel 020418541
garage in centrum
Tel 02507 15030
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
• Zie de colofon voor opgain deze krant
ve van uw rubieksadvertentie

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Direkt Snel Sexcontactn
Live Afspreeklijn

Woningruil Aangeb Parkwijk
Haarlem, 4 kam 3e et k d t
balkon, huur ƒ 400 p m Gevr
3 tot 4 kam won Zandvoort
Nrd tel 02507 18882

Auto's en
auto-accessoires

25.-

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt m de
schoolbanken
06-340.340.2-i
HOMO Het is wel slikken
voor die hete jongens
0632033088 (50 et p m )
HOMOKONTAKT
jongens zoeken mannen
0632032611 (50 et p m )
Zoek ze uit die kanjers
De sexafspreekband
06-32032504 (50 cpm)

Diversen

Mooie Alpenkreuzer Senior XYZ BV verhuizingen en
Te koop formule band F l + 1975, ƒ950 Tel 020418541 kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020 424800
spaakwiel M G B -t- formule
FII band Prijs n o t k
Diverse clubs

Tel 13341

Zat totale LEEGVERKOOP
gebr fietsen Alle kind fiet Phantasia zkt full/part-time
sen ƒ35-/65 pst OP IS OP kamermeisje, Ift /erv onbel
B v Waverenstr 35, A'veen Verd /800/wk Info 020
6631398 Tev chauff gevr
Jonge tengere blonde jongen
Videotheek
en zw geschapen body buil
der doen het samen en met u
(heren) privé 020 942234
escort Qongen + chauf gevr)
Meegenieten Jonge meisjes
onder de hete douche
06-320 328 04 (50 et p m )

DOMBO

Wendy-foon
06-320.332.77
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

ƒ0,50 p m
Zoek je een hete meid'
Bel de Tippelbox
06-32032211 (50 cpm)

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

van Oma
* Opa en Oma Bos

Gefeliciteerd
Loes en Wim Koper
* Opa en Oma Bos, 50 jaar
de klos, hartelijk gefeliciteerd'
Marcel en Sandra

GEVRAAGD
VAKANTIEKRACHTEN
M/V

Receptie?
Feestje?
Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken

Broodje Burger
Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel 0250718789

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

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

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Dak lek

Videotheek

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wïj behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

l
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Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen
Ook ander loodgieterswerk
Bellen voor 10 en na 18 uur
02507 19559 of 02520 21378

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog

Dier-Plezier
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt
Grote Krocht 28
*Gratis af te halen grijswit
katertje
7 weken oud
02507-15772
* Kooi met parkiet gratis af te
halen na overleg op tele
foonnr 14366

Foto - Film
* Compact camera Olympus
XA4 z g a n voor ƒ 199 Tel

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BI J BAAN
De vakanties staan binnenkort weer voor
de deur. Lekker doen waar je zin in hebt.
Misschien zoek je wel een bijbaantje.
Wat wordt het voor jou dit jaar
Bollen pellen of vakken vullen bij de
supermarkt. Een hele lange week achter
elkaar of alleen de zaterdagen.
Waarom bes je met voor een heel
praktische oplossing. Elke dag een uurtje
om wat bij te verdienen. En de rest van
de dag vrij zijn. Vakantiebezorger is naar
verhouding de best betaalde bijbaan!
En je hebt nog een gratis krant ook
Wel direct de bon opsturen, want laat
niemand je voor zijn.

Price of Passion

* * *
Bach to the future dl. 2
Star track 51
Finale from tier
Let it right
Major league
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Prettige vakantie alvast.

- Je moet absoluut op tijd
kunnen komen,
- de kranten correct bij de juiste
adressen bezorgen
- en tenminste 15 jaar oud zijn.

Gratis verrassing
Wanneer je de bon invult wordt
je naam genoteerd en ontvang je een
bevestiging van de aanmelding.
Zodra er een wijk vnj is, kloppen
we bij je aan. Je krijgt dan de
instructies en beginnen maar!

Videotheek

De nieuwste dagfilms
7.50 p. dag

Geef duidelijk je naam, leeftijd en
periodes waarin je wilt bezorgen aan.
En de voorkeur voor ochtendbezorging,
middagbezorging of beide.
De bon kan zonder postzegel verstuurd
worden. Behandeling in volgorde van
binnenkomst.

Wat verwachten we van je

15199

DOMBO

Je eerste verdienste is er al:
een fraaie verrassing. Die krijg je direct
thuisgestuurd, tegelijk met de bevestiging
van de aanmelding. Zorg dat je hoog op de
lijst genoteerd staat, zodat je eerder in
aanmerking komt.

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie is uitgcefster van drie
grote kwaliteitskranten en een aantal
weekbladen
In de K zorging van de bladen wil Perscombinatic koploper zijn
Stipte en correcte bezorging staat voor-

op
En daarbij hoort een prima beloning

//c/PAROOL .K.V«IL.Lra..t Trouw

BEZORGERSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.
Dit jaar kies ik voor een
leuke vakantie met een pnma
bijverdienste en veel vrije tijd.
Mijn naam.
Adies
Poste/Plaats
Leeftijd
Telefoon

02

M/V

Beschikbaar in jidi/aug/sept
van
tot
Voorkeur: ochtend-/middagbezorgmg/beide.
Ik ontvang een bevestiging van de
aanmelding en een fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop - zenden naar
Perscombinatie, Antwoordnummer 2403,
1000 PA Amsterdam (Geen postzegel nodig).
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NORCAMP KAMPEERAUTO'S

VOOR STARTERS

VERHUIZEN?

Ruim twee
kamerappartement

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

op de 2e woonlaag met uniek uitzicht
op zee. Indeling: woonkamer, keuken
met balkon, ruime slaapkamer,
douche, gescheiden toilet en
bergruimte op de begane grond.
Vraagprijs ƒ 119.000,--k.k.

H. W. COSTER BV

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

~~
NJ

MAKELAAR o.g.
BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

NOREXCO N.V.

Asterweg 5, 1031 HL Amsterdam Tel. 020-322203

NVM

Lukon Tweewielers
Hét adres voor de nieuwste
brom- en snorfiets.
Nu ook uit voorraad de
nieuwste

DEWITVERHUIZINGEN
Steengrill Restaurant
„De Vuurboet"

VERHUIZERS

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

vlees

Kochstraat 8 Zandvoort
Tel. 02507-16504

Kwekerij
P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort.

Tel. 17093

29,50
32,50

Japans fondue

37,50 ;-mkl.
6 salades
6 sauzen
stokbrood
en een
aardappelgerecht

Ook voor reparatie staan
wij voor u klaar.

LUKON TWEEWIELERS

Onbeperkt
steengnllen
Japans fondue

Puch Mountain Bike
a ƒ 999,-.

IPIDININfi

Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36
tel. 12092
b.g.g. 17616
Gaarne reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur

OPEN HUIS
Passage 3/35: zaterdag 14-7 van 15.00-17.00 uur. Driekamerapp. op 7e et., ind. ruime hal, woonk., keuken met
inb.app., 2 ruime slaapk., balkon, badk. met ligbad, toilet, serv.k. ƒ380,- p.m. Vr.pr. ƒ 198.000,-k.k. Garage
ƒ12.000,- k.k.

v a n o n z e hele
zomerkollektie

ZOMERPLANTEN

Kortingen
tot
60%

Biologische meststoffen o.a.:
Biologisch org. gazonmest
Buzaltmeel
Bloedmeel
Beendermeel
Neptunice maerl
Bentoniet meel en
Biologische
bestrijdingsmiddelen

Pokon gazonmest
met onkruidverdelger

Dr. C. A. Gerkestraat 54 zwart: Benedenwon., tuin zuid,
achterom, ind. entree, hal, woonkamer, 2 slaapk., eetkeuken, badk. met ligbad, toilet en wastafel. Vr.pr.
ƒ110.000,- k.k.
Zandvoortselaan 8: Tussenwen, geschikt voor verhuur,
voor- en achtertuin, opp. 178 m2, ind. souterrain: 2
slaapk., badk. met douche, garderoberuimte, beg.gr. entree, hal, woonk., serre, zonneterras zuid, keuken, 1e et.
4 slaapk. met wastafel, balkon. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Lorentzstraat 2: Vrijst. won. met garage, opp. 244 m2,
ind. entree, hal, woonk. met open haard, half open keuken, badk. met ligbad, toilet en wastafel, slaapk., werkk.,
1e et. 3 slaapk., veel bergruimte, balkon, c.v. Vr.pr.
ƒ345.000,- k.k.
Frans Zwaanstraat 32: Hoekwoning met garage, opp.
272 m2, ind. entree, hal, toilet, douche, woonk., keuken,
1e et. 3 slaapk., toilet, 2e et. slaapk., douchecabine.
Vr.pr. ƒ337.500,- k.k.
Stationsplein 17/13: Driekamerapp. op 3e et., privéparkeerpl., ind. entree, hal, toilet, woonk. (28 m2), open keuken, 2 slaapk., badk. met douche en wastafel, serv.k.
ƒ145,- p.m. Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.
Trompstraat 21/7: Driekamerapp. (v.h. 4), met uitzicht
op zee. Ind.: entree, hal, woonkamer (36 m2) met open
haard, luxe badkamer, 2 slaapkamers, 2 balkons, keuken met inb.app., geheel gerenov., therm.beglazing, gestoffeerd, luxaflex. Vr.pr. ƒ179.000,- k.k.
Ir. Friedhoffplein 18/2: (Sterflat). Vierkamerapp. op 1e
et., privéparkeerpl. op eigen terrein, ind. entree, hal, toilet, ruime woonk. met open haard, eetkamer, 2 slaapk.
met kastenwand en wastafel, badk. met ligbad en wastafel, 4 balkons, serv.k. ƒ 475,- p.m. Vr.pr. ƒ 315.000,-k.k.

Als u de camper zelf
NORCAMP CAMPERS
afbouwt kunt u bij onze
worden gemaakt op elke
shop of via onze nieuwe
auto voor iedere bours
postorder-afdeling de
standaard, maar ook
maatwerk naar eigen idee. benodigde onderdelen en
Ook casco's kunt u bij ons mbouwapparatuur
bestellen.
bestellen voor elk type
U kunt onze catalogus
chassis-cabine m iedere
bestellen door ƒ 7,50 over
maat en vorm die u wilt.
te maken op onze
Uitgevoerd in een uniek
girorekening 694609 t n v
sandwich paneel. De
NOREXCO n.v
Norcamp is ook te huur
Amsterdam
voor max 6 personen
Onze shop is geopend van ma. t/m vr van 9 00 tot 17.00
uur, za. van 10.00 tot 1600 uur

Met een Micro komt
u onder de mensen.

ttiaae mét 'n n&ï-t

14,95

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

:

Zesde trekking Postcode Loterij

Spelregels

Deelnemei
Naard
De zesde trekking van de Nationale Postcode Loterij
heeft weer flink wat prijswinnaars opgeleverd, die
welgemoed op vakantie kunnen gaan of een andere
hartewens kunnen vervullen. Maar tegelijkertijd

Loterij

leveren al die tienduizenden deelnemers een uiterst
nuttige bijdrage aan instellingen die van de Postcode
Loterij financiële steun ontvangen, zoals de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

'De hele koffer?'
Sinion Jelsmu. \ o o r / i t t c r
\an de Nationale Postcode
Loterij, \errast de hoofdprijstinnare.s \an de vijfde
trekking niet alleen niet een
bloemetje maar ook met
een koffer vol snippen.

De Vereniging N a t u u i m o n u menlen is één van de i n s t e l l i n g e n die ;il oei der in de/e
kolommen ie gast is geweest.
De/e
keei is het wel heel
actueel: de leddmg v a n het
\aaicleimeei.

Oudste
natuurmonument
In |iim was hel m de kranten
ie Ie/en: hel oudste en een
v a n on/e mooisie n a t u u i m o luiinenten. liel Naaideimeei.
ilieigl ten ondei ie gaan als we
met g a u w iets doen. De
bodem is bedekt met een
d i k k e , v e i o n t i e i m g d c laag
s l i b . w aai in onder meer hel
yillige DDT/il. Daaidooi /i|n
ei algen gaan gloeien en die
/i|n ei de ooi/aak \ an dat de
nngeloleli|ke iijkdom aan
plaiileneulUiLii is aangetast.
De Veieniging N u l u u i m o n u m e n l e n is snel om de l u l e l
gaan /ilien mei de p t o v m c i e
\ooid-l lolland. velschillende
w atei schappen en landbouw i n s t a n t i e s . G i o l e gedeelten

van het Naaideimeei /uilen
moeten u orden intgebaggeid
om de oude p l a n t e n g i o e i ie
hei s t e l l e n . Daan ooi is \ e e l
geld nodig naar schuil i n g
t u s s e n de 3 en 6 m i l j o e n
gulden. Die moeten winden
opgebiecht dooi alle bctiokkenen. Daaibij kan de Veieniging
Natuiii monumenten
g e l u k k i g ook lekenen op een
bi|drage \ a n d e N a t i o n a l e
Postcode Loieii|. Dat lijkt een
passende /aak. want bet Naaideimeei is ook on/e nationale
Huls.

Een kol lei \ o l snippen. \ u i n loiens en /onnebloe-men. Ze
had ons geviaagd 'ol we hel
geld echt kwamen biengen.'"
Noimaluei \\oiden de pii|/en
heel s n e l op b a n k ol g n o
o\ eiiiemaaki. m.uir v ooi de

l looi dpi i |s maken \ve giaag
een u i l / o n d e i i n g . En /o te
/ i e n h e e l t de g l u n d e i e n - d e
onlxangsiei ei helemaal geen
moeite mee om ei mee lond te
/ w a a i e n Van liane sieleliciteeid'

liokkiii;.: \uudl lodoio nu.inil s c i
i i L h l dooi Noi.ins I IniiLüiun- U
Diiohoii:on-Ri|soiihiii;.: Dool n.HIK
i m p l i L O o n . i. uu .1.1 ui i n 11 v.in IK-I
iL^k'iiiciil OIII:L'\C.'I.I J u c k t n \ c m i
dt.' t i c k k n i ü \*.ttidl hel mk'ü Lickl
julom.iliM.Fi .itïi.-si.liii.'M.ii h TI/OH
ttouk'11 julomjlist.h op h.ink ol
mioiekciiMiii
iiostoii
"liokkiniisliisil-ii on loylomoni /i|n
s o i k n i y h a . u h i | hol S O L I O I J I 1,1.11
\ V i l I o i u s p J i k u o i ; I 7 d 1071 I I I
\itistoid.ini dooi hol loosUnon \,111
LOII .urn u / o l l u o a d i o s s o o t d o en
;joli.inkL'oiclo o m o l o p p o D o u u

skin /.il y o p u b l i L O i ld u o u k n in
ilo/L k i . i n l Op p i i | / o n bo\
l (1(1(1 i i u l i l o n / i l 2^'' k.m
h o l a s i i n i ; DL- l o i c n i is UK
kL'incl dooi df ininiMi.1 \.in l
oiuk'i luM n u i i i i i R i l O
(WS/177 S') i l i l 211/1 < > / 1 ')S') \u ii
hel mol MUM cm .I|M-|H i|\ UIL L U I S
IILMII d.in k n u l u himiui L L n i LUK!
do h.ink ol u u o opili.ii.lil ü n u i hol
hocli.iü Icuis; k hoi.kui DL \ L I
shckio n i . i L h l i j i i i ü k u n l u .ihi|d
^CLM n i l i L k k o n l l u i \ t > o i k u n l u
/ u h u o m k n H>1 d L S l i L h h n i :
N.iiion.iL PosUink l o i u i i

Win 100.000
uw postcode!
lecleie maand opnieuw wolden
grote pi i |/en veiloot ondei il e
dcelnemeis \ an de N a t i o n a l e
Postcode
Loten |.
Een
H o o l d p i i | s \ a n 100.()()().-.
Veiilei \ e l e Postcodepri|/en
\ a n 1.000.- 500.- 100.- 50.25.- en 10.-. Daai naast /i|ii ei
nog e x t i a legionale pii|/en.

De hele straat
Hel speciale \ a n de Nationale
Postcode Luien j is dat. als een
Poslcodepii|s op een postcode
\ a l t . icileieen die met de/ellde
postcode meespeeli. a u t o malisch ook een pii|s kii|gt mt-

geieiki 'lol l 000 gulden / c l t s
de/ellde pii|s!

Hoofdprijs
Uw loinummei is uw postcode
p l u s i w e e dooi d e c o m p u l e i
toegekende c i | l e i s
De l l o o l d p i i |s v a l t op hel
\ o l l e d i g e n u m m e i . B i ] de
Posicodepi i|/en w i n n e n a l l e
andeie loten met de/ellde posiLOile ook d e / e l l d e p i i | s Hoe
gioiei hel aantal deel-nemeis in
d e / e l l d e postcode, hoe meet
kans c'ai ook uw postcode m de
pi i l / e n \ . i l t \ls uw b u u m a n
l 000 üiililen w i n t . dan w i n i uw

lol ook l 000 gulden
Mei de bon h i e i o m l e i k n u l u
d 11 cc t m e e d o e n \ l s u il ie
i i u u l i en o p s i u u i i . m a c h i i g t LI
de Vilionale l'ostcoile l o l e i i |
om een u e n l IL pei lol al Ie
se In 1 1 \ en \ an uw gi i o- o l
bankiekemng
De o p h i e n g s i e i i \ an tic
Postcode l o l e i i | k o m e n len
goede aan oigamsalies ilie / i c h
m/ellen \ooi tle Deule \\eield
<il \ ooi nauiiii. mens en m i l i e u
/o \ e i e n i g t d e g e / e l l i g s t e
loten| \ a n \edcil.inil hel nulIiue mei hel a.iimeiiame

WIN • EEN TON • BON
/CA/ Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij
V
en ik wil kans maken op een van de vele prijzen
D
D
D
D

1 lot
2 loten
3 loten
...loten

(10 gulden)
(20 gulden)
(30 gulden)
(..gulden)

banknummer

De Nationale
Postcode
Loterij nu
ook op
Teletekst!

Ik machtig u hierbij maandelijks
tot wederopzeggen het aangegeven bedrag van onderstaande
rekening af te schrijven

In welke postcode
wilt u meespelen?
U kunt meespelen m de
postcode van uw adres
maar u mag ook een andere
uitkiezen Per lot kunt u in
een postcode meespelen

gironummer

....X
....X

-,.1,1 i
Dhr./Mevr.
Adres
Postcode
Woonplaats

Kijk voortaan direct
na de trekking op
pagina 525 en u
weet meteen of u
in de prijzen bent
gevallen!

handtekening .

....X

NATIONALE
._ datum _ .

LOTERIJ

Bon uitknippen en opsturen in een open enveloppe zonder postzegel naar:
Nationale Postcode Loterij - Antwoordnummer 17960 -1000 WR Amsterdam
•

IMI-'III |
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WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22

.T, . * yimtaf

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving

iO exemplaren. Tel. 020 - 665 86 86
KOUDIJS PEUGEOT
3 maanden garantie op
arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
- geen uitsluitingen
geen kilometerbeperkmg
- geen bep bepalingen
omruilgarantie
- aanvullende gar mogelijk
PEUGEOT

BOVAG-dealers

LUYKX BV
off. Suzuki dealer
Biedt aan
Swift GTi wit 22 000 km
88 ƒ 19 250
Swift GTi rood 55 000 km
87 ƒ 17 500
Swift 1 3 GLX 4 drs blauwmet 40 000 km
88 ƒ 16 250
Diverse Alto s en Swift s van 84 tot 88

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
tel 02968-94330

Chrysler Haarlem
off dealer
Chrysler * Jeep * Dodge

:

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

Chrysler leasen7
Even Haarlem bellen
Lease Infolijn
* 023-264000 *

Lonst Peugeot
AMSTERDAM CENTRUM
104 ZL
82 ƒ 3250
205 XR
87 ƒ 16 250
205 Junior
87 ƒ 12 500
205 Accent
86 ƒ 11 500
505 GR
82 ƒ 3900

Justy GL 4d
km 50 00 '88
16 LPG
km 55000'88
18 4WD
km 20000 89
Div Mini Jumbo s
'86 88
OVERIGE MERKEN
Opel Asc 16S km 40 000 87
Rat Panda
km 27 000 '87
Alle auto's met
Rat Panda
km 30 000 88 3 Maanden Bovag Garantie
Rat Croma Turbo, LPG
87 tevens service en reparatie
Renault 25 GTS, LPG
87 2e Wetenngdwarsstr 43 t/m 47
Renault 5 cam km 13000 89
Tel 020237669
Autobedrijf ALEX VAN UDEN
Marconistraat 22
2181 AK Hillegom
Tel 0252015278
LADA WETTER
Aanbieding deze week
Renault Expresse 1 1, 32000
km grijskent
87 ƒ 9 500
Lada 1200 S
85 ƒ 3 750
Lada 2105 13
'86 ƒ 6 000
Lada 2105 12
'86 ƒ 5 750
Lada 2105 1 5 GL 85 ƒ 5 000
Lada 2107
'87 ƒ 7750
Kadett 1 2S,hb,lpg 84 ƒ 7 500
Suzuki Alto 5 drs '88 ƒ10750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572

LADA BONTEKOE
m onze showroom de nieuwe
SAMARA CARLOTA
SAMARA BLACK BEAUTY
SAMARA 1 5 Demo 5 drs
Occasions APK gekeurd
2104 Combi
'86 ƒ 6 750
2104 Combi
'87/8750
2 x Lada '84 per stuk ƒ 2500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
TEL 020992865

Lada
Meer Garage
Lmnaeuskade 57
1098 BC Amsterdam

SHOWROOM
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

020-929548

AUDI

Off AUSTIN DEALER Pim v
Rootselaar staat altijd voor u
klaari
Rhôneweg 40 42
Adam SI Dijk Info 131375

BMW
BMW 316 4 D juli 87, 66000
km grijs met 100% schade BMW 3606 cil dec
i g s t 1e eig ƒ4700
vrij Veel extra s ANWB k
toegest ƒ 22 500 02979 88838 Tel 020465295
avonduren tot 22 uur

1979

Chevrolet
Chevrolet Malibu Classic sta
tionw 79 96 000 km i z g st
ƒ 1500 Tel 02946 1921

Citroen
Citroen BX 19D bouwjaar T k a Citroen BX bl met, LPG
1987 Tel 020 168635
85 000 km eind 1986 i z g st
Tel 0297567421
Citroen LNA Elegant m 84
1e eig 50000 Km 12 mnd
APK ƒ2750 IJSELGARAGE
tel 0206624729
BX 14 E Leader LPG 6 86 BX
14 RE 9 86 BX 14 E LPG 9
87 BX 14 2 87 BX 14 LPG 4
r
88 BX 16TRi LPG 2 87 Be
rebeit Amsteldijk 25 020
autoverhuur
6627777
T k Visa 11 RE wit 5 drs APK
o a 2 CV s AX BX
6 86 km 26 000 m uitm st sun
vanaf ƒ 27 50 excl BTW
roof + radio stereo ƒ8000
Tel 020932750
Tel 0299364531
S Stevinstraat 12a Adam

ingdijk

Fiat
hat Ritmo 855 83 5 versn
nwe banden Get glas trekh
APK ƒ 5000 Tel 020 177678
RAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13 Uithoorn
Tel 0297562020

Rat Uno 45 3 drs 1987
41 000 km ƒ 7 950 AUTORIJP
Tel 029973709
Fiat 1050 DL m 81 11 mnd
APK ƒ1950 IJSELGARAGE
tel 0206624729

Ford
Ford Fiesta 1100 L m 81
i z g s t APK gek ƒ3250
02979 84102
Ford Sierra 2 l laser 3 drs Ipg
verbr bump b j 85 ƒ8950
Inr gar Te! 0299037825
Sierra 1 6 LPG 1 84 ƒ6950
Sierra 1 6 9 83 ƒ 6 250 Sierra
16 3 83 ƒ5500 Escort 1 1L
LPG 11 85 ƒ8950 Berebeit
Amsteldijk 25 020 6627777

Hyundai
GAG - HYUNDAI
Postjeskade 23 25
A dam W Info 020 121666

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT

Seat

Skoda

21 x
Scorpio
4 CIL 6 CIL 5 BAK LPG
AUTOMAAT 1986 t/m 1989
Prijzen ƒ 17 850 t/m ƒ 44600

020-6650050
Companycar

-Noord
Schaafstraat 24 A dam N
Tel 020361153

• De occasion die u zoekt staat al klaar
In SHOWROOM ' leest u waar

AcJ/orloron in Sho//Wjm
Tol 020 6658636
FAX 020 6656.321
Pos:bir> 156 1000 AD A dam

APK
KEURINGEN

ƒ63,50
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graft De Rijp, tel 02997 3709
KLAAR TERWIJL U WACHT
AUDI 80
m '89
BMW 324 D
'86
CITROEN AX 11 TRE
'87
FORDSCORPI020CL '87
FORD SIERRA 2 O Laser '84
FORD THUNDERBIRD
'85
FIAT RITMO CARRARA
'87
MERCEDES 300 D'88,'85 en'79
MERCEDES 190 D 25
'88
MERCEDES 190 D
'88,'87
'86 en'85
MERCEDES 230 E '84 en'83
MERCEDES 200
'83en'84
MERCEDES 200 D
'82
MERCEDES 230
'77
MERCEDES 280 CE
'73
MERCURY Sable Is wagon'87
MITSUBISHI COLT D
'85
OPEL OMEGA 3000 LPG '88
OPEL GSI CABRIOLET
'88
VOLVO 340 GL
'87
VOLKSWAGEN GOLF CL '86
Automobielbednjf
JOHN VERHOEF
Bovenkerkerweg 128, Amstel
veen, tel 02974 570/290

Accessoires en onderdelen

• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden m
„SHOWROOM" is de manier
Tel 0206658686

Autoshop J Schievmk, Rozengracht 69 71 73, A'dam Tel
020 234986 Accu's, impenals,
ladder- & fietsdragers Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's Grote sortmg onderdelen, gereedschappen & autolak
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s, alle
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-5435
Lid Nevar

Service en reparatie
APK LASWERK en reparatie
Keuring klaarmaken
leder
merk auto Vooraf prijsopgave
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer
derdijk 386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262
Garage ROBE, gespec m rem
men en fricties Comeniusstr
455, 020 177388 Lid BOVAG

*AAA Auto Rent* Autoverh
v a ƒ 37,50 p d en speciaal
weekendtanef 0206630836

1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop1
overdag
020-853683
's avonds
.
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 020942145

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!

Auto's te koop
gevraagd

Ford Escort 13 bestel, verhoogd, '84 en '85 ƒ4750 en
JAGUAR E type, blauw met, ƒ5500 mcl BTW Mercedes
zeer gaaf Moet wel aan ge- 307 D, 6-'87, met lichte besch ,
ƒ16000 mcl BTW Berebeit,
werkt worden, ƒ29500
Amsteldnk 25, 020 6627777
Tel 072330900

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
ters en dynamo's Erkend
inbouwbednjf van TBBSATNO
goedgekeurde
autobeveili
gmgssystemen
Valkenburgerstr 134 Tel 020240748

Rijscholen

- auto ambulance
- 9 persoons bussen
LET OP1 Wegens plaatsgebrek
250 luxe en bestelauto's
„Super" aanbiedingen
van 3 m3 t/m 38 m3
bij Wagenpark
020794842,020908683
JOHAN BOOM
RADIATEUREN
Zuiderakerweg 83, (oranje hek) BLOKSMA
warmtewisselaars, KapoeasA'dam Osdorp, tel 020 105478
Alle auto's APK, hoge inruil, weg 17, A'dam, 020 148385
financiering geen probleem
V a ƒ5000- 1 jaar schr gar
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
Zaterdags tot 17 00 uur
Peugeot 309 XLD, eind '87,
DE HOOGSTE PRIJS
ƒ12950 Peugeot 309 XR,
bj'87, LPG, ƒ 13 950 VW Golf elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020105478
13, bj'87, 5drs, ƒ13950
VW Passat cl diesel, m 86,
HOOGSTE PRIJS
ƒ 8 950 Mercedes 300 D, m '82 voor elk merk auto, a contant,
airco, ƒ7950 Rat Uno 70 si, met vrijwanngsbewijs, geen
bj '86, ƒ 7 950 Ford Sierra Van sloopauto's Tel 0299037825
diesel, eind '85, ƒ 7950 Mitsu
Koop
of VERKOOPPLAN
btshi Cordia, m '85, ƒ 7 950 Re NEN? Bel dan snel Nationale
naultSGTL, dec '85, ƒ7950 Occasionhjn 023-365206
Peugeot 205 XE, bijna '86,
ƒ7950 Ford Sierra 1 6 GL, 5 T k gevr loop , sloop , schade
drs, m'85, ƒ 7950 BMW3231, en defette auto's met vnjw
eind '80, LPG, ƒ5950 BMW 02963 4992, tot 22 u
518, m'84, ƒ6950 VW Polo
combi, bijna '83, 1e eig
ƒ4950 Fiat 127/1050, '85,
ƒ4950 Opel Kadett 1 2 S, 5drs , bj '82, ƒ3950 En nog ±
60 auto's v a ƒ 600 tot ƒ 15000

Bedrijfsautos

Klassiekers en
oldtimers

Autoverhuur

APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht Ook repa
raties en onderhoud Gar
West Center 122476
APK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 364702

Motoren/scooters Autofinanciering
en verzekering
T k Honda 750 CB Bold'or, bj Uw auto goedkoop verzekerd,
'80, 48 000 km, ipst ƒ3750,- maar wel goed, dan belt u
Tel 072-155746/018442773
020 416607 CELIE alle verz

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

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020-361178/029076248
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502 5435
Het HOOGSTE BOD1" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Tel 020-754193

Autorubnek SHOWROOM verschi;nt elke vri|dog m Het
Parool
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t w
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De
Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 6658686 Fax 020 6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokm
l l O, Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons
bezit zi|n worden de volgende dag reeds geplaatst
Totale oplage 730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel ƒ11,mm-pnjs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
geeff u meer!

Varen naar de schepen van Sail in IJmuiden

Suzuki

Nissan

Nissan Bluebird 20 LX LPG
87 en 88 Sunny 1 3L LPG 3
87 Berebeit Amsteldijk 25
020 6627777
NISSAN
Sunny
13 LX
mod 89 wit w w glas 22000
km, gen als nieuw ƒ15950
CARPARC Saab/Lancia dea
Ier lid Bovag tel 072 330900

Talbot
Datsun Cherry Coupe, m 81,
APK 3 91 5 baks rad cass , Tagora 22 LPG, m '84, nw Horizon, b j '83, nw APK, rijdt
keurige auto ƒ 1250 Na 5 uur APK, m prima staat, ƒ2950, prima, ƒ 1450,Tel 0299037825
Tel 0299037825
Tel 020 125155
Sunny 1 7 diesel stat '83 APK
Toyota
gek veel bag ruimte 5 drs
ƒ3900 Tel 075 158811/166143

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42 48 A dam Oud Z Tel 020 763829
Amsterdam Noord Hamerstr315 Tel 020360401

Opel
Opel Omega 2 O iLS LPG 88
Kadett 1 2 LS stat LPG o b
4 87 Kadett 1 6 D 5 drs stat
1 87 Kadett 1 3 LS LPG 85
en 87 Corsa 1 2 S, 83 en 85
Berebeit Amsteldijk 25, 020
6627777

Opel Kadett 12 HB, 1984,
79000 km, ƒ6950 AUTORIJP
Tel 029973709
Opel Corsa 1 33 4 drs, beige
met LPG 1986 ƒ 11 950
AUTORIJP Tel 029973709
Te koop Opel Kadett 1 6 D Die ESCORT 13L, stationcar 81,
sel km stand 107 000 nov 1986 d groen met trekh zonned ,
in perfecte staat overcom APK 7/91 teen -Hak pr st
pleet i v m lease auto prijs ƒ4950 Tel 0299038509
ƒ2500 Tel 029724588
Opel Kadett 12 N, m 82 punt
T k a Opel CORSA Cup bj gaaf nw APK, ƒ 3950, Inr gar
sept 87 ± 28 000 km kleur Tel 0299037825
rood Tel 020414577
Opel Record dsl, bj 82, nw
APK iprst ƒ3450, Inr gar
.Noord Tel 0299037825
Schaafstraat 24 A dam N
Opel Record 2 l Ipg m 85,
Tel 020361153
i z g s t ƒ6950, Inr gar Tel
02990 37825

Zeilemaker-Opel

INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto s
Burg D Kooimarmeg 7,
Purmerend 02990 22551
Officieel Ford Dealer
v KALMTHOUT & v NIEL BV OPEL Ascona 16S blauw
Marktplein 11 29 Hoofddorp met mod 87 zonw ramen
Inl tel 0250313441
LPG 5 versn, ZEER mooi en
goed ƒ 10 950
CARPARC Saab/Lancia dea
Isuzu
Ier lid Bovag tel 072 330900

1

Saab

Volvo 244 GL aut 1981, LPG,
open dak, 100% in orde,
ƒ4950 Tel 020418541

Algemeen

va Madeweg l. 020'6683311
Naast Meirostal Ddrecht

205 GE 1 1
67 000 3 '84
Renault
205 GE 1 1
80000 3'i
205 GE 1 1
30000 8'86 Renault 5 l, b j '84, nw APK,
205 GL 1 1
63 000 1 '85 puntgaaf, ƒ3950,- Inruil gar
205 GL 1 1
60000 4'85 Tel 0299037825
205 GR 1 3
97 000 8 '84
205 GR Diesel 65 000 4'-87 Renault 4 GTL, m '83, puntHonda
205 XE Accent 17000 11'88 gaaf, nw APK, ƒ1950,- Tel
205 XE Accent 49 000 1 '87 0299037825
Honda Integra, bl met, b j 205 XE Accent 98000 10'87 Ren 25 V 6 '84, 125 000, radio
ZANDERS
10/86 68000 km, i perf st, 205 XE Junior 55 000 1 '87 Ren, antrgnjs, APK 491,
schadevrij ƒ 13 500,
Tel
205 XE Junior 51 000 1-'87 ƒ9975, izgst 226604 na 17 u
HONDA HAARLEM 020 197969/108974/197273
205 XE Junior 50000 10'87
RENAULT AMSTERDAM
Legend25inj aut 89/44950 Honda Prelude EX bj 9 1986, 205 XE Junior 40000 11-'86
Top occasions met 1 jaar
Prelude
84/13950 stuurbekr sportieve belijnmg 205 XL Diesel 78 000 1 '87
garantie
Accord EX Inj
84 ƒ 8950 kleur wit km 66 000 5 versn , 205 XL Diesel 105000 6'85
Wibautstraat 224
Aerodeck EX Inj 86 ƒ 16 950 pnis f 15 750 Inl 02975 68543 205 XR 1 3 D 43 000 2-'87
020 561 96 11
Shuttle Autom
88 ƒ 19 950
205 XR 13
76000 8'86
Integra EX
86/15950 • Be«i|snummers van een ge205 XR 1 3
58 000 4 '85
CMC Autom
87/13950 plaa-ste SHOWROOM
205 XR 13
34000 11-'87
Ovic 13/15/14 8 4 / 8 5 0 0 advertentie krijgt u alleen toe 205 XR 1 4
49 000 4-'89
gezonden
als
u
dat
bij
de
op
Lancia Thema IE 87/19950
205 XR 1 4
22 000 9 '88 Een PERFECTE Seat occasion
Daihatsu Char TX 86 ƒ 10950 gave van de advertentie ken 205 XR Cachet 30000 6'87 koopt u vertrouwd bij Seat
baar
maakt
De
kosten
daar
Mitsubishi Gal
85 ƒ 11 950
205 XR Diesel 158 000 3 '85 Auto Centrum APC, 2e Schm
Nissan Blue Bird 20 84 ƒ 8950 voor bedragen ƒ 3 •
18-28
Tel
020205 XT 75 pk 66000 3'86 kelstr
Alfa Giuheta 20 '86/12950 T k Honda Civic 12 G St Nwe 305 GR 1 5
82 000 8 '84 763333/763334/763335
Suzuki Swift 1000 87 ƒ 11 950 koppel banden, radioat enz 309 GE 13
48000 8-'87 SEAT AUTO KOHLER SEAT
Nissan Cherry dies 86/12950 Zeer nette auto 2e eig , bj '79, 309 GL Profil
48 000 2 '87 v d Madeweg 23 bij Makro
Peugeot 205 XS '89/20950 ƒ1950 Tel 0297982076
309 GL Profil 51 000 1 '87 A'dam - 020 6686146
309 GR 16
110000 2-'86
AUTOMOBIELBEDRIJF
309 XR 1 3
55 000 5 '87
• .SHOWROOM ,
ZANDERS HAARLEM BV
405GL14
38000 1-'88
de autorubriek
Delftstraat 34/Juhanalaan 295
405 GR 16
40000 5'88
voor Amsterdam
2015 BM Haarlem
505 GTI
101000 1-86 SKODA 105S, mod '89, groen,
en omgeving
505 Select
110000 3'85 7000 km, GEHEEL NOG ALS
Tel 020-6658686
Tel 023-319349
505 Turbo Inj 105 000 7 '86 NIEUW, ƒ5950
Rat Pand 1000cl20000 10 88 CARPARC Saab/Lancia deaMazda
Lancia
Rat Panda 750cl 5 500 3 '88 ler, hd Bovag, tel 072 330900
Mazda 626 GLX 20, 5drs, Rat Panda 750cl38 000 2-'89
Subaru
Ford Scorp 20cl82000 11 '87
1985 79000 km, ƒ 10 950
Mazda 323 sed 90000 1-'87
AUTORIJP
Tel
029973709
Grootste Lancia
Ren 9gtxlpg 105000 8'86
MOOY EN ZOON
Dealer van Nederland
Mazda 323, m 84, i z g st, nw Renault Traf Ipg 75 000 3-'87
v h Museum autobedrijven
APK,
ƒ4950,Inr
gar
mog
Seat Ibiza 1 5 glx20 000 1 '89
levert uit voorraad
Tel 0299037825
Volvo 740 gl 110000 6'86 off dealer A'dam A'veen e o
alle type/uitvoeringen
Voor nieuw en gebruikt
T k wegens auto van de zaak Volvo 304 gl aut 32 000 6'88
Nieuwe Lancia's
Mazda 626 GLX 20, coupe,
JRuysdaelkade
75. A dam-O.ZJ
WESTELIJK HALFROND
Jong gebruikt:
LPG 1986 Inl 0299070769
l Info 020-6623167 732853
Amstelveen-Tel
020455451
met keuring/garantie
grote beurt/evt APK
3xA112
'84/86
5 x Prisma
'83/88
5 x Thema
'86/88
Gepensioneerde biedt aan SAAB 900 Turbo, 4 drs sedan,
1 x Thema stationwagen
zeer goed onderhouden Saab mod '86, rood, sch dak, stereo,
AMSTELVEEN
Demo Dedra 16 ie
900 Turbo autom , bj 7/83, 5- ZEER mooi en goed, ƒ 15 950
Ruime
keuze
inruilauto
s
B M W 525 i
'88
drs, met blauw, duurste uit CARPARC Saab/Lancia deamet 6 mndn MAZDA
voering met keuringsrapport ler, hd Bovag, tel 072-330900
KROON garantie o a
Vrpr ƒ11500 Na 1700 u
Peugeot 205 GTi
SAAB 900c, mod'86, w w
02990-41096
De Rinessstraat 22
glas, 4-drs sedan, LPG, grijs
130 pk, 1988, grijs metallic
A'dam t/o Makro
SAAB
SERVICE
MOLENAAR
metallic, ƒ 12950
40000 km, in nw staat
rep
,
onderh,
APK,
LPG,
CARPARC Saab/Lancia dea
Al 40 jaar in Amstelveen
LANCIA Dedra 20ie
alarm
etc
BOVAG
LID
Ier, hd Bovag, tel 072 330900
Donderdag koopavond
HOOFDDORP, 02503-14097
SAAB 900c, b j '88, wit, 4 drs
Showroom:
Van particulier Saab 99 GL bij
febr 1990, alcantara bekl, dig Arnsterdamseweg 467 na '82, LPG, 117000 km, APK sedan, LPG, ƒ21950
CARPARC Saab/Lancia deaMei. 020-431002
dashboard ƒ10000 korting,
'91, ƒ 3000 0299032709
ler, hd Bovag, tel 072 330900
ƒ12950
• „SHOWROOM' verschijnt SAAB 900 c, 4-drs, wit,
SAAB 900c, mod '88, rood,
CARPARC Saab/Lancia dea
huis aan huis m geheel
mod '86, LPG, w w -glas, ZEER 4 drs sedan, LPG onderbouw,
Ier, lid Bovag, tel 072 330900
Amsterdam en omgeving
mooi en goed, ƒ12950
ZEER mooi en goed ƒ 19 950
CARPARC Saab/Lancia-dea CARPARC Saab/Lancia dea
Ier, lid Bovag, tel 072-330900 Ier, hd Bovag, tel 072330900
Mercedes Benz
SAAB 900 Turbo, mod '88, 4- SAAB 900c, mod '87, 4 drs se
Mercedes 250 stationcar, 1981 Mercedes 250 m '79, i pr st, drs sedan, antraciet, sch dak,
dan, d blauw, LPG onderbouw,
ƒ9950 AUTORIJP
aut APK gek, ƒ3950, Inr LM wielen, w w glas ZEER ww glas, ƒ14950
Tel 029973709
gar Tel 0299037825
mooi en goed, ƒ29950
CARPARC Saab/Lancia-dea
CARPARC Saab/Lancia dea Ier, hd Bovag, tel 072 330900
Ier, hd Bovag, tel 072-330900
SAAB 900c, mod '86, wit, air
SAAB 90Q, mod '89, 4 drs se- flow set, zeer sportief uitge
MG Midget rubber bumper
dan, goud met, 4 hfd st,
voerd, LPG, ƒ14950
zwart, ƒ8950 MG Midget,
S packet, LM wielen, ƒ29950 CARPARC Saab/Lancia deachroom bumper, donker groen
Carparc Saab/Lancia dealer, ler, hd Bovag, tel 072 330900
ƒ8950 Tel 072330900
lid Bovag, tel 072 330900
SAAB 900 Turbo autom , 4 drs
•Aij'o te koop7 Plaats een sedan, CD uitv, verlengd,
Mitsubishi
SHOWROOM advertentie U elektr ramen, ƒ9950
MITSUBISHI Galant TD, mod zult verbaasd staan over het CARPARC Saab/Lancia dea
MITSUBISHI TREDIA
resultaat
Ier, lid Bovag, tel 072-330900
LPG b j okt 84 model 85 4 86, d rood 5 versn zonw ra
drs radio cass Nieuwe schok men ƒ9950
brekers, uitlaat remmen, ban CARPARC Saab/Lancia dea
den met sportvelgen APK ge Ier lid Bovag, tel 072330900
keurd tot januari 91 In zeer MITSUBISHI
Galant
TD,
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
goede staat Vraagprijs ƒ 6250 mod 87 groen met, w w glas,
voor A'dam Noord e o
Tel 020973446
stereo 5 versn ƒ 11 950
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908 4343
MITSUBISHI Colt 1 5 mod 89 CARPARC Saab/Lancia dea
antraciet, zonw ramen luxe in Ier, lid Bovag tel 072330900 Suzuki S J 413 QJX softt Bwjr
Diverse Alto's
teneur ƒ14950
Bouwjaren '84 t/m 88
Arlvr-rlorrn in
9 '87 39 000 km gr kent auto
CARPARC Saab/Lancia dea
GA en GL, 3 en 5 drs uitv
verkeert m nw staat Onder
SHOWROOM
Ier lid Bovag tel 072 330900
FAX 020 665 63 21
houdsb aanw Zien is kopen' Off Sub dealer Wim v Aalst,
Bozenhoven 119, Mijdrecht
02968 97509/020 732073
Tel 0297984866

van Kleef

Volvo 66, aut, 80,1e eig , APK
'91,1e lak, zr m , staat binnen
ƒ 1850,- 02159 17285, Bussum
VOLVO 340 DL 1 7, 5 drs,
mod '88, w w -glas, champ
met, 5 versn , ƒ 12 950
CARPARC Saab/Lancia dea
Ier, hd Bovag, tel 072 330900

MG

Austin

AUDI 100cc 2 3 inj 5 cyl, nw
mod 88, w w glas, 5 versn,
ZEER mooi en goed ƒ 19 950
CARPARC Saab/Lancia dea
Ier, hd Bovag tel 072 330900

l KUPERUS! PEUGEOT

Auto Halan

P KRUGERKADE 10
SUBARU DEALER biedt aan

ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion Verkoop nw en gebr Peugeots
Ook inkoop Tel 020 6629517

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhulzen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 129804

Peugeot
T k a Peugeot 205 ace 1088 Wegens omst Peugeot 505 GL
div extra s 35 000 km vr pr stationcar 1986 80 000 km bin
ƒ15000 Tel 020452232
nenslaper ƒ 13 500 02999467

COROLLA LB 1 80 APK 3 91
86, motor defect ƒ7000 o1 TOYOTA Corolla, mod '88,
bod, moet wegi 02503 15940 duurste uitv, ZEER mooi en
goed, ƒ12950
TOYOTA DE GRAAF
CARPARC Saab/Lancia deanieuw + gebruikt
Ier, lid Bovag, tel 072-330900
Condensatorweg 44
A'dam SI dijk info 865511

Volkswagen
Golf diesel '81, i z g st spoiler,
trekhaak, stereo APK 6/91 Te koop grote partij oude VW
onderdelen wegens reorgani
ƒ4900 0299045108
satie Restauratie VW Kevers
VW Golf ,1,6 CX, dure uitv, b j va ƒ1000 075177810
83 i z g s t ƒ6950,- Inr gar
VW GOLF Diesel Manhattan,
Tel 0299037825
mod '89, vele opties, ZEER
VW Golf, met sportvelg, b j mooi en goed, ƒ 19 950
81, nw APK, puntgaaf, ƒ 2950,- CARPARC Saab/Lancia dea
Tel 0299037825
Ier, lid Bovag, tel 072-330900
Te koop Golf Diesel juni '85, 5 VW Passat 1 6 CL stationcar,
versn , APK tot juni '91, prijs 5 drs, zilver met, 1e eig,
ƒ9450 Tel 02507 16141
mod'86, ƒ15950
Te koop VW Golf Diesel, bj CARPARC Saab/Lancia dea
Ier, lid Bovag, tel 072 330900
1982, APK 9'91 .ƒ4350
Tel 020438638
VW Golf 1300, Bj '83, 91 000 T k VW Golf GTS '86 1 6 wit
APK 3 '91 83000 km 1e eig
km APK tot 1/2/'91 Rood/
ƒ14950 075169782
bruin Pr ƒ5250 020176474

Volvo
Van part Volvo 340 GL '85, Volvo 343 DL Automaat Dec
AUTOM metallic, APK gek tot 78,88 000 km, nwe uitlaat APK
sept, m z g st, garage ge okt '78 Koppeling kapot
stald, ƒ8500 Tel 020311094 020862770 ƒ500

Op woensdag 8 augustus verzamelen de Tall-Ships zich in de haven
van IJmuiden om de volgende dag mee te varen in de Parade of Sails
'90
Redenj Naco organiseert samen met Weekmedia een tocht naar de
haven van IJmuiden om, vanuit een salonboot de schepen die meedoen aan Saü, te bezichtigen
De salonboot vertrekt woensdag 8 augustus om 11.00 uur vanaf De
Ruyterkade, Steiger 7 te Amsterdam De tocht duurt tot ca 16 00 uur en
kost voor volwassenen ƒ 27,50 p p en voor kinderen (tot en met 12jaar)
ƒ 22,50. Tegen inlevering van de bon (maximaal 2 personen) ontvangen lezers van Weekmedia ƒ 7,50 korting per persoon In verband met
het aantal beschikbare plaatsen is vooraf reserveren noodzakelijk Dit
kan bij Redenj Naco, telefoon 020 - 262466

Bon voor onze lezers
Varen naar de schepen van Sail in IJmuiden.
Tegen inlevering van deze bon bij Rederij Naco BV, de Ruyterkade
steiger 7 in Amsterdam ontvangen lezers van onze krant ƒ 7,50
korting p p.
Volwassenen betalen ƒ 20,-, kinderent/m 12 jaar ƒ 15,Naam
Adres
Postcode

Plaats.
aantal volwassenen

aantal kinderen

geeft u meer!

ELKE WEEK
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Horeca boos over ANP-mededeling

Zandvoort weer
eens 'tjokvol'

De belangstelling van cam
Q
per toeristen voor een over
O
nachting op de speciale parkeer
plaats op de noord boulevard is nog
zeer gering

Gouicf
Een gouden bruiloft is er ko
*j
mende week weer te vieren
*3
Het echtpaar Bluijs Albrechl is
woensdag juli vijftig jaar getrouwd

ZANDVOORT - Het mooie weer heeft afgelopen weekend
enorm veel dagrecreanten naar Zandvoort gelokt. Mede in verband met het begin van de zomervakantie raakte de badplaats
weer eens 'tjokvol', er lagen zondag bijna 120.000 zonaanbidders
op het strand. In totaal raakten er 63 kinderen zoek en meer dan
veertig keer werd EHBO verleend. De horeca wond zich indertussen op over het ANP-advies voor automobilisten om Zandvoort maar te mijden.
'De zon is in Zandvoort koopman',
is een veel gebruikte uitdrukking in
het dorp. En dat gold zeker voor
afgelopen weekend, Zandvoort zat
tjokvol. Door het mooie weer hadden vele duizenden dagrecreanten
de Zandvoortse vloedlijn opgezocht
voor een heerlijk dagje uit. Al in de
vroege ochtenduren raakten zondag
de toevoerwegen naar de kust verstopt en omstreeks tien uur bleken
alle parkeerplaatsen in het dorp
reeds bezet.
De radio-nieuwsdienst maakte daar
even later al melding van en adviseerde de toeristen die per auto onderweg waren, Zandvoort maar te
mijden.

Bont geklede dief
steelt geld en cd's
ZANDVOORT - Ondanks dat de
vermoedelijke dief een opvallend gekleurd jasje droeg, heeft de politie
hem niet kunnen achterhalen. De
man stal vrijdag enkele cd's en een
geldbedrag van ongeveer zeshonderd gulden uit een woning aan de
Kostverlorenstraat. Hij was de woning binnen gekomen, na het vernielen van de achterdeur. Een buurvrouw had gezien dat de vermoedelijke inbreker een opvallend gekleurd jasje droeg en de politie ingehcht.

In de Zeestraat kan men
gmorgen weer tal van vurige
O
viervoeters zien rennen tijdens de
traditionele Zandvoortse Korte
baandravenj

De Zandvoortse politie had haar
maatregelen genomen en extra personeel ingezet. Ook de strandpolitie
draaide op volle toeren. Uit voorzorg
waren op het strand drie extra agenten ingezet, volgens Piet van Koningsbruggen was het inderdaad een
absolute topdag.

Ster R
De E junioren van Zandvoort
£"
meeuwen hebben zich op
O
hun zomerkamp van hun sterkste
kant laten zien

Onvoorstelbaar
Het kindermeisje Brigitte Peters
had eveneens haar handen op deze
dag meer dan vol. Er raakten 63 kinderen zoek en 40 maal moest er assistentie verleend worden bij EHBO-gevallen. "Het is onvoorstelbaar
hoe nonchalant sommige ouders
met hun kinderen omspringen",
zegt het kindermeisje na afloop van
deze drukke dagen.
Als het aan haar ligt, wordt het
'jonge grut' op strand in de toekomst
voorzien van een nummer, corresponderend met het nummer van het
strandpaviljoen waar men vertoeft.
"Met een viltstift of een lip-stick is • Veel badgasten bleven 's avonds wat langer in het dorp om van het
Foto Beriott
dit een koud kunstje en het scheelt Tropicana-festival te genieten.
ons een hoop zoekwerk", laat zij weten.
-nieuwslezer om Zandvoort maar te nieuwslezer. "Wij zijn met z'n allen
mijden. Volgens circuit-medewer- bezig om Zandvoort te promoten en
ker Jos Bergman werden mogelijke dan komt die nieuwslezer met een
Boos
bezoekers van het race-evenement dergelijke, ongenuanceerde uitOp het circuit bleef het echter rus- op zondag daardoor afgeschrikt.
spraak de boel voor ons verpesten.
tig, er kwamen niet meer dan 1500
Miljoenen worden er uitgegeven aan
toeschouwers opdagen. De directie
Voorzitter Fred Paap van Horeca PE. Wat hier gebeurt, is kapitaalverblijkt achteraf dan ook niet erg inge- Nederland afdeling Zandvoort is nietiging", aldus een boze Paap.
nomen met het advies van de ANP- woest over de mededeling van de
Vervolg op pagina 3

Ontwerp-Provinciaal Milieubeleidsplan: 'Van saneren naar beheren'

Provincie wil milieuvervuiling met
gebiedsgerichte aanpak terugdringen
ZANDVOORT - 'Met het nemen van technische maatregelen
achteraf kunnen we het milieuprobleem niet langer oplossen'.
Dit zegt de provincie in haar herziene ontwerp-Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), dat sinds kort klaar ligt op het provinciehuis. Voorkomen van verspilling en vervuiling acht zij noodzakelijk om te komen tot een duurzame ontwikkeling; produktie- en consumptieniveau moeten op de langere termijn veranderen.
Iedereen moet meewerken om het
milieu schoner te krijgen. Dat wordt
gesteld in het herziene ontwerp-PMP van de provincie Noord-Holland. Het plan geeft een overzicht van het milieubeleid over de
volle breedte van de verschillende
thema's, milieucompartimenten en
specifieke aandachtsgebieden. Hierdoor sluit het goed aan op de landelijke doelstellingen uit het Nationaal
Milieubeleidsplan.
De ondertitel van het PMP luidt:

teraf proberen te herstellen van milieuschade. Bodemsanering is daar
een sprekend voorbeeld van. De provincie vindt dat het milieubeleid in
de toekomst meer gebaseerd moet
zijn op het voorkómen van verspilling en vervuiling en dat het milieu
goed beheerd moet worden.
De komende vier jaar wordt in het
provinciaal milieubeleid de prioriteit gelegd bij thema's als: afvalpreventie en hergebruik, bodem- en
grondwaterbeschermmg, leefbaarheid in stedelijke gebieden en het
'Van saneren naar beheren'. Ge- terugdringen van het autogebruik
steld wordt dat het milieubeleid tot en verzuring.
nu toe gericht is geweest op het ach-

Verordeningen

Onwel op strand
ZANDVOORT - Tijdens het afgelopen zonnige weekend is weer een
aantal mensen onwel geraakt op het
strand. Zaterdagmiddag gebeurde
dat bij een Duitse vrouw. Zij is per
ambulance overgebracht naar het
Spaarneziekenhuis in Haarlem. Vermoedelijk is de vrouw door een her;enbloeding getroffen. Op dezelfde
dag werd ook een 63-jarige man op
iet strand onwel. Hrj is met hartüachten naar het Spaarneziekenhuis in Haarlem afgevoerd.
Zondagmiddag werd een 21-jarige
vrouw uit Haarlem met hevige buikpijnen vanaf het strand overgeJracht naar het Spaarneziekenhuis
m Haarlem. Waarschijnlijk was de
vrouw getroffen door een acute blindedarmontsteking.

Ook handhaving van milieuwetgeving en milieuvergunningen moet
meer aandacht krijgen. In gebiede
met speciale milieukwaliteiten en in
gebieden die extra zwaar zijn belast,
zal de provincie via een gebiedsgerichte aanpak proberen de vervuiImg terug te dringen.
In het ontwerp-PMP, waarover in
september en oktober hoorzittingen
worden gehouden, worden twee

'Hot dog' in auto

ZANDVOORT - De politie heeft de
hond van een 29-jarige man uit
Duitsland zondag uit een afgesloten
auto bevrijd en overgebracht naar
het bureau. Dit omdat de temperatuur in de auto was opgelopen tot
ongeveer vijftig graden. De poJitie
heeft de eigenaar naderhand gewezen op zijn verantwoordelijkheden
's Morgens was een 23-jarige Am- jegens de viervoeter.
sterdamse al per ambulance overgeiracht naar het ziekenhuis Joannes
3e Deo in Haarlem. Zij was bij de
lampeervereniging op het strand
luiten bewustzijn geraakt. VermoeZANDVOORT - Een 27-jarige man
lelijk leed zij aan voedselvergifti- uit Haarlem is zondag in de BurgeBmg.
meester Engelbertstraat aangehouden, nadat hij politiefunctionarissen
had uitgescholden. De politie was
naar deze straat gegaan, omdat er
een vechtpartij gaande zou zijn in
een shoarmazaak. Toen de politie
ter plaatse arriveerde, bleek de ruzie
Datum
HW
LW HW LW gesust te zijn.

Politie beledigd

Waterstanden

'9 iuli
01.06 00.35 13.46 21.15
20 juli
02.09 10.30. 14.49 22.34
21 juli
03.09 11.30'15.4523.24
ZANDVOORT - Een op 12 juli in
!2 juli
04.06 13.56 16.36 00.16
Zandvoort gestolen auto, werd een
i3 juli
04.47 14.50 17.15-.»
i4juli
05.28 01.05 17.57 14.32 dag later, vrijdag, gevonden in Am!5 juli
06.11 01.55 18.38 16.10 sterdam. De dieven hadden het coni6 juli
06.55 02.56 19.21 16.35 tactslot en het portierslot verbro!7juli
07.36 03.35 20.0616.14 ken. De eigenaar is van het aantreffen van zijn voertuig in kennis ge^aanstanden: 22 juli NM 03.54 u.
steld door de politie.
Springtij: 23 juli 4.47 u. NAP-H13cm

Gestolen auto terug

nieuwe verordeningen aangekondigd: een provinciale milieuverordenmg, die alle beschermende verordeningen zal moeten omvatten plus
een provinciale MER-verordening,
waardoor projecten in kwetsbare gebieden en landinrichtingsprojecten
ook met een Milieu Effecten Rapportage voorbereid moeten worden.
Om te komen tot een situatie
waarin de nadruk ligt pp 'voorkomen' is een gezamenlijke inspanning nodig van allen die bij het milieu zijn betrokkenen, zowel overheden, bedrijfsleven als consument.
'Verinnerlijking van het milieubeleid binnen andere maatschappelij-

ke activiteiten is daarvoor een voorwaarde', zo stelt het PMP. Die zou
bevorderd kunnen worden door een
actief milieuvoorlichtingsbeleid en
het stimuleren van interne milieuzorgsystemen bij bedrijven.

Milieucommissie
Een speciale provinciale milieucommissie zal proberen de samenwerking tussen de provincie en haar
doelgroepen (bijvoorbeeld energie-distributiebedrijven, vervoerssector, industriële ondernemingen,
landbouw, gemeenten en waterschappen) te verbeteren.

Tropische sieren overheer
sten tijdens het druk bezoch
te Tropicana festival

Man onwel
ZANDVOORT - De ambulance
heeft vrijdagmiddag rond half een
een 61-jarige Zandvooiter naar het
ziekenhuis Joannes de Deo in Haarlem gebracht De man was onwel geworden en werd liggend aangetroffen in de hal van zijn flat

Belbus voor ouderen rijdt weer
ZANDVOORT - De belbus
voor inwoners van Zandvoort
van 55 jaar en ouder rijdt weer.
Maandag is een andere bus in
gebruik genomen, die vrijwel
aan de eisen van de chauffeurs
voldoet.
De 'nieuwe' Mercedes-Benz blijft
voorlopig voor ongeveer vier maanden in dienst, tot deze vervangen
wordt door een nieuwere b'us. Voor
de komende maanden lijkt het huidige vervoermiddel echter goed genoeg. Twee van de vrijwillige chauffeurs, Jan Slager en Klaas Zaremba
toonden zich behoorlijk tevreden
toen zij vrijdag de wagen inspecteerden. Ook op het Dienstencentrum is
men verheugd: "Ik ben blij dat er
weer een bus rijdt", zegt Nathalie
Lindeboom, coórdmatrice van het
Dienstencentrum. "Dat lijkt me erg
fijn voor de mensen".
De nieuwe bus zal eveneens bij
Jonk Cars worden geleased. Door de
extra subsidie van de gemeente van
ongeveer ƒ4000,- is het mogelijk een
'jonger' vervoermiddel in te zetten
dan de wagen die enkele weken geleden langs de kant werd gezet. De
nieuwe bus wordt niet bij de NZH
geleased, zoals het Ouderenplatform had voorgesteld, omdat deze
als leasemaatschappij duurder

Bekende bands spelen in badplaats

• Joke van Dorsten van het Gecoördineerd Ouderenwerk en de vrijwillige
chauffeurs Jan Slager en Klaas Zaremba zijn tevreden over de nieuwe tijdelijke - belbus.
Foto Beriott

blijkt dan Jonk Cars.
Ouderen die zich door de belbus
willen laten vervoeren, kunnen zich
een dag tevoren opgeven bij het Huis
in de Duinen, tel. 13141 tussen 11.00
en 17.00 uur, de receptie heeft zich

hiervoor nog steeds beschikbaar ge
steld. Een enkele rit kost /!,- per
persoon, een retourtje /1,50. (Óvengens is het Dienstencentrum komende week alleen op de spreekuren geopend)

(ADVERTENTIE)

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED ...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

ZANDVOORT - De Zandvoorthal van het Gran Dorado Complex wordt voor komend weekend omgebouwd
tot concertzaal. Zaterdag 21
juli treedt daar de populaire
Belgische band Clouseau op.
Zondag 22 juli geeft Nederlands bekendste rock-band,
Golden Earring, op hetzelfde
podium een daverend concert.
Door de komst van de Zandvoorthal is organisatie van grote
popconcerten in de badplaats mogelijk geworden. De nieuwe hal
heeft een grote capaciteit en kan
dus heel wat popliefhebbers bergen. Clouseau en Golden Earring
zijn de twee bands die komend
weekend dankbaar van de nieuwe
mogelijkheden gebruik zullen maken.
Nummers die Clouseau zaterdagavond zeker ten gehore zal
brengen, zijn onder meer de bekende hits 'Anne', 'Daar gaat ze',
'Louise' en 'Laat me met alleen'.
De bekendste man uit Clouseau is
de populaire zanger Koen Wauters. Verder bestaat de band uit
Kris Wauters (keyboards), Karel
Theys (bas), Tjen Berghmans (gitaar) en Bob Savenberg (drums).
De Nederlandstalige groep zingt
vrijwel alleen over vrouwen.
Toegangskaarten voor het concert kosten ƒ22,50. De zaal gaat
zaterdag om zeven uur 's avonds
open. Veronica's Top 40 Drive In
Show verzorgt het voor- en na-programma. Daarin zullen enkele bekende soundmixers optreden. Het
concert begint om half tien 's
avonds.
Golden Earring, geeft zondag 22
juli een concert in de Zandvoorthal. George Kooymans, Barry
Hay, Rinus Gerritsen en Cesar
Zuiderwijk zullen in de hal daverende nummers ten gehore brengen als 'Back Home', 'Radar Love'

5

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortselaan 571, 2106 CJ Heemstede
Postbus 160, 2110 AD Aerdenhout

Tel. 023-292763, Fax 023-293668

Natuurlijk,

die krant moet ik hebhen
Omdat ik graag \ \ i l \\eten \\at /iih in iiiipi
omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het 7aiul\oorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
Naam (m/\) l L
Adres l i i i
Postcode/Plaats
Telefoon i i i
• Golden Earring geeft zondagavond een concert in de nieuwe Zandvoorthal.
'

en 'Weekend Love'. De zaal gaat zondagavond om half acht open. In het
voorprogramma treedt de Haarlemse zanger/sessiemuzikant Texx op.
Achter de naam Texx schuilt Jan
Texstra, die zoegnaamde 'West
Coast Pop' brengt. Zondag wordt
Texx terzijde gestaan door Nick Vis
op gitaar, Mare Bruna op slagwerk
en door Paul Duel op bas.
Het optreden van Golden Earring

begint rond de klok van half tien.
Kaarten voor het optreden kosten
twintig gulden.
Kaarten voor beide avonden
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar brj het Zandvoortse WVkantoor en bij de receptie van het
Gran Dorado Hotel. Op de avonden van de concerten zijn toegangskaarten ook aanzie zaal verkrrjgbaar.

Giro/Banknr.
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Daarna word ik abonnee en betaal pei D maand l M()* D kwartaal f l-i.D halfjaar f25.50 D jaai l 46,* een maandabonnement is uitsluitend mogeli|k hi|
automatische betaling Noor postabonnees gelden
andere tane\en
U kunt uw abonnement ook telelonisch aan ons
opgeven. 020-668 13 00
Stuur den1 bon in een open ein elop naar
\\eekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 l'\
Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken
g "7 1Q371 "d 17003"
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FAMILIEBERICHTEN

A.s.
1940

\!

f l Hibbi' jeloi 't al J 'hoon,
\' ! a, xacrageii tcuer

fi Henk en Herta Bluijs-Albrecht
bcnnc al 50 jaar een paer
Jcloi kcnnc ze fileseteien bij de „Zonnehoek"
\
op 25 juli 1990
|U
Receptie van 17.00-18.30 uur
\\
a\
Kinderen,
\V ,,
klein- en achterkleinkinderen
M C orr adres,
17 lijsterstraat 2/4
<\} 2042 }C Zandvoort

zondag
22 juli

JAARMARKT
in 't centrum
van Zandvoort

'ummtwt

tijdstip
25 juli 1990,20.00 uur
plaats

Gran Dorado, Trompzaal, Trompstraat 2 (ingang hotel)
onderwerp

bebouwing sportvelden Vondellaan en Van Lennepweg.

,,

023-315855
&< ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
/ijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

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

Wij zijn er weer
Vanaf MAANDAG 23 juli

KOOS
van harte gefeliciteerd
Rob en Narda

Uw hartverwarmend medeleven voor en na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader, grooten overgrootvader
Jan J. v.d. Leden
heeft ons diep getroffen. Langs deze weg dank ik
u hartelijk.
Uit aller naam:
A. v.d. Leden-Hartsuyker

U J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

zijn wij hopelijk uitgerust en vol
goede moed weer aanwezig

VERSTEEGE's
IJZERHANDEL

Engelina Maria van der Valk-van Bruggen

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

TE KOOP
AANGEBODEN
Royale zonnige bovenwoning nabij het centrum dorp. 4 kamers, grote zolder met mogelijkheid voor meerdere kamers.

ƒ 125.000,-

Jacob Kraaijenoord
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
D. J. G. Kraaijenoord
Zandvoort, juli 1990

P. A. H. Wijnands

Woonhuis in centrum dorp.
Woonkamer, moderne keuken, badkam. m. ligbad, 2 sl.kamers. Installaties gas/water/elektra/riool vernieuwd.

ARGENTIJNS
RESTAURANT
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j Daar ligt onze belangrijkste
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Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

zijn keuken geopend
heeft tot 02.00 uur?
Verlengde Haltestraat 75
Tel. 17229

ƒ 195.000,Karakteristiek woonhuis in centrum dorp, tuin o.h. zuiden. Zomerhuis. Woonkamer, hobbykamer, 3 slaapkam., badkamer
m. ligbad, vliering.

ƒ215.000,BREDERODESTRAAT 24
Halfvrijst. herenhuis in goede buurt. Ruime living met erker,
open haard en parketvloer, 5 slaapkamers. Ged. kunstst. kozijnen met dubbel glas.

- TwQstaurant

ƒ 295.000,OOSTERPARKSTRAAT 50 C
Halfvrijst. woonhuis met garage. Vlak bij zee gelegen. Kameren-suite, gemoderniseerde keuken, 3 slaapkam., 2 zolderkamers.

ƒ 295.000,-

zaterdag 21-7 van 14.00-16.00 uur.
(Sterflat), Vierkamerapp. op 1e et., privé parkeerpl. op eigen terrein.
Ind.: entree, hal, toilet, ruime woonk. met open haard, eetkamer, 2
slaapk. met kastenwand en wastafel, badk. met ligbad en wastafel,
4 balkons, serv.k. ƒ475,- p.m.
Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Bloemendaal aan zee
Tel.: 023-252280

Serveersters/Kelners
voor de rest van het seizoen.
Eventueel parttime.
Uitstekende verdiensten, enige ervaring
met terras- en restaurantwerk strekt tot
aanbeveling.

Sollicitaties telefonisch op
bovenstaand nummer.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

Gevraagd:

part-time
verkoopster
leeftijd van 18-35 jaar.

DAGGI-MODE
Galerij Kerkstraat
tel. 20136

In het stille hart van Zandvoort.
Vrijstaand romantisch woonhuis aan rustiek pleintje, bouwjaar 1978. 5 kamers, woonkeuken, garage.

ƒ 337.000,JULIANAWEG 1 A
Karakteristiek royaal huis, goede st. v. onderhoud, tuin,
schuur. In groene deel van Zandvoort. 8 kamers, garage en
fietsenberging.

MR. TROELSTRASTRAAT 4
Luxe verbouwd halfvrijst. woonhuis. Diepe achtertuin, grote
garage. Ruime L-vorm. woonkam. met mod. open keuken, 3
slaapkamers.

ƒ365.000,-

M
NVM

MAKELAAR

CER/E

makelaar/ o.g.
a/yurantiën

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan
Telefoon 02507-12614

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE

ledere maand opnieuw worden grote prijken verleidt (iiuler de deelnemers v.in
de Nationale Postcode Loterij Houfdprn/en v.in 20 OUD,-, !ÏU 000.-. 100 000.Verder vele Postcodcunuen van 10,-. ?.r>,-, f)0.-, 100.-, 500.-. en 1000,-

ƒ335.000,-

ƒ365.000,-

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

OPEN HUIS

PAKVELDSTRAAT 34
Vrijstaand woonhuis in centrum dorp, bouwjaar 1979. 6 kamers, moderne open keuken, badkamer met ligbad, zolderberging.

..

Weekmedia op^microfiche,

Burg. van Alphenstraat 59/4:
Drie (vh 4) kamerapp. op 1e et., ind.: entree , ruime hal, woonk., keuken met inb.app., 2 slaapkamers, witte badkamer, serv.k. ƒ 375,p.m.
Vr.pr. ƒ164.000,-k.k.

ƒ 275.000,-

In rustige buurt nabij zuid-duinen, halfvrijst. woonhuis met garage en schuur. Tuin o.h. westen. Kamer-en-suite, 4 slaapkamers, zolder.
.

Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.

Garage ƒ 14.000,-k.k.

VINKENSTRAAT 46

ecretaris Bosmanstraat 40
? KT Zandvoort.

Lorentzstraat 2:
Vrijst. won. met garage, opp. 244 m2, ind.: entree, hal, woonk. met
open haard, half open keuken, badk. met ligbad, toilet en wastafel,
slaapk., werkk., 1e et.: 3 slaapk., veel bergruimte, balkon, c.v.

Wij vragen voor direct

Ruim woonhuis in centrum dorp gelegen. Kamer en suite, moderne keuken, 4 slaapkamers. Mogelijkheid voor pension.

GASTHUISSTRAAT 4
p|^raagrust|gi; vrijblijvend
^lle inlichtingen bij:

Dr. C. A. Gerkestraat 49 rood:
Bovenwon., ind.: 1e et. entree, hal, woonk., luxe keuken, badk. met
bad en toilet, ruime slaapk., garderobekamer, balkon, 2e et.: 2
slaapkamers, kunststof kozijnen, thermopane beglazing.

ARGENTIJNS RESTAURANT

STATIONSSTRAAT 15

*"

Daarnaast kunt u bij ons

Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.

LA CABANA

ƒ189.000,-

KERKDWARSPAD 7

Begrafenissen
len crematies!

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook
al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.

Ir. Friedhoffplein 18/2:

ADVERTENTIES

Tel. 02507-13278

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

Dr. C. A. Gerkestraat 54 zwart:
Benedenwon., tuin zuid, achterom, ind.: entree, hal, woonkamer, 2
slaapk., eetkeuken, badk. met ligbad, toilet en wastafel.

eigenlijk al dat

NIC. BEETSLAAN 36

WILLEMSTRAAT 13

DAG en NACHT bereikbaar

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

19 juli 1990

Woonhuis met voor- en achtertuin, woonkamer met parketvloer, 5 slaapkamers.

DOKTERSBERICHTEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

bouw bijkeuken
vergroten schuur
oprichten opslagloods
bouw balkon en wijzigen achtergevel
plaatsen keermuur
interne verbouwing
bouw serre
aanbrengen 2 vitrines

Verder kan een Verklaring van geen bezwaarvan Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Wist U

ƒ 180.000,-

tandarts
Afwezig t/m dinsdag 31/7.
Voor dringende spoedgevallen tel. 02507-15832.

-

Boul.PaulusLoot99
Thorbeckestraat46
MaxPlanckstraat34
Paradijsweg 8
Vinkenstraat28
Hofdijkstraat 18
Zandvoortselaan 283
Grote Krocht 15

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

DR C. A. GERKESTRAAT 23 RD
Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
van

Aangevraagde bouwvergunningen
86B-90
88B-90
89B-90
90 B-90
91 B-90
92 B-90
93 B-90
94 B-90

Pakveldstraat 19

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

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij u langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
De kinderen
en B. v.d. Peet
Zandvoort, juli 1990

Inspraakbijeenkomst bebouwing sportvelden
Vondellaan en Van Lennepweg

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"

Hel speciale van do N n t m n . i l e Pustcuric Ixitenj is dat. als m u» pnMcode iemand een
l'ostcodcpnjs w i n t . iedereen die m divcICile pu-.li.ode' woont jutonulisili dezelfde prijs
knjpt uitRckecrd' 'maximaal 50 loten per postcode

Onbeperkt _ _ _ ^
steengrülen 29,50

P* Jg^-sV'.Z&'iK-'S'sSf
^?-^^%"'Xr

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

Japans
fonduevlees 32,50

. _^
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Als u m i n i m a a l 5\ mrcdnot m

Japans

fondue vis

800.000 SUPERPRIJS^®
1*2 m.i.intU»n d.m U'lt uw uiuck
postcode lotnummer mre vin
de grote superjaarprijh van
maar liefst 8 ton.

07,50

Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt! 11
Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur.

Meedoen is heel eenvoudig
U vult de bon hiernaast m
Daarmee machtigt u de Nationale
Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank af te
schrijven
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WIN -EEN TON- BON

11 »i/ mteöoen JJ" Of Poitcodi Laleni en ik »il
Ajns mjAen op een vindf vele p'ijfen
"
Ik machlig u Hicit»| maandeli|ks lol wedcropjegging nel
.ungcgc^en bcdfag van onderstaande rekening al Ie scnn^en S i
Fn ik maak naast de inaandeli|kstf p»i;en kans op de supcijaaiptijS l
van 800 000
l US1M/V.NK

IKSK

U l lol (10 l ü J tulen [?0 ) U
loten ( gulden)
De Loterij is goedgekeurd door de
Staalssecretans van Justitie onder nummer
LO 890098 17789 d d 20101989 De
N.iain
dillum
uitslag zal worden gepubliceerd m deze krant
en m een aantal dagbladen
Ailri".
Prijzen boven ƒ 1000 worden belast met
25°° kansspelbelasting Reglement en
trekkings'i|slen zijn verkrijgbaar bij net
mi|n postcode is LJ-J—LJ l l l lui'dleken ng
secretariaat van de Stichting Nationale
Postcode Loterij
Woonplaals
•^^^^a
^ Wil'emsparKweq 176
^•^^^^ lOM HT Amsterdam
NATIONALE De opbrenasi wan de
Nationae Postcode Loterij De.'e bon opstuft'n in et'fi open enve/oppe /ondtv
s< u ». •v^-s,
' \ A j'K ^^U'4 is bestemd voor
posf.-eije/ .i.m Nationale Postcode Loteni.
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Zomerdrukte

Camper-toeristen komennog niet uit eigen beweging

Vervolg van voorpagina

Weinig animo voor camper-parkeerplaats

"Iedereen weet al jaren dat Zandvoort parkeerruimte tekort komt.
Het wordt hoog tijd dat daar wat aan
gedaan wordt".
Omdat ook de bereikbaarheid van
de badplaats nog steeds te wensen
over laat, pleit Paap voor de aanleg
van de zogenaamde Ranitzweg, om
zo Zandvoort meer uit zijn isolement te halen.
Daarnaast spreekt de horeca-voorzitter toch van een redelijke zondag.
Al voegt hij daar wel aan toe, dat hij
door de ANP-mededeling afgelopen
zondag veel stille uren heeft gekend,
die beslist niet nodig waren.
Ondernemer Jan Paap van strandpaviljoen 'De Wurf laat zich positief
uit over de afgelopen zondag: "Het
was voor ons een topdag. Gelukkig
maar, want die hadden we ook wel
weer eens nodig na die afgelopen
natte weken".

Hond bijt zich
vast in rasgenoot
ZANDVOORT - De hond van een
37-jarige Amsterdammer kreeg het
donderdag aan de stok met de hond
van een 25-jarige Haarlemmer. Dat
gebeurde donderdag om kwart voor
drie. De Amsterdamse hond was niet
van plan zijn rasgenoot los te laten,
zodat zijn baas zelf actie moest ondernemen. De baas kwam er niet ongeschonden van af, toen hij zich met
de buit van de viervoeter benoemde,
maar liep verwondingen aan de handen op. De 'schade' werd door de
hondenbezitters onderling geregeld.

Motor valt na
uitwijken voor hond
ZANDVOORT - Een 26-jarige motorrijder en zijn 26-jarige passagiere
uit Amersfoort zijn zondagmorgen
gewond geraakt, nadat zij met hun
motor op de Boulevart Barnaart waren gevallen. Het ongeval gebeurde,
nadat de bestuurder uitweek voor
een overstekende hond. De man en
de vrouw liepen enkele schaafwonden op. De motor werd zwaar beschadigd.

De stichting betreurt de procedure rond de aanleg van de nieuwe
Zandvoortmeeuwen-sportvelden op
het voormalige binnencircuit ten
zeerste. Zij verwijt Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland dat zij
toestemming hebben verleend voor
de ontgrondingswerkzaamheden,
nog vóór de termijn voor het indienen van bezwaren was verlopen. De
werkzaamheden waren binnen die
termijn zelfs al afgerond.
'Door deze handelwijze worden
belanghebbenden in feite gedwongen om al op de eerste dag nadat
Gedeputeerde Staten een besluit
hebben genomen, een schorsingsverzoek in te dienen, zonder daar
goed over na te denken of overleg te
voeren met derden', zo schrijft Duinbehoud aan de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State. 'Deze gang van zaken lijkt de
Stichting Duinbehoud niet bevorderlijk voor een weloverwogen besluitvorming'.
Dat laatste was de directe aanleiding voor Duinbehoud om haar
schorsingsverzoek in te trekken, opschorten van de ontgrondingswerkzaamheden kon immers niet meer.
Toch wijst de stichting erop dat zij
haar bezwaren tegen de ontgrondingen en de aanleg van de sportvelden
in het duingebied handhaaft.

"We zijn vier weken geleden open
gegaan, maar afgelopen weekend
was het pas echt druk. Het is toen
pas een beetje begonnen te draaien",
verklaart Rob Hendriks. Hij heeft
het camper-parkeerterrein van de
gemeente gepacht. "Voorlopig maar
tot l oktober, omdat we nog geen
idee hebben hoe gaat lopen". Hendriks zit al vijfentwintig jaar in het
vak en is dus geen onbekende, hij
beheert ook het parkeerterrein
naast de watertoren.
Zijn klandizie hangt nog voor een
flink deel af van het optreden van de
politie, tegen de campers en caravans die elders op de boulevard
staan opgesteld. Overnachten in
deze voertuigen wordt niet meer gedoogd, al is het optreden beperkt.
"Op donderdag en vrijdag wordt er
gericht gecontroleerd", aldus plaatsvervangend korpschef Rein Bruntink.

Tijd
Op andere dagen wordt alleen opgetreden als men er tijd voor heeft.
Maar waarom ook niet vast op een
zaterdag? "Omdat we dan onze handen vol hebben aan andere zaken",
aldus Bruntink.
De nieuwe maatregel levert volgens hem nagenoeg geen problemen
op onder de badgasten. "Van de toeristen die hier al jaren lang staan,
vertrekt een groot deel naar andere
gemeenten, voornamelijk Bloemendaal. De rest zoekt de noodcamping
op".
Ook de parkeerterrein-pachters
op de noordboulevard zijn ingeschakeld. Zij mogen voortaan geen toe-

Weekend: 21/22 juli 1990

van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer Dienstencentrum Zandvoort: Ko14444.
ninginneweg l, tel. (02507) 19393.
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Spreekuur op dinsdag en dondernummer 12000.
dag van 13.30 tot 15.00 uur; ander
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- tijdstip mogelijk na telefonische afgevalllen), Centrale Post Ambulan- spraak.
cevervoer (CPA) Kennemerland.
Belbus: De belbus voor bewoners
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- van 55 jaar en ouder rijdt weer! Om
hiervan gebruik te kunnen maken,
scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisart- dient men zich 24 uur van te voren
sen hebben een gezamenlijke waar- op te geven bij Huis in de Duinen,
nemingsregeling, inlichtingen daar- tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
over via het telefoonnummer van de De kosten per persoon bedragen:
eigen huisarts: J. Anderson, 12058; ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ 1,50 retour.
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg, Alg. Maatschappelijk Werk Zancl13355; G. Mol, 15600; P. Paardeko- voort: Noorderstraat l, tel. 13459
per, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507; bgg 023-320899 of 320464. Spreekuur
F. Weenink, 12499. Inlichtingen om- op werkdagen van 9.00-10.00 uur,
trent de diensten van dokter Flierin- maandagavond van 19.00-20.00 uur.
ga worden verstrekt via nummer Verder volgens afspraak. Deze
12181.
hulpverlening, beschikbaar voor ieTandarts: Hiervoor de eigen tand- dere inwoner van Zandvoort, is gratis.
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, Telef. Meldpunt Sexueel Geweld:
Neutel, tel. 13073.
tel. 023-329393 op werkdagen
Wijkverpleging: Voor informatie 12.00-14.00 uur en ma.avond
over de dienstdoende wijkverpleeg- 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
kundige: 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine Davidsstraat. Eerste woensdag van
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
voort,
tel. 02507-14437, bgg: Huurdersspreekuur ZVH: Wegens
023-341734.
vakantie tot half augustus alleen teDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- lefonisch bereikbaar onder numbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. mer 15064 of 18095. Postbus 287,
2040 AG Zandvoort.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h. Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
welzijn der dieren (02507) 14561, 61500.
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Woningbouwvereniging EMM:
Zandvoort
(tevens
pension) Klachtentelefoonnummer techni02507-13888,
Asiel
Haarlem sche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- van de maand van 19.30 tot 20.00
lening: Voor informatie, advies en uur.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen Taxi: tel. 12600.

Auto duikt in
voormalig zwembad
"Afgelopen weekend was het pas echt druk", aldus Rob Hendriks, beheerder van de camper-parkeerplaats op de noord-boulevard.

risten meer toelaten die op hun terrein willen overnachten. Eén pachter had dit al in zijn contract staan,
de rest heeft hierover een brief van
de gemeente gekregen. Daarnaast
stopt de politie af en toe folders onder de ruitewissers, waarin de toerist op de nieuwe regeling wordt gewezen.

camper een drempel zijn. De reacties op die prijs zijn verschillend:
"De één vindt het duur, de ander
vindt het wel meevallen", aldus Hendriks. Ook personenauto's kunnen
(a ƒ5,-) op het terrein terecht, want
ook daarin wordt nogal eens overnacht.

Niet vrijwillig

Man aangevallen met stukgeslagen glas

"Degenen die jaar in, jaar uit gewend zijn voor niets op de boulevard
te overnachten, komen niet vrijwillig hier naar toe", concludeert Rob
Hendriks. Voor sommigen zal de door de gemeente vastgestelde overnachtingsprijs van ƒ22,25 per

ZANDVOORT - Een 26-jarige Haarlemmer kreeg zaterdag een stukgeslagen bierglas in het gezicht gedrukt. De man had ruzie gekregen
met een groep van ongeveer negen
Amsterdammers. Een van hen, een

Met de aanleg van het camperterrein hoopt de gemeente enerzijds
een service te verlenen aan de badgast, anderzijds hoopt men dat er
een eind komt aan de overlast die
deze vorm van toerisme met zich
meebrengt. Daarom is er bijvoorbeeld op het terrein een stortput

23-jarige man, werd aangehouden
door de politie, maar bleek niet de
dader te zijn. De politie heeft een
onderzpek ingesteld. De vechtpartij
vond plaats rond twaalf uur 's
avonds, op het Kerkplein.

Echtpaar Bluijs-Albrecht viert gouden bruiloft

'We zijn nog net zo verliefd'

Foto Beriott

voor chemische toiletten. In het verleden werden deze nogal eens in de
zeereep geleegd. Er is wel stromend
water, maar toiletten zijn er nog
niet. "Die plaatsen we, als we zien
dat het echt gaat lopen".

Geen diensten tot en met 5 augustus.
Roomskatholiekc Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: F. Meijer
Zondag 10.30 uur: F. Meijer

Aan het illegaal overnachten op de
boulevard en elders in het dorp is
echter nog geen absoluut eind gekomen. Dat wordt onder andere duidelijk uit de stroom klachten van de
kampeerders uit de strandhuisjes
langs het noordstrand. Deze klagen
nog steeds over vervuiling, lawaai,
vernielingen en agressief gedrag van
toeristen op de boulevard.

ZANDVOORT - Een negentienjarige Amsterdammer is zaterdag betrapt bij het stelen van een aantal
kledingstukken uit een sportzaak
aan de Haltestraat. De man werd
aangehouden door de eigenaar van
de zaak, die de dief heeft overgedragen aan de politie. De Amsterdammer was ook in het bezit van een
mes, waarvoor hij geen wapenvergunning had.

Rekreade-nieuws
ZANDVOORT - Ver hier
vandaan, al heel lang geleden, leefde er een prins. Elke
dag had hij wel iets leuks te
doen, nooit verveelde hij
zich. Tot... Wat er toen gebeurde? Dat kun je komende
week meemaken in 't Stekkie
in Zandvoort-noord. Andere
spannende avonturen zijn te
beleven in het Jeugdhuis
achter de Hervormde Kerk.
Bovendien elke zondag- en
donderdagavond
poppenkast. De activiteiten van Rekreade zijn voor kinderen van
4 t/m 12 jaar en de toegangsprijs bedraagt ƒ;!,- per keer.

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
1
Henk en Hertha Bluijs-Albrecht zijn woensdag vijftig jaar getrouwd. "We zijn nog steeds verliefd" aldus Hertha.
Haarlem:
Foto: Berlott
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en
Gereformeerde Kerk:
bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.00 uur: geen opgave
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds.
ZANDVOORT - Henk Bluijs trouw gegaan", aldus Bluijs. "Op een zoon, negen kleinkinderen en twee
Geloofsgemeenschap C. Holleman
Vrijzinnige
en Hertha Albrecht kwamen gegeven moment moesten eigenlijk kleinkinderen. De meeste daarvan
NPB:
Crèche en kindernevendienst
elkaar in de jaren dertig op alle Duitse meisjes in Nederland wonen nog op Zandvoort.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, F. straat tegen. Hertha liep op dat weer terug naar Duitsland, maar de
Consul heeft er toen voor geLodder
moment te wandelen met de - Duitse
zorgd dat Hertha hier kon blijven". Receptie
Henk en Hertha, die 's morgens
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, toen nog - kleine, zesjarige Dik- Zelf werd hij later wel naar DuitsZandvoorts
kie Deinum van pension Dolly land afgevoerd, via omzwervingen bezoek krijgen van het burgemeesSmedestraat 37 te Haarlem.
Nieuwsblad
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag Evelien, waar zij werkzaam door Skandinavië kwam hij weer te- tersechtpaar Van der Heijden, vieren hun gouden bruiloft woensdag19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, was. Het bleef niet bij die ene rug.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
middag met een receptie van 17.00
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. keer, met het gevolg dat zij volBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op dontot 18.30 uur in De Zonnehoek in
023-244553.
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanagende week woensdag 25 juli Verliefd
ger. J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. PekelhaBloemendaal aan Zee. Dochter Herhun gouden bruiloft kunnen
ring.
er is veel gebeurd in de afgelo- tha en haar man hebben daar tot
vieren. De receptie is in De pen"Ja,vijftig
zegt hij. "Maar we enkele jaren terug gedurende lange
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
Zonnehoek in Bloemendaal zijn nog netjaar",
zo verliefd", aldus Her- tijd de scepter gezwaaid. Familie,
02507 -17166. Postadres: postbus 26,2040
aan Zee.
AA Zandvoort.
tha. Zij is hier ondertussen helemaal vrienden en bekenden zijn hier van
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dins"Het eerste waar ik op viel, waren thuis geraakt, maar dat was kenne- harte welkom.
Periode: 10 - 16 juli 1990
dag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donhaar benen", grapt de 73-jarige Henk lijk al snel het geval. "Zij wilde hier
derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
Bluijs, één van de veertien kinderen niet meer weg vanwege het strand",
Geboren:
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. PostaBarbara Ine Maria, dochter van: van Hendrik en Leida Bluijs van de aldus haar man. Het strand is altijd
dres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Poelmann, Johannes Henricus An- Zeestraat. Hertha, 72 jaar en afkom- een grote rol in haar leven blijven
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
tonius Maria, en Van den Heuvel, stig uit Duitsland, kwam als zestien- spelen, al is het - door de afkalving Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
jarige samen met een paar tantes niet meer zo mooi als vroeger. "Toen
ALS IK JONG WAS.ZOU
Daniëlle Angela Maria.
'MET ZO'N SMAL L'JFJE
advertenties 10730 PCADV.
IK EEN NEUSHOORN
SH TWEE VCELSPRIETEH.
Dominique, dochter van Berends, mee naar Zandvoort, waar zij een hoefde je nog niet met je stoel zover
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
WILLEN
ZUN!
Wilhelm Martinus Johann, en Ko- baantje kreeg in het aan de noord- weg te vluchten als de vloed op02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
-boulevard gevestigde pension. "De kwam", zegt zij. In de tijd dat zij met
per, Linda
Dick Piet (red. chef), Eddie de Blieck (adj.
Maxine Alyssa, dochter van: Van der boulevard was toen nog mooi en ro- de Schotse Collie op het strand wanchef), Joan Kurpershoek, Rob Boerrigter,
delde, is een grote hobby van haar
Klauw, Herman, en Bos, Martje
mantisch", herinnert zij zich.
Marianne Timmer.
ontstaan: strandjutten. En die hobRoy, zoon van: Fijma, Jan William,
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
by heeft zij nog steeds: "Als het
en
Veerman,
Yvonne
Frieda
Corne25,50 per half jaar; / 46,- per jaar. Voor
Consul
stormt, ben ik op strand". Henk
lia
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
Hoewel de trouwplannen al veel Bluijs, tegenwoordig iets moeilijker
Riek, zoon van: Wijngaard, Robert,
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, vertiuizingen.etc:
en Balledux, Olga
eerder rond waren, zijn Henk en ter been, is vaak op de Rotonde te
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Thom, zoon van: Van den Berg, Ro- Hertha na het begin van de oorlog in vinden of op het Raadhuisplein, om
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 bertus Raphaël, en Buntsma, Irene het huwelijksbootje gestapt: zij een praatje met andere Zandvoor17166.
Tijmen Willem Frederik, zoon van: moesten geruime tijd wachten op de ters te maken.
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
In de loop der jaren is de familie
Van Limbeek, Cornelis Willem, en officiële papieren uit Duitsland. "We
1941.
waren voor de oorlog al in onder- uitgebreid met drie dochters, één
Van Bakkum, Karina Alida

Burgerlijke stand B

ZANDVOORT - In het basin van
het voormalige zwembad van een
restaurant aan de Boulevard Barnaart, trof de politie vorige week
donderdag 's morgens om half negen
een uit Amsterdam gestolen auto
aan. Het voertuig was van het talud
het basin in geduwd. Een takelwagen heeft de auto weggehaald en
overgedragen aan de eigenaar.

Winkeldief betrapt

Klachten

We kunnen wel vast een klein
tipje van de sluier optillen over de
gebeurtenissen rond de prins. Zijn
moeder vond dat hij maar eens
moest trouwen. Heel ijverig zocht
zij naar een vrouw voor hem,
maar zij kon niemand vinden met
wie de jonge prins wilde trouwen.
Als je deze week naar 't Stekkie
komt, kun je mee helpen zoeken.
En wellicht komt dan alles toch
nog goed. Je weet wel, met 'rozegeur en maneschijn'.
Het avontuur duurt de hele volgende week en is te beleven tijdens
de volgende activiteiten. Zondagavond half zeven: volksdansen en
poppenkast bij het winkelcentrum in Zandvoort-noord, bij regen binnen in 't Stekkie. Maandag:
10-12 uur, 'Er was eens...' (knutselen); 3-5 uur, 'Ben je ook zo bang?'
(kreatief spel). Dinsdag: 10-12 uur,
Olie-dom-dom (binnenspel); 3-5
uur, 'Rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan'
(buitenspel); 's avonds 7 uur: start
voor Vossenjacht vanaf het Stekkie. Woensdag: 10-12 uur, 'Keukenprinses' (knutselen); 3-5 uur, 'Drakenjacht' (buitenspel). Donderdag: 10-12 uur, 'Spiegeltje, Spiegeltje...' (kreatief spel); 3-5 uur, 'Er
was eens....' (deel II, knutselen); 's
avonds half zeven, volksdansen en
poppenkast bij het winkelcentrum in noord (Bij regen in 't Stekkie). Vrijdag: 10.00-14.00 uur, 'En
ze leefden nog....' spetterend
4-uurs programma met spel, knut-

i Kerkdiensten
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen
Viering Heilig Avondmaal

ZANDVOORT - De Stichting
Duinbehoud heeft haar schorsingsverzoek bij de Raad van
State tegen de ontgrondingswerkzaamheden voor het nieuwe ZVM-complex ingetrokken.

ZANDVOORT - Het aantal
vakantiegangers dat op het
nieuwe camper-parkeerterrein
aan de noord-boulevard de
nacht komt doorbrengen, is
nog erg klein. Nog steeds overnachten heel wat toeristen met
een camper of caravan gratis
op de rest van de noord-boulevard. Als de politie optreedt,
verdwijnt een aantal naar andere gemeentes.

j Weekenddiensten

Weekend: 21 en 22 juli 1990

Duinbehoud trekt
schorsingsverzoek in

selen, zang, picknick en misschien ook nog wel een speurtocht
(Brood meebrengen).

Centrum
In het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk (Kerkplein) draait
alles om de arme Lappy. Hij is
dakloos, leidt een zwervend bestaan en voelt zich nergens thuis.
Tot hij barones Geertruida van
Zwemvlies tot Duikboot ontmoet.
Die heeft geld genoeg en zij wil het
graag uitgeven. Wat er dan gebeurt? Dat kun je zelf meemaken
tijdens de volgende activiteiten:
Zondagavond: 19.15 uur volksdansen en poppenkast op het Snijerplein (Bij regen: in het Jeugdhuis). Maandag: 10-12 uur, 'Geld
moet rollen' (knutselen); 3-5 uur,
'De heer A. Nemer is aangenomen" (buitenspel). Dinsdag: 10-12
uur, 'De gebroeders D. en C. Ment'
(creatief spel); 3-5 uur, 'Te gek,
alles op z'n plek' (knutselen);
19.30 uur Vossenjacht, start op het
Jan Snijerplein. Woensdag: 10-12
uur, 'O wee, waar is de plee' (binnenspel); 3-5 uur, 'Ik kamp met
een ramp' (buitenspel). Donderdag: 10-12 uur, 'Tuinplezier met de
hovenier' (knutselen); 3-5 uur,
'Villa bij nacht' (creatief spel);
19.15 uur, Volksdansen en poppenkast op het Jan Snijerplein
(Bij regen: in het Jeugdhuis). Vrijdag: 10.00-14.00 uur 'De grote dag'
(Brood meenemen!).

Prins Valentijn

Dommel

EN TWEE TERE VLEU6

MET EN HELEBOEL.

KLEUREN.PlEIK IN GE
LENTE .ZOUONIPuXiai,

IK ZAL JE NU EVEN HST VERSO-IIU
PL8PEUJK MAKEN TUSSEN EEN
NEUSHOORN EN
EEN. VUNPER.i...
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JUPITER
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OOD. FOR

Afwezig van 1 t/m 31 /uit

Grote Krocht 26
Zandvoort - tel. 13529

Brederodestraat 73 Telefoon 15736

reeds meer dan 25 jaar
voor

Dress up for a long hot summer at

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

Je koopt een eigen huis...
maar kun je de kosten ook blijven dragen?

naar

Mei 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

van DENSEN en ZN

JUPITER
Raadhuisplein 15, Zandvoort

W
PnQTTPP "R \7
- 02507-15531
H
.
W
.
MJOlJull
IJ.
V.
telefax
M Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort 02507-20025
telef

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort
Tel 02507-12972

NVM

DROGISTERIJ

BOUWMAN

Fa. GansBier & Co.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel 02507-12327

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

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

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt m Uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.U. MIJE

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

Marisstraat 13a. Tel. 15186

DE VRIES

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

DIT WEEKEND:

OOK NAAR MAAT

TAART
A LA TOUR
ECHTE BAKKER BALK

9,25

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

Hogeweg 28, tel. 12989

telefoon 023-385478

Winnaar Ondernemersbokaal

1989

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

DUID
Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
- inclusief stof

ƒ 295,All* 3«rt«n schuimrubber •»

*Velours
overgordijnen van
f fjm.95.voor /9.9S P: mtr.
jkyjtfiaèe en alle soorten modelJ£ijqfdi]nén.v.a. ƒ 5,95 per meter,
^fcratis:gernaakt! 1000 verschiil,
jtfméubélstöff. van ƒ69.- voor
|Ö$T9.5. Wij stotteren atle soorKten •meubelen, boten en cara-

Prachtlei l M"- matras
ƒ 55,-.
Echt natuurrubber matras met
zuiver
scheerwol afgedekt
ƒ225..

WAARBORGGARANTIE

_

b*rdijnen{rMttian4el
rlémmerdijk 189 - A'dam
:

Met een Micro komt uonder de mensen.

ShtwrMm atelier fakrikaeeAmvèrestraat 10
ZandvMrt tel, 02507-19347
•f12330.

Deze man

had

nog nooit over een

Donor Codicil nagedacht
Totdat een
hart

.tijn

nieuw

enige hoop werd

Wie vandaag een emstige ziekte aan bijvoorbeeld hart lever
of nieren krijgt en alleen een levenskans heeft met een
transplantatie, komt op een

wachtlijst

Die wachtlijst is lang Zo lang dat er mensen sterven voor
ze aan

de beurt

zijn

voor een

transplantatie

Die wachtlijst is zo lang omdat er veel te weinig mensen
een Donor Codicil bij zich dragen
ze

t maar een eng idee vinden

organen

Kleurenfoto's
7 x 1 0 .................... 45 et
Kleurenfoto's
9 x 1 3 .................... 69 et
Kleurenfoto's
10 x 15 .................... 79 et
Dubbelprint
9 x 1 3 .................... 115 et
10 x 15 .................... 130 et
Dubbelprint
Nabestellingen vanaf 85 et.
Ontwikkelkosten 4,50 (bij opdracht direct afdrukken)
Vandaag gebracht - overmorgen klaar

Sigarenmagazijn
J. LISSENBERG
Haltestraat 9 - Zandvoort

om na

hun

dood

af te staan

Anderen omdat ze er gewoon nooit over hebben nagedacht
Daarom

Bekijk

het

sterven

eens van

voor dat
Zoudt u dan

Denk erover

er

mensen

de andere kant

u plotseling zon

Stelt

u zich

eens

ernstige ziekte krijgt

met hopen dat iedereen

zou dragen

Topkwaliteit
Kleurenfoto^

Sommigen omdat

een Donor Codicil

7

Praat erover En haal een Donor Codicil bij

uw apotheker of huisarts

Het

Donor Codicil

Van levensbelang
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W. Gertenbachschool derde klas 1958-1959

Pleines verliest
veel jonge duiven
ZANDVOORT - De Zandvoorste Postduivenvereniging
Pleines heeft afgelopen weekend veel verliezen geleden onder de jonge duiven. De oorzaak lag in een flink aantal atmosferische storingen.
Toch vertrokken de duiven van
Pleines zaterdag onder bijzonder
fraaie weersomstandigheden en de
duivenmelkers verwachtten niet anders dan dat het een mooie vlucht
zou worden.
Het liep dus echter heel anders.
Veel jonge duiven gingen verloren
als gevolg van de storingen. Een
trieste zaak voor sommige melkers
die nu niet meer mee kunnen doen
omdat zij te weinig jonge duiven
over hebben.
De jongen vlogen vanaf Strombeek, een afstand van ongeveer 165
km. Zij werden gelost zaterdag om
07.15 uur, de eeste duif arriveerde
om 09.52 uur.
De oude duiven vlogen vanaf Creil,
een afstand van ongeveer 380 km,
met N.O.-wind. Zij werden om 07.00
uur gelost, de eerste werd geklokt
om 12.59 uur.
Uitslagen. Jonge duiven: J.P. Heeremans, l en 4; Th. Sinnige, 2/3; J.B.
Koper, 5; E. v.d. Meulen, 6/10; P. Bol,
7; Knegt-Veenstra, 8; A. Molenaar, 9.
Oude duiven: comb. Koper-Koper, 1;
H. Terol, 2; A. v. Yzendoorn, 3/4; Th.
Sinnige, 5/10; R. Driehuizen, 6; H.
Heiligers, 7/8; E. Paap, 9.

Softbaltoernooi
Op de oude foto van deze week staat de derde klas van de Wim Gertenbachschool uit 1958-1959. De foto is ingezonden door Tineke Hartman-Jansen.
Bovenste rij van links naar rechts: Hetteke Slagveld, Els Verhoeven, Hilly
Nooy, Ingrid de Vogel, hr. Wim Nijboer, Marja Troost, Tineke Akkerman, Arie
Paap, Kick Spekkers, Cees Brands, Richard van Wierst.
Tweede rij: Magda van de Bosch, Ria Schönthal, Kitty Kok, Trijntje Koper, Erik

van Wijnmalen, Arie van Duijn, Cees Brijde, Johnny van Veen, Dries Haak.
Derde rij: Ineke van Ommeren, Julie Smits, Anja Rijbroek, Gonny Engelkamp,
Willy de Ringh de Vries, Willy Paap, Ufke Warnink, Angenita Hiddes, Tineke
Jansen.
Vierde rij: Gerrie d' Hont, Willem Keur, Yvo ?, Fred Kramer, Jan Arie Paap, Dick
Zuydam.

Engelse races verlopen sensationeel
ZANDVOORT - Het schiteende zomerweer trok het af:elopen weekend tienduizenlen mensen naar het strand
naar honderd meter landinvaarts was de belangstelling
oor een race-evenement maar
:eer matig. Voor de Engelse
.utoraces waren maar enige
londerden geïnteresseerden
mar de tribunes getrokken.
Die toeschouwers kwamen wel
an hun trekken aangezien de Enelse coureurs voor veel spectakel
orgden. De Engelsen hadden het
ircuit van Zandvoort uitgekozen
nidat op het eigen circuit Süversto:e geen plaats was vanwege de for:iule I race aldaar.
Ruim vee'rtig Porsches zorgden
oor een toprace om het Kampioenchap van Engeland. Slechts Nederinder Fred Spoor was als enige
vreemde" gastrijder die meedeed
nn deze race. Spoor reed een rustig
ekeken race in het achterveld en
orgde er voor de boel heel te nouen. Dat lukte de favoriet Paul Edards niet. In een hevig gevecht ging
e Porsche 91 IE in een spin, tolde
iverse malen rond en kwam tot

stilstnd in de vangrail. Zijn dure Porsche was echter wel total loss, maar
Edwards kwam er zonder kleurscheuren af.
In de A en B klasse, met wagens
met een vermogen tot 250 pk was er
een felle strijd te zien tussen Barrie
Williams en Robin Gray. De gehele
race tot aan de finish was er nauwelijks verschil tussen de twee coureurs, maar ondanks aandringen
van Gray bleef Williams van het begin af aan aan de leiding en won de
spannende strijd. De derde plaats
ging naar Brian Robinson die vier
tellen later over de streep snelde.
In de C en D klasse reden de Porsches met een vermogen tot 200 pk
en ook hier veel spektakel. Serge
Devies verstevigde door een overwinning zijn eerste plaats in het
overall-klassement. De Ford-Fiesta
race was eveneens de moeite waard
om te volgen. lan Briggs won deze
race in deze tot twee liter opgevoerde produktiewagens. In deze beginnersklasse kwamen slechts negen
coureurs aan de start. Veel coureurs
bezaten nog geen internationale licentie en kregen daardoor geen
startvergunning.
De Toyota Formule 3 bleek een
bijzonder snelle klasse te zijn. Met

enorme snelheden van zo rond de
250 kilometer per uur werden de
rondes op het Zandvoortse circuit
afgewerkt. Rondetijden van één minuut en zes seconden waren dan ook

de gewoonste zaak van de wereld,
lan Jacobs bleek de grote man te
zijn en zette zijn concurrenten op
grote achterstand. Op zeventien seconden werd Paul Tickner tweede.

ZANDVOORT - TZB houdt aanstaande zaterdag op haar velden aan
de Kennemerweg een groot softbaltoernooi, het zogenaamde Göransson-toernooi. TZB heeft twee velden
uitgelegd, zodat er twee wedstrijden
tegelijk gespeeld kunnen worden.
Acht teams zullen daar strijd léveren om de beker. De deelnemers
zijn: PTT, DSS, Kinheim, Renova,
DIO, THB, TZB 2 en TZB 3. De eerste bal wordt geworpen om 10.00 uur
en de prijsuitreiking vindt plaats om
ongeveer 17.00 uur.
Daarna vindt de trekking van de
loterij (met fraaie prijzen) plaats en
wordt er ter plekke een gezellige barbeque gehouden. Deelname aan de
barbeque kost ƒ14,- per persoon.

ZVM sterkste teamzomerkamp.

gesteld door de Ondernemings Vereniging Zandvoort.
De Stichting Hippodrome Zandvoort, die voor de organisatie zorgt,
heeft naast hoofdsponsor de ABN in
Nashua een tweede grote sponsor
weten te strikken waardoor het evenement groots opgezet kon worden.
Bij de finish heeft wedkantoor
Ladbroke een loket opgesteld waar
toeschouwers terecht kunnen voor
het wagen van een gokje.
Bovendien worden er loten verkocht van ƒ 2,50 per stuk met als
hoofdprijs een weekendreis voor
twee personen naar Parijs.
De kampioen van vorig jaar Aad
Pools is er ook dit jaar alles aan
In ieder geval zijn onder de deelne- gelegen zijn titel te prolongeren,
wrs de bekende Nederlandse pi- maar kan op uiterst sterke tegen•ïurs Cees de Leeuw, Cees Imming, stand rekenen.
;m Wagenaar, Ruud en Aad Pools
n Guus Knijnenburg aanwezig.

IJe Zandvoorters Van Dam en Rut'-'!'s wagen zich ook onder het ster'-' deelnemersveld. De start vindt
'inats ter hoogte van de Jan Steen'raat terwijl de finish halverwege
'-' Zeestraat is. Tweemaal moeten
- koppels tegen elkaar in het strijd'-'i'k en bij ieder éénmaal winst
'Igt een beslissende derde rit.
^enals voorgaande jaren worden
1|J
k nu weer spannende en snelle
edstrijden verwacht.
Behalve de reeds genoemde fraaie
wste prijs is ook de tweede prijs
;
iut mis, namelijk ƒ 2.000,-. De derde
'laats levert een bedrag op van
000,- en de vierde plaats brengt de
'«elnemer ƒ 500,- in het laatje. De 5e
''t en met de 8e plaats is altijd nog
'Jt'd voor een bedrag van ƒ 250,-. Bejoudens
de fraaie geldprijzen stelt
'lL' middenstand van Zandvoort di'i'se bijzondere prijzen beschik!a
ar. Te noemen valt een koerstuig
'-T waarde van ƒ 1.600,- beschikbaar

;

ongens breken
Hevenbus open

ZANDVOORT - Een brievenbus
Davidsstraat is vrijdagover twaalf opengebron door drie jongens. De post lag
-fspreid op straat. De politie heeft
Post veilig gesteld, maar kon de
niet achterhalen.

a
n de Louis
i(;
ht om vijf
e

Verschrikkelijke
windstoten
Junuis, die zelf in Leiden woonde
en goed op de hoogte was van de
situatie van de streek, vertelt dat
geheel het land heeft geleden van
de afschuwelijke stormen. Het water werd vanuit de Noordzee naar
binnen gestuwd, de drassige gronden tussen Holland en Friesland
spoelden weg en de Zuiderzee ontstond.
De duinen die een honderd jaar
daarvoor als een natuurlijke waterkering waren ontstaan, hadden de
zee uit Zandvoort kunnen houden

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Zo slecht nog niet
Een betere aanhef lijkt mij deze
week ondenkbaar. Met het afgelopen weekend achter de rug en de
komende tijd voor de boeg moet
een mens wel vrolijk worden,
dacht ik zo. Zoals u elders in deze
krant kunt lezen was het 'Tropicana Festival' meer dan geslaagd.
Hulde daarom aan onze Zandvoortse ondernemers en hulde
aan de politie. Zij immers hebben
er toch maar weer voor gezorgd
dat de hele zaak gladjes verliep.
Voor de komende tijd staan er
in Zandvoort weer heel wat activiteiten op stapel. Gisteren werd in
het centum de traditionele wieierronde verreden. Voor de tweewieIer fanaten was dit weer een happening van de eerste orde. Morgen
staat de kortebaan draverij gepland. Deze Nederlandse kampioenschappen beloven weer veel
spectakel. Naar verwachting zal er
aanstaande zaterdag weer een
groots vuurwerk afgestoken worden en de jaarmarkt op zondag
belooft nu al een groot succes te
worden. Het weer zit gelukkig
mee. Ondanks enkele negatieve
berichten in het verleden gaat het
Jazz-festival ook dit jaar gewoon
door en ook het KLM Open golftoernooi (vanaf woensdag) staat
in de startblokken.

Zandvoort leeft
Zandvoort leeft en bruist als
nooit tevoren. Rijdende op mijn
nieuwe scooter (jawel), zie ik de
vooruitgang in dit dorp met vreugde aan. Het egaliseren van de
nieuw aan te leggen voetbalvelden
op het binnencircuit verkeert al in
een vergevorderd stadium. Nog
even en het gras kan ingezaaid
worden. Ik gun de mensen van de
sportvereniging Zandvoortmeeuwen deze sportaccomodatie van
harte. Zo te zien wordt het een
schitterend complex. Binnenkort
zal ook begonnen worden met de
bouw van de nieuwe woningen
aan de Van Lennepweg. Voor woningzoekenden in Zandvoort betekent dit een vreugdevolle mededeling.

weebeeke aan de Duinweg en
Bluys-Albrecht uit de Lijsterstraat betekent deze week een persoonlijk geluk. Het eerste paar
was gisteren 55 jaar getrouwd en
het laatste viert volgende week
woensdag zijn 50- jarig huwelijksfeest. Beide echtparen wens ik
vanaf deze plaats dan ook veel geluk in hun verdere leven. Het huwelijksrecord staat op dit momentop 76 jaar, dus... de bruidsparen hebben nog een hele tijd voor
de boeg.

Kelnerrace
Op dinsdag 7 augustus zal in
Veldhoven, Noord Brabant de
jaarlijkse kelnerrace gehouden
worden. Op zich niets bijzonders
zult u wellicht denken. Toch heeft
ook dit bericht voor Zandvoort
zijn nieuwswaarde. De jaarlijkse
kelnerrace in Zandvoort gaat dit
jaar om - voor mij - onduidelijke
redenen niet door. Het is daarom
verheugend te kunnen vernemen
dat verschillende horekaffers uit
deze plaats genegen zijn de Zandvoortse kleuren in het Brabantse
land hoog te houden.
Verschillende personeelsleden
van het Elysee Beach Hotel hebben al voor dit evenement ingeschreven. De grote animator achter de Zandvoortse afvaardiging is
onze plaatsgenoot Jan Knotter,
die al enige tijd werkzaam is bij
deze hotel-gigant.

Inschrijven

Ook tijdens deze wedstrijd gaat
het er om, dat het parcours zo snel
mogelijk wordt afgelegd. De meegedragen 'consumpties' zullen zoals het behoort met volle inhoud
aan de jury moeten worden gepresenteerd.
Horeca-ondernemers die aan
het evenement in Brabant willen
meedoen, kunnen zich hiervoor
alsnog laten inschrijven. Zij moeten zich dan wel even melden bij
Jan Knotter, A.J. Van de Moolenstraat 62 zw, onder telefoonnummer 20052. U kunt ook de receptie
van het Beach Hotel bellen, het
telefoonnummer is 13234. Enige
haast is wel geboden: vóór 31 juli
aanstaande moeten de inschrijvingen binnen zijn.
Feestelingen
Bram Stijnen
Voor de echtparen Moelee-T-

Enerverend Tropicana
ZANDVOORT - Het swingende 'Tropicana Festival'
heeft zeker enkele duizenden
bezoekers getrokken, sommigen spreken zelfs over ruim 35
duizend man. De stemming
was uitstekend, en er deden
zich geen noemenswaardige
problemen voor. Een sfeer-indruk.

Op de foto staand van links naar rechts: Alex Heesemans, bondscoach Bert van Lingen, Jaymi Heesemans, coach
Jan Derks en Teun Vastenhouw. Zittend van links naar rechts: Uzar Koster, Martijn Lagendijk en Timo Greeven.

ZANDVOORT - De jeugd van Zandvoortmeeuwen
heeft in een zomerkamp voor groot succes gezorgd.
In Zeist werd om het kampioenschap vier tegen vier
gespeeld en daarbij bleken de E-junioren de sterkste.
Dit toernooi werd gehouden in combinatie met coachclinics en werd ook dit jaar een enorm geslaagd sport evenement.
In het schitterende KNVB sportcentrum in Zeist hadden de Zandvoortse jongens het best naar hun zin en
onder leiding van trainers Lex Heesemans en Teun
Vastenhouw werd het spelletje vier tegen vier gespeeld.
De KNVB beoogt met dit spel een terugkeer naar het

zogenaamde „straatvoetbal". Straatvoetbal waar alles
van het voetbalspel inzit.
Onder de tien aanwezige teams gerenommeerde voetbalclubs als Vlissingen, Arnemuiden en DWV Amsterdam.
De E-junioren van Zandvoortmeeuwen wisten voor de
tweede maal in successie het kampioenschap te bemachtigen door éénmaal gelijk te spelen en viermaal te
winnen. Het succes vani de E-junioren kan voor een
groot deel toegeschreven worden aan het jeugdplan dat
Zandvoortmeeuwen enige jaren geleden heeft opgesteld.

Verlos ons van alle ellende
Laatst kwam ik in een bibliotheek
die alle mogelijke lectuur had over
storm en water. Ik vond het boek
van H. Junuis Batavia Historiae
van 1588. Vroeger had ik het ook al
eens in handen gehad en omdat ik
toen niet over storm en water hoefde te schrijven, heb ik het maar
doorgebladerd. Nu ik echter voor
Oud Alphen naar iets zocht over
een overstroming die in 1170 de
hele streek onder water had gezet,
en ik me in het verhaal gaan verdiepen en vond ook een verslag van
de gevolgen voor Zandvoort.

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

'Humor ligt op straat'

Zestiende Kortebaan
3pnieuw in Zeestraat
ZANDVOORT - Morgen,
rijdagmiddag vindt voor de
estiende keer alweer de korteaandraverij in de Zeestraat
'laats. Vanaf 14.30 uur strijden
ertig paarden om de ABN wiselbeker met daaraan vast een
.oofdprijs van maar liefst
4.500,-.
De verwachting is dat meer
ian dertig deelnemers aan dit
vortebaan
Kampioenschap
an Nederland inschrijven
naar de Stichting Nederlande Draf- en Rensport zullen de
'ertig toegestane deelnemers
oor loting aanwijzen.

Met oog en oor
de badplaats door

Door Bertus Voets
maar, zo vertelt Junuis, nu kwam de
zee niet vanuit de duinen, maar vanuit de richting Amsterdam de dorpen
verstoren. Zandvoort werd niet wéggevaagd: het dorp lag in een soort
kom in de duinen, maar wel waren
alle mogelijkheden om met de buitenwereld in contact te blijven verdwenen. Junuis schrijft: "De geweldigste
oorlogen veroorzaken nooit een zo
grote rampspoed als de najaarsstorm
van 1170. In Zandvoort waren de
huisjes van de vissers bijna alle wéggevaagd door de wind en het water
van binnen vloog tot de wallen van
Utrecht en Haarlem, zodat de vissen
voor de poorten gevangen konden
worden."

Men spreekt er nog over
In het land had men de veschrikkingen van 1170 doorstaan en vergeten,
maar in een dorp als Zandvoort waar
men afhankelijk was van wind en water, bleef het rampjaar voortleven en
ontstonden er heel wat wonderlijke
verhalen over de nood die over het

dorp gekomen was. Er is een geschiedenis die zegt dat de duinen toen een
nog grotere hoogte kregen. Het was
uitermate moeilijk om de stad te bereiken. Er is een hele geschiedenis
van een kluizenaar die in een klein
hutje in Aelbertsberg (Overveen)
ging wonen en bij alle mogelijke najaarsstormen 'ach en wee' riep over
het volk en hen aanspoorde om de
Heer te vragen de beproevingen weg
te nemen. Een andere legende vertelt
dat het hele dorp in 1170 is ondergewaaid: alle huizen, althans datgene
wat er nog stond, waren onder het
zand gekomen. De mensen moesten
een heenkomen zoeken in de bossen
want de plaats waar hun dorp lag
was een hel geworden en de felle
zandstormen vaagden het weg.

De duinen hebben
het gehouden
Van al deze wondere verhalen, die
ik vond in een ander boekje van de
Leidse universiteitsbibliotheek, namelijk het werk van de Haarlemse
schrijver M. Vossius: Hollandia Zeelandiaeque, is voor zover men kan nagaan niets waar. Men wilde waarschijnlijk op die manier bij de oude
vissers de schrik voor stromwinden

en overstromingen er in houden.
De Egmondse annalen die veel van
de waterhuishouding vertellen,
schrijven dat in 1170 de strandwal
op verschillende plaatsen open
werd gebroken. De kop van Noord-Holland kreeg een ander aanzien.
Daar waar de duinen zich regelmatig hadden ontwikkeld en dat was
het geval in Zandvoort. had men de
vloedgolven die uit het oosten binnendrongen kunnen weren. Het is
dus een duidelijk teken dat de duinen hun waarde kunnen bewijzen.
Ik geloof dat dit meer nog dan al
die legenden, die Vossius opdiept,
van Waarde is: de combinatie van
de storm en de windhozen van 1170
en het feit dat de duinen het hebben
gehouden.
Maar'ik geloof dat het verhaal van
de storm van 1170 in een dorp als
Zandvoort sporen moet hebben nagelaten. Dat is misschien wel de
verklaring van de bijzonderheden
die Vossius als Haarlemmer, bekend met wat er in Zandvoort gebeurde.in zijn boek opnee7nt. Dat
de duinen het hebben gehouden is
toen nog niet bij de mensen doorgedrongen, maar dat is het belangrijke: de strandwal heeft toen haar
waarde bewezen.

digd - wel degelijk sprake te zijn. De
lichtshow en de optredens van 'The
Pasadena Dream Band', 'G'Race' en
'The Dutch Prince' brengen ook hier
de toegestroomde meute in opperste
vervoering. "Van mij mogen ze in
Zandvoort elk weekend wel zo'n
feestje organiseren", laat een verhitte Haarlemmer tussen de walmen
van de braadworsten door weten.
Een buurtbewoner uit de Diaconiehuisstraat kijkt bedenkelijk. De
Het tromgeroffel en schetterend Zandvoorter vindt deze suggestie
koperwerk van de 'Tropical Brass blijkbaar een beetje teveel van het
Band' maken dat grote drommen goede.
festivalbezoekers spoorslags richting de 'Klikspaan' koersen om
maar vooral niets te hoeven missen Toilethokjes
Op de terugweg worden we in de
van het optreden van de groep Antilianen. Evenals op voorgaande festi- Schoolstraat geconfronteerd met
vals moeten zij als 'intro' de stem- een groepje jongeren dat het de geming er in brengen. Ter hoogte van bruiker van één van de mobiele toidiscotheek 'Tipha's blijkt de zaak al lethokjes wel érg moeilijk maakt.
vroeg muurvast te zitten. Laverend Nadat de argeloze festivalbezoeker
tussen de verschillende eet- en in deze sanitaire voorziening heeft
drankkramen dóór, kan na een plaatsgenomen om zijn 'hoge nood'
moeizame worsteling - waarbij sche- te ledigen, wordt het 'pisoir' op zijn
nen en tenen het meermalen moeten kant gezet. Het gevloek vanuit de
ontgelden - eindelijk de kroeg van de goot is luid en hartgrondig. "De hugebroeders Filmer bereikt worden. mor ligt op straat", stelt een toekijHet is zaterdagavond. Naar schat- kende feestganger grijnzend vast.
ting 35 duizend muziekliefhebbers
uit de hele regio hebben de badplaats uitgekozen voor een avondje Schitterend
"Het was een schitterend feest",
gezellig stappen. Een keur aan artiesten maakt dat er op muzikaal zegt Jaap, van 'La Bastille' uit de
gebied voor elk wat wils te beleven Haltestraat, na afloop. "Dankzij de
samenwerking tussen horeca, polivalt.
tie en gemeente is dit festival vlekkeloos verlopen". Ook organisator AnDansje
dries Filmer en horeca voorzitter
Op het Kerkplein treedt voor de Fred Paap zijn vol lof over het evenetweede maal dit weekend de groep ment. Zandvoort en zijn bezoekers
'Franklin Batta and The Back Bone' vierden feest. Mede dankzij de extra
op. In tegenstelling tot in de Halte- inzet van de politie deden zich geen
straat bestaat hier wel de mogelij k- noemenswaardige problemen voor.
BRAM STIJNEN
heid voor het maken van een dansje.
De stemming zit er evenals vrijdagavond goed in. "De factor 'weer'
speelt hierbij een grote rol", laat
Fred Paap van café Koper vergenoegd weten. Iets verderop, op het
Gasthuisplein, speelt voor 'Het WaZANDVOORT - Clowntje Kepper
pen van Zandvoort' het 'Spicey
Kwartet'. Ook hier is het gezellig- is donderdagmiddag te zien op het
Gran Place in Gran Dorado. Het opheid troef.
Toch trekt de Haltestraat kenne- treden begint om twee uur en duurt
lijk 't meest. Wijs geworden van de tot half vier. De toegang is gratis. Op
vorige keer, besluiten we om via en- 2 augustus is er opnieuw plezier op
kele 'achterom-straatjes' deze loca- het Gran Place, dan komt Alfons
tie te bereiken. Dit lukt alleen via de Borm op dezelfde tijd en dezelfde
Koningsstraat. Zoals gezegd, de plaats.
'doorloop' is minimaal.
De 'Bloose Brothers' van vrijdagavond hebben plaats gemaakt voor
de groep 'Night Shift'. Ook zij laten
BLOEMENDAAL - De Engelstalihet in grote getale toegestroomde
publiek genieten van een gedegen ge pubrockgroep Van Kampen & De
Leeuw treedt zondag 22 juli op in het
stuk muziek.
Bloemendaalse Openluchttheater in
het kader van de serie Casade lunchOpgestroopt
concerten. De band laat horen wat
Rond 11 uur in de avond ligt de mogelijk is als bezieling en emotie
Haltestraat weer bezaaid met kapot- samengaan met techniek en concengetrapte plastic bierglazen, zodat tratie. Het concert begint om twaalf
slechts met opgestroopte broekspij- uur en de toegangsprijs bedraagt vijf
pen de gang naar 'La Bastille' onder- gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar
nomen kan worden. Van een 'bestor- aan de kassa van het theater aan de
ming' van dit etablissement blijkt - Hoge Duin en Daalseweg in Bloezoals in het programma aangekon- mendaal.

Clowntje Kepper
in Gran Dorado

Engelse pubrock
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Woninginrichting

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

Bankstel leer 2/3 wit ƒ350
bedspiralen + matras ƒ25.
Tel. 02972-1702.

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

ons faxnr. 19694
Bon Ami Brie
2,98

200 gr.

Spar Psls
24x30 cl

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

11r50

Kogelbiefstuk
2,89

gr.

Sleysman leverworst
1,39

200 gr.

Deze aanbiedingen zijn tot en met zaterdag geldig

Ceisiusstraaf 192

edi Interim
Medi Interim is de gespecialiseerde uitzendorganisatie voor de gezondheidszorg. En zeer succesvol, wat
niet in de laatste plaats is te danken aan onze vaste medewerkenden, waarbij we vooral op karakter en
persoonlijkheid letten
Om onze organisatie verder te versterken zoeken wy voor de zomerperiode (langer niet uitgesloten) een

USÏZENDMEDEWERKSTER (M/V) PART-TIME
WERKZAAM VANUIT EIGEN WOONHUIS
Herken uzelf:
U bent een man/vrouw met een gedegen opleiding
(HAVO/MAVO-mveau), u bezit goede contactuele
eigenschappen en bij voorkeur werkervanng m de
gezondheidszorg. Kwaliteiten die u in een werkknng gedurende een beperkt aantal uren per week
thuis (weer) wilt benutten.
Doel van de funktie:
- het werven en selekteren van uitzendkrachten
- het onderhouden van kontakten met uitzendkrachten.
Medi Interim vraagt kandidaten:
- woonachtig m Zandvoort
- met de beschikking over een representatief
woonhuis met eventueel een aparte werkruimte

- die hun tijd zo kunnen inrichten, dat zij enige
uren per week beschikbaar zijn
- met een leeftijd tussen 25 en 40 jaar.
Medi Interim biedt
- een afwisselende baan bij u thuis
- professionele ondersteuning (commercieel, organisatonsch en administratief)
- goede onkostenregeling (ten behoeve van gebruik werkruimte).
Kandidaten, die m Zandvoort wonen, kunnen hun
interesse schnftelijk kenbaar maken en een sollicitatiebnef sturen naar:
Medi Intenm, uitzendburo voor de gezondheidszorg, Joan Muyskenweg 124, 1099 CK Amsterdam. Tel. 020-6682071.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
• Bi) plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

TZANUVUUHIS NIEUWSBLAD
VRAAGT VAKANTEBEZORGERS/STERS
AANMELDEN: 17166.

SNOWWHITE
GEVRAAGD

BROODBAKKER
BANKETRAKKER
WINKELMEISJE
en

WINKELMEISJE

voor de
zaterdag
Bakkerij Keur
Tel. 12404

HEMA

schoonmaak/glazenwassen j

heeft plaats voor een gezellige

Tel. 02507-17935

oproep
kracht

*Wie wil 2 weken 26/7-2/8
een krantenwijk doen m
Nieuw Noord 350 kranten.
Aanmelden
Zandvoorts
Nieuwsblad tel. 17166.

voor de klantenservice.
Inl. Hr. van 't Hof
•tel. 12820.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Oppas gevraagd/
aangeboden
Welke 2 aardige en flinke
vriendinnen willen samen van
maandag t/m vrijdag, ieder
voor een deel, het huishouden verzorgen voor tenminste
1 jaar bij gezin in Wassenaar
met werkende ouders, baby
en jongetje van 3 jaar. Werkster aanwezig. Soms ook oppassen tijdens avonden en
weekends. Tenminste 1 njbewijs, b.vk. met-rokend Volledige woning met eigen ingang beschikbaar Reacties01751-14085.

voor één keer per week)
n

•

Oproepen
Mededelingen
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen!

Gevr. hulp in de huish 1x per
week Tel. 02507-16182

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Bob Schmidt

Verloren en
gevonden

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

Vakantie
buitenland

* Te koop witte schommel- Vanaf 20/8'90 met N.V.V.H.
stoel ƒ 100 Tel. 02507-16522. volledig verzorgde 10 daagse
* T k. eikeh. stelling/kast h busreis naar üdo D1 Jesolo/
02507160 BR.87 diep 24 4 PL. ƒ 20. Itaha ƒ975 bel
13423/12979/12127.
Tel. 14366.
* T.k. hang-legkast HxBxD
180x100x60, 2 schuifdeuren
Rijwielen,
ƒ50 tel. 02507-17063.
motoren,
Wij STOFFEREN 10 bankstelbromfietsen
kussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr. * Te koop' kmderfiets, leefVitrage en alle soorten model- tijd 5-9 jaar merk Sachs, kleur;
gordijnen v.a. ƒ5,95 per me- groen, model vouwfiets. Pr
ter, gratis gemaakt! 1000 ver- ƒ35 Tel. 02507-15808 na
schill meubelstoff van ƒ69 17.00 uur.
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle T.k. z.g a.n. MOUNTAIN BIKE
soorten meubelen, boten en damesmodel ƒ 400, tel na 18
caravans, zeer voordelig Alle uur: 020-950326.
soorten schuimrubber
op
maat gesneden. Barkrukken
stoff. mcl. stof of leather-look
Huwelijk en
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
kennismaking
ƒ 55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES, ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Haarlemmerdijk 168, Amster- Parasol Reis- en Contactendam, 020-220981; Ampèrestr. club- 023-356840 (infoband).
10, Zandvoort, 02507-19347. • Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
Radio/tv/video

Grote Krocht 26.
Telefoon. 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Aang. 8 thermopane ramen
80x1.47. Tel. 020-442030.

Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen.
Ook ander loodgieterswerk.
Bellen voor 10 en na 18 uur
02507-19559 of 02520-21378.

Muziekinstrumenten

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

Boeken
Tijdschriften

* T.k.a. vacantielectuur, in18789
Boven ƒ 25 geen bez.kosten. gebonden boeken 50 cent,
pockets 25 en 50 cent. Tel,
* Charles en Corry, gefeliq- 02507-18371.
teerd vanuit het zonnige Zuiden J. en C.
Dieren en
* Help de Polen. Stuur eens
diereneen voedselpakket1 Geen
benodigdheden
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel 02907-5235.
* Hierbij bedank ik iedereen
DENNIS PAPEGAAIEN
voor alle steun en attenties een begrip in Nederland. Bel
gedurende mijn verblijf in het voor gratis infobcek: 020ziekenhuis en bij mijn thuis- 665.7658. Inruil en fin. mog.
komst. Miep Brose.
Dier-Plezier
* Hoera morgen heeft Janvoor het huisdier dat
net Greeff-vd Geer vijf kruikwaliteit op prijs stelt.
zen xxxxx hartelijk gefeliciGrote Krocht 28.
teerd1 Gert-Jan, Annelies en
GIJS
* Hoera wij hebben een
Lessen en clubs
broertje, kusjes voor mama
en papa, Niels en Sanne.
Uitstekend, gezellig en betaalbaar ZEILEN leren bij
Receptie?
ZV De Roerkoning. KIELFeestje?
BOOT 18 u. les 13/8 t/m 23/9.
CATAMARAN: 17V2 u. les van
Kom eens vrijblijvend
2/7 t/m 19/8. Info. Willem 020ons fotoboek bekijken.
6655074, Peter 075-701588

Echt zeer jong meisje en sexy
zusje, 18 jr, doen echt alles
(met elkaar), ook Grieks, privé
020-6685107, escort/shows
(ass + chauff gevr)

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jonge meisjes
de eerste keer
06-340.340.20
naakt in de
schoolbanken
06-340.340.21
Phantasia zkt full/part-time
kamermeisje, Ift./erv. onbel.
Verd ƒ800/wk. Info 0206631398. Tev. chauff.gevr.
Jonge tengere blonde jongen
en zw. geschapen body builder doen het samen en met u
(heren) privé 020-942234
escort (jongen + chauf. gevr.)

Türkge seks hatti

JE LOOPBAAN
IET DE BESTE BIJBAAN
Voor de actieven is er nu een aantrekkelijk baantje. Slechts
éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of
op donderdag, meestal huis-aan-huis. Leuk werk.
En een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij.
Dus snel opgeven, want laat niemand je voor zijn.

BEZORGERSBON

dakikasi 50 cent

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken. Noteert u mij maar.

Plaats

_ M/V

Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een
fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop - inzenden naar
Week.mei.lia
Service
Antwoordnummer
10051, 1000 PA AmMx-rdam. (Geen postzegel
nodig.)

*Vermist: rood/zwarte lapjeskat, bruin vlooienbandje,
zeer schuw. Omg. Secr Bosmanstraat. Tel. 16478
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

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

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

* Wandelen, bowlen, badmmton en midget-golf: ook
Auto's en
voor sport is er gelegenheid
auto-accessoires
bij de Verg. VROUWEN VAN
NU Bel nr. 190571"
* Youn welkom nr. 14 boel Te koop Ford Escort Laser 1.6
veel kusjes van llona, Chantal, Diesel, nov. '85, blauw
Manon
met /inbouwset
mistl./trekhaak, i.z.g.st., sch. vrij.
02990-44119, tussen 18-20 u.

Zie ook de pagina's
Waaiienberg B V , Nederlands grootste fabrikant van overSHOWROOM
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
in deze krant
en op maat Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland.
T k. Citroen Visa super X
Voor inlichtingen 020-910518 Waaijenberg Amsterdam; 1982, kopp. defect ƒ 200 Tel.
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
02507-18648 (kant. uren).
* Te koop allesdrager model *Geur kinderstoel-box tel.
85 Nissan Cherry ƒ 100 Baby- 18596
Onroerende
bouncer ƒ 70 weinig gebruikt
elec. boiler 80 liter ƒ50. Tel
goederen
te koop
Te koop
02507-19185.
gevraagd
gevraagd
* Te koop grijze jongensfiets
8-11 jr. ƒ 95, rode markies 2.80
diversen
GARAGE
br ƒ75', sledebed ƒ25, deTE KOOP GEVRAAGD
kens,
wol
ƒ25 p.st.
Tel. 02507-14534
02507-12313
TE KOOP GEVR.- inboedel* T.k a. middelgrote rol- goederen (kleingoed), boeOnroerend goed
emmer ƒ 25, Philips strijkbout ken, antiek/gr.moederst. sp.
enz. Tel. 02507-12370.
f 15 Tel. 02507-18829
en woonruimte

te huur
aangeboden

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
*t-

f'
l

<

*

CEfl/C makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

L||J
NVM

K'AKELAAR

Te huur aangeboden zomerhuis voor 1 pers. per 1/8.
Tel. 02507-14233.
Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

OOKZO EEN
BUURT
HOUDT?

Wendy-foon
06-320.332.77
ƒ0,50 p.m.

Diversen
EERST
X.Y.Z B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800

DENKEN, DAN DOEN.
Publicatie aangtboden door dit blad m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE

5 REGELS • mm
GRATIS

MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

T e
k 0 0 P b r u i d s i a P 0 n , m a a t
3 8 , m 0 d e r n e s a l 0 n t a f e l e In
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2 - 3 4 3 .

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
Zandvoorts Nieuwsblad

Te koop aangeboden diversen

VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

Mijn naam
Adres
Postcode _
Leertijd
Telefoon _

Weggelopen of
gevonden dieren

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789

BENT U

DIE

06-320.327.44

Broodje Burger

* Wie heeft er voor het laatst
mijn fiets gezien, blauwe
Olympia met mandje voorop.
Tel 02507-14178

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel wat
auto adverteerders
uit hun tent lokken.

Diverse clubs

Foto Boomgaard

Dak lek

Divers personeel gevraagd

Financien en
handelszaken

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

J

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

regels
regels
regels
regels
regels

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04

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

bon
die krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
^ wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
'
'
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar f 10,50.
f>1 j jlf

S Nieuwsblad
Xaam: ( m / v ) _
Adres:
Postcode Plaats:
Telefoon:
_(i.v.m. controle bexorging) \\'K
- Dl
Giro Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f -t. 40* ü kwartaal f l-i.LJ halfjaar f 25.50 Ü jaar f 46,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
t' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-(i6S. 15.00
Stuur dexe bon in een open envelop naar \\eekmedia. Antwoordnummer
10051. 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!
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Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 -665 86 86

De autorubriek voor Amsterdam en omgeving

OVAG DEALERS
AMSTERDAM
OMGEVING.
BOVAG-dealers

LUYKX BV
off. Suzuki dealer
Biedt aan:
Swift GTi. wit, 22.000 km
'88 / 19.250
Swift GTi. rood, 55.000 km
'87 ƒ 17.500
Swift 1.3 GLX,4-drs.blauwmet.,40.000 km
'88/16.250
Diverse Aito's en Swift's van '84 tot '88

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
tel: 02968-94330
LADA WETTER
Aanbieding deze week:
Renault Expresse 1.1, 32.000
km, gnjskent
'87 ƒ 9.500
Lada 1200 S . . . .'85 / 3.750
Lada 2105 1.3 .. .'86 ƒ 6.000
Lada 2105 1.2 .. .'86 ƒ 5.750
Lada 2105 1.5 GL'85 ƒ 5.000
Lada 2I07
'87 / 7.750
Kadett 1.2S,hb.lpg'84 ƒ 7.500
Suzuki Alto 5-drs .'88 ƒ 10.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

020-929548

AUDI
Audi 80 GLE, m. '82, nw. APK, Audi 100 CC, m. '84, LPG, dure
uitv., ƒ9950. Inruil, gar. Tel.
puntgaaf, ƒ 2950. Tel.:
02990-37825.
02990-37825.

Austin

BMW

Austin Metro, nw. mod. '86
50.000 km, nw. APK, ƒ5950
Inruil, gar. Tel.: 02990-37825.

T.k. BMW 316 1.8, grijs met., bj
'84, orig. 88.000 km., 5-bak, el
spiegels, voorj. APK, i.z.g.st.
ƒ 10.950. Tel. 02990-22252.

Citroen
Citroen Axel 11 luxe. Bj. 10 '85
APK 7 '91, prachtauto. Vr.Pr.
ƒ2975. Tel. 020-163260.

&y*fe*'.m ;->~;{>.; J

•autoverhuur
o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Officieel Ford-Dealer
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
Marktplein 11-29, Hoofddorp.
Inl.: tel. 02503-13441.

Ford Taunus 1.6, m. '82,
nw. APK, rijdt prima, ƒ 1950.
Tel.: 02990-37825.
Te koop Ford Escort Laser 1.6
Diesel, nov. '85, blauw
met./inbouwset
mistl./trekhaak,
i.z.g.st.,
sch.
vrij.
02990-44119, tussen 18-20 uur.

Isuzu
7

Fiat Uno 55 S, m. '84, nw. APK
Fiat Uno 60S, wit, 22000 km,
puntgaaf, ƒ4950. Inruil, gar
mar 88. mooi, ƒ 13.000. Bel:
Tel.: 02990-37825.
020-6041181 Werk.tiid.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vri|dog in Het
Parool.
Doornaost elke week in alle edities van Weekmedia, t.w.:
Amslordums Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nii'u-.vbblad De Purnier, De Zaanse Gezinsbode, De
Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstulvoens Weekblad, Uithoornsu Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658680. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Algeven kan ook- Hel Parool, Wibaulslraat 131 of Rokin
l l Ó, Amsterdam.
Algeven t.an ook bi| de volgende Weekinediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B: Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Güsthuisplein l 2.
Alle opdrachten Uowel telefonische als schriftelijke) die
vóór dinsdag 16.00 uur ol donderdag 20.00 uur in ons
bedt zi|n. worden de volgende dag reeds geplaatst.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

ƒ 25,ƒ11.ƒ 5,68
ƒ6,10

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804

-Noord
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Tel. 020-361153
INRUILWAGENS
Constant kouze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

Renault
Renault 5 GTL nw. mod. '86,
nw. APK, i.pr.st. ƒ7950.
Inruil, gar. Tel.: 02990-37825.
Renault 5 TL b.j. '82, APK 7-91,
i.z.g.st. Vr.pr. ƒ2750.
Tel. 02982-5970 na 17.00 u.
RENAULT 9 GTL bj '83, APK
tot 6-'91, 86000 krn. Vr.pr.
ƒ4500,-. 02526-72263.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11.
T.k. Renault 9 TL '82, APK,
LPG, 4 drs. bodeauxrood
ƒ2250. Tel. 020-312567.

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

Lancia

Mazda

Rover

Auto Halan

Mazda 626 GLX 2.0, 5-drs.
1985, 79000 km. ƒ 10.950.
AUTORIJP. Tel. 02997-3709.

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375

Grootste Lancia
Dealer van Nederland
levert uit voorraad
alle type/uitvoeringen

Nieuwe Lancia's
Jong gebruikt:
incl. keuring/garantie
grote beurt/evt. APK
2 x A 112
'84/86
5 x Prisma
'85/88
5 x Thema
'86/88
1 x Thema Stationwagen
Demo: Dedra 16 ie
B.M.W. 525 i
'88

020-6650050
De Rinessstraat 22
A'dam t/o Makro

T.k. RENAULT 18, grijs,
m. 1980, APK mei '91, ƒ1000.
Tel. 020-752605.

AMSTELVEEN
Ruime keuze inruilauto's
met 6 mndn. MAZDAKROON garantie, o.a.

Citroen BX 1.6
RS Break/86
Al 40 jaar in Amstelveen
Donderdag koopavond

Showroom:
Amsterdamseweg 467
Tel. 020-431002

T.k. Nissan Sunny, 1.5 GL, 4
Nissan Sunny diesel, nov 88, drs., okt. '85, trekh., gr. met.,
45.000 km. Div. ace. o.a. l. met. apk 3'91,61.000 km, i.v.m. auto
velgen ƒ 16.500. 02521-15934. zaak, vr. pr. ƒ7.750. Tel:
020-929541.

KOUDIJS PEUGEOT

-

3 maanden garantie op:
arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep. bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

Seat
Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat
Auto Centrum APC, 2e Schinkelstr.
18-28.
Tel.
020763333/763334/763335.
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
•De autorubriek
T.k. Toyota Carina De Luxe Au„SHOWROOM" heeft
tom. apk 6-91 bj '80 ƒ 1775.
een oplage van 730.000 ex.
020-926210/6652280.

PEUGEOT

Volkswagen

205 GE 1.1
67.000
205 GE 1.1
80.000
205 GE 1.1
30.000
205 GL 1.1
63.000
205 GL 1.1
60.000
205 GR 1.3
97.000
205 GR Diesel 65.000
205 XE Accent 17.000
205 XE Accent 49.000
205 XE Accent 98.000
205 XE Junior 55.000
205 XE Junior 51.000
205 XE Junior
50.000
205 XE Junior
40.000
205 XL Diesel 78.000
205 XL Diesel 105.000
205 XR 1.3 D. 43.000
205 XR 1.3 '
76.000
205 XR 1.3
58.000
205 XR 1.3
34.000
205 XR 1.4
49.000
205 XR 1.4
22.000
205 XR Cachet 30.000
205 XR Diesel 158.000
205 XT 75 pk
66.000
305 GR 1.5
82.000
309 GE 1.3
48.000
309 GL Profil
48.000
309 GL Profil
51.000
309 GR 1.6
110.000
309 XR 1.3
55.000
,405 GL 1.4
38.000
405 GR 1.6
40.000
505 GTI
101.000
505 Select
110.000
505 Turbo Inj 105.000
Fiat Pand I000cl20.000
Fiat Panda 750cl 5.500
Fiat Panda 750cl38.000
Ford Scorp 2.0cl82.000
Mazda 323 sed 90.000
Ren. 9 gtx Ipg 105.000
Renault Traf Ipg 75.000
Seat Ibiza 1.5 glx20.000
Volvo 740 gl
110.000
Volvo 304 gl aut.32.000

3-'84
3-'86
8-'86
1-'85
4-'85
8-'84
4'-87
11-'88
1-'87
10-'87
1-'87
1-'87
10-'87
11-'86
1-'87
6-'85
2-'87
8-'86
4-'85
11-'87
4-'89
9-'88
6-'87
3-'85
3-'86
8-'84
8-'87
2-'87
1-'87
2-'86
5-'87
1-'88
5-'88
1-'86
3-'85
7-'86
10-'88
3-'88
2-'89
11-'87
1-'87
8-'86
3-'87
1-'89
6-'86
6-'88

VW Kever, bj. '83, puntgaaf, VW Golf 1300 groen 3-drs. bj.
aug. '84, APK 3/91, km. 94.000,
nw. APK, ƒ3950. Tel.:
ƒ8500. Tel. 020-799425, na
02990-37825.
19.00 uur.
Te koop Buggy Ruska Regina,
zwart + soft top. Tegen elk
aannemelijk bod. 075-210584
Volvo
of 02987-4700.
Volvo 360 GLT, okt. 86, 74.000
VW Sirocco M '78, APK 12/90,
km., elke keuring toegest.
Grijs metall., mooie sport couM 1.500. Tel. 020-956430.
pé ƒ 2000. Tel. 02979-83546.

Algemeen
AUDI 80
m.'89
BMW 324 D
'86
CITROEN AX 11 TRE
'87
FORD THUNDERBIRD
'85
FORD SCORPIO 2.0CL'87 aut.
FORD SIERRA 2.0 Laser '84
MERCEDES 300D '88, '85 aut.
MERCEDES 190 D 2.5 '88,'86
MERCEDES 190 D
'88,'87
'86 en'85
MERCEDES 230 E '84 en'83
MERCEDES 200
'84, '83
MERCEDES 230
'77
MERCEDES 280 CE
'73
MERCURY Sable Is wagon'87
MITSUBISHI COLT D
'85
OPEL OMEGA 3000 LPG '88
OPEL GSI CABRIOLET
'88
OPEL KADETT HB
'86
VOLVO 340 GL
'87
VOLKSWAGEN GOLF CL '86
DIVERSE GOEDKOPE
OCCASIONS!
Automobielbedrijf
JOHN VERHOEF
Bovenkerkerweg 128, Amstelveen, tel. 02974-570/290.

APK

LET OP!
„Super" aanbiedingen
bij Wagenpark

üarage HOBE, gespec. in rem
APK keuring geen afspraak, men en fricties. Comeniusstr
klaar terwijl u wacht. Ook repa- 455, 020-177388. Lid BOVAG
raties en onderhoud. Gar.
• „SHOWROOM":
West-Center 122476.
De autorubriek voor
A.P.K. KEURINGSSTATION
Amsterdam en omgeving.
Keuren zonder afspraak
Oplage 730.000 ex.
Feenstra & Jimmink
Elke week in Het Parool en
Asterweg 24A A'dam 364702 alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

Autofinanciering en verzekering
Goedkope autoverz. met te
Uw auto goedkoop verzekerd, mijnbetaling, 100% autolening
maar wel goed, dan belt u:
Bel of bezoek onze infowinkè
020-416607. CELIE alle verz.
De Rijpgracht 2, Amsterdam
Tel.: 020-846060 P.W.O. ass.

Autoverhuur
Bij:

*AAA Auto Rent* Autoverh
v.a.' ƒ 37,50 p.d. en speciaa
weekendtarief. 020-6630836.

Ouke Baas
niet duur!!!
- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m' 38 m3
020-794842, 020-908683.

ArJ/orloron in „Showroom"
Tol. 020 • 665.86 86
FAX 020 • 665.6321
Postbus 156. 1000 AD A'dam

Rijscholen

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Alle auto's APK, hoge inruil,
financiering mogelijk
V.a. ƒ 5000.- 1 jaar schr. gar.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Zaterdags tot 17.00 uur
Peugeot 309 XLD, eind '87,
ƒ12.950. VW Golf 1.3, bj.'87,
5-drs, ƒ 13.950. VW Passat cl
diesel, m.'86, ƒ 7.950. Fiat Uno
70 si, eind '86, ƒ 7.950. Rat Uno
45, bj.'87, ƒ 7950. Peugeot 205
XE, m. '86, ƒ 7950. Mazda 626
GLX HB, m. '84, ƒ 7950. Nissan
Micra dx, bijna '86, ƒ7950.
BMW 316, m. '88, LPG, 4-drs,
ƒ17.950. BMW 518, bj. '83,
ƒ5950. BMW 315, bj. '83,
ƒ5950. VW transporter met
banken, eind '83, ƒ 5950. Opel
Kadett 1.2 S, bj. '84, LPG,
ƒ4950. VW Golf GX, eind '83,
ƒ 6950. BMW 323 i, m. '81, LPG,
ƒ5950. Lada 2105, bj. '87,
ƒ4950. FSO 1.5, prima, bj. '88,
ƒ 4950, en nog div. auto's v.a.
ƒ 600 tot ƒ 15.000.

Ford 1600 Bravo automaat, 4Ford Escort 1.4 CL, zwart .'86 drs., LPG, '82, ƒ 2.750; Rat PaFord Escort 1.3 rood
'86 norama Combi, '85, ƒ1.600;
VW Golf 1.3, blauw met. ..'87 DAF 66 DL, geel, automaat,
1200 m2 SHOWROOM
Opel Ascona 1.6 GL, 5 deurs, ƒ500; Citroen Visa Club, '84,
NIEUW EN GEBRUIKT
grijs metallic
'87 ƒ3.500; Daihatsu Hl-Jet, Mini
v d. Madeweg 1, 020-6683311 Hyundai Pony 1.5 L, rood .'87 Cab., '84, ƒ4.250; Suzuki Carry
Naast Metrostal. D'drechl
VAN VLOTEN CAR BV
Mini-bus, '83, ƒ 2.250..
Slijperweg 18, A'dam N.
J.H.Duyn-Ursem, NoorddijkerZUIDWIJK - Minervalaan 86,
Tel. 020-320202.
weg 88a, tel. 02202-1437.
bij het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
Accessoires en onderdelen

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel:: 020-713581.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
T.k. Suzuki Alto GA wit, 9-'87.
Diverse Alto's
i. pr. st. 25.000 km. Vr.pr.
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv. ƒ7700. Tel. 02526-74794.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
'Bozenhoven 119, Mijdrecht.
Tel. 02979-84866.

Subaru

Opel

De enige off. SUBARU DEAOpel Kadett 1.2 HB, 1984, Opel Corsa 1.3S, 4-drs, beige LER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
79000 km, ƒ6.950. AUTORIJP. met., LPG, 1986, ƒ11.950.
02999-278, Jisperweg 39-40.
AUTORIJP. Tel. 02997-3709.
Tel. 02997-3709.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

geeft u meenl

1e 10 lessen a ƒ 25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Kwaliteit staat voorop!
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
overdag
020-85368;
Gratis halen en brengen.
's avonds
020-18177;
Tel. A'dam: 020-942145.
Purmer'end
02990- 3476
Zaandam
075-1749S
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Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEI
van alle schade-auto's, alt
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

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

(s)loopauto's

Het HOOGSTE BOD?? B(
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto
met vrijwaring. Tel. 020-75419;

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.

T.k. gevr. loop-, sloop-, schade
en defecte auto's met vrijv,
02963-4992, tot 22 u.
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Auto's te koop gevraagd

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon bij Rederij Naco BV, de Ruyterkade
steiger 7 in Amsterdam ontvangen lezers van onze krant ƒ 7,50
korting p.p.
Volwassenen betalen ƒ 30,-, kinderen van 4 t/m 12 jaar ƒ 15,-.

geeft u meenl

Amsterdam en omgeving.
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Fa. P. Kleijn
Kerkstraat 12, Zandvoort naj
in
De Spar
Celsiusstraat 192, Zandvoort oei
I

Zandvoorts Nieuwsblad

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

V

ELLEN CATS
Is uw hond al getrimd?
voordat de echte zomer begint!
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

Weekmedia is de lokale
weekbladengroep van Perscombinatie.
Weekmedia geeft wekelijks een groot
aantal nieuws- en h.a.h.bladen uit in een
totale oplage van meer dan 620.000. Ruim
veertig journalisten werken op de redacties
in o.a. Amsterdam, Amstelveen en
Purmerend.
Op de redactie in Amstelveen ontstaat voor
Nieuwsblad Haarlemmermeer de vacature van

redacteur/
verslaggever (v/m)
volledige werkweek

GELUIDGLAS
VAN DERJ
GLAS EN ISOLATIE

TEL 02550 - 30624

C O R N W A L L S T R A A T 6 - lJ M Ul DE N

vel
?es
:or

Haltestr. 22, Zandvoort

Aangesl. bij DIBEVO

Naam:
Adres:
Plaats:

Postcode:
aantal kinderen
aantal volwassenen
Deze bon is geldig t/m 29 september 1990.

met vrijwaringsbewijs, geen
sloooauto's. Tel. 02990-37825.

HONDENKAPSALON

Unieke vaartocht op de Vecht
Iedere zaterdag tot en met 29 september kunt u, bij Rederij Naco vanaf
de Ruyterkade direct achter het Centraal Station in Amsterdam, een
dagtocht op de Vecht maken.
Om 11.00 uur vertrekt het Salonschip Dr. Ir. F. Q. den Hollander
richting Weesp, waar men op de Vecht komt.
De tocht gaat langs Nigtevecht, Nederhorst den Berg, Vreeland tot
Loenen.
Van Loenen keren we terug naar Vreeland om af te meren bij een
unieke boerderij „De Wilg". Op deze boerderij, die per auto bijna
onbereikbaar is, maakt de boerin dagelijks kaas in vele soorten en
maten.
Zelf vertelt ze over de bereiding en de overige werkzaamheden op de
boerderij. Na een uur wordt de Vecht weer afgevaren terug naar
Weesp, om via het Amsterdam-Rij nkanaal en de altijd levendige
havens rond 17.00 uur weer af te meren aan de Ruyterkade.
JJe tocht kost ƒ 37,50 p.p. en kinderen van 4 t/m 12 jaar ƒ 22,50, voorde
lezers van onze krant is er een korting van ƒ 7,50 p.p. tegen inlevering
van onderstaande bon.
Aan boord is een restauratie aanwezig (niet in de prijs inbegrepen).
Reserveren kan bij de Rederij Naco tel.nr. 020 - 262466, wel vermelden
dat u van de bon gebruik maakt en de bon op de zaterdag van vertrek
meenemen.

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Autoshop J. Schievink, RozenLid Nevar.
gracht 69-71-73, A'dam. Tel. • De advertentie-afdeling be020- 234986. Accu's, imperials, houdt zich het recht voor adladder- & fietsdragers. Thule vertenties eventueel zonder
dakdragers voor dakgootloze opgaaf van redenen te weigeauto's. Grote sorting onderde-, ren. (Art. 16 regelen voor het
len, gereedschappen & autolak advertentiewezen).

«
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Service en reparatie
„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

KEIMPE CARS. 020-244255.

Mitsubishi Galant Turbo Diesel, Mitsubishi Galant, nw. mod.
'86, i.z.g.st., ƒ7950. Inruil, gar.
1985, ƒ9.950. AUTORIJP. •
Tel. 02997-3709.
Tel.: 02990-37825.

Nissan

Skoda

ijl
er
Koop- of VERKOOPPLAN lei
DE
HOOGSTE
PRIJS
KEURINGEN
WESTELIJK HALFROND
SAAB SERVICE MOLENAAR
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel National* ke:
ƒ63,50
Amstelveen-Tel. 020-455451.
Occasionlijn. 023-365206
wo1
rep., onderh., APK, LPG,
vriiw.bewijs. Tel. 020-105478.
na
alarm
etc.
BOVAG LID T.k. gevr.: Peugeots 504, 505 Auto de Rijp, Grafterbaan 2, OCCASIONS! Mercedes 240D,
HOOGSTE PRIJS
wit, '83, ƒ10.750; Mercedes
HOOFDDORP, 02503-14097.
sloopschade etc. Vlotte afhd Graft - De Rijp, tel. 02997-3709 300D, groenmet., '81, ƒ5.900; voor elk merk auto, a contant, • „SHOWROOM" verschijnt nei
huis aan huis in geheel
KLAAR TERWIJL U WACHT

Saab

Mitsubishi

Fiat Uno 45, 3-drs., 1987, Uno 60, 3 drs. autom., 'l
41.000 km, ƒ 7.950. AUTORIJP. 25.000 km., ƒ 14.950. Uno 75
Tel. 02997-3709.
SX, 3 drs., '90, 3800 km.,
Fiat Panda 34, beige, 1982, in ƒ21.950. Tipo 1.4 DGT, '89
28.000 km., ƒ21.650.
zeer Qoede staat, ƒ2200.
Regata 85 Super, '87, 75.000
020-235116 of 075-286738.
km., ƒ 13.650. Croma IE, '89,
Fiat Argenta, bj. '86, pracht 15.000 km., ƒ 29.950.
auto, i.z.g.st., ƒ 6950. Inruil, gar. Croma Turbo diesel + airco.,
Tel.: 02990-37825.
'88, 64.000 km., ƒ 27.950.
AUTO'S:
T.k. FIAT PANDA 45 S extra DEMONSTRATIE
luxe uitv. 1983, APK gek. In g. Tipo 1.4 IE DGT, nov. '89,
10.000 km., ƒ24.950.
st. ƒ 2950 Tel. 02977-42224.
Croma IES, okt. '89, nw. pr.
T.k. Fiat Uno 55 S, bj. '85, uit- ƒ 44.550 nu ƒ35.950.
stekende staat van onderhoud, NIEUWE PANDA NU HALEN
APK 10,90 ƒ 7200: 075-285520.
AUG. 1991 PAS BETALEN.
T.k. zwarte Fiat Panda 750L, bj. Fiat autobedrijf Vermeij BV,
Anthon Philipsweg 13,
'87, in perf. st., slechts 24.000
Uithoorn. Tel. 02975-62020.
km, vr. pr. ƒ 6500.: 020-371650.

autolak

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

-Noord

T.k. Citroen GSA-xi, b.j. 84, gr.
Mercedes Benz
met lichte schade mot, i. g
Arjvcrtnren in
staat. Pr. n.o.t.k. 020-430233. Mercedes 250 stationcar, 1981,
..SHOWROOM '
T.k. Citroen GSA. Bj. 81, APK 6 ƒ 9.950. AUTORIJP.
FAX: 020 - 665.6321
Tel. 02997-3709.
91, techn. 100%, ƒ 1350.
Tel. 02993-62655 Volendam.

Fiat

3 regels
Voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet

4 CIL. 6 CIL. 5 BAK LPG
AUTOMAAT 1986 t/m 1989.
Prijzen: ƒ17.850 t/m ƒ44.000.

Meer Garage

Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie
«Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
tevens service en reparatie
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47 „SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686.
Tel. 020-237669.

_ Jiïhpïjk

19x
Scorpio

Lada
ünnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

Opel KADETT caravan 1,6 D,
bj. '83. Pr. ƒ5300. Tel.
020-6654278.

Zeilemaker-Opel

Ford Taunus 1.6, b.j. '79, blauw
metallic, APK tot 6/91. Vr.pr.
ƒ950,-. Tel.: 020-942351.

Peugeot

Peugeot 309 GR Diesel, 5-drs., Skoaa 130 L, 5 versn., 1985,
Opel Corsa Swing 1,3 5 drs., 1987, ƒ 13.950. AUTORIJP.
rood, APK 4/90, i.g.st, ƒ 3200,-.
grijs met., mrt. '88, 19.000 km., Tel. 02997-3709.
Tel. 020-182292, na 18.00 uur.
ƒ 16.000, 020-437480, na 18 u.

Ford

LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA CARLOTA
T.k. Ford Fiësta 1977, APK t/m T.k. Ford Fiësta 1977, APK t/m
SAMARA BLACK-BEAUTY
febr. 1991. Kleur groen, ƒ850. febr. 1991. Kleur groen, ƒ850.
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Tel. 020-332645.
Tel. 020-332645.
Occasions APK gekeurd
2107
'87 ƒ7.250
2104 Combi
'86 ƒ6.750
Honda
2104 Combi
'87 ƒ8.500
Lada
'84 ƒ2.500 Honda Civic, aut. '81, puntgaaf Honda Prelude, m. '01,
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
nw. APK, ƒ 1950. Tel.:
nw. APK, rijdt prima, ƒ 1950.
TEL. 020-992865.
02990-37825.
Tel.: 02990-37825.

Lorist Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
205 X R
'87 ƒ16250
205 Junior
'87 ƒ12.500
205 Accent
'86 ƒ 11.500
505 GR
'82 ƒ 3.900

FIAT VERMEY B.V.
Fiat Ritmo 85 S '83, 5 versn.,
Keuze uit ruim 35 occasions. nwe banden, Get.glas, trekh.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
APK, ƒ5000. Tel. 020-177678.
Tel. 02975-62020.

KADETT GT 1.65, '86, 73000
km., 5-deurs, wit, weg. auto v/d
zaak. ƒ 1300,- 075-164177.

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer

Nieuwsblad Haarlemmermeer is een op dinsdag
verschijnend huis-aan-huisblad voor de uitermate
dynamische Haarlemmermeer. Aan Nieuwsblad
Haarlemmermeer werken drie redactieleden
onder wie een adjunct-redactiechef.
De redacteur/verslaggever die we zoeken, zal
zich bezig houden met het vergaren en uitwerken
van nieuws, schrijven van interviews en
achtergrondartikelen en het ondersteunen van een
collega in Zandvoort.
Bekendheid met Haarlemmermeer strekt tot
aanbeveling. Het ligt voor de hand dat wij
verwachten dat de geschikte kandidaat creatief is
en vlot schrijft. Bezit van een rijbewijs is in deze
uitgestrekte polder noodzakelijk. Ervaring met
lokale kranten en/of een voltooide opleiding in de
journalistiek wegen zwaar mee bij de beoordeling.

Uithoomse
Courant

Honorering geschiedt op basis van de CAO voor
Huis-aan-huisblad journalisten.

de Ronde
Vener

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot
Eddie de Blieck, adjunct-redactiechef, tel. 020 451515 ('s avonds thuis: 020 - 438319) of Jan
Maarten Pekelharing, hoofdredacteur, tel. 020 562.2250 ('s avonds thuis: 02975 - 66723).
Schriftelijke sollicitaties tot uiterlijk maandag 6
augustus richten aan de afdeling Personeelszaken
van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,1091
GR Amsterdam, ter attentie van mevrouw E.
-Thijssing, personeelsfunctionaris, onder
vermelding van ET/90.16

Nieuwsblad
Gaasperdam
Nieuwsblad
de Purmer
de Zaanse
Gezinsbode
de Nieuwe
Weesper
Amstelveens
Weekblad

Aalsmeerder
Courant
Nieuwsblad
Haarlemmermeer
Zandvoorts
nieuwsblad
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Oranjecomité definitief opgeheven

Hectischetaferelen

Viering nationale
feestdagen staat
op losse schroeven
ZANDVOORT - Zandvoort
moet het volgend jaar waarschijnlijk zonder koninginnedagviering doen. Het Comité
Viering Nationale Feestdagen,
dat sinds 1971 elk jaar Koninginnedag en eventuele bevrijdingsfeesten organiseert, is
deze maand opgeheven. Men
vindt de ondersteuning van het
gemeentebestuur te gering.

"We hebben het altijd met veel plezier gedaan, maar de tegenwerking
is zo groot, dat we wel moesten stoppen", aldus (oud-)voorzitter Van
Eist van het op 12 juli opgeheven
Comité Viering Nationale Feestdagen. Er is de afgelopen jaren een
uitgebreide briefwisseling geweest
met het gemeentebestuur, omdat
men de subsidie van elfduizend gulden te krap vond.
Daarbij kwam dat de bijdrage van
de Zandvoortse bevolking behoorlijk terugliep. "En bovendien moesten we een deel van de activiteiten
dekken door sponsors aan te trekken", aldus Van Eist. "Maar dat
vordt steeds moeilijker omdat we
lauwelijks een tegenprestatie kunleveren".

Aansprakelijk
Een en ander weegt extra zwaar,
Dmdat de leden van het comité filancieel aansprakelijk zijn. "Het is
illemaal vrijwilligerswerk, en dan is
iet niet juist dat onze medewerkers
zo'n groot risico lopen", aldus Van
Eist. Dat het comité geen hulp meer
*reeg van een gemeentelijk ambteraar, was waarschijnlijk de laatste
iruppel die de emmer deed overlooen.
Het college van burgemeester en
vethouders is in juni op de hoogte
;esteld van het voornemen om het
"omité op te heffen. Naar aanleiding

Oplage: 4.900

Actie
Het bewonerscomite Ooster
f*
parkstraat/Westerparkstraat
v*
dreigt met wegafsluitmgen en ande
re acties als er niet snel verkeers
maatregelen worden genomen

Honderd
Mevrouw Van Thoor uit het ^
Huis in de Duinen hoopt vol- v&
gende week honderd jaar te wor-

daarvan ontving het begin juli een
brief van het college. Het gemeentebestuur zag geen aanleiding zijn eerder ingenomen standpunt te wijzigen.

den

Top
De absolute wereldtop van jde golfsport is deze week in
O
Zandvoort te vinden, waar het gezelschap strijdt levert om de eer en
de KLM Open trofee

Risico's
'Dit betekent onder meer dat de
viering van de Nationale Feestdagen
geen verantwoordelijkheid is van de
gemeente, doch dat dit een particulier initiatief dient te zijn en moet
worden georganiseerd vanuit de bevolking en de middenstand'. Aldus
een persbericht van het comité. 'De
leden van het comité wensen deze
kar van het particulier initiatief niet
te trekken'. Als belangrijkste reden
worden opgegeven 'de grote financiële risico's. 'Door het ontbreken
van financiële reserves of -fondsen
wil het comité deze risico's niet
meer dragen'.
Het comité waardeert het wel dat
het tekort van vijfduizend gulden
over 1988 en 1989 vereffend kan worden met de subsidie voor 1990, zodat
de liquidatie 'schuldloos' kan plaatsvinden. De leden zien dit als een bewijs van erkenning voor hun activiteiten en inzet.

Overlast
De gemeente kan op dit mof*
ment nog niet zo veel uitnchO
ten tegen de overlast van kampeerders op de noord-boulevard

Elysee Beach
ontruimd na
bommelding

'Minimaal'
Door deze ontwikkelingen zijn de
toekomstige Koninginnedagvieringen behoorlijk op de tocht komen te
staan. Van Eist ziet het somber in en
ook wethouder Jan Termes ziet nog
geen kant en klare oplossing. "Ik
denk dat we toch moeten proberen
iets van de grond te krijgen", aldus
Termes, al wijst ook hij erop dat de
steun vanuit de bevolking 'minimale
vormen heeft aangenomen'. "We
moeten als gemeentebestuur daarvoor ons best doen, maar dan moeten we eerst een of twee mensen zien
te vinden die dat gaan organiseren.
Het kan niet allemaal van de overheid afhangen".

• De Golden Earring, nostalgisch werk voor de 'oudere jongere'.

ZANDVOORT - De zaterdagavond in de Zandvoorthal van Gran Dorado is
een waar feestje voor de jeugd geworden. Het optreden van Clouseau, en in
het bijzonder zanger Koen Wouters, zorgde soms voor hectische taferelen.
Vooral natuurlijk met overbekende 'Daar gaat ze' kreeg de groep de zaal
plat.
Zondagavond was het met het optreden van de Golden Earring de beurt

Foto Bram Slijnen

aan de 'oudere jongeren', het merendeel van het publiek had de dertig
duidelijk al bereikt of overschreden.
Min of meer nostalgische klanken, maar deze 'oudste' Nederlandse rockgroep blijkt nog immer springlevend. Vooral de nummers 'Don't run too
far', 'Radar love' en het wat meer recente 'My killer my shadow' spraken
duidelijk tot de verbeelding.

ontvangen?
Bel vrijdag

Onderzoek naar 'schoner'recreatieverkeer

17 1 6 6

Tramlijn over Zeeweg
kostendekkend'

ZANDVOORT - Een tramlijn
laarlem-Bloemendaal
aan
ee-Zandvoort zou bijna kosendekkend zijn in de exploitae. Dat stelt Initiatiefgroep
Vijs op Weg in haar rapport
Milieuvriendelijk recreatieerkeer in Noord- en Zuid-Holand voor het jaar 2000'. Om
atuur en milieu te sparen
ordt een verschuiving van rereatief autoverkeer naar mieuvriendelijk openbaar veroer noodzakelijk geacht.

'Daarnaast speelt dat het strand
van Bloemendaal aan Zee ook een
behoorlijk aantal reizigers trekt. Op
grond hiervan is bekeken of een
tramlijn vanuit Zandvoort NS naar
Bloemendaal aan Zee en vervolgens
naar Haarlem mogelijk is. Deze lijn
zou dan bovendien aansluiten op de
bij de provincie Npord-Holland in
studie zijnde tramlijn vanaf IJmuiden naar Haarlem, Schiphol en
Weesp. Deze laatste lijn zou dan wel
tot het strand van IJmuiden moeten
lopen'.

Volgens onderzoeker ing. P.M.
eeters is er genoeg behoefte aan
penbaar vervoer tussen de drie geleenten om een tramlijn bijna renabel te maken. Een tram kan geen worden als een milieuvriendejk vervoersysteem. Het traject
mgs het strand tussen Zandvoort
n Bloemendaal aan Zee legt daarbij
et meeste gewicht in de schaal,
ooral als dit aangesloten kan woren op een tramlijn Haarlem-Bloelendaal en het NS-station in Zandoort.

'De tramlijn loopt vanuit Zandvoort eerst langs de boulevard en
vervolgens via de 's zomers vaak
overbelaste en gevaarlijke Zeeweg
naar Haarlem. Daardoor worden
ook twee van de drie ingangen van
het Nationale Park de Kennemerduinen bediend, goed voor 336.000
bezoekers per jaar (Nederlands Bureau voor Toerisme, 1989)'.

Volgens de onderzoekers kleeft er
an de bestaande spoorlijn Haarm-Zandvoort één groot nadeel, dat
ansluiting op een tramdienst wenslijk maakt. 'Het bezwaar van deze
)n is dat het station nogal ver van
et strand af ligt. Wie een nog enigsns rustig plekje wil, moet al gauw
ilometers lopen. Zeker wanneer
et grootste deel van de badgasten
er openbaar vervoer zou komen,
dat een probleem op', aldus
teters.

_

Waterstanden

•
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06 55
07.36
08.18
09.05
09.55
11.05
12.25
01.44
02.04

02.56
03.35
04.26
04.45
05.30
05.55
06.45
07.54
09.30
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19.21 16.35
20.0616.14
20.41 16.45
21.25 17.24
22.2017.54
23.25 18.30
~.- 19.25
13.5621.00
14.46 22.36

aanstanden: 29 juli EK 16.01 u.
'odtij: 31 juli 11.05U. NAP-t-69cm

Plattegrond
per automaat

Gevaarlijk

Zie ook pagina 3

Straat-artiesten
bezetten Z'voort
ZANDVOORT - Zandvoort
vormt komend weekend voor
de vierde keer het decor van
het grote openlucht-theater
spectakel: het Zandvoort Funfestival, een initiatief van Holland Casino Zandvoort.
Artiesten uit de hele wereld komen naar Zandvoort om hier op 28
en 29 juli hun kunsten te vertonen.
Kunsten op allerlei gebied, van acrobatiek tot aan muziek. In totaal gaat
het om vijftien groepen, uit zeven
landen. In meerdere talen zullen zij
worden ingeleid door Riek Abao, een
Amerikaans all-round musicus.
Op beide dagen zijn er twee doorlopende voorstellingen op het Badhuisplein voor het casino, van 12.00
tot 17.00 uur. Daarnaast kan men de
artiesten ook her en der verspreid in
het dorp aantreffen, optredend voor
voorbijgangers of terrasjesmensen.
Bij slecht weer verhuist het evenement naar de Gran Place van Gran
Dorado. De prijsuitreiking is op zondag rond 17.00 uur.

• De jeugd van Strandgenoegen bood het bestuur zondag een grote 'taart' aan, met daarin berg ballonnen en
een jubileumvlag.
Foto Berio't

Vijfenvijftig jaar 'Strandgenoegen'
ZANDVOORT - Het is een
week lang feest bij Kampeervereniging Strandgenoegen.
De meer dan 150 huisjes tellende
strandkampeerdersvereniging ten noorden van
Bad Riche bestaat exact 55
jaar.

Strandgenoegen is na 55 jaar nog
steeds een bloeiende vereniging,
maar de zorgen in verband met de
strandafkalving nemen de laatste jaren steeds meer toe. Vooral omdat
men constateert dat de gemeente
zich daar niet mee bemoeit. "Het
lijkt wel of men ons hier niet meer
wil hebben", aldus de secretaris,
Zondagochtend kon men in het "terwijl wij samen aan toeristenbedorp en op het strand een giganti- lasting toch een hoop geld in het
sche (houten) feesttaart aantref- laatje brengen".
fen, voortgetrokken achter een
Dit jaar hebben de kampeerders
auto richting noordstrand. Het bestuur van Strandgenoegen kreeg van Strandgenoegen nog wel alle
de taart door de jeugde aangebo- huisjes kunnen plaatsen, al moest
den ter gelegenheid van het jubile- men het zand bij elkaar 'schrapen'
um, tevens startschot voor een voor de twee taluds. Dat lukte door
week met tal van festiviteiten. Die de taluds smaller en/of lager te mavinden onder andere plaats in een ken.
De gemoederen zijn ietwat gesust
vrolijk versierde feesttent, dit jaar
midden tussen de huisjes ge- door het bericht dat Rijkswaterstaat
plaatst en daardoor noodgedwon- eind van het jaar het strand rond
gen wat kleiner dan tijdens vorige Bloemendaal gaat opspuiten. De
jubilea. Het clubgebouw moest er- zuidelijke uitloper daarvan reikt tot
voorbij hun terrein, tot aan Bad Rivoor wijken.
'Maar het kon niet anders', laat che. De kampeerders moeten daarhet bestuur weten. Men kon de voor dit jaar wel eerder van het
tent niet meer op het strand zet- strand, per l september, maar dat
ten, omdat dit de afgelopen jaren hebben zij er graag voor over.
een stuk lager is geworden. "Bij
een flinke vloed komt het water al
tot onder het eerste talud", aldus Feestweek
De feestweek, waarvoor menigeen
een van de bestuursleden. Men
wilde niet het risico lopen dat de speciaal vrij heeft genomen, zullen
tent tijdens de feestweek zou wég- zij echter door niets laten verstoren.
Afgelopen zondag begon deze met
spoelen.

een feestelijke receptie, gevolgd
door een Zuidamerikaans carnaval, feest dat tot in de kleine uurtjes voortduurde. Een opmerkelijke programma-onderdeel was onder andere de Europese markt
van afgelopen dinsdag, met een
Duitse 'Bierstube', een Oostenrijkse 'konditorei', Engels dart en
boomstam gooien (met Engelse
drop als beloning), pizzeria en 'gelati' van een Italiaanse ijscoman,
een stukje Legoland uit Denemarken, byoux en een vlooienmarkt
op z'n Frans, en Haring en wit
brood uit Zweden.

Kermis
Natuurlijk was ook Nederland
vertegenwoordigd, en wel met een
heuse Hollandse kermis. Zo valt
er nog veel te doen in en rond de
feesttent, met speurtochten, kinderspelen, disco, een musical
door de kinderen, én een tafeltennistoernooi.
De feestweek wordt zondagavond afgesloten met de prijsuitreiking van de speurtocht, een feestelijke bijeenkomst die om 20.00 uur
begint. Tot hoe laat die duurt, dat
laat men nu nog maar even in het
midden. 'Daarna stomen we hopelijk op naar het zestigjarig bestaan
van K.V.S.', zo meldt het laatste
blad van het feestprogramma.

ZANDVOORT - Een eenvoudige
plattegrond van Zandvoort met in
vier talen diverse toeristische tips, is
nu ook buiten de kantooruren van
het VVV te krijgen. Bij het VVV-kantoor in Zandvoort, op het Schoolplein is een 'Eondo-stadsplattegrond
automaat' met kaarten van Zandvoort geplaatst, inworp een gulden.
Burgemeester Van der Heijden ontving dinsdag een eerste exemplaar
van deze plattegronden.
Er zijn ook automaten gepland
naast de bestaande informatiepanelen aan de Boulevard Barnaart en
aan de Zandvoortselaan in Bentveld.
Het Holland Casino Zandvoort is
snel ingesprongen op deze nieuwe
ontwikkeling: de wikkel van elke
plattegrond is een gratis uitnodiging
voor een bezoek aan het casino.

ZANDVOORT - Het Elysee
Beach Hotel moest zondagavond ontruimd worden in verband met een bommelding. De
ruim 250 gasten werden enige
tijd in het sportcomplex van
Gran Dorado ondergebracht.
Het bleek loos alarm.
Bij het hotel kwam tegen twaalf
uur 's nachts een telefoontje binnen
met de mededeling dat er rond één
uur een bom zou ontploffen. De directie werd gewaarschuwd, waarna
men besloot het gehele hotel te ontruimen. De politie stuurde volgens
haar draaiboek een 'bomverkenner'
en rond half één werden de ambulancedienst en de brandweer gewaarschuwd. Brandmeester Termaat verscheen met negen man om zo nodig - zo snel mogelijk in te kunnen grijpen.
Inmiddels hadden de vijf aanwezige personeelsleden de - merendeels
buitenlandse - gasten gewekt. Hoewel sommigen eerst nog hun spullen
wilden inpakken, stonden allen binnen een kwartier buiten. Zij konden
na een korte wandeling, velen nog in
nachtkledij, opgevangen worden in
Gran Dorado.

Geschrokken
Om half twee konden de gasten
weer terug: de bomverkenner van de
Zandvoortse politie had niets gevonden. Ook de brandweermannen en
de ambulancedienst konden onverrichter zake weer naar huis. Een
tiental hotelgasten was zo geschrokken, dat men niet meer wenste terug
te keren naar het hotel.
Van paniek is nauwelijks sprake
geweest, aldus een medewerker van
het hotel. Over de dader, een man, is
nog niets bekend. De politie houdt
rekening met een wraakactie van
een voormalig personeelslid. De
man zou tegen de nachtportier hebben gezegd: "Ik heb een bom laten
leggen voor v/at mij is aangedaan".

u krant moet ik hebben
Natuurlijk, dOnul.it
ik graag u i l weten \\at /idi 111 nii|ii
1

omge\mg afspeelt Ter kennismaking onuang ik liet /.amhoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze
prachtige derde kleindochter en ons lieve
eerste nichtje.

WAT EEN ZOMER!!

Eetcafé
EXPRESSO

Vanaf 25 juli

in Deep House
and Beat Line

zoekt

Bar The Box
Stationsstraat 20
geopend van 21.00-03.00

1990

uur.

Geboren

MEDEWERKERS

Ontwerp bodemsaneringsprogramma
Door de provincie Is In het kader van de Interfmwet bodemsanering een ontwerp-bodemsaneringsprogramma opgesteld voor het Jaar 1991.

Tel. 18783
b.g.g. 19346

Dit ontwerp ligt tot en met 17 augustus 1990 ter visie bij de openbare bibliotheek en de
sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu.
Een ieder wordt hierbij tot en met de einddatum van de tervisielegging In de gelegenheid
gesteld gemotiveerde bezwaren tegen het ontwerp schriftelijk in te dienen bij:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Provinciehuis, Dreef 3,2012 HR Haarlem.

AMBER JASMIJN
dochtertje van
Ed en Mirella
zusje van
Bastiaan, Sander en Marijn.

Henk en Lia
Fred, Marjolijn, Marrit
en Kirsten

Gevraagd:

UNIEKE SERVIEZENSHOW

in onze showroom in de
Oranjestraat
in ZANDVOORT

(achter de Hema)

verzorgd door
nederlands grootste
serviezenspeciaalzaak

Belangrijk is niet alleen
de weg die je gaat
maar ook het spoor
dat je achterlaat
wat je ons hebt kunnen geven
was meer dan genoeg
bedankt lieve mam en
een dikke zoen.
Op woensdag 25 juli 1990 is na een korte moedige strijd van ons heengegaan onze lieve moeder

en oma

Henriëtte (Jetje) Piller
op de leeftijd van 83 jaar.
Lillian en Rob
Raschel
Daphne
Zandvoort, Lorentzstraat 575.
Correspondentiedres:
R. Snoeks, Keesomstraat 181 2041 XG Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 27 juli om
10.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.

097B-90
098B-90
100B-90
101B-90

LEERLING
BROOD- en
BANKETBAKKER

Aangevraagde bouwvergunningen
nabij de Teunlsbloemlaan
- bouw 6 villa's
- uitbreiden woonhuis
Haltestraat 96
Burg.Engelbertsstraat52
- plaatsen dakkapel
Boul.PaulusLootS?
- verbouwing woonhuis

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

Sollicitaties:
schriftelijk, of na
een telefonische
afspraak.

ECHTE
BAKKER
BALK

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

Hogeweg 28,
tel. 12989

telefoon 023-385478

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevaHen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend. Dit is
een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Zij die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen
op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
26 juli 1990

kristal, porcelein, tafelbestekken, pannensets.

Vele prachtige gedekte tafels geven u
een ruim inzicht in onze schitterende
kollektie compleet met bijpassend kristal
en tafelbestek
en presenteren u nu reeds de nieuwste
najaarskollektie
Show geopend
tot 1 september 1990
iedere dag van
12.00 tot 22.00 uur.
U heeft beslist niet alles gezien,
als u hier niet bent geweest.

NORCAMP KAMPEERAUTO'S
Als u de camper zelf
NORCAMP CAMPERS
afbouwt kunt u bij onze
worden gemaakt op elke
shop of via onze nieuwe
auto voor iedere beurs
postorder-afdeling de
standaard, maar ook
benodigde onderdelen en
maatwerk naar eigen idee
mbouwapparatuur
Ook casco's kunt u bij ons
bestellen.
bestellen voor elk type
U kunt onze catalogus
chassis-cabme m iedere
bestellen door ƒ 7,50 over
maat en vorm die u wilt.
te maken op onze
Uitgevoerd m een uniek
girorekening 694609 t.n v.
sandwich paneel. De
NOREXCO n.v.
Norcamp is ook te huur
Amsterdam.
voor max. 6 personen.
Onze shop is geopend van ma. t/m vr van 9 00 tot 17.00
uur, za. van 10.00 tot 16.00 uur.

Wij zoeken i.v.m. zwangerschap

een juf
voor onze peuterspeelzaal (gediplomeerd).
Aantal uren in overleg.
Reakties uitsluitend schriftelijk
Burg. Engelbertsstraat 42
2042 KN Zandvoort

bedanken iedereen voor
alle steun, bloemen,
kaarten en hulp op het
strand tijdens Mare z'n
afwezigheid.

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

U bereikt met deze ad\«rtcntiu 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdcnhout en betaalt daarvoor slechts ƒ2!),- (Excl. 6', BTW)
Voor meir informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975--IOOI1

AFWASHULP

DAG en NACHT

bereikbaar

Tel. 02507-13278

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO

Tel.

Is uw hond al getrimd?
voordat de echte zomer begint!

02507-12121

«

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 02507.12773-13368.

Kwekerij
P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort.
Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

C.V.

DROGISTERIJ

zelfbouwpakketten

BOUWMAN

Onderhoud
naar

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Bakkerij
PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort
Telefoon
12865

4,75

Gasthuisplein

Centrale Verwarming

OPEN VRUCHTENVLAAI
ABRIKOOS - KERSEN AARDBEI

Inl. 12164

reeds meer dan 25 jaar
voor

van DENSEN en ZN.
DIT WEEKEND

Wij zijn
dagelijks
geopend voor
in- en verkoop,
ook voor
inzending
goederenveiling.

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

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

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

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

J. Daari ligt onze belangrijkste
l[istöak
éri • dienstverlening.
• .
.
'
• • •
**
Daarnaast kunt u bij ons
^terecht- Voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
£ NIVO-PÖLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

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

HONDENKAPSALON

Visrestaurant Schut

bij

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

enz.

Gevraagd flinke

Het bestuur van de te Zandvoort gevestigde vennootschap:
Vedeha B.V. maakt bekend dat
ten kantore van het handelsregister, Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Haarlem en
Omstreken, is nedergelegd ter
kennisneming voor een ieder
een besluit als bedoeld in artikel
208 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

De/.u advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hootf kunt u gebruiken om cen aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, \erfjaderinn, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.

Rozengracht 115, Amsterdam
Tel. 020-265611 / 205003

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

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

part-time
ADVERTENTIES

DIJKMAN BV
OCCASIONS DUUR? HUUR!
INKOOP / VERKOOP / VERHUUR
van goede gebruikte
muziekinstrumenten-geluidsinstallaties
keyboards enz.

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

BLOEMENHUIS

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON. 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Fa. Gansner & Co.

NOREXCO N.V.

Als bloemen
konden spreken

ADVOCATEN EN PROCUREURS

naar:

Asterweg 5, 1031 HL Amsterdam Tel. 020-322203

MARC
en
NINA

INGWERSEN &
HELMIG

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
Onbeperkt
steengrillen

29,50

fonduevlees

32,50

fonduevis

37,50

Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neen daarom geen risico, maar laat het
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Een prima baan bij
Albert Heijn
voor herintred ende
vrouwen.
•

Albert Heijn zoekt regelmatig nieuwe mensen voor
verschillende afdelingen in de supermarkt
Vrouwen die weer aan de slag willen bieden wij de kans
om te beginnen als kassiére of verkoopster voor de
bedieningsafdeling bij ons filiaal aan de Grote Krocht 9
in Zandvoort De opleiding hiervoor wordt door Albert
Heijn verzorgd. Natuurlijk zijn ook mannen welkom.
Belangstelling? Neem dan kontakt op met de heer
R. Fokker, telefoon 02507 -12657. Of schrijf een kort
briefje met uw persoonlijke gegevens naar Albert Heijn,
Grote Krocht 9, 2042 LT Zandvoort

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!

WITVERHUIZINGEN

Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g
17616.
Gaarne
reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur.

(BKENDE
VRHUIZRS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 7400
Haarlem - Tel. 023-31 0404

Mensen maken de winkel
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Advies Initiatie/groep Wijs op Weg:

Zandvoort moet 'inspringen op nieuweklantengroep'

Milieugroepen
klagen over MER

Een tramlijn van Zandyoprt yia Bloemendaal aan Zee naar
Haarlem zou een verschuiving in het toerisme kunnen veroorzaken: het aantal 'auto-recreanten' neemt af, het aantal toeristen dat per openbaar vervoer of op de fiets komt, neemt sterk
toe. Volgens 'Wijs op weg' moeten de Zandvoorters daar op in
spelen.

ZANDVOORT - De diverse
milieugroeperingen hebben
weinig lovende woorden over
voor de Milieu Effect Rapportage rond het Zandvoortse circuit.

Onderzoeker Peeters heeft een
paar adviezen die in Zandvoort met
weinig gejuich ontvangen zullen
worden. Zo stelt hij onder andere
dat de overheid een terughoudend
beleid moet voeren ten aanzien van
extra voorzieningen voor de auto.
Maar ook dat de overheid zorg moet
dragen voor recreatie-mogelijkheden dichter bij huis. De ondernemers moeten volgens hem inspelen
op 'hun nieuwe klantengroep': de
per openbaar vervoer en per fiets
reizende klant. Dat kan onder andere middels gecombineerde kaartjes,
goede informatie over de verbindingen en voorzieningen voor de fiets.
Ook kunnen zij bijdragen in de investeringen ten behoeve van de
openbaarvervoers-reiziger en de
fietser.
Op dit ogenblik wordt ook veel
geld besteed aan voorzieningen voor
de per auto reizende recreant (par-

Nieuwe ambtenaar
burgerlijke stand
ZANDVOORT - Zandvoort heeft
er een nieuwe ambtenaar van de
burgerlijke stand bij. Dinsdag legde
Bianca van Heems bij de president
van de rechtbank te Haarlem de belofte af. Zij is vele jaren werkzaam
geweest bij de plaatselijke sociale
dienst. Sinds de
reorganisatie
werkt zij achter
de balie op de
sector bewonerszaken. In verband met de afgifte van akten
van de burgerlij ke stand is zij
door de raad benoemd en nig
door de rechtBianca v. Heems bank beëdigd.

keerplaatsen, route-aanwijsborden,
etc.).
De overheid zal er volgens Peeters
verantwoordelijk voor zijn dat de benodigde infrastructuur aangelegd
wordt, dat vervoermaatschappijen
snel hun lijnennet aan de vraag van
de markt aan kunnen passen en dat
de exploitatie-tekorten afgedekt
worden. 'Maar ook gemeenten, provincies en het bedrijfsleven kunnen
er aan bijdragen'.

Trendbreuk
Een en ander heeft te maken met
het in 1988 uitgebrachte rapport
'Schoon op Weg, naar een trendbreuk in het personenvervoer'. Aanleiding tot dat onderzoek was het
besef dat een milieuvriendelijk
(openbaar) vervoersysteem uitkomst kan bieden, daar waar de
auto het milieu bedreigt. Het beschreven 'trendbreukscenario' - uitgewerkt op nationale schaal - voldoet aan stringente eisen op het gebied van luchtvervuiling, energieverbruik, versnippering en verstoring. Op dit ogenblik wordt ruim de
helft van alle kilometers in het 'sociaal-recreatieve verkeer' afgelegd,
wat zo'n 45% van de door het verkeer
veroorzaakte luchtverontreiniging
oplevert.
Ter vergelijking: het woon-werkverkeer is verantwoordelijk voor
ruim 30 procent van deze milieuproblemen. Het is kennelijk niet meer
dan tien procent van de recreanten
dat gebruik maakt van het openbaar
vervoer, bij het woon-werkverkeer is
dat bijna twintig procent.
Door de trambaan zal wel de capaciteit van de weg afnemen met twee
van de vier rijstroken. In het 'trendbreukscenario' is dat geen bezwaar,
men voorspelt dat er nog maar 10%
van het autoverkeer over zal zijn.
Het onderzoek van Peeters zelf,
verricht in opdracht van de Stich-

Weekenddiensten
Weekend: 28/29 juli 1990
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899. HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekoper, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507;
F. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat ,6A, Zandvoort,
tel.
02507-14437,
bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dierenbescherming: Vereniging v.h.
welzijn der dieren (02507) 14561,
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel
Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888,
Asiel
Haarlem
023-244443.

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

Kerkdiensten
Weekend: 28/29 juli 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C.W. de Ruiter
(Huizen)
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Geen diensten tot en met 5 augustus.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donderdag Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur- J M Pekelhanng
Kantoor. Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-17166 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13-16 u ; dinsdag 10-13, 14-16 u : woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop- 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -12066. Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef), Eddie de Blieck (arij
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerngter,
Mananne Timmer
Faxnummer redactie 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal, ƒ
25,50 per half jaar, ƒ 46,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1.25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
m
M
1941.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: F. Meijer
Zondag 10.30 uur: F. Meijer
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, Ds.
C. Holleman
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
J. van Otterloo
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

tmg Recreatie en het Contactcentrum voor openluchtrecreatie, had
als doel: 'af tasten wat minimaal
voor het sociaal-recreatief verkeer
nodig is, in geval er een trendbreuk
optreedt in de vervoerwijze-keuze'.
Daarom is men niet uitgegaan van
de gebruikelijke bepalingen (volgens wettelijke normen) voor het
aantal ritten, maar van een zo goed
mogelijke dekking van de behoefte
aan vervoer met een standaardregeling.
Uiteraard kunnen het aantal ritten en de hoeveelheid materieel per
seizoen of per weekdag verschillen,
afhankelijk van de behoefte. Om te
kunnen kiezen tussen mini-bus,
standaardbus, enkel tramstel of
dubbel tramstel en de daarbij benodigde frequentie vast te stellen,
moet men volgens de onderzoeker
uitgaan van de maximaal optredende vraag. Bij een 'dagvraag' van
meer dan 4500 personen, wordt het
rendabel een busdienst te vervangen
door een tramlijn. Voor het traject
Zandvoort-Bloemendaal aan Zee
lijkt die vraag te verwachten, wat
Haarlem-Bloemendaal meteen extra bestaansrecht geeft.

Exploitatietekort

De Stichting Duinbehoud, de
Stichting Geluidhinder, de Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland en
de Imtiatiefgroep Duinbehoud Bloe
mendaal/Heemstedc hebben hun
mening gezamenlijk naar voien «4e
bracht. Volgens de/ce milieugioupe
ringen heeft de ruim 200 pagina's
tellende MER, die een voorspelling
maakt van de gevolgen van het nieu
we circuit voor het duingebied en
omgeving, enkele belangrijke te
koi tkomme;en Zo verwachten zij
onder andere dat cle geluiüwallen
het geluld niet voldoende zullen te
genhouden.
De milieugroeperingen maken yc
bruik om schriftelijk op de MER,
die op het Raadhuis ter inzage ligi,
te reageren. Daarnaast kan men ge!
bruik maken van de hoor/itting op
woensdag 15 augustus in het Raad.
huis

• Als het aan
'Wijs op Weg'
ligt, komt er weer
een tramverbinding
tussen
Zandvoort
en
Haarlem, maar
dan via Bloemendaal
aan
Zee.

Daarbij is men uitgegaan van de huidige kosten bij het streekvervoer,
plus de lage gemiddelde snelheden.
'Wanneer de hier voorgestelde lijnen als 'gestrekte' sneldiensten uitgevoerd zouden worden, kan deze
gemiddelde snelheid aanzienlijk
omhoog, wat een fors deel van het
tekort kan sparen'. De gemiddelde
bezettingsgraad wordt geschat op
50%, nu is dat ongeveer de helft.

Onderzoeker Peeters praat over
nog meer tram- én buslijnen in
Noord- en Zuid-Holland (zowel voor
recreatief als voor gewoon dagelijks
vervoer) met een totale lengte van
247 km, 560 miljoen gulden kosten,
waarvan 110 miljoen speciaal ten behoeve van recreatief verkeer, en naar verwacht - ruim acht miljoen
reizigers. De totale exploitatie is geschat op 24,3 miljoen, de opbreng- 'Tramlijnbegeerte'
sten op 14,2 miljoen, en het tekort
Van diverse kanten wordt enthoudus op ruim 10 miljoen gulden. siast gereageerd op de gegevens, al

wordt er nog sterk getwijfeld aan de
haalbaarheid op korte termijn. Zo
ook zet wethouder Jan Termes wat
kritische kanttekeningen bij - wat
hij noemt - de 'tramlijnbegeerte'.
"Wij zijn blij met elke ondersteuning van het openbaar vervoer die
zich voordoet, maar dit voorstel
heeft natuurlijk wel wat technische
en financiële consequenties. Zo ken
ik enkele gemeentes die gigantische
kosten hebben gemaakt om een
sneltram aan te kunnen leggen. Dus
ik denk niet dat het hier op korte
termijn te realiseren is".
JOAN KURPERSHOEK

Na 20 maanden onbevredigend antwoord

Blue Mosquitos in Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Ze zijn nog
niet zo bekend als Clouseau of
Golden Earring maar hun sporen hebben zij inmiddels wel
verdiend. Dat is vrijdagavond
27 juli te horen, als de Blue
Mosquitos uit Haarlem in
Nieuw Unicum optreden.
Het repertoire van deze viermans
Rock & Roll/Rythm & Blues formatie, met een vrouwelijke zangeres,
bestaat uit 'covers' uit de jaren zestig en zeventig van Rolling Stones,
Chuck Berry, Neil Young, Robert

Gordon, Elvis Presley e a.
Meer dan voldoende vooi een
avond-vullend swingend programma. De handleden hebben vroegei m
diverse andere Haarlemse groepen
gespeeld, Blue Mosquitos bestaat
sinds een jaar in de huidige samen
stelling In die korte trjd heeft de
band al een reputatie opgebouwd
van enthousiaste en swingende optredens, 'waarvan de kruitdampen
lang na blijven hangen' Volgens in
gewijden een 'tip met stip voor aanstaande vrijdagavond'. Aanvang
20.30 uur.

De Haarlemse R&R/R&B-band Blue Mosquitos

Bewonerscomité dreigt met acties
ZANDVOORT - Bewoners
van de Oosterparkstraat en de
Westerparkstraat hebben op
hun schrijven naar de gemeente na twintig maanden antwoord gekregen. Het was niet
bevredigend.
Betrokkenen hebben bij het college van B & W in november 1988 een
klacht ingediend over de verkeerssituatie in hun straten, die zou erg
gevaarlijk zijn. Het gemeentebestuur constateert in het antwoord
d.d. 11 juli 1990 dat de parkeerdruk
te maken heeft met de intensieve
verhuur van kamers. Elke oplossing
zou dan ook ten koste gaan van het
aantal parkeerplaatsen en bovendien elders de druk vergroten. Het
college verwijst naar het parkeerbe-

leidsplan dat in de maak is. Men
verwacht dat hiermee de overlast
sterk terug zal nemen.
De bewoners, die constateren dat
er nog geen concrete toezeggingen
gedaan zijn, hebben hun antwoord
(afgelopen maandag) wat sneller
klaar. Zij tonen er begrip voor dat de
toeristen een grote bron van inkomsten vormen voor Zandvoort en dat
zij deze groep niet mogen 'raken' in
hun recreatie. 'Echter, als er van gemeente/politiewege geen duidelijke
instructies worden gegeven waar
deze mensen hun auto's dienen te
parkeren, moeten wij daar zelf de
hand in gaan nemen', aldus het bewonerscomité.
Men pleit voor parkeerdrempels,
teneinde de snelheid van de auto's te
beperken om zo de veiligheid van de

kinderen te bevorderen. Daarnaast
wijst men op de gevaren van dubbel
geparkeerde auto's, bijvoorbeeld bij
een uitslaande brand. 'Wij uiten het
bange vermoeden dat wij beslist
niets zullen hebben aan de mooie
splinternieuwe
brandweerauto,
maar meer aan een stevige bulldozer
om al die dubbel geparkeerde auto's
aan de kant te schuiven'.
De betrokkenen zijn van mening
zelf acties te moeten ondernemen
als zij niet op korte termijn gemengd
worden in de plannen: 'zelf straten,
stoepen, inritten enz. afzetten. Ook
liggen er ver gevorderde plannen om
de gehele wijk op zomerse dagen te
vergrendelen of af te sluiten', aldus
het comité. Op het Raadhuis was
nog niemand bereikbaar voor commentaar.

Mevrouw Van Thoor bijna 100 jaar
ZANDVOORT - Opnieuw
wordt voor iemand van het
'zwakke' geslacht in het Huis
in de Duinen de vlag uitgestoken en wel op 31 juli. Op die
dag hoopt mevrouw Van
Thoor-Hagenaars, die in 1977
Heemstede verliet om haar intrek te nemen in het Zandvoortse bejaardenhuis, haar
honderdste verjaardag te vieren.
Cornelia Francisca, roepnaam
Cor, werd als jongste van het uit vier
meisjes en vier jongens bestaande
gezin Hagenaars geboren in het
plaatsje Kruisland in Brabant.
"Mijn vader heb ik nauwelijks gekend", vertelt zij. "Die is jong gestorven. Maar ik had een fijne moeder".
Na de lagere school doorliep zij de
zogenaamde 'tussenschool' om vervolgens m Breda de verpleegsters- • Mevrouw Van Thoor-Wagenaar
opleiding te volgen. Dat Cor haar hoopt volgende week haar honderdberoep van verpleegkundige in ons ste verjaardag te vieren.
land niet lang heeft uitgeoefend,
Foto Berlott
kwam door Johannes Franciscus
van Thoor, die in Breda onder dienst Iers die zich onder de Dajaks bevonden. Als verpleegster verzorgde ik
was.
Ze trouwden en vertrokken naar mensen met ziekten als cholera".
Nederlands Indie, waar zij acht jaar
in de binnenlanden van Z.O.-Borneo
doorbrachten. "Het legeronderdeel Geboorte
Ironisch genoeg bleef zij zelf vervan mijn man was belast met het
gevangen nemen van koppensnel- stoken van deskundige hulp bij de

geboorte van haar zoon. "Het was
verschrikkelijk", herinnert zij zich.
"Geen ziekenhuis, een dokter die
maar wat prutste en geholpen werd
door twee baboes die ook van niets
wisten. Als ik hier was geweest, had
ik graag nog een kind gehad, desnoods zes, maar ik voelde mets voor
nog eens zo'n martelpartij". Na hun
verlof m Holland gingen zij naar
Java, waar haar man administrateur
werd bij een onderneming.
Zoon Joop studeerde aan de Zeevaartschool voor hoofdwerktuigkundige, in welke functie hij in
dienst trad bij de Stoomvaartmaatschappij Nederland. "Dat was een
hele goede maatschappij", zegt mevrouw Van Thoor lovend. "Nu is het
de Nedlloyd en die is ook heel goed".

Kleinzoon
Bij de familie Van Thoor kruipt
het bloed kennelijk waar het niet
gaan kan, want ook een kleinzoon
werd gegrepen door de scheepvaart.
"Hij voer ook bij de Nedlloyd, maar
zijn verloofde wilde dat niet. Maar
hij heeft nu toch een mooie baan als
bedrijfsleider bij een firma in Aalsmeer", vertelt zijn oma trots.
Dertien jaar geleden overleed haar
man en mevrouw Van Thoor kon in
verband met haar gezondheid niet
alleen in hun woning aan de Laan
van Insulinde in Heemstede blijven
wonen. Begrijpelijk ging bij het zoeken naar een bejaardenhuis haar
voorkeur uit naar het Huis in de
Duinen, waar haar broer al jaren
woonde en ook zijn honderdste verjaardag vierde. "We hebben het hier
samen heel gezellig gehad".

'Pas zevenentachtig'
Vol lof is zij over het bejaardenhuis. "Ze zijn hier allemaal even lief
voor me. Doordat ik evenwichtsstoornis heb, blijf ik altijd op mijn
kamer, maar dat vind ik niet erg. Ik
heb niet zo'n behoefte aan mensen
om me heen". Wel betreurt zij, dat
een medebewoonster die iedere dag
een praatje bij haar kwam maken, is
overleden. "Ze was pas zevenentachtig", zegt ze verdrietig.
C.E. KRAAN-MEETH

Burgerlijke stand B
Periode: 17 • 23 juli 1990
Ondertrouwd:
Van Geuns, Wilfred Paul en Post,
Maria Catharina
Nieuwenhuijs, Jacobus en Kievid,
Monica Sylvia

Dommel

Gehuwd:
Kerkman, Arno en Jagtenberg, Mirjam

Zeehondje in dronkemanscel

Geboren:
Youri Yannick, zoon van: Van Dam,
ZANDVOORT - Agenten troffen dinsdagavond laat. nadat zij door wandeCornelis Pancratius en Koopmann,
laars waren gewaarschuwd, op het naaktstrand langs de vloedlijn een
Johanna Hendrika
Renée Sandrina, dochter van: Rube- aangespoeld zeehondje aan. Zij hadden assistentie gekregen van de collega's
ling, Hendricus Wilhelmus Antho- uit Bloemendaal, om het diertje op te halen. De eigen Landrover was stuk.
nius en Rosentaoom, Raymonde
Met hulp van enkele omstanders en gebruik makend van enkele dekens,
werd hel zeehondje op het droge gehesen, waarna met gezwinde spoed koers
werd gezet naar liet bureau aan de Hogeweg. Hier w erd de zeehond vervolOverleden:
Agema geb. Erkens, Pieternella, oud geus in de 'dronkcinanscel' gezet, waarna het door hoofdagent Koy Keur met
84 jaar
een flinke straal water werd uit de tuinslang werd nat gehouden, in afwachVan Keule, Pieter Reinier, oud 78 ting van hulp. Het diertje is inmiddels met een anti-stress-middel voor
verdere verzorging naar het opvangcentrum in Pieterburen gebracht.
jaar

Rekreade-nieuws
ZANDVOORT - In de winkel van Berend Boekensteun
vindt Bastiaan een oud, stoffig boek. Daarin ontdekt hij
een geheimzinnige boodschap en een vreemde, oude
kaart. Wat daarop stond ...?
Dat kun je komende week
meemaken in 't Stekkie in
Zandvoort-noord.
Andere
spannende avonturen zijn te
beleven in het Jeugdhuis
achter de Hervormde Kerk.
Het is alweer de laatste week
van Bekreade, dat vrijdag 3
augustus afsluit met een
groot slotfeest.
We mogen alvast een klein tipje
van de sluier oplichten, over de
spannende avonturen die je volgende week samen met Bastiaan
in 't Stekkie kunt beleven. De geheimzmmge boodschap en de
oude kaart hebben alles te maken
met een piraat die al heel lang gevangen zit.
Dat leidt tot een groot avontuur,
'Het geheim van de zwarte sleutel', dat de hele volgende week is te
beleven tijdens de volgende activiteiten m en rond 't Stekkie. Zondagavond half zeven: volksdansen
en poppenkast bij het wmkelcentrum in Zandvoort-noord. Haandag: 10-12 uur, 'Het gevonden
boek' (knutselen), 3-5 uur, 'Zoekplaatje' (speurtocht) Dinsdag:
10-12 uur, 'Wereldreis' (binnen
spel); 3-5 uur, 'Voor het lapje hou
den' (creatief spel); Woensdag:
10-12 uur, 'Piratenjacht' (buitenspel); 3-5 uur, 'Pirutselen' (knutselen). Donderdag: 10-14 uur, 'Ont
sleuteling', een vier uur durend
programma met speurtocht en piratenfeest, dus brood meenemen!

Uil een nieuwe woonplaats te vin
den. Je kunt hem een handje komen helpen, en wie weet wat je
dan allemaal wel meemaakt! Dat
kan: Zondagavond: 19.15 uur
volksdansen en poppenkast op
het Snijerplem Maandag: 10-12
uur, 'Bezoek '??' (knutselen), 3-5
uur, 'Trollenplezier' (sport en
spel) Dinsdag: 10-12 uur, 'Het
Trollenboek' (creatief spel), 35
uur, 'Het verboden woord' (bmtenspel). Woensdag: 10-12 uur,
'Hopeloos gekleed' (knutselen),
3-5 uur, 'Trollenborden' (bmnenspel) Donderdag:: 10-14 uur,
'Oeioeioeirrrritsssss', een vier uui
durend programma, dus brood
meenemen!

Santekraampie
Vrijdag: dit is alweer de laatbte
dag van Rekreade dit jaar. Die
wordt natuurlijk afgesloten met
het traditionele grote slotlecst
'Santekraampie' op het Jan Sni)
erplein (centrum): een grootse activiteitenmarkt voor kinderen die
duurt van 11.00 tot 14.00 uur, met
knutselen, volksdansen en pop
penkast De toegangsprijs is /2,50
De kaartjes zijn vanaf aanstaande
maandag al te koop m 't Stekkie
en m 't Jeugdhuis De toegangs
prijs voor de overige activiteiten
van Rekreade (voor kinderen \an
4 t/m 12 jaar) bedraagt / l . pei
keer.

Centrum
In het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk (Kerkplein) draait
alles om Trrrong, de koning van
Trolvoort. Omdat hij zo lief is. is
de trollenkoning vei dreven uit het
woud van de boze trollen. Nu probeert hij met behulp van Joris de

• Spannende avonturen met een

piraat.
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LUYKX BV
off. Suzuki dealer
Biedt aan:
Swift demonstratieauto, bj. '90, groen met., 12.000 km
Swift GTi, rood, 55.000 km
'87 ƒ 17.500
Swift 1.3 GLX,4-drs,blauwmet.,40.000 km
'88 ƒ 16.250
:
Diverse Alto's en Swift's van '84 tot '88

Swammerdamstraat 1 Badhoevedorp
tel: 02968-94330
LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA CARLOTA
SAMARA BLACK-BEAUTY
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
2107
'87 ƒ7.250
2104 Combi
'86 ƒ6.750
2104 Combi
'87/8.500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-992865.
COBUSSEN Amsterdam
PEUGEOT-DEALER
Sinds 1930
Het adres voor
"DE" leeuwekeur
gebruikte auto's
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam, tel: 020-121824

Lada
Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

LADA WETTER
Aanbieding deze week:
Renault Expresse 1.1, 32.000
km, grijskent
'87 ƒ 9.500
Lada 1200 S . . . .'85 ƒ 3.750
Lada 2105 1.3 .. .'86 ƒ 6.000
Lada 2105 1.2 .. .'86 ƒ 5.750
Lada 2105 1.5 GL'85 ƒ 5.000
Lada 2107
'87 ƒ 7.750
Kadett 1.2S,hb,lpg'84 ƒ 7.500
Suzuki Alto 5-drs .'88 ƒ 10.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

Lorist Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
'87 ƒ 15.500
205 Junior
'87 ƒ 12.250
505 GR
'82 ƒ 3.500
604 STi Autom., . .'82 ƒ 3.950
Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
Tel. 020-237669.
ArJv:rtr:ren in
„SHOWROOM '
FAX. 020 • 6656321

020-929548

ALFA 33 1.7 QV, '87, 101.000
km, perf. onderh., papieren ter
inzage, APK 7-'91, ƒ17.500.
Tel. na 17 u. 020-335644.

Alfa 33 1.5 Ti QV 1987 n w.
puntgaaf ƒ 13.950, APK. Tel. na
18.00 uur 010-4133708 b.g.g.
02286-2163.

AUDI

Austin

AUDI 80CL '83 APK: 7/91, LM- Off. AUSTIN-DEALER-Pim v.
velgen + sunroof -t- trekh., 4- Rootselaar - staat altijd voor u
klaar! - Rhôneweg 40-42 deurs., ƒ7000. 020-942574.
A'dam - SI. Dijk - Info - 131375.

Citroen
GSA Special '84, 92.000 km.
gar. onderh., veel extra's, open
dak. Vr.pr. ƒ3750. 020-980554.

ingdijk

autoverhuur

Seat

Subaru

Ford

17x
Scorpio

Bedrijfsauto's

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ25
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Gratis halen en brengen.
Kwaliteit staat voorop!
Tel. A'dam: 020-942145.
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
•De autorubriek
Purmerend
02990- 34768
..SHOWROOM" heeft •
Zaandam
075-174996 een oplage van 730.000 ex.

Autosloperijen

Hyundai

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

Auto Halan

„SHOWROOM"
Postbus 156.
1000 AD Amsterdam
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

Volvo

Mini

Service en reparatie

BERICHT VOOR ADVERTEERDERS

Extra voordelig in
SHOWROOM?

BX 14 E Leader, LPG, 6-'86. BX
14 RE, 9-'86. BX 14 E, LPG, 9'87.BX14,2-'87.BX14,LPG,4'88. BX 16 TRi, LPG, 2-'87. Berebeit, Amsteldijk 25, 0206627777.

Autofinanciering en verzekering

Opel Kadett 11 B, LPG, bj.'86 PEUGEOT 205 Accent, APK 4ƒ 12.950. Inruil, gar. Tel.:'91, in perf. st„ vr.pr. ƒ7950.
02990-37825.
Tel. 020-813504.
Opel Rekord 2 L, LPG, m.'85,
i.pr.st. ƒ6950. Inruil, gar.
Tel. 02990-37825.

GARAGE BAKKER
Visserspad 2a-Krommenie-tel. 075-21 46 22
CITROEN CX 22 TRS, bj.'88
CITROEN BX 16 TRi, bj.'87
CITROEN BX 19 D, '84
FORD SIERRA 2.3 D, '84
OPEL KADETT 1.3S, '83
NISSAN MICRA, '86

. . .CITROEN GTi Turbo, bj.'86
CITROEN BX 19 D, bj.'85
CITROEN BX 16 RS, '83
FORD ESCORT 1.3, '83
SAAB GLS, '82
2x CITORËN VISA, '80/'82

Autoverhuur
*AAA Auto Rent* Autoverh.
v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
weekendtarief. 020-6630836.

Slag advertenties
Losse mm-prijs
1.000 mm-contract
2.500 mm-contract
5.000 mm-contract
10.000 mm-contract

f 5,68
f 5,39
f5,31
f 5,20
f5,11

15.000 mm-contract
20.000 mm-contract
2 5.000 mm-contract
50.000 mm-contract
100.000 mm-contract,

f5,01
f 4.89
f4,77
f 4,67
f 4,56

Vignet/foto advertenties
Losse mm-prijs
f6,10
1.000 mm-contract f 5,85
2.500 mm-contract f 5,80
5.000 mm-contract f5,68
10.000 mm-contract f 5,56

15.000 mm-contract
20.000 mm-contract
25.000 mm-contract
50.000 mm-contract
100.000 mm-contract

f5,45
,f5,31
f5,19
f 5.09
f4,97

Een contract heeft een looptijd van 12 maanden.

• „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

ADVERTFNTIEBEDRIJF

Ouke Baas

1091 G L Amsterdam

WibautstraatlBI

niet duur!!!

- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

In de autorubriek
"Showroom"
vindt u veel
meer parkeerruimte
voor uw
auto advertentie

aufolak

Gaat u pas stilstaan
bij

Meer weten?
Bel SHOWROOM Daan Verschoor 020-5622442

PERSCOMBINATIE

Bij:

Fiat

een

Donor Codicil

als u

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE

zelf een
nieuw hart nodig

heeft?

ledere mnnnd opnieuw worden t,Tote prijzen verloot onderde deelnemers v;in
de Nationale I'uslccidc Loterij. Hoofdprij/en v;in 25.000,-. 50.000.-. 100 000.Verder vele Postcode-prijzen van 10,-. l>,r>,-, 50.-. 100,-, 500.-. en 10UO,-.

Veel mensen vinden 't maar een eng idee om na hun dood weefsels
en organen af te staan. Totdat ze zelf met de noodzaak van een

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!

transplantatie worden geconfronteerd.

Hel .speciale van de Nnlionalc Postcode Ixitenj is dat. als in uw postcode iemand een
l'oslcudeprijs winl, iedereen die in dezelfde postcude' woont aulomalisi-li dezelfde prijs
krijgt uitKckecrd! •maximaal 50 toren per postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,als u mee hebt gedaan!

800.

Renault

020-665 86 86

Wilt u extra voordelig adverteren in SHOWROOM? Sluit dan
een advertentie-contract af, hieronder ziet u hoe voordelig
dat is:

Let op! Wegens vakantietijd
Superaanbiedingen
Alle auto's APK. Hoge inruil. Financiering geen probleem

T.k. gevr. aan part. Ford Escort
1400 Bravo, bj. 1987, moet
i.z.g.st. zijn en van 1e eig.
020-474238, na 18.00 uur.

• ..SHOWROOM".
do autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Tel. 020 6658686

020-6650050

Peugeot

De hoogste prijs elk merk auto
a contant met vrijwaring.
Tel.: 02990-71693.

•De autorubriek „SHOWROOM"
heelt een oplage van 730.000 ex.

Van Vloten

Opel

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel.' 020-361178 / 02907-6248.

DE HOOGSTE PRIJS
Koop- of VERKOOPPLANelk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
Occasionlijn. 023-365206

Isuzu

Algemeen

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

Auto's te koop gevraagd

Toyota

Volkswagen

(s)loopauto's

•Bewijsnummers van een geplaatste „SHOWROOM" advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt.
De kosten daarvoor'bedragen/3.-.

Accessoires en onderdelen

Lancia

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

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

Honda

Peugeot 505 SR, 1-'86. 405 GR
1.6, LPG, 2-'88.205 GRD, 4-'87.
309 XLD, 10-'87. Berebeit, AmT.k. Citroen Visa L. kl. blauw
Opel Kadett HB, m. '82, LPG, steldijk 25, 020-6627777.
B.j. '83. APK juli '91, in pr.st.
nw APK, puntgaaf, ƒ3950.
ƒ3250. Tel. 02977-22092.
T.k. Peugeot 104, rijdt perfect
Inruil, gar. Tel. 02990-37825.
(1 op 15), APK juni 1991,
T.k.a. 2 CV 6 Special, bj. '80 kl. T.k. Citroen Visa super X 1982,
mintgroen, APK 7-'91. I.g.st. koppeling defect, ƒ200. Tel. Opel Kadett 13 N, bj. '83, aut. ƒ 1000. Tel. 020-257597 na 19 u.
nw APK, puntgaaf, 1e eig.,
ƒ1750. Tel. 02503-41871.
02507-18648/13902.
55.000 km./ 5950, 02990-37825 T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
sloopschade etc. Vlotte afhd.
Opel Kadett 1.3 LS, 5 drs. au- KEIMPE CARS. 020-244255.
tom., 24.000 km., z.g.a.n.
ƒ 17.000. Tel. 02979-81347.
Rat Panda 1988, met achter- Fiat Panda 750 L '87, nieuwe
schade. ƒ 4250 incl. BTW.
APK, radio/cassette, nieuw Opel Kadett 1200 Caravan m.
1200 m2 SHOWROOM
'82, APK 4-'91, 3 drs., ƒ1975.
Tel.: 02997-3709.
staat!! ƒ 7750,-. 020-250096.
NIEUW EN GEBRUIKT
Tel. 020-132857.
FIAT VERMEY B.V.
Te koop Fiat Uno 45S, 3-drs.,
• d Madeweg 1. 020-6683311
Keuze uit ruim 35 occasions. 08-'85, kl. rood, 65.500 km.,
Naast Metrostat. D'drecht
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
luxe uitv. ƒ 7.000: 02997-3867.
ZUIDWIJK
• Minervalaan 86,
Tel. 02975-62020.
Fiat 127 comfort luxe, b.j. '81,
ALLE KLEUREN
bij het Olympisch stadion. VerFiat Uno 75 ie, 1.5 dure uitv. bj. APK gek., i.pr.st. Vr.pr. / 1750,-.
OOK IN SPUITBUSSEN
koop nw. en gebr. Peugeots.
'87, 1e eig., 55.000 km. Tel.: 02990-71693.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
otto nieuwenhuizen bv
ƒ 11.950. Tel.: 02990-37825.
UNO 45 Riviéra, 7/'89, 24.000 Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804
Fiat Uno 55 S, b|. '85, puntgaaf, km, grijsmet, 5 versn., sunroof,
KOUDIJS PEUGEOT
nw APK, ƒ 6950. Inruil, gar. Tel. 3 weg kat., luxe int., lichte por- 3 maanden garantie op:
02990-37825.
tiersch. ƒ 14.500. 03240-32870. Opel Kadett 1.2 SC '87, 4- arbeidsloon en onderdelen
deurs, zeer mooi, ƒ 13.750,-. - geen eigen risico
- geen uitsluitingen
Tel.: 020-250096.
- geen kilometerbeperking
Opel Ascona 2.0 dsl, b.j. 1980, - geen bep. bepalingen
APK tot 6e mnd '91, i.pr.st. Vr. - omruilgarantie
pr. ƒ1950,-. 02990-71693.
- aanvullende gar. mogelijk
Te koop Opel Kadett 1.6 D Diesel km.stand I07.000nov. 1986 PEUGEOT
in perfecte staat, overcom45.000 7-'84
pleet i.v.m. lease-auto prijs 205 GE
205 GE 1.1
67.000 3-'84
ƒ 12.500,-. Tel.: 02972-4588.
205 GE 1.1
Aulorubrict SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in Het
30.000 8-'86
T.k. Opel Corsa 12 S, bouwjr.
205 GL 1.1
Parool.
49.000 4-'88
'85, km. stand 65000. l.z.g.s.
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w.:
205 GL 1.1
60.000 4-'85
ƒ9800.-.
Tel.
na
18.00
u.,
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
205 GR 1.3
97.000 8-'84
02972-3380.
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdaw,
205 GR Diesel 65.000 4'-87
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De
205 GR Diesel 169.000 1-'86
Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
^Ndöird 205 XE Accent 49.000 1-'87
Amstelveens Weekblad, Uithoornso Courant, De Ronde
Schaafstraat 24, A'dam-N.
205 XE Accent 17.000 11-'88
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Tel. 020-361153
205 XE Junior 55.000 1-'87
205 XE Junior 40.000 11-'86
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Zeilemaker-Opel
Telefonisch- van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
205 XE Junior 50.000 10-'87
INRUILWAGENS
20.00 uur. Tel. 020-6Ó5868Ó. Fax 020-6650321.
205 XL Diesel 105.000 6-'85
Constant keuze uit 100 auto's 205 XR 1.3
Schnlteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
34.000 11-'87
Burg. D. Kooimanweg 7,
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
205 XR 1.3
76.000 8-'86
Algeven kan ook: Hel Parool, Wibaulstraal l 3 l ol Rokin
Purmerend 02990-22551.
205 XR 1.3
58.000 4-'85
l 10, Amsterdam.
205 XR 1.4
49.000 4-'89
205 XT 75 pk
66.000 3-'86
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
305 GR 1.5
82.000 8-'84
Amstelveen, Gebouw Aemslelstijn, Laan von de Helende
49.000 1-'87
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Renault 25 TX Manaco. 1-'88. 309 GE 1.1
48.000 2-'87
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraal 33; Zandvoort,
25 TX. 11-'87. 11 TXE. LPG, 4- 309 GL Profil
51.000 1-'87
Gasthuisplein l 2.
'87. Berebeit, Amsteldijk 25 309 GL Profil
309 GR 1.6
110.000 2-'86
020-6627777.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnllelijkel die
309 XR 1.3
55.000 5-'87
vóór dinsdag 16.00 uur of donderdag 20.00 uur in ons
Renault 18 automaat, eind '82 405 GL 1.4
38.000 1-'88
bezit zijn, worden de volgende dag reeds geplaatst.
nieuwe APK, klein defect, 405 GR 1.6
40.000 5-'88
Totale oplage 730.000 exemplaren.
ƒ 1990,-. Tel.: 020-250096.
505 GTI
101.000 1-'86
505 Select
110.000 3-'85
RENAULT AMSTERDAM
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
505 SX 2.0 lp
80.000 11-'86
Top occasions met 1 jaar
3 regels
ƒ25,505 Turbo Inj 105.000 7-'86
garantie
Voor elke extra regel ƒ11,Fiat Pand 1000cl20.000 10-'88
Wibautstraat 224
mm-prijs
ƒ5,68
Fiat Panda 750cl 5.500 3-'88
020- 561 96 11.
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
T.k. Renault 21 GTS, okt. '87, Rat Panda 750cl38.000 2-'89
Ford Scorp 2.0cl 82.000 11-'87
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
met. blauw, 34.000 km„
O. Kadett 1.6S 99.000 3-'84
ƒ 16.750. Tel. 02946-5592.
Ren. 9 gtx Ipg 105.000 8-'86
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
T.k. Renault 5 GTS, 24.000 km„ Renault Traf Ipg 75.000 3-'87
'88, kleur rood, getint glas, Seatlbiza 1.5glx20.000 1-'89
ƒ 14.500. Tel. 02975-64748.
Volvo 304 gl aut.32.000 6-'88
Voor meer informatie of advies, bel
Volvo 740 gl
110.000 6-'86
„SHOWROOM"
Postbus 156,
WESTELIJK HALFROND
1000 AD Amsterdam
Amstelveen-Tel. 020-455451.

: o.a. 2 CV's, AX, BX
: vanaf ƒ27,50 excl. BTW
l
Tel. 020-932750
;S. Stevinstraat 12a, A'dam

LET OP!
„Super automobielshow"
bij Wagenpark

Skoda

Nissan

Alfa Romeo

...

Saab

AUDI 80
m.'89
BMW 324 D
'86
SAAB SERVICE MOLENAAR
JOHAN BOOM
CITROEN AX 11 TRE
'87
SKODA 105, '88, APK, 1e eig,
rep., onderh., APK, LPG,
'85
Zuiderakerweg 83, (oranje hek) FORD THUNDERBIRD
alarm
etc. BOVAG LID in nieuw staat, ƒ4950.
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478 FORD SCORPIO 2.0CL'87 aut.
Tel. 020-106728.
HOOFDDORP, 02503-14097.
Alle auto's APK, hoge inruil, FORD SIERRA 2.0 Laser '84
MERCEDES 300D '88, '85 aut.
financiering mogelijk
V.a. ƒ 5000.- 1 jaar schr. gar. MERCEDES 190 D 2.5 '88,'86
'88/87
Geopend van 9,00 tot 19.00 uur MERCEDES 190 D
'86 en'85
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Zaterdags tot 17.00 uur
Een PERFECTE Seat occasion Ford Escort 1.3 L, '83, punt- MERCEDES 230 E '84 en'83
v.d. Madeweg 23 bij Makro
koopt u vertrouwd bij Seat gaaf, ƒ 6950. BMW 323 i, bj.'SO, MERCEDES 200 D
'82
A'dam - 020-6686146.
Auto Centrum APC, 2e Schin- LPG, ƒ 5950. Ford Escort 1.6 D, MERCEDES 200
'84,'83
T.k. Seat Ibiza 1.5 GLX, bj. 2- kelstr.
18-28.
Tel.
020'77
CL, bj.'86, ƒ10.950. Peugeot MERCEDES 230
'89, veel extra, 25.000 km., 763333/763334/763335.
'73
205 XE, m.'86, ƒ 7950. Peugeot MERCEDES 280 CE
720.000. Tel. 02987-4969.
309 XLD, bj.'87, wit, 1e eign. MERCURY Sable Is wagon'87
'85
ƒ12.950. Nissan Bluebird 2.0, MITSUBISHI COLT D
T.k. Rat 126, bj. 1983, APK 06- T.k. Rat Panda 45 Super, ex
'87
dies., bj.'SS, grijs kent. ƒ 6950. OLDSMOBIL REGAL
'91, km. 31.000. Vr.pr. ƒ4.500. luxe uitv., '83, APK gek., i.g.st.,
VW Polo, m.'83, ƒ 3950. Opel OPEL OMEGA 3000 LPG '88
ƒ2.950. Tel. 02977-42224.
l.z.g.st. Tel. 02503-38387.
De enige off. SUBARU DEA- Kadett 1.2 S, bj.'84,5-drs, rood, OPEL GSI CABRIOLET
'88
SUBARU MINI JUMBO
LER -f occ. voor Purmerend LPG, ƒ4950. Opel Rekord 2.3 OPEL KADETT HB
'86
Klein busje '86, APK.
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, d, bj.'82, ƒ3950. Rat Ritmo, VOLVO 340 GL
'87
ƒ3950. Tel. 020-106728.
02999-278, Jisperweg 39-40.
VOLKSWAGEN GOLF CL '86
bj.'86, diesel, wit, ƒ6450.
EN DIVERSE GOEDKOPE
Mitsubishi
Cordia,
bj.'84,
Ford Taunus 2.0 GL '79 APK
OCCASIONS !
ƒ6950. Peugeot 205 GL, 5-drs,
tot 7-'91. Pr. ƒ950.
Suzuki
Automobielbedrijf
m.'84J5950. Nissan Sunny,
Tel. 075-159518.
JOHN VERHOEF
bj.'82, ƒ 2450. F.S.0.1.5 prima,
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
bj.'88, ƒ3950. Nissan Cherry Bovenkerkerweg 128, AmstelFord Escort 35, m. '82, APK
4 CIL. 6 CIL. 5 BAK LPG
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, dx, bj.'83, ƒ 2950. Opel Ascona veen, tel. 02974-570/290.
' AUTOMAAT 1986 t/m 1989. 4-'9l, LPG en benz., geel kent.
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt). 1.9, orig.'81, ƒ2450. en nog div.
Prijzen: ƒ 17.850 t/m ƒ44.000. en bank, ƒ2475. 020-132857.
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581. auto's v.a. / 600 tot ƒ 15.000.
•Handelaar of particulier.
Officieel Ford-Dealer
Booy Zaanstad Suzuki Dealer
Uw auto(s) aanbieden in
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
Voor Zaanstreek e.o.
Marktplein 11-29, Hoofddorp. „SHOWROOM" is dé manier.
Zuideinde 44, Koog aan de Zaan, 075-164692
Tel. 020-6658686.
Inl.: tel. 02503-13441.
• Bewijsnummers van een geFord Escort 1.3 bestel, ver- plaatste "SHOWROOM"
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
hoogd, '84 en '85 ƒ4.750 en advertentie krijgt u alleen toevoor A'dam Noord e.o.
ƒ5.500 incl. BTW. Mercedes gezonden als u dat bij de opDorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
307 D, 6-'87, met lichte besch., gave van de advertentie kenHonda Quintet, m. '83, autom., ".k. Honda Civic aut. '79, apk,
ƒ16.000 incl. BTW. Berebeit, baar maakt. De kosten daarDiverse Alto's
• De advertentie-afdeling beIe eig., pracht auto, ƒ3950.
11-90 i.z.g.st. ƒ1000. Tel.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Bouwjaren '84 t/m '88
voor bedragen ƒ 3,houdt zich het recht voor adiruil, gar. Tel.: 02990-37825.
120-939427/023-284194.
GA en GL, 3- en 5-drs uitv. vertenties eventueel zonder
Off. Sub dealer Wim v. Aalst; opgaaf van redenen te weigeBozenhoven 119, Mijdrecht. ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 02979-84866.
advertentiewezen).
Autoshop J. Schievink, Rozen- AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Hyundai Pony 1200 L, eind '84,
gracht 69-71-73, A'dam. Tel. Klaar terwijl u wacht. RuilstarAPK gekeurd, 4 drs., LPG. Niet
020- 234986. Accu's, imperials, ters en dynamo's. Erkend
mooi, ƒ 1475. Tel. 020-132857.
ladder- & fietsdragers. Thule inbouwbedrijf van TBBS/TNO
Grootste Lancia-dealer
voor dakgootloze goedgekeurde
van
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen dakdragers
autobeveiliauto's. Grote sorting onderde- gingssystemen.
ValkenburNederland
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
len, gereedschappen & autolak gerstr. 134. Tel. 020-240748.
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401
levert uit voorraad
Grote sortering ONDERDELEN
-Noord
alle type/uitvoeringen
•„SHOWROOM".
van schade-auto's, alle
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Nieuwe Lancia's
de autorubriek
merken,
alle
bouwjaren.
Tel. 020-361153
voor Amsterdam
THUISBLIJVERSVOORDEEL:
RAVENSTIJN, 02502-5435.
en omgeving.
VW Polo CL combi, nw model VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
Lid Nevar.
een Panosonic radio/cd
'83,3 drs., APK '91, in mooie st. 740 GL Aut
'88
Tel. 020-6658686.
ter waarde van ƒ 2500,ƒ3275. Tel. 020-132857.
740 Diesel
'87/88
bij aankoop van een
'87
Mini Metro 1000 E '83, 1e eigeT.k. van 1eeig. VWgolf 1600cl, 740 GL
gebruikte auto.
'86
naar, 45.000 km, ƒ 4500,-.
1984, d.grijs metal. ƒ8600,-. 740 Turbo
Een
greep
uit
onze
voorraad:
740 GLE Aut. + airco
'85 APK keuring geen afspraak, APK LASWERK en reparatie.
Tel.: 020-250096.
Tel. 020-203397. Na 18 uur.
240 GL
'85/'87 klaar terwijl u wacht. Ook repa- Keuring
klaarmaken, leder
Jong gebruikt:
T.k. VW Golf GTS '86 1.6 wit 245 GL Diesel
'87 raties en onderhoud. Gar. merk auto. Vooraf prijsopgave.
incl. keuring/garantie
APK 3-'91 83000 km. 1e eig. 480 ES
12-'86 West-Center 122476.
Autobedrijf BEEN, Aalsmeergrote beurt/evt. APK
ƒ14.950. 075-311153.
20 stuks 340 en 360 . ..'84-'88
derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
Nissan Micra, bj. '88, i.pr.st. 2 x A 112
bj.'84/86
A.P.K. KEURINGSSTATION
Tel. 02977-27262.
40.000 km. ƒ 11.950. Inruil, gar. 5 x Prisma
bj.'85/88 VW Golf C 1.6 diesel, 5-bak, bj.
Keuren zonder afspraak
Tel.: 02990-37825.
BLOKSMA
RADIATEUREN10 x Thema
bj.'86/88 '86, div. extra's, 1e eig.,
Feenstra & Jimmink
f 14.000. Tel. 02990-37340.
Asterweg 24A A'dam 364702 warmtewisselaars, KapoeasAMSTERDAM
Datsun 260 Z, 2 + 2, eind '78. 1 x Thema Stationwagen '87
weg 17, A'dam, 020-148385.
UW VOLVO-DEALER
Leuke sportwagen, ƒ 3975. Tel. Demo: Dedra 16 IE
• De autorubriek
B.M.W. 525 i
bj.'SS
Meeuwenlaan
128,
020-132857.
•
„SHOWROOM"
verschijnt
Garage
ROBE, gespec. in rem„SHOWROOM" heeft
Tel. 020-369222.
men en fricties. Comeniusstr.
huis aan huis in geheel
een oplage van 730.000 ex.
Nissan Bluebird 2.0 LX, LPG,
Ook voor leasing.
Amsterdam en omgeving.
455, 020-177388. Lid BOVAG.
Wen '88. Sunny 1.3L, LPG, 3De Flinessstraat 22
'87, Bluebird 1.8 GL station,
A'dam t/o Makro
LPG o.b., 11-'83. Berebeit, Amsteldijk 25, 020-6627777.
•Auto ie koop? Plaats een
Goedkope autoverz. met terT.k. Nissan Bluebird 2.0 GL bj. SHOWROOM advertentie. U
Uw auto goedkoop verzekerd, mijnbetaling, 100% autolening.
'84 APK 22-5-'91 i.z.g.st. vr.pr. zult verbaasd staan over het
Bel of bezoek onze infowinkel,
maar wel goed, dan belt u:
ƒ7850. Tel.: 02975-63205.
resultaat.
De Rijpgracht 2, Amsterdam.
020-416607. CELIE alle verz.
Tel.: 020-846060 P.W.O. ass.

EALERS
ERDAM
VING.

BOVAG-dealers

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86
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1938
Het moet rond
1938 geweest zijn
dat deze foto van
de
Wilhelminaschool gemaakt
werd, in de tijd
dat
de
heer
Wachtendonk
hoofd was. De
school stond op
de plek van de
huidige
Oranje
Nassauschool.
De foto werd ter
beschikking gesteld door P. Hoogendijk. De namen laten we dit
keer maar achterwege, enerzijds
vanwege het grote aantal, anderzijds omdat lang
niet alle bij de redactie
bekend
zijn.

Elfde ronde in gevaar

Ron Vroom 't sterkst in tiende wielerronde
ZANDVOORT - De tiende Ronde van Zandvoort, die vorige
week woensdag in het centrum van het dorp werd verreden is
een groot succes geworden. De organiserende HSV de Kampioen en Peter Versteege, waren evenals enige duizenden toeschouwers getuige van een zeer aantrekkelijke wielerwedstrijd
die uiteindelijk Ron Vroom als sterke winnaar opleverde.

Vanaf de eerste ronde gingen de
ruim honderd amateurs er keihard
tegenaan. Dat betekende dat er al
snel afvallers te noteren vielen. Op
het zware, bochtige parcours is het
telkens weer terug nemen van snelheid in de scherpe bochten en dan
<veer aanzetten. Velen verliezen dan
ai snel het contact met het peloton
en kunnen het dan wel voor gezien
houden. Door de vroege schermutselingen ontstond er een sterke kopgroep met renners als Marco Vermey, René Schuitemaker en Patrick
Besteman. Favorieten voor de eindoverwinning Ron Vroom, Ton Zwirs
en Gerrit Visscher zagen het gevaar
bijtijds in en voegden zich alsnog bij
de koplopers. De kopgroep nam al
snel afstand van het steeds verder
uitdunnende peloton. De Australiër
John Pijper heeft nog ronden lang
geprobeerd het gat met de kopgroep
te dichten, maar zijn dappere poging
blaagde niet.
Ook de Zandvoorter Pieter Schijff
liet zich aan kop van de achtervolgers zien doch het gat met de hoofdmacht werd niet kleiner. De voorsprong van de kopgroep werd dermate groot dat twaalf ronden voor
het einde het peloton, van nog
ilechts twintig man moest afsprinten voor een één en twintigste
plaats.

...~^'

Op de schitterende golfbaan van
de Kennemer moeten de deelneniers vier rondes maken over achttien holes. En volgens kenners zijn
het achttien vreselijk moeilijke holes waarbij de uiterste concentratie
rodig is. Hole nr. 7 is de langste met
J19 meter terwijl hole nr. 3 de korts>te is met 139 meter. Niet één hole
neeft dezelfde afstanden, allen keni'en zij een verschillende moeilijklieidsgraad.
De golfsport kent op dit moment
een enorme groei en blijkt inmidciels de grootste balsport ter wereld
te zijn. Door vooral de tv-uitzendin"en van vele top golftoernoois is de
Populariteit
in Nederland ook in een
s
troomversnelling komen te staan.
Ih de golfsport als kijksport enorm
i'i opkomst ook het spelen zelf met
tie kleine, harde bal is erg in trek. In
Nederland spelen op dit moment
zo'n 45.000 mensen golf en de ver^achting is dat over tien jaar de honöerdduizend wordt gehaald.

Sterk veld
De organisatie is er in geslaagd om
ondanks de concurrentie van andere
toernooien een zeer sterk deelneniersveld te contracteren. Daarvoor
fe
veel geld nodig maar met sponsor
mg van KLM en vele andere bedrij(
en is men daar uitstekend in ge^laagd. Was het prijzengeld bij de
*•erste KLM open ƒ 100.000,- nu is dat
'naar liefst één miljoen 250.000. De

Buiten het prijzengeld zijn de toppers aangetrokken met hoge startgelden. Zo is de Amerikaanse deelnemer Mark Calcavechhia voor
ruim twee ton naar de KLM Open
gehaald. Calcavecchia is thans derde op de Amerikaanse Order of Merit en zesde op de Sony World Ranking List. De Amerikaanse trekpleister is dit jaar vier keer als tweede
geëindigd op de Amerikaanse Tour.
Het aanvallende spel van Calvavecchia zorgt vaak voor spectaculaire
momenten en maakt hem tot een
bijzonder geliefde speler bij het publiek.
Titel-verdediger José Maria Olazabal (Spanje) is eveneens present. Vorig jaar vocht hij een zinderende
play-off van 9 holes uit met de Ier
Ronan Rafferty. De langste play-off
in de historie van de Open Kampioenschappen. Olazabal won dit jaar
reeds twee Opens (de Bensen &
Hedges in Spanje en de Carrolls
Irish Open in Ierland). Hij staat derde, zowel op de Europese ranglijst
als op de Sony World Ranking List.
Olazabal is een echte golfliefhebber,
die geheel in spel opgaat en is een
van de meest sympathieke spelers.
Ook nu wordt er weer veel van hem
verwacht.

Japan

Uit Japan kornt Masashi Ozaki,
een golfer die het verst kan slaan en
vierde op de Japans Order of Merit
staat en elfde op de Sony World Ranking List. Tevens is hij ontwerper
van golfclubs.
Op de deelnemerslijst staat ook de
verliezer van de play-off van vorig
jaar, de Ier Ronan Rafferty. De 26jarige Ier streek vorig jaar ongeveer
1,3 miljoen gulden aan prijzengeld
op, is een van de kandidaten voor de
SPAARNWOUDE - Op manege eindzege. Rafferty is een speler met
Spaarnwoude in Houtrak worden veel lef en won onder andere in 1989
Zondagmorgen 29 juli promotie dres- de Volvo Masters.
S'Uurwedstrrjden gereden. De organitotie ligt in handen van ruitervereniOok Nederlanders zullen acte de
ïmg Xanthus, in samenwerking met presence geven. De amateur Rolf
'nanege Spaarnwoude.
Muntz is de meest aansprekende

Promotie dressuur

•*-

Seizoen

fesss^flaafcv-.

Deelnemers

' /</;

'

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

1. J. Tromp, Kudelstaart, 2. P. Kooyman. Leiden, 3. S. Spreeuw, Hillegom.
Amateurs: 1. R. Vroom, Haarlem
de 80 kilometer in l uur 52 minuten
en 45 seconden, 2. T. Zwirs, Badhoevedorp, 3. M. Dumernit, Amsterdam, 4. R. Stals, Beverwijk, 5. P. Besteman, Heerhugowaard, 6. J. Bruin,
Waarland, 7. E. Houtop, Wervershoof, 8. R. Schuitemaker, Volendam, 9. H. Visscher, Hoofddorp, 10.
M. Vermey, Lisse.

Wereldtop golf vier dagente
ast op Zandvoortse golf club
ZANDVOORT - Op de golfbanen van de Kennemer Golf
en Country Club is gisteren
een begin gemaakt met het Nederlands Open golftoernooi.
Toen werd de spits afgebeten
met het Pro-Am toernooi terwijl vandaag de grote jongens,
de profs, van start gaan met de
eerste ronde. Het Nederlands
Open wordt voor de 71ste maal
gespeeld en voor de 10e maal
als KLM OPEN. Vele vooraanstaande prof zijn aanwezig
waaronder de titelverdediger
van vorig jaar de Spanjaard
José Maria Olazabal.

/

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

volgden. Daardoor werd de kopgroep gesplitst in een viertal groepjes. Vooraan zeven sterke mannen
die een lichte voorsprong namen op
een groepje van drie en daarachter
ook nog twee groepen die vergeefs
probeerden de achterstand in te lopen. De samenwerking tussen de
koplopers Zwirs, Besteman, Bruin,
Vroom, Houop, Stals en Dumernit
• „*\
verliep goed en de voorsprong liep
op naar twintig seconden. In de
spannende slotfase probeerde Be- .Csy«$O!v<tö».>.
- d iW*"$"ï--V
steman er nog tussenuit te knijpen ^
-\ • maar zijn zes medevluchters stonden dat niet toe, zodat het op een
eindsprint aankwam. In die eindsprint bleek Eon Vroom over de
meeste kracht te beschikken en
klopte zijn medestrijders ruim. Op
meer dan een lengte kwam Ton
Zwirs als tweede over de eindstreep.
Ronde miss, triathlon-atlete Irma
Zwartkruis kweet zich daarna priSprintende kopploeg door de straten van Zandvoort
ma van haar taak. Ondanks het grote succes van deze wielerronde was
medeorganisator Peter Versteege kosten loopt het snel op tot zo'n lukt, maar nu niet meer. De solexƒ 1.500,- a ƒ 1.600,-. „Wij hebben wel race is daardoor ook al verdwenen",
niet echt blij.
sponsors, de middenstand, maar die is de mening van Peter Versteege.
sponsoren liever de renners. De hekOver het doorgaan van een elfde
Kosten
ken zijn toch voor de gemeenschap ronde van Zandvoort is Versteege
Vooral nu de gemeente voor het en ik vind het dan ook niet op zijn dan ook pessimistisch gestemd.
leveren van dranghekken de kosten plaats dat we daarvoor moeten beta- „Als de gemeente weer geld vraagt
in rekening brengt lijkt een voortzet- len. De gemeente wil graag dat Zand- gaat het niet meer door en dat zou
ting van de ronde in gevaar. In voor- voort groot wordt en dat doe je toch zonde zijn. Ik hoop dat het geregeld
gaande jaren werden de hekken gra- met zulke evenementen. Je stelt je wordt, maar ik ben er een beetje
tis verstrekt maar sinds vorig jaar altijd belangeloos in voor dit evene- bang voor."
Groepjes
valt er bij Versteege een rekening in ment en je hebt er ontzettend veel
In de kopgroep zaten de renners de bus. Een rekening van ƒ850,-, werk aan om het geheel financieel Uitslag
echter niet stil en vele demarrages maar met het neerzetten en andere rond te krijgen en dat is altijd geUitslagen liefhebbers/veteranen:

honderdvijftig golfers, onder wie 25
Nederlanders, die aan deze open
golf strijd meedoen mogen om dat
bedrag gaan spelen. Voor de winnaar is bijna twee ton weggelegd. De
speler die beslag legt op de tweede
plaats ontvangt ƒ 130.000,- en
ƒ75.000,- gaat naar de derde prijs
winnaar. Voor de vierde prijs winnaar is ƒ 60.000,- beschikbaar terwijl
de vijfde plaats nog altijd goed is
voor ruim ƒ 50.000,-.

Me t oog en oor
de badplaats door

naam. Hij won de open Britse amateurtitel. Verder bevinden zich in
het profgezelschap Ruud Bos, de
Nederlandse lijstaanvoerder en de
Nederlandse-Amerikaan Johas Saxton.
Gezien de lijst van deelnemers
wordt een uiterst boeiend gevecht
verwacht om de Open KLM golftitel.
De organisatie heeft al het mogelijk
gedaan om dit geweldige evenement
in goede banen te leiden. Op de Kennemer Golf & Country Club zijn al
sinds een achttal maanden tientallen leden bezig met de voorbereidende werkzaamheden en planningen.
Gedurende deze week zijn zo'n 500
mensen van 's ochtends vroeg tot 's
avonds laat aan het werk om het
geheel tot een goed einde te brengen.
Zo heeft de organisatie twee grote
parkeerplaatsen gereserveerd voor
toeschouwers die de Nederlandse
Open willen bezoeken. Een vlak bij
de golfbaan en een op de boulevard.
Vanaf het parkeerterrein rijden gratis bussen voortdurend op en neer.
Voor het parkeren moet ƒ 10,- per
dag worden betaald.

Programma
Werd gisteren het Pro-Amtoernooi afgewerkt, vandaag begon om
08.00 uur de eerste ronde van de
KLM Open. De tweede ronde begint
vrijdagmorgen om 08.00 uur en de
toegangsprijs voor deze dag bedragt
ƒ30,-. Op zaterdag wordt de derde
ronde afgewerkt, die begint om 08.30
uur en daarvoor moeten toeschouwers ƒ50,- neertellen en zondag
wordt de vierde ronde afgewerkt. De
start is eveneens om 08.30 uur en
ook voor deze dag moet ƒ 50,- worden betaald. Passepartouts zijn verkrijgbaar voor ƒ 140,-.

Gedragsregels
De organisatoren hopen ook nu
weer op duizenden toeschouwers,
maar die moeten zich wel aan bepaalde regels houden. Zo zijn honden en radio's verboden en ook het
fotograferen en het maken van viden-opnamen is verboden. Als een
speler een bal slaat is praten en bewegen niet toegestaan. De aan wij zingen van de marshals dient men op te
volgen.
De Nederlandse Golf Federatie
heeft de laatste jaren met de organisatie van dit KLM open veel succes
gehad en zal er ook nu in slagen een
geweldig sportfestijn in Zandvoort
te laten verspelen. Een perfecte organisatie en een enorm sterk deelnemersveld staan daar ongetwijfeld
borg voor.

Het seizoen is op dit moment in
volle gang. Wat dat betreft, vertel
ik u natuurlijk mets nieuws. Met
de regelmaat van de klok belanden ten burele van onze redaktie
berichten over ophanden zijnde
aktiviteiten, ontsprongen uit de
creatieve geesten van onze dorpsbewoners of iemand 'van buiten'.
We hebben net het 'Tropicana
Festival' en een popweekend achter de rug en de volgende festiviteiten dienen zich al weer aan.
Aanstaande vrijdag: Een kunstmarkt op het Gasthuisplein. Met
eigen ogen zult u van 17 tot 22 uur
kunnen zien hoe een edelsmit te
werk gaat, hoe je potten moet bakken of hoe je een schilderij in elkaar 'flanst'.
Belangstellenden voor wat spectaculairder werk kunnen zaterdag
aan de boulevard vóór Gran Dorado terecht. Van 12 tot 14 uur zal op
deze lokatie het Amerikaanse
Vans-team een demonstatie Pree
Stile op BMX-fietsen verzorgen.
Voor de vierde maal zal onze
badplaats op 28 en 29 juli weer het
decor vormen voor een groot
openlucht theaterspectakel, het
Funfestival. Artiesten uit de hele
wereld zullen deze twee dagen op
initiatief van Holland Casino
Zandvoort hun kunnen en kunsten tonen. De doorlopende voorstellingen vinden plaats op het
voorplein van het casino en eventueel ook spontaan her en der in
het dorp of op het Gran Dorado
bungalowpark, van 12 tot 17 uur.

Dina Bronders
Deze naam zal u ongetwijfeld

• Strijd tussen twee van de beste Nederlandse paarden.

Foto Bram Stijnen

Boeiende kortebaandraverij

Nederlands beste dravers
leveren ware titelstrijd
ZANDVOORT - Duizenden
toeschouwers omzoomden het
sfeervolle parcours in de Zeestraat tijdens de jaarlijkse kortebaandraverijen. De 16e editie
kreeg de naam van Kampioenschap van Nederland en terecht kan gesproken worden
van een ware titelstrijd. De beste dertig paarden van Nederland kwamen aan de start om
na een uren durend gevecht
uiteindelijk tot de winnaar te
komen. De winnaar werd de zevenjarige bruine merrie Adriana A met op de sulky Cees Immink.

pioen Jan van Dooyeweerd uitgeschakeld. De sterke paarden Bngantie en Cwando Ruimzicht werden
naar een derde en vierde plaats verwezen. Een uitstekende prestatie
dus van Zoot Zuiter, die een paar
dagen eerder al derde was geworden
in een race over de Engelse mijl in
Hilversum.

De prijsuitreiking werd verricht
door burgemeester Van der Heijden,
die deze harddraverij het hoogtepunt van het seizoen noemde.
Prachtige prijzen werden er uitgedeeld onder ander beschikbaar gesteld door de Zandvoortse middenstand met als grote sponsors de
ABN en Nashua, die de kosten van
In de voorrondes moest er vaak aanleg van de baan op de Zeestraat
een derde rit aan te pas komen. De voor haar rekening nam. De voorzitpaarden bleken goed aan elkaar ge- ter van de organiserende Stichting
waagd en op het glooiende parcours Hippodrome Zandvoort, Van Zanvan de Kostverlorenstraat naar hal- ten sprak van een zeer geslaagd Neverwege de Zeestraat werden hoge derlands kampioenschap dat een
snelheden gehaald. De duizenden perfecte organisatie kende.
toeschouwers kwamen geheel aan
hun trekken en zorgden ervoor dat
de exploitanten van de cafés goede
zaken deden en ook voor het wagen
van een gok was men best te vinden.
Dat de strijd om de hoofdprijs bijZANDVOORT - Aanstaande zaterzonder fel en spectaculair werd
kwam ook wel door de te winnen dagavond wordt de eerste voetbalhoofdprijs. De 4.500 gulden beschik- wedstrijd van dit seizoen op de
baar gesteld door de ABN was een Zandvoortse voetbalvelden afgeprijs die de moeite waard was. Zoals werkt. Niet door Zandvoortmeeuvermeld was het Adriana A met Cees wen maar door de profteams van
Immink die de hoofdprijs won. Hij Vitesse uit Arnhem en Hong Kong.
kaapte die prijs net voor de neus weg Het zal het laatste seizoen zijn dat
van Zandvoorts hoop Pierre Lubbe- gebruik wordt gemaakt van de voetrink. Lubberink, eigenaar van de balvelden aan de Vondellaan. De
prachtige achtjarige ruin Zoot Zui- nieuwe velden van Zandvoort meeuter, verloor jammer genoeg de fina- wen worden volgende week ingele. Pikeur John de Leeuw probeerde zaaid en per l januari 1991 zal Zandtevergeefs de winst in Zandvoort te voortnieeuwen in het binnencircuit
houden. De Zandvoortse ruin liet in zijn wedstrijden spelen.
kwart- en halve finale zeer sterke
tegenstanders achter zich.
Maar aanstaande zaterdag om
Zo werd Huib van den Heuvel met 19.00 uur wordt de oefenwedstrijd
de 6-jarige bruine merrie Betty Albo, Vitesse tegen Hong Kong gespoeld
getraind door ex Nederlands kam- op het terrein aan de Vondellaan.

bekend m de oren klinken. Naar
haar is een van de zijstraten van
de Dr. G.A. Gerkestraat genoemd.
Slechts weinige Zandvoortse inwoners weten waar deze naam
vandaan komt. Welnu, wijlen zuster Dina Bronders was de eerste
Diacones van Zandvoort. Als jong
meisje kwam zij zo rond 1900 naar
deze badplaats om onder moeihjke omstandigheden zich dienstbaar te stellen aan de dorpse gemeenschap.
Via onze bekende plaatsgenoot
Leo Heino ontving ik een brief van
haar achterneef Frans Horssen
uit Hilversum. Hij is op zoek naar
gegevens betreffende zijn oudtante. Frans schrijft het volgende:
"Wie was Zuster Dina Bronders,
wie heeft haar nog gekend en wat
is er over haar bekend. Deze vragen houden mij al jaren bezig.
Natuurlijk heb ik als kind tot
mijn 15e jaar mijn oudtante nog
gekend. Maar wat is kennen. Eens
per jaar kreeg zij verlof en bracht
dit door bij mijn grootmoeder en
haar zuster m Den Haag. Verder
heb ik een geschreven verslag van
haar jubileumviering en krantenknipsels overhandigd gekregen.
Er moeten ergens nog meer verslagen, verhalen en gegevens te
vinden zijn.
Kortom, Frans is op zoek naar
meer gegevens over zijn in 1949
overleden familielid. Dit uit respect en eerbetoon voor deze bijzondere vrouw. Mijn vraag aan u
is: Wie kan Frans helpen het beeld
van zijn oudtante compleet te maken. Gegevens hierover kunt liefst alleen schriftelijk - kwijt op
ons redakie-adres, Gasthuisplein
12 in Zandvoort.
Bram Stijnen

Strandkampeerders moeten
overlast nog een tijdje dulden
ZANDVOORT - Het gemeentebestuur heeft nog geen definitieve oplossing voor de problemen van de kampeerders
op het noordstrand. Dit heeft
het college afgelopen week laten weten. Men hoopt dat hier
spoedig verandering in komt.
Het college wijst op de pas aangelegde accommodatie voor campers
op de noord-boulevard. Deze is weliswaar tijdelijk, laat men weten,
maar er wordt ondertussen verder
gewerkt aan een definitieve oplossing. Daarnaast worden de kampeerders erop gewezen dat het strand
openbaar terrein is, en dus moeilijk
te beveiligen valt.

Schriftelijk beklag
Zo'n honderdvijftig leden van de
diverse kampeerdersverenigingen
op het noordstrand hadden vorige
maand schriftelijk hun beklag mgediend 'onhoudbare overlast van
campers en klandestiene kampeerders aan de boulevard'.
De klachten betroffen onder andere schade aan de dumrand, het 'lukraak parkeren' en de verkeersgevaarhjke situatie die daardoor ontstaat; gevaar door gasflessen, steeds
meer verontreiniging van boulevard

en duinen door bijvoorbeeld het leeg
gooien van toiletemmers
Gevaar ontstaat volgens hen ook
door 'het toenemende drank- en
drugsgebruik', door 'het achterlaten
van heromespuiten, die door onze
kinderen worden achtergelaten'. De
kampeerders, waarvan menigeen
zich bedreigd voelt door de berintoeristen, klagen er ten slotte ook over
dat zij zelf en de andere toeristen
hun auto met of nauwelijks kwijt
kunnen. Bovendien vinden zij hun
voertuig 'vaak terug met beschadigmgen of opengebroken ramen'
Zij stellen dat 'm tegenstelling tot
andere badplaatsen m ons land
Zandvoort de enige gemeente is, die
slechts minimale maatregelen heeft
getroffen ten behoeve van de veihgheid van de tijdelijke kampeerders'

Orgelconcerten
ZANDVOORT - Organist Everhard Zwart geeft dit jaar twee con
certen in de Nederlands Hervormde
Kerk m Zandvoort. Het eerste con
eert vindt plaats op dinsdagavond 31
juli en het tweede op 7 augustus
Tijdens het eerste concert staan werken op het programma van Feike
Asma, Bach, Guilmanty, Widor en
Hesford. De concerten beginnen om
acht uur en de toegangsprijs bedraagt zes gulden.

Vitesse en Hong Kong op ZVM-terrein
Oud-voetballer van Zandvoortmeeuwen Bertus Jacob is de succesvolle
trainer van Vitesse terwijl assistenttramer Jan Jongbloed ook nog wel
binding met Zandvoort heeft. Hans
Jongbloed, penningmeester van
Zandvoortmeeuwen is namelijk een
broer. Vitesse maakte vorig jaar in
de Nederlandse competitie erg veel
indruk door zich zeer verrassend
maar verdiend te plaatsen voor het
spelen van Europees voetbal. Daarin komt Vitesse in de eerste ronde
uit tegen Derry City en ter voorbereiding op dat duel en de Nederlandse
competitie staat de oefenwedstrijd
tegen Hong Kong op het programma.
In Vitesse spelen de kandidaten
voor het Nederlands elftal, Edward

Sturing en John Lamers mee. Hong
Kong is een zeker niet te onder
schatten tegenstander. Dit team
plaatste zich net met voor de WK in
Italië. Ter voorbereiding op het Aziatische kampioenschap verblijft
Hong Kong in Papendal en speelde
al een oefenpartij tegen FC Twente.
In die wedstrijd werd al duidelijk
dat Hong Kong over een uitstekend
voetballend team beschikt en won
dan ook afgetekend met 3-0.
Voor dit duel bestaat al een behoorlijke belangstelling maar meerdere toeschouwers zijn van harte
welkom. De toegangsprijs voor de
tribune is./' 10,- en de staanplaatsen
kosten / 5,-. Kinderen hebben toegang voor f 2,50.
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Tel. 02507-12614

NVM

(Para)medisch personeel gevraagd

Invalpoule

Te koop aangeboden diversen

Het OLVG is het enige grote, algemene ziekenhuis dat binnen
Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van over de Amsterdamse stadspoorten is gebleven. De centrale
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast functie van het OLVG in de gezondheidszorg van de stad is
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen daarmee gewaarborgd. Binnen enkele jaren zal de nieuw
Aroia's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
bouw van het OLVG op de huidige lokatie zijn gerealiseerd
Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam;
08385-11251 Waai|enberg Veenendaal.
Ten behoeve van de INVALPOULE binnen de Verpleegkundi
ge Dienst, hebben wij enkele plaatsingsmogelijkheden voor
* T. k. witte kanariekooi / 20.
Te koop
poezemand ƒ 20. poezehuis
ƒ20. 1 pers.bed ƒ 35. 2x spegevraagd
ciekuipen a ƒ 10. Wit fietsje
diversen
8/10 j. ƒ60. 4 pits kookplaat
ƒ75. Tel. 17421.
* Te koop 2-zits rotan bank TE KOOP GEVR.: inboedel- Van de Invalpoule wordt gebruik gemaakt door verpleegafde
met losse kussens ƒ 25. 1 he- /goederen (kiemgoed), boe- lingen, die te maken hebben met piekbelasting.
renfiets ƒ35, 1 damesfiets (ken. antiek/gr.moederst. sp, Vanuit de verpleegkundige dienst wordt u ingeroosterd binnen wisselende verpleegafdelingen.
ƒ 35 moet opgeknapt worden. enz. Tel, 02507-12370.
Het betreft hier alleen inzet in door-de-weekse dagdiensten
Tel. 02507-15817.
met werktijden beginnend tussen 07.30 uur en 08.30 uur en
Onroerend
* Te koop babybouncer als
eindigend uiterlijk op 16.15 uur
nieuw ƒ 70,-. Alles drager voor |
goed te koop
Een vast dienstverband wordt aangegaan voor minimaal 1
Nissan cherry ƒ 75,-.
halve dienst en maximaal 2 hele diensten per week.
aangeboden
Tel. 02507-19185.
WIJ VRAGEN:
* Te koop naaimachineUitst. onderh. HOEKWON.,
- het diploma Verpleegkundige A of HBO-V;
meubel ƒ50,-. Tel. 14656.
4 slaapkam., tuin op Z.W., ge- - ervaring als verpleegkundige.
T.k. wegens overcompleet zellige en kindvriend, straat,
één Philips strijkijzer ƒ 15 -r 17 km. van A'dam. Vraagprijs
zeer mooie buks/300 + ho- ƒ 145.000 k.k. M-Beemster, NAAST EEN PRETTIGE WERKSFEER BIEDEN WIJ:
metrainer ƒ 100. Tel. 15052. Langewijck 10. 02998-1458. - salariëring conform FWG 40;
- overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuiswezen.
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part-time
verpleegkundigen (m/v)

Weggelopen of
gevonden dieren

Muziekinstrumenten

Vermist onze poes Sloopy. 2e
is een cyperse poes en heeft
een groen halsbandje met
naamkoker om en woont in
de J. Steenstraat ib te Zandvoort. Tel. 13343 voor de vinder f 100,- beloning.

Foto Boomgaard
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Huishoudelijk
personeel
gevraagd

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

INFORMATIE/SOLLICITATIE:
Voor nadere informatie kunt u bellen met het secretariaat van
de Verpleegkundige Dienst (telefoon 020-599.2242), dat u in
contact brengt met de juiste persoon.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen na het
verschijnen van deze advertentie richten aan de Personeelsdienst van het OLVG, onder vermelding van vacaturennummer 90B-085.
1E OOSTERPARKSTRAAT 179, 1091 HA AMSTERDAM

Invalpoule

Foto - Film

Stichting Bejaardenzorg Amstelveen

HE LADY
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Videotheek

Studieboeken en
-platen/banden

Echt zeer jong meisje en sexy
zusje, 18 jr, doen echt alles
(met elkaar), ook Grieks, privé
020-6685107, escort/shows
(ass. + chauff. gevr.)

* Gevraagd mba boeken via
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel meao/iveao te Haarlem.
Een beurt
voor gratis infoboek: 020- Tel. 02507-19235.
Voert u graag gesprekken met mensen over hun doen en 665.7658. Inruil en fin. mog.
voor de klas .:
laten, over hun wensen en verlangens, hun koopgewoontes
Onroerend goed
06-340.340.30 ;
en gedragingen?
Dier-Plezier
en
woonruimte
voor het huisdier dat
jonge meisjes ' ••
Dan is enquêteren misschien iets voor u; u kunt daar in uw
te huur gevraagd
kwaliteit op prijs stelt.
vrije tijd aardig wat mee bijverdienen.
de
eerste keer :
Grote Krocht 28.
Jong echtpaar z. kind zoekt
06-340.340.20
';.
per 1-9 rustige et/app/zomerIn opdracht van het NIPO worden wekelijks door heel NederhuisZ'voort/Haarlem.
Huur
bij
land duizenden gesprekken gehouden. Enquêteurs voeren
Radio/tv/video
naakt in de
voorkeur 1 jr. of langer reacdeze gesprekken zowel overdag als 's avonds, bij de mensen
ties: gasthuisstr. 6, Z'voort.
thuis, in hun eigen regio.
schoolbanken
06-340.340.21
Foto Boomgaard Tel. 12251.
Bent u 21 jaar of ouder?
Grote Krocht 26.
Heeft u een brede belangstelling?
Ik
heb
nou eenmaal hele groFinanciën en
Telefoon: 13529.
Bent u minimaal 5 uur per week beschikbaar?
te ...! Topsex! Topsex!
handelszaken
UW FILM OP VIDEO
SOcpm
06-320x325x25
ƒ1,75 per minuut met
Dan kunt u daarvoor in aanmerking komen.
AH..AH....TOP
S&M...AH..AH
gratis achtergrondmuziek.
meesteressegenot... 50 cpm
Autoverzekering
Schrijf voor nadere informatie naar:
AH
06-320x331x13
AH
V.A. ƒ75 - DORSMAN
NIPO B.V., Barentszplein 7, 1013 NJ Amsterdam, t.a.v. de
Lessen en clubs
blijft toch goedkoper!
Rijpe Claudia traint haar
heer A.J.M. Baars.
Bel nu: 02507-14534.
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06Uitstekend, gezellig en bexxxxxxx320x320x37xxxxxxxx
taalbaar ZEILEN leren bij
Rijwielen,
'N chique Dame 38, geeft les
ZV De Roerkoning. KIELaan jonge jongen: Pervers?
motoren,
BOOT 18 u. les 13/8 t/m 23/9.
50cpmxxxxxxx06-320x320x38
CATAMARAN: 17'/2 u. les van
bromfietsen
Harriet: schunnig en hard
2/7 t/m 19/8. Info. Willem 020zoekt aktieve enthousiaste
6655074, Peter 075-701588.
xxx...gewaagde porno., .xxx
* Te koop sportfiets met ra- xxxSO cpm 06-320x320x53xxx
medewerker/ster
cestuur en leren zadel ƒ 150,-.
Een rijpe hete negerin van 39
Zalenverhuur
voor 32 uur per week.
Tel. 02507-16442.
voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06Voor deze leuke, afwisselende, maar ook veeleisende job,
Te koop zwarte Puch 2 speed 320x320x91xxxxx320x320x91
zoeken wij iemand met de volgende eigenschappen:
VERENIGINGSGEBOUW
bj '88 5000 km met verz. tot 1Bea een lekkere sexy hete
- klantvriendelijke instelling
5-91 i.z.g.st. 1250: 18655.
De Krocht
meid van nog geen 18 (50
- bereid om avonden en weekenden te werken
Zat.
totale
verkoop
gebr.
fietcpm) wil jou!!!! 06-320x320x77
-leeftijd vanaf 18 jaar
Grote Krocht 41, Zandvoort, sen. Ook div. kind.fietsen.
- kennis van en interesse in films
tel. 02507-15705-18812, voor B. v. Waverenstr. 35, A'veen. Phantasia zkt full/part-time
- representatief voorkomen
kamermeisje, Ift./erv. onbel.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
- goede algemene ontwikkeling
Verd. /800/wk. Info 020KOFFIETAFELS
- opleiding minimaal MAVO
Diverse clubs
6631398. Tev. chauff.gevr.
- goede kennis van Engelse taal
Huwelijk en
Jonge tengere blonde jongen
kennismaking
Love, de enige echte open en zw. geschapen body builIndien u flexibel kunt zijn in werktijden en u aangetrokken
sexclub van Ned. waar u met der doen het samen en met u
voelt tot deze dynamische job, dan verzoeken wij u om uw
hete, jonge Holl. meisjes (heren) privé 020-942234
schriftelijke of telefonische sollicitatie te richten aan Video- ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol
Reisen
Contactenonbeperkt kunt relaxen voor escort (jongen + chauf. gevr.)
theek DOMBO, Corn. Slegersstraat 2 B, 2042 GP Zandvoort.
club:
023-356840
(infoband).
ƒ200,- all-in. Live love 06Tel. 02507-12070.
340.310.51.
Onderhoud,
Nieuw, binnenkort in uw viDiversen
deotheek Love Romeins orVerloren en
reparatie,
Woninginrichting
gie
.
Geop.
ma-za.
12-02
uur.
gevonden
doe-het-zelf
Balth. Floriszstr. 37 ris., * Stallingsplaats gevraagd
A'dam, Hollandse meisjes voor vouwwagen. Kan er
AJI-Tech.TV en
gevr. ƒ 1000 p.w. 020-762176. eventueel op zijn kant staan.
Verloren wit gouden ring met
Lijsten op maat
Tel. 02507-19827.
turquois steen, zeer veel dierVideoreparatie
Wendy-foon
bare herinneringen. Beloning 7 dgn p.wk. service aan huis.
bij
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Tel. werk 080- Geen v.rijkosten, 3 mnd gar.
06-320.332.77
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Foto Boomgaard ƒ500.
515476/prive 080-231310.
Dag/nachtservice 020-424800
op rep.. Snel en deskundig.
ƒ0,50 p.m.
Grote Krocht 26
Nu gebeld, snel hersteld. 65+
10% kort. Tel. 020-960054
Tel. 13529
Onroerende

Videotheek Dombo
Zandvoort

Gevr. nette (boven 30 jr.) hulp + Compact camera z.g.a.n. Voor T HUIS AAN DE POEL vragen wij versterking van een
Oppas gevr. voor klein lief
in de huishouding v. dinsdag merk Olympus, slechts ƒ 190,- aantal
hondje voor weekend, dagje
en vriidaa. Tel. 19100.
i Tel. 02507-15199.
of weekje. Tel. 19559 of of
02520-21378.
Horecapersoneel gevraagd
T. k. oude letterbak met koper
Personen die bereid zijn om in tijden van vakantie en/of ziekte beslag ƒ 15. 2 glazen mat wittijdelijk waar te nemen voor de vaste medewerkers.
te kelken voor boven tafel
STICHTING SCHINKELHAVEN
ƒ15. 2 witte terras stoeltjes
een wijkgericht verzorgings-bejaardenhuis, met 122 bewoners, zoekt op korte termijn, ter versterking van ons keuken- Het betreft plaatsen in de sectoren: huishouding, verzorging, ƒ50. Tel. 02507-13695.
<euken en receptie.
team:
* Te koop 2 woll. smirna
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen tijdens kantooru- tafelkl. per stuk ƒ50.
Tel. 02507-12857.
Zelfstandig werkende INSTELLINGSKOK ren, telefoon 020-419351.
* Te koop mahonie tafeltje,
m/v
Uw schriftelijke reactie zien wij graag tegemoet ter attentie 1.60 cm. x breedte 45 cm.
r
van de directie, 't Huis aan de Poel, Populierenlaan 21, 1185 hoogte 70 cm. ƒ 100,-. Dubbel
unctie eisen:
SE Amstelveen.
raam 175 x 125 + 2 witte
diploma S.V.H./B.G.P.
deuren landhuisstijl samen
leeftijd ± 25 jaar.
ƒ200,-. Tel. 13695.
Werktijden:
Divers personeel gevraagd
7.30 uur tot 16.00 uur, ook in de weekends,
*Te koop tiener buro licht
salariëring:
hout ƒ75. Tel. 02507-16952.
BANKETBAKKERIJ
JAC.
RAADSCHELDERS
vraagt
groep 6 van de CAO bejaardentehuizen, met een maximum
Wij
STOFFEREN 10 bankstelenthousiaste
VERKOOPSTER
voor
4
dagen
per
week.
van ƒ 3064,kussens inclusief stof voor
PART-TIME VERKOOPSTERS
ƒ295. Velours overgordijnen
Zaterdags vrij
ïchriftelijke soll. kunt u binnen 14 dagen richten aan:
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Leeftijd vanaf 18 jaar.
Verzorgingshuis SCHINKELHAVEN
Soll.- Rembrandtweg 98-100, Amstelveen, tel. 020-415324. Vitrage en alle soorten modelt.a.v. de heer S.T. van der Meulen, directeur
gordijnen v.a. ƒ5,95 per meNa 18 uur: 020-437687.
Schinkelkade 69, 1075 VM Amsterdam
ter, gratis gemaakt! 1000 verschill. meubelstoff. van ƒ69
voor ƒ 9,95. Wij stoffereTi alle
5 REGELS
GRATIS
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
ioorten schuimrubber op
maat gesneden. Barkrukken
stoff. incl. stof of leather-look
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
f55. Echt schuimrubberen
"natras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampérestr.
GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
10, Zandvoort, 02507-19347.
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
o alle Micro's groter dan 5 regels
o brieven onder nummer
aan balie kantoor zijn opgegeven
verloren/gevonden
•• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
Oproepen
weg/aan komen lopen/vliegen
• woningruil
Mededelingen
• personeel gevraagd/aangeboden
maximaal 5 regels
alleen voor particulier gebruik
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
• commerciële Micro's
BROODJES BESTELLEN?
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Even
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
BROODJE BURGER bellen!

invalkrachten

EROES STAND

Dieren en
dierenbenodigdheden

Verdien wat bij
met enquêteren

GRATIS
Woninglijst van Zandvoort

goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Dak lek
Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen.
Ook ander loodgieterswerk.
Bellen voor 10 en na 18 uur
02507-19559 of 02520-21378

SNOWWHITE
schoonmaak/glazenwassen]
Tel. 02507-17935

Bob Schmidt

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GEVRAAGD
VAKANTIEKRACHTEN
M/V

CRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

18789
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. Boven ƒ 25 geen bez.kosten.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
* Help de Polen. Stuur eens
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
o p
i ds
o n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met Inl.: tel. 02907-5235.
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
* Hierbij bedank ik iedereen
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
s t o e
O 2
voor alle steun en attenties
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
gedurende mijn verblijf in het
Of afgeven bij:
ziekenhuis en bij mijn thuisIndien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
komst. Miep Dröse.
tekst een gegarandeerde (giro)betaaicheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
* Marja 30 jaar! Van harte
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
gefeliciteerd. Piet, Joke,
Emma en Jodokus.
* Nog 6 nachtjes slapen
dan komt de AOW Paula.
Spannend hè?
* Oma Paula hoe krijg je ze
bij elkaar 1 aug. 65 jaar.
Proost! Debbie, Bart, Mario,
1 regel ƒ 3,63
Jessica, Paul.
2 regels ƒ 3,63
* Paula heeft het voor elkaar:
1 aug. 65 jaar. Gefeliciteeerd
3 regels ƒ 3,63
en nog vele jaren! Els, Gerard,
4 regels ƒ 4,83
Marion, Jan, Ar en Margreet.
S regels ƒ 6,04
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
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Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
.

regels
regels
regels
regels
regels

Receptie?
Feestje?

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

Broodje Burger
Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789
Van wie mag ik foto's van
Clouseau 21 juli in de Zandvoorthal bijbestellen? Tegen
vergoeding: 02507-15907.

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:

ërsstfaat2b
.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

•

.. Wil mevr. die zondag op
de jaarmarkt speelgoedpoezen a ƒ29,95 verk. in Corn.
Slegersch. kontakt met mij
opnemen'' Tel. 15913.

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN
De vakanties staan binnenkort weer voor
de deur. Lekker doen waar je zin in hebt.
Misschien zoek je wel een bijbaantje.
Wat wordt het voor jou dit jaar.
Bollen pellen of vakken vullen bij de
supermarkt. Een hele lange weck achter
elkaar of alleen de zaterdagen.
Waarom kies je niet voor een heel
praktische oplossing. Elke dag een uurtje
om wat bij te verdienen. En de rest van
de dag vrij zijn. Vakantiebczorger is naar
verhouding de best betaalde bijbaan!
En je hebt nog een gratis krant ook.
Wel direct de bon opsturen, want laat
niemand je voor zijn.

Je eerste verdienste is er al:
een fraaie verrassing. Die krijg je direct
thuisgestuurd, tegelijk met de bevestiging
van de aanmelding. Zorg datje hoog op de
lijst genoteerd staat, zodat je eerder in
aanmerking komt.
Geef duidelijk je naam, leeftijd en
periodes waarin je wilt bezorgen aan.
En de voorkeur voor ochtendbezorging,
middagbczorging of beide.
De bon kan zonder postzegel verstuurd
worden. Behandeling in volgorde van
binnenkomst.
Prettige vakantie alvast.

Wat verwachten we van je
- Je moet absoluut op tijd
kunnen komen,
- de kranten correct bij de juiste
adressen bezorgen
- en tenminste 15 jaar oud zijn.

Gratis verrassing
Wanneer je de bon invult wordt
je naam genoteerd en ontvang je een
bevestiging van de aanmelding.
Zodra er een wijk vrij is, kloppen
wc bij je aan. Je krijgt dan de
instructies en beginnen maar!

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie is uitgechter van drie
ijrote kwaliteitskranten en een aantal
weekbladen.
In de Ivzori^mu; van de bladen wil l'erseombin.ttie koploper zijn.
Stipte en correcte bezorging staat voorop.
L: 11 daarbij boort een prima beloning.

f Ia PAROOL J. VoJL»L.-a.,t Trouw

f,

BEZORGERSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken.
Dit jaar kies ik voor een
leuke vakantie met een prima
bijverdienste en veel vrije tijd.
Mijn naam.
Adres
Poste/Plaats.
Leertijd
Telefoon

03

M/V

Beschikbaar in juli/aug/sept
van
tot
Voorkeur: ochtend-/middagbczorging/beide.
Ik ontvang een bevestiging van de
aanmelding en een fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop - zenden naar
Perscombinatie, Antwoordnummer 2403,
1000 PA Amsterdam (Geen postzegel nodig).
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SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

;6 Stuks

Yoki drink

100 gr.

DIT

literpak
div. smaken

snijworst

TAART
MAISON

1,49

1,19

1,49

WEEKEND:

6,75

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

100 gr.

kilo

gekookte
worst

Zelfs de prijs
zit als gegoten.
*•/

w

magere
kuikenbouten
varkenslappen

10,50

Uni

damessokken

60%

katoen/40%

polyamide. Mt 36/38 en 39/41 In 7 mode

4,95

kleuren 2 paar 6.75 4 paar

1175

net

1,25

Deze
sinaasappelen l aanbiedingen
zijn tot en met
zaterdag geldig.

Afwezig van 1 t/m 31 juli
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

PERSCOMBINATIE
Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192

is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool,
Trouw, de Volkskrant en de Weekmediabladen.
Voor onze bedrijfskantines zoeken wij een

zaterdag
28-7 van 14.00-16.00 uur. Vrijst. won. met garage, opp.
244 m2, ind.: entree, hal, woonk. met open haard, half open keuken,
badk. met ligbad, toilet en wastafel, slaapk., werkk., 1e et. 3 slaapk.,
veel bergruimte, balkon, c.v.
Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.

BREDERODESTRAAT 14:

Tussenwen, met voor- en achtertuin, opp. 176 m2, ind.: entree, hal,
toilet, woonk. met erker en open haard, keuken, douche, 1e et. 3
slaapk., toilet, balkon, 2e et. zolderk.
Vr.pr. ƒ235.000,- k.k.

FRANS ZWAANSTRAAT 32:

Hoekwoning met garage, opp. 272 m2, ind.: entree, hal, toilet, douche, woonk., keuken, 1e et. 3 slaapk., toilet, 2e et. slaapk., douchecabine.
Vr.pr. ƒ327.500,- k.k.

ZANDVOORTSELAAN 133 B:

Vrijst. won. met grote achtertuin, opp. 531 m2, ind.: entree, hal,
gang, toilet, woonk. met open haard, serre, luxe keuken met inb.app., 1e et. 4 slaapk. met vaste kasten en wastafel, badk. met douche, wastafel en toilet, ruime zolder bereikb. via vlizotrap, c.v.
Vr.pr. ƒ365.000,- k.k.

12.75

oproepbare
kantinemedewerk(st)er

OPEN HUIS
LORENTZSTRAAT 2:

Uni herensokken. 75% katoen/25% polyamide. Mt 39/42 en 43/46. Div. kleuren.
2 paar 7.75
4 paar

Beha met kantrand. Mt 70-80AA/A, 70-85B
en 75-85C. In div. kleuren. 9 75

2 voor
De oproepbare medewerk(st)er zal bij vakanties en
ziekte van collega's en bij grote drukte worden ingezet in een van onze bedrijfskantines om te assisteren bij diverse kantinewerkzaamheden.

Heren slip of singlet van elastisch katoen.
In wit of bleu. Mt. 5-8

2 voor_L2r5fr

In deze functie kan men worden opgeroepen voor
diensten van ten minste 4 uur, van maandag tot en
met vrijdag tussen 07.30 uur en 02.30 uur.

PASSAGE 3/3:
Nabij centrum gelegen 2/3 kam.app. op 1e et., balkon zuid, ind.: entree, hal, toilet, keuken met inb.app. (voorh. slaapk.), woonk., slaapkamer, badk. met ligbad.
Vr.pr. ƒ140.000,- k.k.
Garage ƒ 12.000,- k.k.

Het uurloon bedraagt, afhankelijk van leeftijd en
ervaring, minimaal ƒ13,69 en maximaal ƒ16,15
bruto.
Voor nadere informatie over deze functie kunt u
zich wenden tot de heer L. van der Werf (chef Civiele Zaken), telefoon 020-562.2827.
Uw sollicitatie kunt u richten aan mevrouw
G. A. Zantinge, afdeling Personeelszaken Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van GZ/90.31

Beha met applique. Mt. 70-80A, 70-85B en
75-85C. Indiv. kleuren. 10.75
2 voor

1875

De sollicitatietermijn sluit op 9 augustus 1990.

Toiletzeep. Pakje met 3 stukken zeep a 100
gram 1.80
3 voor

4.75

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

Theedoeken, 100% katoen. 2.25
3 voor

DE VRIES

20.-

PATRIJZENSTRAAT 44:

Blikje kattevoedmg a 400 gram. Rund/lever,
rund/hart, kip/kalkoen, vis/tonijn of wild/
konijn. 1.55
3 voor

3.75

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 59/4:
Driekamerapp. (vh 4) op 1e et., ind.: entree, ruime hal, woonk., keuken met inb.app., 2 slaapkamers, witte badkamer, serv.k. ƒ375,p.m.
Vr.pr. ƒ 164.000,- k.k.
Evt. met garage ƒ 14.000,- k.k.

GOED 'KOOPJf
zo herkent u aanbiedingen m de Hema

TROMPSTRAAT 21/7:

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

.HEMA De normaalste zaak van de wereld

inclusief stof

BURG. VAN FENEMAPLEIN 10/4:

ƒ 295,-

Driekamerapp. in uitstekende staat van onderhoud, uitzicht op zee
en dorp, garage, ind.: entree, hal, L-vormige woonk. met open
haard, 2 slaapk., toilet, badk. met ligb. en wastafel, luxe keuken met
eetbar en inbouwapp., serv.k. ƒ375,- p.m.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

i soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pc
ƒ55. .

CORN. SLEGERSTRAAT 2:
Winkel/bedrijfsruimte met kantoorruimte in zijstraat van drukke winkelstraat, centrum
Zandvoort, geschikt voor vele doeleinden, opp.
ca. 170 m2. Direct leeg te aanvaarden.
Vr.pr. ƒ 220.000,- k.k.

WAARBORGGARANTIE
Gordiineneroothandel
6
DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 • A'dam
tel. 020-220981.

..
. .. . . ..
Showroom atelier fabrikage.
Ampérestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

Randstad
heeft volop
werk
Telefonist/receptionist m/v

ZandvQorts Nieuwsblad
LOSSEVERKeerPADRESSËff
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proj'ekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

5.75

Afvalbak, inhoud 50 liter. In zwart of wit.
Incl. afvalzakhouder.2£-^fr

Vierkam. maisonette op beg.gr. en 1e et., ind.: ruime slaapk. met
wastafel, bergkam., 1e et. entree, hal, woonk., keuken, 2 slaapk.
met vaste kast, badk. met douche, toilet, serv.k. ƒ410,- p.m.
Vr.pr. ƒ 144.500,- k.k.

Driekamerapp. (vh 4), met uitzicht op zee, ind.: entree, hal, woonkamer (36 m2) met open haard, luxe badkamer, 2 slaapkamers, 2 balkons, keuken met inb.app., geheel gerenov., therm. beglazing, gestoffeerd, luxaflex, serv.k. ƒ 250,- p.m.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

2 voor,

Wij verwachten van kandidaten dat zij over enige
ervaring beschikken in het bereiden van snacks, gevoel hebben voor service-verlening en goed in
teamverband kunnen werken.

TJERK HIDDESTRAAT 89:
Tweekamerapp. op 6e et., geschikt als 2e woning, ind.: entree, hal,
woonkamer, half open keuken, slaapk., badk. met douche en toilet,
balkon (Z/O), serv.k. ƒ 220,- p.m.
Vr.pr. ƒ119.000,- k.k.

16.75

AKO

Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Voor een instelling in Heemstede. U dient bekend te zijn met
een grote centrale. U werkt 20 uur per week, verdeeld over
maandag, dinsdag en woensdag Deze baan is tot
15 augustus

Aankomend laborant m/v
Voor een bedrijf in Heemstede. Wij zoeken een schoolverlater
op MAVO/LTS-niveau. U krijgt een interne opleiding, waarna
u zich bezig gaat houden met het doormeten van beton en
het uitvoeren van verschillende proeven Deze full-time baan
is voor lange tijd.

Counter-bedienden m/v
Voor een hamburgerrestaurant in Zandvoort. Je werkt
volgens een rooster, zodat je ook 's avonds en m het
weekend beschikbaar moet zijn. Ben je ouder dan 18 jaar,
minimaal 2 weken beschikbaar en heb je een
dienstverlenende instelling, dan is dit wellicht een leuke
vakantiebaan voor je.
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

-ir randstad uitzendbureau

Snel...
Goed...
Voordelig.
Kleurenfoto's
7x10
45 et
Kleurenfoto's
9x13
69 et
Kleurenfoto's
10x15
79 et
Dubbelprint
9x13
115 et
Dubbelprint
10x15
130 et
Nabestellingen vanaf 85 et.
Oitwikkelkosten 4,50 (bij opdracht direct afdrukken)
Vandaag gebracht - overmorgen klaar

Sigarenmagazijn
J. LISSENBERG
Haltestraat 9 - Zandvoort

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

De
autorubriek
"Showroom"

zal
wei
heel

wat
autoadverteerders

uit
hun
tent
lokken.

zomertViDs
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Circuit toneel van
Amerikaanse dag
ZANDVOORT
Circuit Park
Zandvoort is zondag 19 augustus het
toneel van 'An American Original
Sunday'. Voor deze dag wordt het
circuit omgetoverd tot een stukje
United States of America. Hoogtepunten van de dag moeten de 'Dragster Race' en het live-optreden van
do bekende damcsgroep 'The Three
Degrees' worden. De groep zal bekende 'golden oldies' zingen als 'Dirty Old Man' en 'When will I see you
again'.
Tijdens de 'Dragster Race' verschijnen vervaarlijk uitziende voertuigen met gigantische motoren aan
de start die met een snelheid van
vele honderden kilometers per tiur
een sprintje van tweehonderd nieter
zullen afleggen.
De nadruk ligt op de Amerikaanse
cultuur van de jaren vijftig en zestig.
Zo worden de mooiste 'classic cars'
en jukeboxes uit die periode tentoongesteld.
De hekken van het circuit gaan op
19 augustus al om negen uur 's morgens open. Het programma start
met een echt Amerikaans ontbijt en
loopt door tot zeven uur 's avonds.
Bezoekers die 's morgens voor negen uur komen, kunnen gratis parkeren.
Eind juli en begin augustus worden duizenden tickets met recht op
gratis toegang verspreid. Deze kaartjes zijn onder meer verkrijgbaar bij
supermarkten, Texaco-benzinestations en tabaksspeciaalzaken. Op de
dag zelf kosten toegangskaarten vijftien gulden.

Augustus jazz en jet-ski
ZANDVOORT' - Het Zandvoorts Nieuwsblad
brengt deze week de tweede pagina vol zomert(r)ips. Dit keer komen de acitiviteiten aan bod die
in augustus zullen plaats vinden. Hoogtepunt van
deze maand moet het 'Jazz behind the Beach-festival' worden. Drie dagen lang staat het dorp tijdens
dit evenement in het teken van de jazz. Op verschillende podia zal swingende muziek ten gehore worden gebracht.
Een groot spektakel belooft ook het Jet Ski-kampioenschap te worden. Veronica zal van dit evenement t.v.-opnamen maken. Ook op het circuit is in
augustus weer van alles te beleven. Op het programma staan onder meer een Amerikaanse dag, historische races, en internationale truckraces.
Voor de kunstliefhebbers vinden er in augustus
drie kunstmarkten plaats.
Meer informatie over al deze activiteiten is te vinden op deze pagina.

Zeilkampioenen op zee
ZANDVOORT - Circa vijfenzeventig catamarans
verschijnen in het weekend van 25 en 26 augustus
op het zuid-strand voor deelname aan het nationale
kampioenschap. Iedereen die in het bezit is van een
Prindle-catamaran, kan aan deze kampioenschappen meedoen.
Er zijn prijzen te winnen in de klassen Prindle 15,
16, 18, 18.2 en 19. De deelnemers varen zogenaamde
Olympische banen. In het voorseizoen hebben de
deelnemers tijdens races elders in het land al punten kunnen halen voor het kampioenschap.
De kampioenschappen worden georganiseerd
door de watersportvereniging Zandvoort in samenwerking met de Prindle-association. De wedstrijden
starten op zaterdagmorgen om twaalf uur en op
zondag om elf uur.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hansje de Boer, tel. 023-245861 of bij het clubhuis van de
watersportvereniging, tel. 02507-15251.

ZANDVOORT - Als het weer het
toelaat, is er tijdens de kunstmarkten, die op de vrijdagen l, 10 en 31
augustus op het Gasthuisplein gehouden worden, een spektaculaire
Raku-demonstratie te zien. Dat is
een techniek van het bakken van
keramiek, gebaseerd op de oude Japanse theeceremonies. Daarbij worden gloeiend hete voorwerpen van
klei ondergedompeld in houtsnippers, waardoor aparte structuren en
kleuren ontstaan.

ZANDVOORT - Een van de meest opzienbarende evenementen
in Zandvoort (en dan niet alleen van de maand augustus) is wel
het Jazz Behind the Beach. Dit jaar beleeft dit bijna drie dagen
durende jazz-festival op 3, 4 en 5 augustus zijn veertiende editie.
Dit keer met nog eens een apart podium voor jazz-oude-stijl,
dixieland dus, waarop onder andere een groep uit Polen optreedt.

ZANDVOORT - Erotiek en jazz
hebben veel met elkaar gemeen. Per
slot van rekening ligt de bakermat
van deze muziek in de prostitutiewijk 'Storyville' van New Orleans.
Deze en andere wetenswaardigheden komen de bezoekers van de tentoonstelling over jazz in de bibliotheek aan de weet. Tot en met 5
augustus zijn de jazzwetenswaardigheden uitgesteld. Wie na een bezoek
aan de tentoonstelling de jazz live
wil horen, kan in Haarlem op zaterdagmiddag 25 augustus het dixielandconcours beluisteren. Op die
dag staat heel de stad in het teken
van deze muziekstroming.

Het programma begint op 5 augustus 's morgens
om tien uur en de toegangsprijs bedraagt 25 gulden.

Vanaf tien uur 's morgens zullen de Jetskiërs
elkaar in verschillende categoriën op ze'e bestrijden. Rond vier uur 's middags vindt de prijsuitreiking plaats. Om half acht 's avonds verschijnen alle
deelnemers tegelijk op het water voor een spektaculaire finale-race. Ten slotte vindt er een fakkeloptocht met de jet skies op het water plaats.
Veronica zal van het spektakel t.v.-opnamen maken. Het evenement is georganiseerd door Tim
Klijn watersportcentrum in samenwerking met tal
van andere organisaties.

• Allerlei jazz-stijlen zijn in het dorp en op het strand te horen tijdens het driedaagse muziekfestival 'Jazz Behind
the Beach'.

'Jazz Behind the Bars' kan beluisteren, is Sister Cheryl, een uit vier
vrouwen bestaande groep. De andere bands van deze avond zijn: D-Motions, de Cosy Cotton Band, Magie
Prankie and the Blues Disease, Jaap
Dekkers Boogie Set, het Patrick Sedoc Kwartet, het Joop Schoonebeek

Kwartet, Pia Beek en Al Rogers.

zijn dixielandbands die men op het
Raadhuisplein kan beluisteren.

Ook op podia elders in het dorp
komt men nieuwe namen tegen, zoals Geja Griek and her trio samen Verrassing
met Kees van Lier, de Dusty Duds,
Een verrassing wordt de zesde
de Down Town Jazzband en de groep, afkomstig uit Polen. Er zijn
Dixieman Jazzband. De laatste drie twee kandidaten uit dat land, Prowizorka en Sami Swoi. Welke het optreden gaat verzorgen, is nog niet
zeker.
Men kan het zelf allemaal nog
eens bekijken in de nieuwe jazzkrant die in een oplage van maar
liefst 50.000 stuks wordt verspreid
en in Zandvoort en wijde omgeving
huis aan huis wordt bezorgd.

Watersporters moetenwel uitkijken voor stromingen

Kwaliteit zeewater voor
Zandvoortse kust is goed

Allerhande clowns
in Gran Dorado

Wat jazz gemeen
heeft met erotiek

Naast de races zijn er speciale attracties die gratis
voor het publiek toegankelijk zijn. Zo is er een
ouderwetse steile wand, waartegen motorfietsen de
zwaartekracht trotseren. Verder zijn er antieke autobussen waarin 's ochtends kan worden meegereden over het circuit. Ook zijn er een aantal originele
stoommachines aanwezig en een elf meter lang
stoomorgel.

Jazzband' en de hier meer bekende
Jammin Brass International. Op
vrijdagavond volgt een Jazz Behind
the Bars (elf deelnemende bars), op
zaterdag en zondag een Jazz on the
Beach (vier deelnemende strandpaviljoens), plus Jazz on Stages (in totaal zeven podia verspreid over het
dorp). Natuurlijk is er op zondagochtend weer een Jazz behind the
Church, een bijzonder populair onderdeel van het festival, waarvoor
ook dit jaar dominee Boeyinga bereid is gevonden, de dienst te verzorgen.

neergezet dat speciaal - en dan ook
alleen maar - bedoeld is voor jazz-oude-stijl. Met name dixielandbands
dus, maar dan wel in de oude, klassieke bezetting. Want, er zijn 'hele
hordes' dixielandliefhebbers, zoals
Toonen het uitdrukt. „Die muziek
willen we een eigen plek geven binnen het Jazz Behind the Beach, al
Nieuwkomers op de Zandvoortse
betekent dat niet dat je die muziek buitenpodia in het dorp zijn onder
niet op andere podia zult horen."
andere de Oscar Benton Band,
Swingmates, Saljuco, Hang on your
heat (jaren vijftig stijl) en Boogie
Streetparade
Boy & the Woogies uit België, alle op
Traditiegetrouw omvat ook dit het grote podium op het Gasthuisjazzfestival een Streetparade op vrij- plein. De laatste twee zijn helemaal
Gert en Ed kunnen alvast een dag- en zondagmiddag, respectieve- nieuw voor Zandvoort.
nieuwtje verklappen: op het Raad- lijk verzorgd door de 'Original JawaEen voor Zandvoort nieuwe band
huisplein wordt een extra podium ri Haihepic Rototon Streetparade die men vrijdagavond al tijdens het

Ook is er de mogelijkheid zich te
laten vereeuwigen door een portrettekenaar.

De voorstellingen duren ongeveer
tot half vier en zijn gratis toegankelijk voor kinderen. Op 2 en 23 augustus treedt Alfons Borm op. De mimeclown Hakim, bekend van onder andere het televisieprogramma Sesamstraat, geeft op 9 augustus acte de
présence. Dick Camu komt met zijn
Pretparade op 16 augustus naar
Gran Dorado, terwijl Clowntje Kepper de maand op 30 augustus afsluit.

ZANDVOORT - Een groots jet-ski-spektakel
vindt op 10 en 11 augustus plaats voor de kust van
Zandvoort. Iedereen die kennis wil maken met de
jet-ski kan op vrijdag 10 augustus onder begeleiding
tien minuten met een dergelijk vaartuig de zee op.
Die dag vinden ook races plaats waar naar verwachting driehonderd jetskiërs aan-mee zullen doen.
Zaterdag 11 augustus vinden de officiële kampioenschappen plaats.

Dixieland krijgt eigen
podium tijdens festival

Het is dit jaar voor het eerst dat de
kunstmarkten in Zandvoort plaatsvinden. Indien er veel belangstelling
voor het evenement is. dan is de organisatie, de Stichting Alternatieve
Evenementen, van plan om volgend
jaar in Zandvoort tien van deze
markten te organiseren. De kunstmarkten vinden plaats op het Raadhuisplein, van vijf tot tien uur. Ongeveer twintig kunstenaars laten een
gevarieerd aanbod aan werk zien.

ZANDVOORT - In bungalowpark
Gran Dorado is het elke donderdagmiddag lachen geblazen. Dan treden
er om twee uur clowns op in het
overdekte centrum Gran Place.

Groots jet-ski-spektakel

ZANDVOORT - Ruim 65 wagens zullen op zondag 5 augustus in verschillende klassen deelnemen
aan de eerste internationale truckraces op het circuit van Zandvoort. Aan de start zal onder meer de
regerend Europees kampioen Thomas Hegmann
verschijnen. De speciaal geprepareerde trucks
waarin de coureurs rijden hebben een hoog acceleratievermogen en halen dezelfde rondetijden als
sportwagens. Truckracen is internationaal de
snelst groeiende tak van de gemotoriseerde sport.

Programma 'Jazz Behind the Beach'veelbelovend

Het is de stichting Jazz Behind the
Beach weer gelukt. Zoals al jaren
achtereen is er weer een programma
opgesteld dat klinkt als een klok. Bij
wijze van spreken uiteraard. Het
kan ook bijna niet anders als minstens vijf man/vrouw (Trudy Luiten,
Hans Bossink, Marco de Boer, Gert
9 Tijdens de Amerikaanse dag zul- Toonen en Ed de Zwager) plus nog
len ook 'Dragsters' te zien zijn op het tal van andere personen, bijna een
circuit.
jaar bezig zijn met de voorbereidingen. Bovendien melden zich regelmatig nieuwe gegadigden bij de
stichting, die graag naar Zandvoort
komen.

Fascinerend Raku
op kunstmarkten

Trucks racen op circuit

9 De kwaliteit van het water vo'ór de kust is volgens de provincie goed.
Watersporters moeten op zee wel oppassen voor stromingen.

Oude racewagens in actie
ZANDVOORT - Op het Zandvoortse circuit kan men
regelmatig tal van zeer oude racewagens zien rondrijden.
Dat gebeurt tijdens de traditionele, Internationale Historische Races. Dat evenement wordt ook komende maand
georganiseerd en wel op 25 en 26 augustus. Men kan raceen sportauto's verwachten uit de beginjaren van de racerij
tot en met de vehikels van enkele decennia terug. De
mogelijkheid bestaat de wagens van nabij te bekijken. Als
men geluk heeft, treft men er ook een oude coureur aan
uit vroeger tijden, zoals één van de afgelopen jaren Stirhng Moss, de held uit de jaren vijftig/zestig, nog een
ereroiide reed.

Oude racewagens tijdens de Historische Races.

ZANDVOORT - Het is veilig zwemmen voor Zandvoorts kust,
ten minste voor zover het de waterkwaliteit betreft. Wat stromingen en dergelijke betreft kunnen de omstandigheden per
dag verschillen, dus altijd voorzichtig blijven. Maar de waterkwaliteit is in ieder geval goed. Dat is onder andere te zien in de
folder 'Veilig zwemmen in Noord-Holland', waarvan tevens een
Duitse uitgave bestaat.

oordeeld. Er viel ook nauwelijks iets
anders te verwachten dit jaar. Zandvoort heeft immers al twee jaar achter elkaar de Blauwe Wimpel in ontvangst mogen nemen, een internationale onderscheiding voor badplaatsen.

In totaal heeft de provincie Noord-Holland drie folders uitgegeven als
service voor de waterporters, voor
zwemmers, surfers, en de pleziervaart. De drie folders hebben elk zowel een Nederlandse als een Duitse
versie. Die in het Duits, 'Sicher
Schimmen in Noord-Holland 1990'
en 'Sicher Surfen in Noord-Holland
1990' worden dit jaar voor het eerst
uitgegeven, omdat het aantal Duitse
recreanten op de Noordhollandse
wateren de laatste jaren flink is toegenomen.

Toiletten

Gratis exemplaren van de zes folders zijn op werkdagen 10 tot 12 uur
telefonisch te bestellen bij bureau

Voorlichting van de provincie, tel.
023-144400. Voor inlichtingen of
klachten over de zwemwaterkwaliteit kan men de 'Zwemwatertelefoon' van de provincie bellen:
023-143701.

Doorzicht
In de folder 'Veilig Zwemmen' (en
'Sicher Schwimmen') staat informatie over de bacteriologische kwaliteit van het oppervlaktewater in
Noord-Holland en dus ook de
Noordzee voor de kust van Zandvoort. Al is het 'doorzicht' met ongeveer 10 cm niet zo groot, het zeewater ter plaatse wordt met 'goed' be-

Theater tussen bos en duin

BLOEMENDAAL - In het openluchttheater in
Bloemendaal zorgt de natuur zorgt voor een
prachtig, sprookjesachtig decor. Het theater ligt
namelijk middenin de bossen en duinen, nabij de
bekende hoge duinenrij 'Het Kopje van Bloemendaal', aan de Hoge Duin en Daalseweg 2.
In der zomermaanden zijn er zondagmiddagvoorstellingen die om twaalf uur beginnen, jeugdvoorstellingen die
om twee uur beginnen en avondvoorstellingen die om half
negen beginnen. Voor- de kinderen staat op 2 augustus de
musical 'Husse en de Reus' op het programma en op 9
augustus het jeugdcircus Santinelli. Op zondag 12 augustus geeft poppentheater Mijko een voorstelling en op 26
augustus treedt volksdansgroep Nirkodah op.
Een optreden waar zeker veel belangstelling voor zal
zijn en waarvoor het raadzaam is vroegtijdig kaarten te
kopen, is het optreden van Herman Brood & His Wild
Romance. Op 10 augustus treedt de 'handsome-rock &
roll-junk' daar op.
Kaarten kunnen aangeschaft worden bij het VVV in
Zandvoort en aan de kassa van het Openluchttheater. Ze
kosten 20 gulden. De kindervoorstellingen kosten 6,50
gulden, en de zondagmiddagvoorstellingen 5 gulden.
Vlakbij het theater gelegen is het paviljoen Caprera.
Zelfs viervoeters zijn welkom bij het paviljoen, want er
staat voor hen altijd een gevulde drinkbak klaar.

Men komt hiervoor alleen in aanmerking als het water goed is om in
te zwemmen, en er aan nog een aantal andere voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende veiligheidsmaatregelen genomen zijn, en met de hygiëne moet
het goed gesteld zijn op het strand.
Over dat laatste valt niet te klagen,
strandpachters en gemeente doen
over het algemeen goed hun best
strand en boulevard schoon te houden. „En die blauwe wimpel is vooral te danken aan het feit dat er op het
Zandvoortse strand zoveel toiletten
te vinden zijn," wist een vooraanstaand strandpachter te vertellen.

Te paard over zand en duin
ZANDVOORT - Kenmerkend voor Zandvoort is de
prachtig omgeving met uitgestrekte duingebieden en een
kilometers lang strand. Een omgeving die ideale mogelijkheden biedt om lange wandelingen te maken, maar bijvoorbeeld óók om een buitentocht per paard te maken.
Vanuit Zandvoort zijn er daartoe diverse mogelijkheden, er zijn immers legio ruiterpaden in de omgeving. In
de badplaats zijn twee maneges te vinden, die volkomen
op deze vorm van recreatie zijn ingespeeld. Een daarvan is
Rückert Ruitersportcentrum, Heimansstraat 25, tel.
12885. Het andere adres is: Ruitersportcentrum Zandvoort, Keesomstraat 15, tel. 15894.

• In Zandvoort bestaat volop gelegenheid om er eens met
een paard op uit te gaan.

Zandvoort 'van
boven' bekijken
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort, inclusief het strand, kan
ook van boven af bekeken worden.
De twee meest bekende uitzichtpunten zijn de ongeveer 60 meter hoge
watertoren en het Palace Hotel, met
een hoogte van 70 meter (boven de
zeespiegel). Bovenin de watertoren
(gebouwd in 1953) aan de Thorbeckestraat, bevindt zich het - uiteraard
kleine - café-restaurant De Uitzichttoren, dat dagelijks van 11 tot 23 uur
geopend is, op maandag en dinsdag
van 16 tot 23 uur. De daarboven gelegen galerij is niet toegankelijk.
Het aan de boulevard gelegen Palace Hotel, Burg.
v. Penemaplein
2, beschikt op de
18e etage over
een Panorama-café/restaurant,
dat dagelijks geopend is van 11
tot 23 uur.
De maand augustus staat in
Palace in het teken van Mexico,
(Mexican food &
art), in verband
met een tentoonstelling op de beWatertoren
gande grond.

Kampioenschap
standwerken
ZANDVOORT - In de maand juli
hebben de beste standwerkers uit
het land hun shows vertoond in
Gran Dorado, op 21 augustus is de
grote finale. De verkopers die dan
winnen gaan door naar het Nederlands Kampioenschap. In de zomermaanden is het elke dinsdagavond
feest in het bungalowpark. Om zes
uur is er kinderdisco en later op de
avond kunnen de kinderen spelletjes doen, of tekenfilms kijken. De
demonstraties standwerken beginnen om zeven uur. Een uur later
begint er een orkest te spelen tot
twaalf uur, afgewisseld door een optreden van een duo.
De toegang van de feestavond is gratis.

Zandvoort
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E MM en gemeente starten dit jaar met bouw van 117 woningen

Gemeente krijgt geld voor extra woningen

ZANDVOORT - Gemeente
en EMM kunnen op de sportvelden aan de Van Lennepwe^
en de Vondellaan in de eerste
fase al starten niet de bouw
van 117 woningen, in plaats
van de eerder geplande 80
stuks. De gemeente heeft namelijk beslag weten te leggen
op extra contingenten. Het
plan gaat de gemeente mogelijk wel een flinke duit kosten,
daar de provincie het verzoek
om een uitkering uit het stadsvernieuwingsfonds heeft afgewezen.

Men kon vorige week spectaculaire
reddingswerk voor de
kust waarnemen. Hoewel..,
hier om een oefening van de bemanning van de reddingboot dr. ir. S.L.
Louwes van de Koninklijke Noord- en
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Spectaculair reddingswerk
Zuid-Hollandse Reddings Maatschappij, onder leiding van schipper Jan van

der Ploeg. Het betrof de eerder uitgestelde oefening met een helikopter

(ADVERTENTIES)

Stichting Geluidhinder Zandvoort:

'Gemoderniseerd circuit kan
niet aan milieu-eisen voldoen'
ZANDVOORT - Het circuit
kan niet gemoderniseerd worden ten behoeve van auto- en
motorsport en dan ook nog
voldoen aan bepaalde eisen
van voormalig staatssecretaris
Dees. Dat zegt de Stichting Geluidhinder Zandvoort in een
reactie op de Milieu Effect
Rapportage betreffende het
circuit. Deze MER is volgens
haar niet aanvaardbaar.
Volgens de Stichting Geluidhinder Zandvoort, vertegenwoordigd
door mevrouw E. de Wid en de heer
C.J. Blerjs, kan een dergelijke gemoderniseerd circuit niet in overeenstemming zijn met de eisen die gesteld worden op grond van de Wet
Geluidhinder. Zij wijzen daarbij op
een uitspraak van de projectgroep
MER, dat alleen het - in het landschap fors ingrijpende - 'sterk geluidbeperkend afschermingsalternatief' aan de normen voldoet.
Het 'meest milieuvriendelijke alternatief' voldoet niet aan het zonebesluit van de gemeente. Een afdoende scheiding tussen circuit en
Nationaal Park Kennemerduinen
zou niet mogelijk zijn, een standpunt dat vergezeld gaat van tientallen cijfers. Ook volgens de projectgroep MER blijkt uit de rapportage
onvoldoende hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan.

voormalig staatssecretaris van
WVC, Dees, kan niet voldaan worden, aldus Geluidhinder Zandvoort.
'De MER dient dus niet te worden
aanvaard', stelt de stichting, die bovendien van mening is dat het rapport niet in de zomermaanden ("tijdens de vakantie van veel mensen",
aldus Bleijs) ter inzage moet liggen.

aldus Geluidhinder Zandvoort. Zij
voorspelt dat de bereikbaarheid van
Zandvoort steeds slechter wordt,
'gezien de verkeersremmende en
verkeerswerende maatregelen van
de buurgemeenten als Heemstede,
Haarlem en Bloemendaal'.

Onjuist

Het is trouwens sowieso 'onvoorstelbaar' volgens Bleijs dat men een
circuit pal naast een natuurgebied
handhaaft. "Elke veertien dagen al
sterft er in de wereld een plantensoort af, een proces dat waarschijnlijk niet meer te stuiten is. Daarvoor
is het al te laat. Bovendien komen de
recreanten hier voor hun rust". Over
het fenomeen 'Truckraces' - zoals
komend weekend te houden - kan hij
zich helemaal verbazen: "Zandvoort
verdient er geen cent aan, die mensen nemen zelf mee wat ze nodig
hebben. Het geeft alleen maar een
enorme hoop overlast".

De stichting vindt dat bepaalde
T.N.O.-berekeningen die in de MER
zijn vermeld, niet geheel juist zijn.
Het werkelijke geluidniveau zou in
sommige situaties hoger zijn. Over
bepaalde uitkomsten zegt men: 'Bovenstaande gegevens doen vermoeden dat bewust naar een haalbare
optie wordt gewerkt, welke niet representatief is met de werkelijkheid
en wensen'.
Ook in een afdoende oplossing
voor de verkeers- en parkeervoorzieningen kan niet worden voorzien,

(met een Zandvoortse piloot) van de1
Koninklijke Marine. Een zeer geslaagde operatie, ofschoon de derde deelnemer, de Johanna Louisa uit Umuiden, niet kwam opdagen. Het leverde
wel dit fraaie plaatje op. Foto: Beriott

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

1 7 1 6 6

Er komen nog eens 31 eengezins-woningwetwoningen bij de 24 stuks
waarvoor het contingent al binnen
was. Naast het contingent voor de
woningwetwoningen is er ook een
extra contingent vrij gekomen voor
de bouw van twee premiekoopwoningen. Hierdoor en door een interne verschuiving van woningtypen
binnen het plan, kan er dit jaar ook
nog eens een blok van zes koopwoningen extra gebouwd worden. Een
en ander blijkt uit een persbericht
van de gemeente Zandvoort.
Als alles meezit kan er dus nog dit
jaar begonnen worden met de bouw
van in totaal 117 woningen, 37 meer
dan aanvankelijk gepland. Dat betreft dan: 55 woningwetwoningen, 18
premiekoopwoningen, 17 premie-C-koopwoningen en 27 vrijesector-koopwoningen.

De Zandvoortse politie kreeg
e$
dit weekend uitgebreide hulp
%5
van haar 'buren', agenten uit omringende gemeenten, om verkeer en
andere zaken in en rond de badplaats in goede banen te leiden.

ZANDVOORT - Een 28-jarige
Haarlemmer heeft zaterdag een
door de Zandvoortse politie aangebrachte wielklem verwijderd en
meegenomen. Een voorbijganger
zag dit echter en waarschuwde de
politie. Die hield de man op de Boulevard P. Loot aan. De wielklem
bleek vernield te zijn. Het breekijzer
dat de man bij zijn sloopwerkzaamheden gebruikte, is in beslag genomen. De man kreeg een bekeuring
wegens het vernielen van de klem.
Na betaling van de parkeerboete
mocht hij zijn tocht vervolgen.

Morgenavond gaat een nieugwe editie van het Jazz Be- 3
hind the Beach Festival van start.
De organisatoren plus de kroegbazen hebben de voorbereidingen vrijwel rond.

Blij
Bij de gemeente is men uiteraard
blij met deze ontwikkeling. Burgemeester Van der Heijden spreekt
van een 'onverwachte meevaller
Ook EMM-directeur Gerrit Teunis
toont zich erg verheugd: "Het betekent dat we in één klap alle huurwo
ningeh kunnen bouwen, en daar zijn
we natuurlijk heel blij mee", aldus
Teunis, die er wel op wijst dat de
ledenvergadering nog akkoord moet
gaan. De gemeente buigt zich mo
menteel samen met EMM, architect
Hans Wagner en Slokker Bouwmaatschappij over de nadere plan-uitwerking. De extra bouwplannen moeten namelijk volgende week
al bij het rijk worden ingediend.
Men verwacht dat de woningen in
september 1990 klaar zijn. Aansluitend hoopt de gemeente - als volgende fase - op dit terrein nog eens 18
premie-koop en 20 premie-C-koop
Vervolg op pagina 3

Onvoorstelbaar
DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortselaan 571, 2106 CJ Heemstede
Postbus 160, 2110 AD Aerdenhout

Tel. 023-292763, Fax 023-293668

Jongbloed wethouder Van Caspel
een pentekening aan, van het clubgebouw uit 1935. De wethouder herinnerde eraan dat de verhuizing twee
doelen dient. Ten eerste wordt een
flink deel van de woningnood opgeheven, ten tweede komt aan de 'ongewenste' situatie op het binnencircuit een eind. "Het is het waard",
aldus Van Caspel. "Zandvoortmeeuwen krijgt een sportcomplex een
eredivisieclub waardig".
Daarna nam hij plaats op een trac-

wicht met een sponsor-overeenkomst. Het Zandvoortmeeuwen-bestuur en het Zandvoortse assurantiebedrijf van de gebroeders Vairden
Heuvel ondertekenden een contract
voor de duur van vijfjaar. Daarmee
tonen beide aan, de toekomst met
vertrouwen tegemoet te zien. Het
ZVM-bestuur doet er alles aan om
de weg omhoog weer in te slaan. Het
is nu aan de voetballers om de volgende stap te doen: terug naar de
Deze maandag kreeg nog extra ge- KNVB.

tor om een begin te maken met het
inzaaien van de velden, binnen enkele weken zullen de eerste grassprieten te zien zijn. Na de bouwvak
wordt een aanvang gemaakt met de
bouw van het clubhuis en de tribune. Als alles volgens plan verloopt,
zal Zandvoortmeeuwen in december
1990 kunnen verhuizen en per l januari kunnen voetballen op het
nieuwe complex.

ten werden er zondag gevonden op
de Boulevard Barnaart. De ExplosieDe voetbalvelden van Zandvoortven Opruimingsdienst heeft ze ver- meeuwen aan de Vondellaan en de
wijderd.
Van Lennepweg vormen een van de
laatste mogelijkheden om binnen de
gemeente Zandvoort een groot aantal woningen te bouwen. Daarom is
er na langdurige onderhandelingen
ZANDVOORT - De politie heeft overeenstemming bereikt tussen
vrijdagavond laat illegaal gestalde het gemeentebestuur en de verenicampers verwezen naar de camper- ging: Zandvoortmeeuwen verhuist
standplaats. Op de Frans Zwaan- binnenkort naar het voormalige binstraat werden drie illegale campers nenterrein van het circuit. Daar is
aangetroffen, op de Boulevard P. een goede alternatieve lokatie geLoot vijf en op de Boulevard Bar- vonden voor de voetbalvelden.
naart twaalf.
Maandag werd een begin gemaakt
met het inzaaien van de nieuwe velden. Bij die gelegenheid liet
ZVM-penningmeester Hans Jongbloed het college van burgemeester
en wethouders plus bijna de voltallige gemeenteraad en een enkele ambDatum
HW
LW HW LW tenaar weten, dat zijn club een moeiIrjke periode achter de rug heeft. Het
bestuur was in eerste instantie niet
2 aug
01.44 07.54 13.56 21.00 erg blij geweest met de gedachte aan
3 aug
02.04 09.30 14.46 22.36 een verhuizing, men verlaat het
4 aug
02.5410.5415.3023.26 oude, gezellige complex slechts
node. Maar bestuur en leden zagen
5 aug
03.4511.4516.0523.55
6 aug
04.26 12.25 16.40 --.-- er uiteindelijk de noodzaak wel van
7 aug 04.49 00.36 17.08 13.00 in.

Foto: AnkoSlolteis

ZANDVOORT - Het 71e Internationale Open Golfkampioenschap
van Nederland, de in Zandvoort gehouden KLM Open, heeft voor behoorlijk wat verrassingen gezorgd.
De grootste was die van de vrijwel
onbekende Schot McAllister: hij
won de KLM Open en sleepte de

hoofdprijs van ruim twee ton in de
wacht. De strijd viel over het algemeen wat tegen omdat de grote 'sterren' minder presteerden dan men
van hen kon verwachten.
Sommigen kwamen niet eens opdagen. Zie ook elders in dit blad.

die krant moet ik hebhen.
Omdat ik graag wil weten wat /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het /and voorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

Naam: (m/v)
Adres: l U
l'ostcode/l'laats:
Telefoon: L_J L
_L
Giro/Banknr.: l l l

g

Woningnood
Onder dankzegging voor het vele
werk van het gemeentebestuur bood

• McAllister, de grootste verrassing van de KLM Open in Zandvoort.

Natuurlijk,

Illegale campers

8 aug
05.26 00.54 17.4515.12
9 aug
05.55 01.36 18.18 15.56
10 aug
06.30
02.04 18.57 14.25
Maanstanden: 6 aug VM 16.19 u.
Springtij:J3 aug. 05.26u. NAP+115cm

Foutparkeerder
steelt wielklem

Wethouder start inzaaien ZVM-velden

ZANDVOORT - Hoewel men
voor het volgen van competitie-voetbal nog ruim een
maand geduld moet opbrengen, zijn erbij Zandvoortmeeuwen al weer volop activiteiten
Vakantie
waar te nemen. De club staat
Aan enkele voorwaarden van de dan ook voor een belangrijk
jaar: afgelopen maandag gaf
wethouder Van Caspel het
voor het inzaaien van
Handgranaten op de startsein
de nieuwe velden op het voorBoulevard Barnaart malige binnenterrein van het
ZANDVOORT - Twee handgrana- circuit.

Waterstanden

• De Prowizorka Jazzband uit Polen is een van de nieuwe gasten van
Jazz Behind the Beach, te zien op het podium Raadhuisplein.

• Wethouder Van Caspel start met een tractor het inzaaien van de nieuwe voetbalvelden in Zandvoort-noord.
Foto: Bram Stijnen
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f -t.-iO* D kwanaal f 14.D halfjaar f 25.50 D jaar f 46.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
\Veekmedia. Antwoordnummer 10051.' 1000 PA
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.
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Openbare commissie vergaderingen

woningbouwvereniging

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
dinsdag 7 augustus, 20.00 uur
- Maatschappelijk Welzijn
woensdag 8 augustus, 20.00 uur
- Algemene Zaken
donderdag 9 augustus, 20 00 uur
- Publieke Werken
De stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het
Raadhuis.

eendracht maakt macht

Wel gefeliciteerd!

VOOR DE LEDEN KOMEN
BESCHIKBAAR
AUGUSTUS 1990

Ik hou van je
-tt

Bouwplannen
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet
vrijstellingen en bouwvergunningen te verlenen voor de bouw van totaal 117 woningen
op de voetbalvelden aan de Van Lennepweg/Nic. Beetslaan.
De betreffende bouwaanvragen met bijbehorende bouwtekeningen liggen met ingang
van 6 augustus 1990 gedurende veertien dagen ter visie bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4, geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00

1.De flatwoning
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Héél hartelijk dank aan iedereen
voor de overweldigende belangstelling bij
ons 50-jarig huwelijk.
Hertha en Henk Bluijs

*J

*
J

*

*
l
*
*
************************************

Ga nooit heen zonder te groeten
Ga nooit heen zonder een zoen
Wie het noodlot zal ontmoeten
Kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit heen zonder te praten
Dat doet een hart soms zo'n pijn
Wat je 's morgens hebt verlaten
Kan er 's middags niet meer zijn.
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
alles wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, oma, zuster, schoonzuster en tante
Adriana Brand-Terol
* 1-6-1916
t 26-7-1990
Zandvoort:
J. Brand
Kinderen, kleinkinderen
en verdere familie
Oosterparkstraat 60
2042 AT Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

HONDENKAPSALON
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

BALK
BAKT
BETER
BROOD
DIT WEEKEND:

ZOMERFRISSE
IfBUCHTENTAART 8,25
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Beéraffenissen
en crematies!
•• • . .

•

tot 12.00 uur.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder tegen de bouwaanvragen schriftelijk bezwaar indienen bij voornoemd college.

2. De 2-kamerwoning
BREDERODESTRAAT 15-7
Huur ƒ 536,27 per maand

Aangevraagde bouwvergunningen

3. De 2-kamerwoning
BREDERODESTRAAT 15-12
Huur ƒ 536,27 per maand
| - Bovenstaande woningen bestaan uit: woonkamer, slaapkamer,
douche, c.v. en berging.

4. De 1 -kamerwoning
NIEUWSTRAAT 18
Huur ƒ 399,37 per maand
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, c.v. en berging
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor bovenstaande woningen slechts woonvergunning aan:
alleenstaanden
2-persoonshuishoudens

15. De flatwoning
KEESOMSTRAAT 247

UNIEKE SERVIEZENSHOW

in onze showroom in de
Oranjestraat
(achter de Hema)

In ZANDVOORT

verzorgd door
nederlands grootste
serviezenspeciaalzaak

Huur ƒ 720,03 per maand.

16. De flatwoning
LORENTZSTRAAT 206
Huur ƒ 749,63 per maand.
Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v., berging en lift.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor bovenstaande woningen slechts woonvergunning aan:
2-persoonshuishoudens
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

17. De garage
KEESOMSTRAAT 17A
Huur ƒ 68,24 per maand
j- De huurders van de woningen aan de Keesomstraat 25 t/m 147
hebben voorrang bij de toewijzing van de garage.

kristal, porcelein, tafelbestekken, pannensets.

Vele prachtige gedekte tafels geven u
een ruim inzicht in onze schitterende
kollektie compleet met bijpassend kristal
en tafelbestek
en presenteren u nu reeds de nieuwste
najaarskollektie
Show geopend
tot 1 september 1990
iedere dag van
12.00 tot 22.00 uur.

.

.-..-.

itiÖaar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
^j?, ; '.•.•-.-,
••
. .
Daarnaast kunt u bij ons
f||nëènfijvingen
fal liitvaartverzekermg
f|f;NÏVÖ-POLIS
'•veen Natura^uitvaartovereenkornst
?*G
i-: Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

>. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

LORENTZSTRAAT Q
Huur ƒ 80,91 per maand
|- De huurders van de woningen aan de Lorentzstraat 301 t/m 391
hebben voorrang bij de toewijzing van de garage.
l Bij het tekenen van de huurovereenkomst van bovenvermelde garages dienen de nieuwe huurders/huursters de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te to|nen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 7 augustus 1990 vóór
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar maken in
één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur aan te
geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor
op het adres Thomspnstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning
berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING
zal eerst op vrijdag 10 augustus a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

U heeft beslist niet alles gezien,
als u hier niet bent geweest.

RUILRUBRIEK
AUGUSTUS 1990

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

telefoon 023-385478

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

ÉÉÉÉ
Jazz weekend of
geen Jazz weekend
Bij broodje Burger
swingt het ieder
weekend tot 0.300 uur
's nachts
Schoolstraat 4
Tel. 18789

de 3-kamerwoning

Dr. J. G. MEZGERSTRAAT
Huur ƒ 586,41 per maand

Gevraagd:

Steengrill Restaurant

woning in centrum, omgeving Emmaweg.

„De Vuurboet"
Onbeperkt
steengrillen 29,50

Fs
ijfiJS

fonduevlees 32,50

—'~-

de 3-kamerwoning
Huur ƒ 340,45 (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche en berging.

Gevraagd:
Grotere flatwoning.

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

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

Japans
fonduevis

Dr. C. A. Gerkestraat 49 rd:
Bovenwon., ind. Ie et. entree, hal, woonk., luxe keuken, badk. met
ligbad en toilet, ruime slaapk., garderobek., balkon, 2e et. 2 slaapk.,
aan voorzijde kunststof kozijnen en ramen met thermopane begl., c.v.
Vr.prijs ƒ 149.000,- k.k.

Stationsplein 25:
Won. geschikt voor verhuur, ind. entree, hal, toilet, gr. woonk. met
parket, ruime eetkeuken met inb.app., bijkeuken, Ie et. 3 slaapk.,
balkon, keukentje, toilet, 2e et. 2 slaapk. (vh 3), badk. met douche,
wastafel, toilet, zolderk., berging, c.v.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Zandvoortselaan 8:
Goed onderh. tussenwon., geschikt voor verhuur, opp. 178 m2, ind.
souterrain: 2 slaapk., badk., berging, beg.gr. entree, hal, woonk., serre, keuken, zonneterras, Ie et. 4 slaapk. met wastafel, balkon, c.v.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 24:
Halfvr. won., voor- en achtertuin (zuid), opp. 296 m2, ind. entree, hal,
toilet/douche, roy. doorzonk. (50 m2), open haard, keuken met inb.app., 4 slaapk. met wastafel, badk. met douche, wastafel, toilet,
c.v., kelder.
Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k.
Fazantenstraat 15:
Vrijst. bungalow met garage, opp. 585 m2, ind. entree, hal, woonk.
met open haard, werkk., 2 slaapk., keuken met inb.app., toilet, badk.
met ligbad en wastafel, zolder bereikbaar via vlizotrap, c.v.
Vr.pr. ƒ 475.000,- k.k.
Van Galenstraat 185:
Vierkam. app. op 2e etage, riant uitz. op zee, ind. entree, hal, toilet,
badk. met ligbad, keuken, 2 slaapk. waarvan l met kastenw., woonen zitkamer, c.v., serv.k. ƒ388,- p.m.
Vr.pr. ƒ 185.000,- k.k.
De Ruyterstraat 2/5:
3 (vh 4) kam.app. met uitz. op zee, ind. entree., hal, toilet, badk. met
douche, keuken, l gr. si.k., l kl. si.k., doorzonwoonk., serv.k. ƒ 500,p. kwartaal.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v. en berging.

VAN LENNEPWEG (2e ETAGE)

: bouwvan een berging
: vergroten van het hotel
: wijzigen van de winkelpui
: bouwvan een garage
: het maken van een uitbouw
: bouwvan een schuur
: uitbreiden van het kantoor
: het intern verbouwen van de woning
: plaatsen van een dakkapel
: plaatsen van een tuinhuisje
: plaatsen van een dakkapel
: plaatsen van een dakkapel
: plaatsen van een dakkapel
2 augustus 1990

Burg. Engelbertsstraat 78:
Vrijst. won., veel2glas in lood ramen. Ind. entree, hal, gang, toilet,
doorzonk. (30 m ) met open haard, keuken, kelderkast, Ie et. 3
slaapk. met wastafel, douche, c.v.
Vr.pr. ƒ 209.000,- k.k.

"\r^

1. Aangeboden:

2. Aangeboden:

Verleende bouwvergunningen
110-B-89: Thorbeckestraat 46
192-B-89: Boulevard P. Loot 5
200-B-89: Kerkstraat 20
009-B-90: Secr. Bosmanstraat 32
031 -B-90: Koningstraat 24
043-B-90: Oosterparkstraat 30
042-B-90: Bentveldweg 19
048-B-90: Heimansstraat6
059-B-90: Fr. Zwaanstraat 72
065-B-90: Oranjestraat 18
068-B-90: Regentesseweg 1a
069-B-90: Regentesseweg 5
082-B-90: Kostverlorenstraat 112

CHRIS HARDENDOOD

. De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeen| telijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
uw geboortedatum;
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

102-B-90: Boul.Paulus Loot 37
: bouw van een garage
104-B-90: Tolweg 29
: het plaatsen van een erfafscheiding
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu, van de sector
Grondgebied Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en wethouders.
Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend ook al is
er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er ook een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

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

18. De garage

RENEE

W'j.fyV'i','-, >•<• .

VAN LENNEPWEG 22-1
Huur ƒ 507,35 per maand
- Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v. en ber-

&•*•"-'

37,50 •~;.;

Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wiltlü
Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur.

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort

Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644
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Leerman zamelt
handtekeningen in Geen vergunning
ZANDVOORT - Manfred Vakantiecomplex
Bergerhoff, ook wel bekend als
'Manfred de leerman' is een Kostverlorenpark
handtekeningen-actie begon-

Politie krijgt hulp
uit buurgemeenten
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie heeft afgelopen
weekend hulp gehad van collega's uit Haarlem, Heemstede,
Bloemendaal,
Bennebroek
plus van de Rijkspolitie uit
Amsterdam. Het korps uit de
badplaats had om de hulp gevraagd, omdat men, mede in
verband met het golftoernooi,
een bijzonder druk weekend
verwachtte.

ZANDVOORT - De aanleg
nen om zijn plek op het Raadvan een vakantiecomplex in
huisplein veilig te stellen.
het Kostverlorenpark lijkt:
voorgoed
van de baan. De Raad'Hij had van de gemeente te horen
gekregen dat hij op termijn van deze van State heeft het de gemeen-."
locatie zou moeten verdwijnen met te, die de aanlegvergunning
zijn lederwarenkraam. "Ik heb al voor het park geweigerd heeft,:
tweeduizend handtekeningen", stelt in het gelijk gesteld.

een - onderhand - structureel tekort
aan manschappen, dat met name op
drukke dagen duidelijk voelbaar is.
De sterkte is de afgelopen paar jaar
met zo'n 25 procent terug gelopen,
voornamelijk als gevolg van de bezuinigingen.

Men tracht wel 'zomeragenten'
aan te trekken, een soort parttime-krachten, maar deze zijn niet in ruime mate voorhanden. Ook sommige
oud-collega's wordt gevraagd terug
te komen of in hun vrije tijd een
De Zandvoortse politie kamrjt met handje te komen helpen. Het bedrijfsleven, zoals particuliere bewakingsdiensten, blijkt echter meer te
betalen en zo overal in het land agenten bij de politiekorpsen weg te lokVervolg van pagina l
woningen te kunnen bouwen. Dat ken.
betekent ook dat men al in 1992 kan
beginnen met de bebouwing van de Regionalisering
sportvelden naast het spoorwegemMogelijk dat de gevolgen met de
placement.
De provincie heeft een verzoek om toekomstige regionalisering, het saeen uitkering uit het fonds Stads- en menvoegen van korpsen in een beDorpsvernieuwing voor 1990 (ruim paalde regio, wat opgevangen kunƒ180.000,-) afgewezen omdat de ur- nen worden. Die verwachting heeft • Een motoragent van de Rijkspolitie standby op de Zandvoortselaan.
geleid dat er tussen
gentie te laat bekend zou zijn ge- er mede toe
en enkele omringende ge- op het politiebureau op de Hogeweg zonder verheugd over de bereidwilweest. "Dat bestrijden wij", aldus ge- Zandvoort
van de andere korpsen om
meente-ambtenaar Peter van Delft. meenten een intentieverklaring is om. een aantal zaken door te spre- ligheid
gekomen, om - indien nodig - samen ken, waarna zij op diverse punten in hulp te verlenen. En zeer tevreden
Het bezwaarschrift van de gemeente te
werken.
het dorp ingeschakeld konden wor- over het resultaat: de begeleiding
heeft echter voor de provincie 'geen
van het toeristenverkeer, zelfs tot in
den.
aanleiding gegeven' haar standpunt
Bloemendaal en Heemstede, verliep
Zo ook dit weekend. Zaterdagochte herzien.
De korpsleiding toonde zich bij- bijzonder gladjes.
Van Delft betreurt dit: "Dan blijft tend werden de 'gasten' ontvangen
er voor ons waarschijnlijk niets anders over, dan naar de Baad van State te stappen". De woningbouw op
het ZVM-terrein hoeft hierdoor geen
vertraging op te lopen omdat de gerheente geld kan putten uit het
ZANDVOORT - 'Een dagje Zandvoort' is de titel van een voort', samengesteld in nauwe sagrondprijsegalisatiefonds.
"Maar
menwerking met het Cultureel Cendat kan betekenen dat we in de toe- tentoonstelling die vanaf aanstaande zaterdag is te zien in het trum
te Zandvoort. Er wordt aankomst andere plannen in het kader Historisch Informatiecentrum Zuid-Kennemerland, Groot Hei- dacht besteed
aan het dagje naar het
van de stads- en dorpsvernieuwing ligland 47 te Haarlem. De tentoonstelling, die volgende week Zandvoortse strand,
zoals dit sinds
niet kunnen realiseren. We moeten vrijdag officieel door burgemeester Van der Heijden geopend mensenheugenis door
honderdduiimmers altijd een eigen bijdrage le- wordt, richt zich op de jaren 1890-1940.
zenden, wellicht miljoenen, werd onveren", aldus Van Delft.
Zuid-Kennemerland heeft er dit dernomen. Het 'dagje Zandvoort' bejaar met het Historisch Informatie- gon populair te worden aan het eind
centrum Zuid-Kennemerland ken- van de vorige eeuw, toen de kustnelijk een alleraardigste, leerzame plaats na de aansluiting op het
en zeer geslaagde attractie bij gekre- spoorwegnet (1881) en vooral door
gen. De belangstelling blijkt erg de aanleg van de tram (1899) over
Weekend: 4/5 aug. 1990
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- groot, afgelopen maand kon het mu- snelle verbindingen met het achterPOLITIE: tel. 13043, Alarmnummer lening: Voor informatie, advies en seum al de 5000ste bezoeker note- land kon beschikken. Een veel bre14444.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen ren. Het centrum, schuin tegenover der publiek dan daarvoor was nu in
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: het Frans Halsmuseum, geeft een staat van zee en strand te genieten:
nummer 12000.
beknopt overzicht van de geschiede- op één dag heen en terug, zonder
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- Dienstencentrum Zandvoort: Konin- nis van de regio Zuid-Kennemer- kosten voor hotel of pension. Omdat
gevalllen), Centrale Post Ambulan- ginneweg l, tel. (02507) 19393. land, waartoe ook Zandvoort be- men over weinig vakantiedagen becevervoer (CPA) Kennemerland.
Spreekuur op dinsdag en donderdag hoort. Daarnaast wil het HIC, een schikte, werd het 'dagje Zandvoort'
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip initiatief van de Stichting Museum een gebeurtenis, waar met verlangen
scherming): 023-246899.
mogelijk na telefonische afspraak. Zuid-Kennemerland, de bezoeker werd naar uit gekeken.
Belbus: Om van de belbus (voor be- wat meer wegwijs maken in de regio.
HUISARTSEN: De volgende huisart- woners van 55 jaar en ouder) ge- Men kan er dan ook allerlei informasen hebben een gezamenlijke waar- bruik te kunnen maken, dient men tie krijgen omtrent musea, monu- Emmertjes
Er zijn nog heel wat mensen die
nemingsregeling, inlichtingen daar- zich 24 uur van te voren op te geven menten, bezoekerscentra en andere
het 'dagje Zandvoort' van vóór de
over via het telefoonnummer van de bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- regionale instellingen.
Tweede Wereldoorlog zelf hebben
eigen huisarts: J. Anderson, 12058; sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
meegemaakt en daaraan dierbare
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg, persoon bedragen: ƒ l,- voor een enGratis
herinneringen hebben overgehou13355; G. Mol, 15600; P. Paardeko- kele rit, ƒ1,50 retour.
De toegang is gratis en de ope- den. Vaak jeugdherinneringen aan
per, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507; Alg. Maatschappelijk- Werk ZandF. Weenink,.12499. Inlichtingen om- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg ningstijden zijn: dagelijks van 12.00 schepjes, emmertjes en wapperende
trent de diensten van dokter Flierin- 023-320899 of 320464. Spreekuur op tot 17.00 uur, op zon- en feestdagen vlaggetjes, aan balonnen en celluga worden verstrekt via nummer werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- van 13.00 tot 17.00 uur. Voor groeps- loid molentjes, aan de geur van de
12181.
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- bezoek kan men zich ook telefo- zee vermengd met die van haring en
zure bommen.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpver- nisch aanmelden: tel. 023-351811.
Het decor van het oude 'dagje
In de expositiezalen wordt de bearts bellen. ^
lening, beschikbaar voor iedere inzoeker snel visueel wegwijs gemaakt Zandvoort' is al lang verdwenen,
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, woner van Zandvoort, is gratis.
Neutel, tel. 13073.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. in de lokale geschiedenis, in chrono- oorlog en bezetting hebben er een
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 logische volgorde maakt men ken- einde aan gemaakt. De oude waternis met belangrijke ontwikkelingen toren, de imposante hotels aan de
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
land 's avonds, 's nachts en in het Wetswlnkel: Gemeenschapshuis L. en gebeurtenissen uit de rijke histo- boulevard en de ouderwetse penweekend te bereiken via de dokter- Davidsstraat. Eerste woensdag van rie van stad en streek. Het HIC telt sions zijn gesloopt. De kleine tentwee zalen met een permanente ex- toonstelling in het Historisch Inforsinformatiedienst: tel. 023-313233.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Verloskundige: Mevrouw Tine Huurdersspreekuur ZVH: Wegens positie, in een derde worden wisse- matie Centrum is bedoeld om vijftig
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- vakantie tot half augustus alleen te- lende tentoonstellingen gehouden. jaar populaire strandrecreatie even
terug te roepen aan de hand van fovoort,
tel. 02507-14437, bgg: lefonisch bereikbaar onder nummer
to's en ander materiaal, afgestaan
023-341734.
15064 of 18095. Postbus 287, 2040 AG
Tram
door het Cultureel Centrum ZandDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Zandvoort.
De komende maanden, tot 10 ok- voort en het Trammuseum van de
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
15847.
Woningbouwvereniging EMM: tober 1990, dus 'Een dagje Zand- NZHVM.
Dierenbescherming: Vereniging v.h. Klachtentelefoonnummer techniwelzijn der dieren (02507) 14561, sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel spreekuur: iedere eerste dinsdag
Zandvoort
(tevens
pension) van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
02507-13888,
Asiel
Haarlem Taxi: tel. 12600.

Woningbouw

Nostalgie met 'Een dagje Zandvoort'

Weekenddiensten

Foto: Bram Stijnen

Zandvoorter onwel
ZANDVOORT - Een 68-jarige
Zandvoorter werd zaterdag onwel
toen hij over zijn tuinhekje aan de
Prinsesseweg stapte. De man was
niet goed geworden doordat hij alcoholische drank had genuttigd in
combinatie met het innemen van
medicijnen.

Bergerhof, over zijn actie 'Manfred
is Zandvoort, steun hem'. Hij laat
Het college van burgemeester en!
zien dat er een flink aantal handte- wethouders nam het besluit omkeningen en stempels van Zand- trent het vakantiecomplex in april
voortse ondernemers bij zit.
1987. De aanlegvergunning was aangevraagd door het Zandvoortse ar-De relatie tussen hem en de ge- chitectenbureau ir. C.J. Wagenaar
meente loopt al enige tijd stroef. Zo namens Erica Beheer B.V. uit 's'
werd bijvoorbeeld de stroomvoor- Gravenhage. De bedoeling was in
ziening uit het Raadhuis gestaakt. het Kostverlorenpark een golfbaan,
Deze was gratis, na een toezegging aan te leggen, inclusief tennisbanen,;
die oud-burgemeester Machielsen een clubgebouw, een beheerderswo'-;
gedaan had.
ning en diverse vakantiebungalows". •
Voor het clubgebouw had (wijlen):
"Ik dacht altijd dat het bij de J.H. de Raad, voor 50 procent aanpachtprijs was inbegrepen", rea- deelhouder in Erica Beheer B.V.,
geert Bergerhoff. Inmiddels is de een bouwvergunning aangevraagd:
stroomvoorziening weer op gang ge- Wagenaar had opdracht gekregen;'
:
komen, er zou een storing in de het plan te ontwikkelen.
draad hebben gezeten. Daarnaast is
Nadat ook een tweede poging om
hij gesommeerd minder ruimte in een aanlegvergunning - in strijd met
beslag te nemen met zijn stal.
het bestemmingsplan - te krijgenmislukte, stapten beide heren naaf"Ik word er gek van", zo zegt de de Raad van State. Deze deed afgeloleerverkoper, die niet weet waar hij pen maand - bijna drie jaar later heen zou moeten. Toch zal hij - als uitspraak en verwierp het beroephet aan de gemeente ligt - op den schrift. Een medewerker van het arduur van het plein moeten verdwij- chitectenbureau kon weinig zeggen,
nen, met name tegen de tijd dat het over deze kwestie, maar verwachtcentrumplan vaste vormen gaat krij- niet dat er op korte termijn een an;gen.
der plan wordt opgesteld.

Veel variatie op vierde Fun Festival
ZANDVOORT - Het vierde
Fun Festival in Zandvoort
heeft vrijwel geheel aan de verwachtingen voldaan. Honderden mensen genoten zaterdag
en zondag van een keur aan
straatartiesten, afkomstig uit
Europa en de Verenigde Staten. De weersomstandigheden
waren perfect.
Menigeen zal het weekend verbaasd hebben opgekeken over zoveel variatie aan 'straat-acts'. Want
dat fantasie de ras-artiest ook met
bescheiden middelen ver kan brengen, dat werd wel duidelijk. Nederlandse woorden als goochelen, acrobatiek/trapezewerk, muzikanten en
poppentheater kunnen in zo'n geval
de lading nauwelijks dekken, verre
van dat zelfs. Reden te meer om uit
te zien naar de vijfde editie van dit
festival.
In ieder geval was er 'voor elk wat
wils' en van een dusdanig niveau dat
jong en oud kon genieten, zowel op
de vaste locatie voor het casino, als
op Gran Dorado en elders in het
dorp. Men kwam de artiesten vrijwel
overal tegen, graag bereid tot een
vermakelijk optreden, 's Avonds laat
was het in Gran Dorado de beurt aan
de uit vijf vrouwen bestaande groep
Skinning the Cat. In het donker, in
hun lichtgevende pakken, haalden
zij op meters hoogte halsbrekende
toeren uit.

'Rare snoeshanen' op het Fun Festival.

Japan Media Exchange (dat in veel
gevallen de contacten legt met de
Het Fun Festival, een initiatief artiesten), leverde ook een aantal
van het Casino Zandvoort en georga- prijswinnaars op. Voor robot/goocniseerd in samenwerking met de Re- helaar David Gelman, the Mechanigionale WV Zuid-Kennemerland en cal Magician', winnaar van de hoofdprijs (ƒ1000,-), moet dat een echt
meevallertje geweest zijn: hij had
zich pas op het laatste moment aan-

Prijswinnaars

Witte krullekop spoorloos verdwenen

Kerkdiensten
Weekend: 4/5 aug. 1990

Kerk v.d. Nazarener, Zrjlweg 218,
Haarlem:

Zondag 10.30 uur: Intrede/bevestiZondag 10.00 uur: ds. E. Sneller, gingsdienst ds. A. Snijders, voorganHaarlem
gers ds. C. Holleman en A. Snijders
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr.
Gereformeerde Kerk:
D. van Beveren
Zondag 10.00 uur: J.M.J. Brants,
Haarlem
Dinsdag- t/m vrijdagmorgen Vakantiebrjbelclub voor kinderen van 4-12
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap jaar.
Hervormde Kerk, Kerkplein:

NPB:

Geen diensten tot en met 5 augustus. Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Roomskatholieke Kerk:
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Zaterdag 19.00 uur: woord- en com- 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
muniedienst, mw. B. Bleijs en mw. L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
M. Wassenaar
023-244553.
Zondag 10.30 uur: Th. Duijves

ZANDVOORT - Op een zondagochtend kijk je uit het
raam en ontdek je dat het
beeldje in je tuin is onthoofd.
Dat overkwam het echtpaar
Longayroux in de Marisstraat,
hun woning staat bekend als
'het huis met de yuca's'. Vandalen hadden het witte beeldje
omvergetrokken en 'ontdaan'
van zijn krullekop. De daders
zijn spoorloos, maar ook het
kopje, dat zij kennelijk hebben
meegenomen.

Rekreade-nieuws
ZANDVOORT - Rekreade,
hét grote zornerevenement
voor de jeugd in Zandvoort,
beleeft deze week haar laatste dagen van het seizoen
1990. Morgen, vrijdag 3 augustus, wordt dit traditioneel
afgesloten met het feestelijke
'Santekraampie'.
De spannende avonturen met
Rekreade, voor kinderen van 4
t/m 12 jaar, zijn vrijwel achter de
rug. In 't Stekkie zal vandaag wel
de onthulling plaatsvinden van
'Het geheim van de zwarte sleutel', hopelijk is de piraat bevrijd en
kan hij vanavond eindelijk eens
rustig gaan slapen. En hoe zou het
vandaag in het Jeugdhuis achter
de Hervormde Kerk aflopen met
Trrrong, de koning van Trol voort?
Die was toch verdreven uit het
woud van de boze trollen, omdat
hij zo lief was? Het zal vast wel
goed komen met hem.

urgerlijke stand

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
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Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
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25,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
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• Het echtpaar
Longayroux trof
's ochtends het
tuinbeeldje onthoofd aan.

Overleden:

Brand geb. Terol, Adriana, oud 74
jaar
Piller, Henriëtte, oud 83 jaar
Balk geb. Delissen, Johanna Wilhelmintj, oud 75 jaar

ZAND-

wordt er onder
andere vermeld
waar de vlootschouw plaatsvindt en waar
men het vlaggeschip van Sail
vindt, of bijvoorbeeld de tentoonstelling 'Sail in de Tropen'.
De bedoeling van het pakket, samengesteld door de Stichting Sail
Amsterdam, is de bezoeker vast
van tevoren wegwijs te maken.
Het bevat een rijk geïllustreerd
programmaboek, een handige
overzichtskaart van het totale
Sail-terrein, plus een Sail-poster,
-button en -stickervel als aandenken.

Informatiepakket
Sail 90 Amsterdam

VOORT - Voor
de grootschalige zeilschepenshow Sail 90 in
Amsterdam is een speciaal informatie-pakket samengesteld dat op
alle postkantoren voor ƒ10,- is te
verkrijgen.
Meer dan vier miljoen bezoekers worden er tussen 9 en 14 augustus in Amsterdam verwacht.
Met al de historische schepen die
de IJ-haven zullen aandoen, valt
er dan ook heel wat te zien en te
beleven. Wat er allemaal te doen
is, kan men van tevoren bekijken
in het informatie-pakket. Zo

Snijerplein, midden in het een-,
trum: 'Santekraampie', het jaarlij kse slotfeest van Rekreade. Het
wordt weer een grootse activiteitenmarkt voor de kinderen, die
duurt van 11.00 tot 14.00 uur, met
knutselen, volksdansen en poppenkast. De toegangsprijs is ƒ2,50.
De kaartverkoop is al gestart in 't
Stekkie en in 't Jeugdhuis.

Poppenkast, een van de vasta'

In ieder geval wordt er morgen programma-onderdelen van Saneen groot feest gevierd op het Jan tekraampie.
(Archieffoto)

Geboren:

René Pascal, zoon van: Watzema,
René-Paul en Mik, Marion
Timp, zoon van: De Reus, Hendricus
Maria en Bol, Jannetje Harmina
Mariëlle Anastasia, dochter van:
Kras, Eric Gerardus Petrus en Sebregt, Sataine
Amber Jasmijn, dochter van: Pieroelie, Arnold Eduard en Mulder, Mirella
Roos, dochter van: Van Bergen,
Lambertus Maria Franciscus en
Van der Steur, Julia Frederike Catharina

gemeld en kon slechts meedoen
door het uitvallen van Tanger Trios.
De publieksprijs ging naar de
goochelende clown Scott the Magici-:
an, de originaliteitsprijs naar Tam :
Tam, 'het kleinste poppentheater:
ter wereld', en de prijs voor de meest
muzikale act naar het kwartet The
Smoothies.

Morgen laatste dag

Reparatie van het beeldje is hierdoor vrijwel onmogelijk, tot grote
spijt van het echtpaar Longayroux.
"Zij zijn er erg aan gehecht", zegt
Marianne Rebel die zich het lot van
haar buren erg aantrekt. Zij doet
dan ook een beroep op de lezers, uit
te zien naar het witte krullekopje.

De heer en mevrouw Longayroux
zijn bepaald geen onbekenden in
Zandvoort. Zo hadden zij vroeger in
Periode: 24 - 30 juli 1990
j het - huidige - pand van McDonalds
aan het Raadhuisplein een porseleinwinkel annex giftshop. Deze
Ondertrouwd:
Stienstra, Stoffer en Monshouwer, Hoying-yestiging was een begrip.
Ook bij de oprichting van het
Nannet
VW-kantoor op het Raadhuisplein
waren zij min of meer betrokken. In
Gehuwd:
Sanders, Simon en Hofstra, Mara 1956 kreeg Longayroux een koninklijke onderscheiding in verband met
Hilda
zijn inzet voor Zandvoort.

Foto: Berlott
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving

DEALERS

BOVAG-dealers
LADA WETTER
Aanbieding ceze week:
Renault Expresse 1.1, 32.000
km, gnjskent. . . .'87 ƒ 9.500
Lada 1200 S ... .'85 ƒ 3.750
Lada 2104 Combi.'85 ƒ 4.500
Lada 2105 1.3 . .'86 ƒ 6.000
Lada 2105 1.2 . . .'86 ƒ 5.750
Lada 2105 1.5 GL'85 ƒ 4.000
Lada 2107
'87 ƒ 7.750
Kaaett 1.2S,hb,lpg'84 ƒ 7.500
Suzuki Alto 5-drs .'88 ƒ 10.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel. 02907-6572.

Lorist Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
'87 ƒ 15.500
205 Junior
'87 ƒ 12.250
505 GR
'82 ƒ 3.500
604 STi Autom., . .'82 ƒ 3.950

Ford

15x
Scorpio

LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA CARLOTA
SAMARA BLACK-BEAUTY
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
4 CIL. 6 CIL. 5 BAK LPG
Occasions APK gekeurd
AUTOMAAT 1986 t/m 1989.
SAMARA 1.3
'86 ƒ 7.250 Prijzen: ƒ 17.850 t/m ƒ44.000.
2107
'87/7.250
2104 Combi
'86 ƒ6.750
Officieel Ford-Dealer
2104 Combi
'87 ƒ8.500 v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Marktplein 11-29, Hoofddorp.
TEL. 020-992865.
Inl.: tel. 02503-13441.

Lada
Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

Ford Escort 1100, 5-drs, LPG,
11-'85. Sierra 1.6, 3drs, LPG, 1'84. Berebeit, Amsteldijk 25,
020-6627777.
T.k. FORD Escort '79, APK nov.
ƒ1200. Te bevragen.
Tel. 02990-36434.

FORD Escort 1.4 bravo 5 drs.
mei 1987. APK 62.000 km.
ƒ 15000 02503-30758 na 17 u.
FORD TAUNUS 2L, APK tot
dec.
'90,
i.z.g.st. Tel.
020-843942, tussen 18-20 uur.
T k Ford Resta, 1985, APK juli
'91 60000 km., ƒ8.000.
Tel. 020-478903 na 18.00 uur.

Isuzu
-Noord
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Tel. 020-361153
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86
Renault 5 TL Lecar, 1985, wit,
80.000 km., nwe. APK, ƒ6500.
02993-68281, Van Lieshout,
Volendam.

Renault 18 GTL Stationcar
1986, nieuwstaat, 70.000 km.
ƒ9950. 02993-68281, Van Lies
hout, Volendam.

Rijscholen

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Autoshop J. Schievink, Rozen- AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
1e 10 lessen a ƒ25
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
gracht 69-71-73, A'dam. Tel. <laar terwijl u wacht. RuilstarAUTORIJSCHOOL MICHEL
Gratis halen en brengen.
020- 234986. Accu's, imperials, ters en dynamo's. Erkend
Saab
Kwaliteit staat voorop!
Rover
Tel. A'dam: 020-942145.
ladder- & fietsdragers. Thule inbouwbedrijf van TBBS/TNO overdag
020-853683
SAAB SERVICE MOLENAAR dakdragers voor dakgootloze goedgekeurde
's
avonds
020-181775
autobeveiliAdverteren in
Off. ROVER DEALER:
auto's. Grote sorting onderde- gingssystemen.
rep., onderh., APK, LPG,
02990- 34768
Valkenbur- Purmerend
„SHOWROOM"
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg alarm
etc. BOVAG
LID len, gereedschappen & autolak gerstr. 134. Tel. 020-240748.
Zaandam
075-174996
Tel. 020 - 665.86.86
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
HOOFDDORP, 02503-14097.
Grote sortering ONDERDELEN • Auto te koop? Plaats een
van schade-auto's, alle
Autosloperijen
SHOWROOM advertentie. U
merken, alle bouwjaren.
Seat
zult verbaasd staan over het
RAVENSTIJN, 02502-5435.
Grote sortering ONDERDELEN'
Autosloperij A. de Liede
resultaat.
Lid Nevar.
van alle schade-auto's, alle
Een PERFECTE Seat occasion
Neem geen risico: orig.
merken, alle bouwjaren.
koopt u vertrouwd bij Seat SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
PTT-vrijwaring RDW
Ravenstijn, 02502-5435.
Auto Centrum APC, 2e Schin- v.d. Madeweg 23 bij Makro
Service
en
reparatie
(s)loopauto's
A'dam - 020-6686146.
kelstr.
18-28.
Tel.
020Het HOOGSTE BOD?? Bel
HOOGSTE
PRIJS
763333/763334/763335.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Tel. 020-198691
APK keuring geen afspraak, Garage ROBE, gespec. in remklaar terwijl u wacht. Ook repa- men en fricties. Comeniusstr. AUTOWRAKKEN tegen de Loop, sloop en schadeauto's
raties en onderhoud. Gar. 455, 020-177388. Lid BOVAG. hoogste prijs voor de deur met vrijwaring. Tel. 020-754193.
Subaru
West-Center 122476.
T.k. gevr. loop-, sloop-, schade• De advertentie-afdeling be- gehaald. Autosloperij Jan.
houdt zich het recht voor ad- Tel. 020-361178/02907-6248. en defecte auto's met vrijw.
De enige off. SUBARU DEA- Adverteren in „Showroom"
A.P.K. KEURINGSSTATION
02963-4992, tot 22 u.
Tel. 020 - 665.86.86
vertenties eventueel zonder
LER + occ. voor Purmerend
Keuren zonder afspraak
FAX 020 - 665.63.21
opgaaf van redenen te weigee.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Feenstra & Jimmink
Postbus 156, 1000 AD A'dam Asterweg 24A A'dam 364702 ren. (Art. 16 regelen voor het
02999-278, Jisperweg 39-40.
Auto's te koop gevraagd
advertentiewezen).

Suzuki

Autoverhuur

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Bij:

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581

Ouke Baas

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

-auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

SUZUKI ALTO GL, 3 drs, aug
Diverse Alto's
'87, 42.000 km, wit, ƒ9000,Bouwjaren '84 t/m '88
Alle auto's met
Lancia
• „SHOWROOM",
GA en GL, 3- en 5-drs uitv. Tel.: 020-189478, na 18 uur.
Mazda
3 Maanden Bovag-Garantie
de autorubriek
Off. Sub dealer Wim v. Aalst, Suzuki Swift, 13 GL, bj. 88,
tevens service en reparatie
voor Amsterdam
Mazda 626 1600 LX coupe, Bozenhoven 119, Mijdrecht. drs., i.z.g.st. ƒ 11.000. Tel. 0202e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
en omgeving.
Tel. 02979-84866.
met LPG, mei '87, ƒ 12.750.
795653.
Tel. 020-237669.
Tel. 020-6658686.
Tel. 075-287733.
Grootste Lancia-dealer
van
T.k. Mazda 929 Estate, 1980,
Toyota
Alfa Romeo
APK 06-'91, kleine reparatie,
Nederland
! 850. Na 17.00 u.: 020-843452.
levert uit voorraad
Alfa 33 1.5, 8-'85, luxe inter., Alpha Sud Tl 1.5, Q.V., '83,
Te koop Toyota Celica ST cou- • Auto te koop? Plaats een
alle type/uitvoeringen
electr. ramen en 5 versnell. APK, ƒ 3.950. Rijdt als een trein.
pé, b.j. '78, APK tot april '91.SHOWROOM advertentie. U
Mitsubishi
Nieuwe Lancia's
APK 5-'91, ƒ 8500. 02997-4295. Tel. na 18 u.: 020-413569.
I.z.g.st. Vraagprijs ƒ4000,-.
zult verbaasd staan over het
Tel. na 18.00 uur 020-220762. resultaat.
THUISBLIJVERSVOORDEEL:
Alfa SPIDER 2000i Veloce,
Mitsubishi
Galant,
nw.mod.'
Adverteren in
ivoor, stereo, b.j. '82, in nw. st.
i.pr.st., ƒ 7.950. Inruil/Gar.
een Panasonic radio/cd
„SHOWROOM"
Vr.pr. ƒ 19.000. 020-852824.
Tel. 02990-37825.
ter waarde van ƒ 2500,Volkswagen
Tel. 020 - 665.86.86
bij aankoop van een
gebruikte auto.
VW Golf GLS, '81, puntgaaf, Volkswagen Jetta 12.6 LX
Nissan
Austin
nw. APK, ƒ 2.950.
Een greep uit onze voorraad:
1982, LPG, nette auto, ƒ2750
Nissan Bluebird 20 LX, '86, Tel. 02990-37825.
• Handelaar of particulier.
Mini 1000 Mayfair, 1989, 23.000
02993-68281, Van Lieshout,
Jong
gebruikt:
APK
gek.,
stuurbekr.,
st.radio.
km. Duurste uitvoering, ƒ8950.
Uw auto(s) aanbieden in
VW Golf Diesel, b.j. '87,
Volendam.
incl. keuring/garantie
Tel. 02977-41689 na 15.30 u.
Nieuwstaat. 02993-68281, Van „SHOWROOM" is dé manier.
i.pr.st., ƒ 13.950. Inruil/Gar.
VW
Golf 1.3 CL, kat., 5 bak,
grote
beurt/evt.
APK
Lieshout, Volendam.
Tel. 020-6658686.
Tel. 02990-37825.
metallic Atlasgrijs, i.z.g.st., jan.
2xA112
bj.'84/'86 Nissan Bluebird 2.0 LX, LPG,
'87
en
'88.
Sunny
1.3L,
LPG,
3T.k. VW kever, i. org. staat, b.j. '86, 66.000 km., ƒ 15.750. Tel.
5 x Prisma
bj. '85/'88
BMW
10 x Thema
bj. '86/'88 '87. Berebeit, Amsteldijk 25, '74, APK sept. '91, prijs i.o., 020-852210/852419.
020-6627777.
mooie auto. Tel. 020-417694.
1 x Thema Stationwagen '87
T.k. BMW 528i M. Beige bj '84. BMW 315, bj.'82, i.pr.st., nw. Demo: Dedra 16 IE
•
„SHOWROOM":
Aut./sch.dak/spec.
velgen/ APK, ƒ 3.950. Inruil/Gar.
B.M.W. 525 i
bj. '88
De autorubriek voor
Volvo
APK gekAz.g.st. Vr.pr. ƒ 8.900. Tel. 02990-37825.
Amsterdam en omgeving.
Zaak: 035-872490.
Te koop. BMW 316, b). '85,
Oplage 730.000 ex.
VOLVO-DEALER BIEDT AAN: Volvo 244 GL, LPG, bj.'81
Privé: 02152-62725.
blauw, licht metalen velgen, 4
Elke week in Het Parool en 740 Diesel
'87/88 puntgaaf, ƒ 3.950. Inruil/Gar.
De
Rinesstraat
22
BMW 520 automaat 1981, deurs, LPG (Vialle), groen glas,
alle uitgaven van WEEKMEDIA. 740 GL
'87 Tel. 02990-37825.
A'dam t/o Makro
brons met. Orig. 70.000 km 5 bak. Prijs: ƒ 14.950,Tel. 020-6658686.
740 Turbo
'86
Telefoon: 020-5622254
of
LPG ƒ2750. 02993-68281.
740 GLE Aut. + airco
'85 Volvo Automaat 340, 1986,
pr.:020-6644068 (na 18.00 uur).
Van Lieshout, Volendam.
240 GL
'85/'87 rood, 55.000 km, ƒ9950.
Opel
245 GL Diesel
'87 02993-68281, Van Lieshout,
480 ES
12-'86 Volendam.
Citroen
Opel Kadett, LPG, nw.mod. Opel Kadett 1.3, LPG, m.'82, 20 stuks 340 en 360 . ..'84-'88
'86, i.pr.st., ƒ 11.950. Inruil/Gar. 1e eig., ƒ3.950. Inruil/Gar.
Zastava
Tel. 02990-37825.
Citroen CX TRD Turbo 2, 2 CV 6 Club, bj '85, rood, APK Tel. 02990-37825.
5/'91,46.000
km.
Div.
extra's,
in
ZASTAVA 1100 S, '81,
schuifd., '88, ƒ27.500. CX 22
l.v.m. lease auto t. k. Kadett 1.6 Opel Ascona 2.0 dsl, b.j. 1980,
APK mrt '91. Pr. ƒ750.
TRS, '89, LPG, 35.000 km.,pr. st. ƒ5000. 020-6620308.
AMSTERDAM
D caravan, 5-drs., 2-'86, kl. APK tot 6e mnd '91, i.pr.st. Vr.
ƒ27.500. CX 20, '88, ƒ19.900.BX 14 E Leader, LPG, 6-'86. BX grijs, APK. 2-'91, 136.000 km., pr. ƒ 1750,-. 02990-71693.
Na 18.00 uur. 020-868919.
UW VOLVO-DEALER
CX Prestige Turbo 2 airco, ABS 14 RE, 9-'86. BX 14 E, LPG, 9- trekhaak, vr.pr. ƒ 11.500.
Meeuwenlaan 128,
• De autorubriek
Opel Record 2.0 F, 1986, orig.
'87. ƒ 22.500. B X G T I 1 6 V , '87, '87.BX14,2-'87.BX14, LPG.4- 020-416748.
Tel. 020-369222.
„SHOWROOM" heeft
40.000
km.,
Traveller
uitv.,
ƒ22.500. 3x BX TRD, '87, v.a.
Ook voor leasing.
I. BX 16TRI, LPG, 2-'87.
een oplage van 730.000 ex.
Opel Kadett, station, 1.6 S, '84, Zermatt
Silber,
ƒ 13.950.
ƒ13.500. 3x BXD, '87, v.a.
Berebeit, Amsteldijk 25, 020- LPG + 1 jr APK, v.v. alle ex- 02993-68281, Van Lieshout,
ƒ12.500. BX 16 TRI, '87,
6627777.
tra's. In uitstekende staat. Volendam.
ƒ14.500. BX 19 TRS, '87,
Algemeen
ƒ 15.500. BX 19 GT, '85, ƒ 9950. Citroen Visa bestel, rood, dsl, Vr.prijs ƒ7900,-. Bel naar Opel Kadett 1200 S, dec. '83,
85.
I.z.g.st.
APK
gek.
Vr.pr
02979-88689.
BX 14, '87, ƒ9950. BX 14, '86,
Autobedrijf
wit,
nieuwe APK. ƒ4750.
LET OP!
ƒ7950. GSA, '82, ƒ2250. C 15 f 6250.03200-53825 (Lelystad).
02993-68281, Van Lieshout,
Schellingwoude
"Jumbo Kortingen"
D, '86 en '87, v.a. ƒ 6950. C 25 VISA 11E '84, wit, APK tot 3Volendam.
Draaierweg 8-10, A'dam-N
bij Wagenpark
D, '86. Visa Garage, Houtman- '91. Prijs ƒ2700. Tel. 020020-323600
JOHAN
BOOM
kade 37, A'dam. 020-278410. 251126, na 18 uur.
ALLE KLEUREN
-Noord
2 jaar garantie
OOK IN SPUITBUSSEN
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
Schaafstraat 24, A'dam-N.
op loon en onderdelen
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
otto nieuwenhuizen bv
Tel. 020-361153
Fiat
Overtoom 515, Amsterdam
BMW 316, bruin, 1984; BMW Alle auto's APK, hoge inruil,
Zeilemaker-Opel
(020) 129804
financiering mogelijk
524 TD, 5-bak, blauw metallic,
Fiat Ritmo 60 L, APK gekeurd, Fiat 127, 3-deurs. Orig. 31.000
V.a. ƒ 5000.- 1 jaar schr. gar.
INRUILWAGENS
1986;
Citroen
BX,
diesel,
blauw
in goede staat, ƒ 1500,-.
km. 1986, ƒ6750, incl. 3 mnd Opel Kadett 1.6 D, 4-drs, 2-'86. Constant keuze uit 100 auto's
metallic, 1986; Rat Croma, T. Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Tel.: 020-755924.
garantie. 02993-68281, Van Kadett 1.3 LS, 3-drs. station,
Burg. D. Kooimanweg 7,
diesel, groen metallic, 1986; Zaterdags tot 17.00 uur
Lieshout, Volendam.
FIAT VERMEY B.V.
Purmerend 02990-22551.
LPG, 1-'88. Kadett 1.6 D, 3-drs
Ford Escort cabriolet 1.6 l, incl. Peugeot 205 GTi 1.6, bj.'84,
Keuze uit ruim 35 occasions. Fiat Croma 2.0. Eerste eige- station, 11-'84, mod. '85. Corsa
uitbouwset, 1986; Ford Escort i.pr.st. ƒ12.950. Peugeot 309
•
„SHOWROOM"
verschijnt
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
naar. 49.000 km. Aug '87, 1.2 S, 2-'85. Berebeit, Amstel16 L, zwart, sportw. en schuifd. XLP, orign.'87, wit, ƒ12.950.
huis aan huis in geheel
Tel. 02975-62020.
blauw ƒ15.950. 02993-68281, dijk 25, 020-6627777.
1985; Ford Rësta XR II, wit,BMW 316, eind'87, LPG, 4-drs.
Amsterdam
en
omgeving.
FIAT 127, zeer mooie auto,Van Lieshout, Volendam.
sportuitvoering, 1986; Ford ƒ16.950. Opel Kadett GT 1.6,
APK gekeurd, bouwj. '79. Fiat Panda 750 L. Knalrood, 10
Resta 1.3,1983; Ford Granada, bj.'85, rood, ƒ 12.950. Rat Uno
Peugeot
ƒ950. Tel. 02990-71693.
automaat, 1985; Ford Scorpio 2 45, bj.'87, ƒ 7950. Peugeot 205
mnd. jong, ƒ8950, incl. radioL, grijs metallic, 1987; Ford XE, m.'86, ƒ7950. 2 x BMW
Fiat 127 Comfcrt luxe, b.j. '81, cass. ree. en gar. 02993-68281,
COBUSSEN Amsterdam
Scorpio 2 L, blauw metallic, 323i, bj.'SO, v.a. ƒ6950. Seat
KOUDIJS PEUGEOT
APK gek., i.pr.st. Vr.pr. ƒ 1500,-. Van Lieshout, Volendam.
PEUGEOT-DEALER
1989; Ford Scorpio 2.8 GL, Ibiza L, bj.'87, ƒ 7950. 3 x Ford
3 maanden garantie op:
Tel.: 02990-71693.
Sinds 1930
blauw metallic, 1986; Ford Sier- Escort v.a. '83, benzin/diesel,
arbeidsloon
en
onderdelen
Het adres voor
• „SHOWROOM",
ra, 2 L, combi, 1986; Ford Sierra v.a. ƒ6950. 3 x Opel Kadett,
geen eigen risico
"DE" leeuwekeur
de autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
16 L, wit, 1984; Mercedes 230 v.a.'83, v.a. ƒ 3950. Nissan
geen
uitsluitingen
gebruikte auto's
Tel. 020-6658686.
TE, aut. + schuifd., elektr., Micra, bj.'88, rood, ƒ11.950.
geen kilometerbeperking
Baarsjesweg 249-253
1983; Mazda 17 diesel, 4 d., Nissan Micra, bj.'85, ƒ7950.
geen bep. bepalingen
Amsterdam, tel: 020-121824
blauw metallic, 1988; Mitsubi- Seat Marbella, bj.'88, zwart,
omruilgarantie
NEEUW GEOPEND
Peugeot 205 accent, rood, shi Galant, T. diesel, wit, 1987; ƒ8950. Ford Escort 1.6 DCL,
aanvullende gar. mogelijk
58.000 km, b.j. 4/88, vr.pr. Mitsubishi Lancer, diesel, grijs bj.'86, puntgaaf, ƒ 10.950.
gordijnengroothandel
metallic, 1986; Opel Rekord 2.3 Mazda 626 GLX HB, m.'83,
ƒ 12.950,-. Tel.: 02977-42519.
'EUGEOT
diesel, 1986; Opel Rekord 18 S, f 7950. en nog div. auto's v.a.
PEUGEOT 205 Accent, bj.
f600 tot ƒ 18.000.
205 GE
45.000 7-'84 1986, APK 4-'91, in perf. st., stationwagen, autom., 1983;
Opel
Kadett
16
i,
wit,
1987;
205 GE 1.1
67.000 3-'84 vr.pr. ƒ7950. Tel. 020-813504.
Opel Kadett 13 S, 1986; Opel AUDI 80
m.'89
205 GE 1.1
30.000 8-'86
'87
205 GL 1.1
49.000 4-'88 Peugeot 505 SR, 1-'86.405 GR Combi 16 S, rood + LPG, 1985; CITROEN AX 11 TRE
1.6,LPG,2-'88.205GRD,4-'87. Opel Station diesel kadett, FORD SCORPIO 2.0 CL
'87
205 GL 1.1
60.000 4-'85
309 XLD, 10-'87. Berebeit, Am- 1987; Nissan Sunny, Ver. uit- FORD THUNDERBIRD
'85
205 GR 1.3
97.000 8-'84
steldijk 25, 020-6627777.
voering, 1986; Mitsubishi, spa- FORD ESCORT 1.6 D CL '87
205 GR Diesel 65.000 4'-87
ce
wagon,
turbo
diesel,
heel
FORD SIERRA 2.0 Laser '84
205 GR Diesel 169.000 1-'86 T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
205 XE Accent 49.000 1-'87 sloopschade etc. Vlotte afhd. compleet 1986; Renault 5 TR, MERCEDES 300 D, aut'88, '85
1987;
Toyota
Celica
1984;
Toyen '78
205 XE Accent 17.000 11-'88 KEIMPE CARS. 020-244255.
'88
205 XE Junior 55.000 1-'87Peugeot 505 GR, blauw, LPG, ota Corolla diesel, 1986; VW MERCEDES 190 D 2.5
Golf
1986;
Skoda
105
S,
1986.
MERCEDES 190 D '88,'87,'86
205 XE Junior 40.000 11-'86 stuurbekrachtiging, 5 versn.,
WEGENS
VERBOUWING
VAN
MERCEDES 230 E
'84, '83
205 XE Junior 50.000 10-'87 1985, ƒ 4950. 02993-68281, Van
ONZE SHOWROOM
MERCEDES 200
'83
205 XL Diesel 105.000 6-'85 Lieshout, Volendam.
SPECIALE
INRUILPRIJS.
MERCEDES 280 CE
'73
205 XR 1.3
34.000 11-'87
'77
205 XR 1.3
76000 8-'86
Volkswagen Jetta bj '80 4 MERCEDES 230
205 XR 1.3
58.000 4-'85
deurs ƒ 4.750. Volkswagen Jet- MERCURY Sable Is wagon'87
1200 m2 SHOWROOM
'85
205 XR 1.4
49.000 4-'89
ta C 10e maand '85 ƒ9.750. MITSUBISHI COLT D
NIEUW
EN
GEBRUIKT
205 XT 75 pk
66.000 3-'86
Viercedes 190E bj '87 div. op- OPEL OMEGA 3000 i, LPG'88
'88
305 GR 1.5
82.000 8-'84 v d. Madeweg 1. 020-6683311 ties, kleus grijs metal. Opel As- OPEL GSI CABRIOLET
309 GE 1.1
49.000 1-'87 " Naasl Melrostat. D'drecht
cona 1900 LPG 9e maand '81 OPEL KADETT Hatchback '86
'87
309 GL Profil 48.000 2-'87
prijs ƒ3.250. Lada 2105 bj '85 VOLVO 340 GL
EN DIVERSE GOEDKOPE
309 GL Profil
51.000 1-'87 ZUIDWIJK - Minervalaan 86, Drijs ƒ3500. Mitsubishi L 300,
Wij STOFFEREN
OCCASIONS!
309 GR 1.6
110.000 2-'86 bij het Olympisch stadion. Ver- <ort model, 2.5 D, bj '87,
Automobielbedrijf
309 XR 1.3
55.000 5-'87 koop nw. en gebr. Peugeots. ƒ 13.950 ex. BTW.
JOHN VERHOEF
405 GL 1.4
38.000 1-'88 Ook inkoop. Tel. 020-6629517
Autobedrijf Wals,
10 BANKSTELKUSSENS
Bovenkerkerweg 128, Amstel405 GR 1.6
40.000 5-'88
Dorpsstraat 32a, llpendam.
veen, tel. 02974-570/290.
505 GTI
101.000 1-'86
- inclusief stof
Tel. 02902- 1697/1981.
Renault
505 Select
110.000 3-'85
505 SX 2.0 lp 80.000 11-'86
Bedrijfsauto's
505 Turbo Inj 105.000 7-'86
GOEDKOOP RIJDEN!
Alle soorten schuimrubber op
Fiat
Pand
1000cl20.000
10-'88
19
GTS
'89,
Ipg,
groen
met.,
Vfelours
overgordijnen
van
maat gesneden.
„SHOWROOM"
ƒ,39.95 voor ƒ 9.95 P- nilr.
3LOKSMA
RADIATEURENFiat Panda 750cl 5.500 3-'88 vele extra's. 020-6612009.
Prachtige l pers. matras
Vitrage en alte soorten modelPostbus 156,
Fiat Panda 750cl38.000 2-'89
warmtewisselaars, Kapoeasƒ 55.-.
' gordijnen v.a. ƒ 5.95 per meter.
Renault
25
TX
Manaco,
V88.
1000 AD Amsterdam
Echt natuurrubber matras met
Ford Scorp 2.0cl82.000 11-'87
weg 17, A'dam, 020-148385.
'gratis gemaakt' 1000 verschill.
25
TX,
11-'87.
11
TXE,
LPG,
4zuiver
scheenwol
algedeM
O. Kadett 1.6S 99.000 3-'84
meubelstofT. van / 69,- voor
ƒ 225..
ƒ 9,95. Wi| stofferen alle soor
Ren. 9 gtx Ipg 105.000 8-'86 '87. R 11 GTX, LPG, 3-'87.
len meubelen, boten en cara
Autofinanciering en verzekering
WAARBORGRenault Traf Ipg 75.000 3-'87 Berebeit, Amsteldijk 25,
vans. *eer voordelig.
Seat Ibiza 1.5 glx20.000 1-'89 020-6627777.
GARANTIE
Volvo 304 gl aut.32.000 6-'88 RENAULT AMSTERDAM
Goedkope autoverz. met terGordijnengroothandel
Top occasions met 1 jaar
Volvo 740 gl 110.000 6-'86
Uw auto goedkoop verzekerd, mijnbetaling, 100% autolening.
Showroom atelier fabrikage.
garantie
Bel of bezoek onze infowinkel,
Ampèrestraat 10
maar wel goed, dan belt u:
DE VRIES
WESTELIJK HALFROND
Wibautstraat 224
De Rijpgracht 2, Amsterdam.
Zandvoort tel. 02507-19347
Haarlemmerdijk 169 - A'dam
020-416607. CELJE alle verz.
:
of 12330.
'
'
tel. 020-220981.
Amstelveen-Tel. 020-455451.
020- 561 96 11.
Tel.: 020-846060 P.W.O. a'ss.

020-929548

Accessoires en onderdelen

niet duur!!!

DE HOOGSTE PRIJS
Koop- of VERKOOPPLAN- elk merk auto a contant met
NEN? Bel dan snel Nationale vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
*AAA Auto Rent* Autoverh. Occasionlijn. 023-365206
v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
HOOGSTE PRIJS
De hoogste prijs elk merk auto voor elk merk auto, a contant,
weekendtarief. 020-6630836.
a contant met vrijwaring.
met vrijwaringsbewijs, geen
• Bewijsnummers van een ge-Tel.: 02990-71693.
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de op- • SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
gave van de advertentie kenOplage 730.000 ex.
baar maakt. De kosten daarElke week in Het Parool én
voor bedragen ƒ3,alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

Auto Halan

020-6650050,

Van Vloten

autolak

DE VRiES

ƒ 295,-

Grote Krocht 26
Zand voort - tel. 13529

Je koopt een groter pand ... maar wat is ruimte
als die 'n andere bestemming krijgt?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

M H. W. COSTER B.V.

NVM

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

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

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

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

reeds meer dan 25 jaar
voor.
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

DIJKMAN BV
OCCASIONS DUUR? HUUR!
INKOOP / VERKOOP / VERHUUR
van goede gebruikte
muziekinstrumenten-geluidsinstallaties
keyboards enz.
Rozengracht 115, Amsterdam
Tel. 020-265611 / 205003

Snel...
Goed...
Voordelig.
Kleurenfoto's
7x10
45 et
Kleurenfoto's
9x13
:
69 et
Kleurenfoto's
10x15
79 et
Dubbelprint
9x13
115 et
Dubbelprint
10 x 15
130 et
Nabestellingen vanaf 85 et.
Ontwikkelkosten 4,50 (bij opdracht direct afdrukken)
Vandaag gebracht - overmorgen klaar

Sigarenmagazijn
J. LISSENBERG
Haltestraat 9 - Zandvoort

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

pico print
foto-service
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Nog één nacht je

Met oog en oor
4e badplaats door

Jazz Behind the Beachbarst los...
ZANDVOORT - Nog één nachtje en het is zover: morgen barst
het Jazz Behind the Beach festival voor de veertiende keer in
alle hevigheid los, voor zover de decibellen zijn toegestaan
uiteraard. Alle voorbereidingen om tot een bijzonder gevarieerd
programma te komen, zijn nu vrijwel achter de rug. Dat heeft
geresulteerd in maar liefst zeven openluchtpodia in het dorp, de
deelname van tien café's of hotels, en vier strandpaviljoenen. In
totaal staan er 38 optredens gepland.
Het jazzfestival telt dit jaar enkele
duidelijke verschillen met dat van
vorig jaar. Opvallend is bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een apart podium voor de echte ouderwetse jazzmuziek-oude-stijl op het Raadhuisplein. De selectie van groepen met
onvervalste Dixieland heeft plaats
gevonden
in samenwerking met
r
jazz-£reak' Joop Schoonebeek.
Een ander verschil zit 'm in de
sponsoring. Heineken en Barclay
hebben hun handen terug getrokken
van het jazzfestival. 'Om interne redeneii', zegt Gert Toonen, die samen
met Trudy Luiten, Hans Bossink,
Marcb de Boer en Ed de Zwager het
leeuvyendeel van de organisatie op
zich genomen heeft. "Dat Barclay

weg ging, viel ons koud op het dak.
We moesten toen in recordtijd een
nieuwe sponsor vinden". De organisatie heeft veel te danken aan Jurriaan Ritmeester van de Kamp, een
kennis van Marco de Boer, die in
drie weken tijd met een aantal spon- geling van de financiële mogelijkhesors kwam aandraven.
den die ons geboden worden', zo vermeldt de maar liefst twaalf pagina's
tellende en huis-aan-huis verspreide
Hoofdsponsors
krant 'Jazz Express'. Het is dat we
Het vijftal is erg tevreden met beter weten, maar de stichting zou
Smirnoff, Oranjeboom en Perriër daarmee bijna de indruk wekken
als hoofdsponsors. De bedoeling is dat zij er warmpjes bij zit. Met name
dat het contract drie jaar loopt, wat omdat het programma ook dit jaar
het festival een behoorlijke financië- enorm uitgebreid is, met een keur
le basis geeft. Ook door sommige aan artiesten van heinde en ver.
plaatselijke bedrijven wordt een
duit in het zakje gedaan, met als
Top-tien
belangrijkste
Een verklaring voor dat laatste
Nederlof Repro,
Groenestein en kan Toonen wel geven: "Ze blijven
Kroon Vis. Daar- toestromen, de nieuwe bands. We
naast mag de in- hebben hier vier mappen vol met
vestering van de informatie die we afgelopen jaar toedeelnemende
gestuurd hebben gekregen. Daardoor hebben we een hoop mensen
horeca-bedrijven
uiteraard moeten afschrijven, en dat levert
niet
vergeten nogal eens teleurgestelde reacties
worden. Helaas op. Soms ook verontwaardigde".
zijn er wat afge- Het lijkt allemaal niet echt vreemd,
vallen sinds vo- want het Zandvoortse Jazz Behind
rig jaar, maar the Beach behoort tot de meest poook dat ligt vol- pulaire openlucht jazzfestivals in
gens de organi- Nederland. "Volgens mij zitten we
satoren aan 'in- bij de top-tien", bevestigt Toonen.
terne omstandigMen heeft zelf bijna drie dagen de
heden' in deze tijd om zich een eigen oordeel te
bedrijven.
vormen, want zo lang duurt het jazz'Het program- -festival, dat naar verwachting weer
ma is een af spie- tienduizenden bezoekers zal trek-

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

• Marco de Boer, Trudy Luiten, Hans Bossink, Ed de Zwager en Gert
Toonen hebben afgelopen jaar weer behoorlijk wat vrije tijd in de organisatie gestopt.

ken. Vooral als het weer van de afgelopen dagen aanhoudt. Vrijdagmiddag begint het festijn met een streetparade van de Original Jawari Haihepic Rototon Streetparade Jazzband, waarna de optredens beginnen van Jazz behind the Bars (zowel
bp vrijdag- als op zaterdagavond).

Optredens
Zaterdagmiddag vanaf twee uur
kan men her en der op het strand
optredens bijwonen, in het dorp bijt
de Dutch Swing College Band het
spits af wat de optredens op de openluchtpodia betreft.
Inmiddels zijn
Milly Scott en
Jansen
Ruud

Foto: Berlott

weer bereid gevonden Jazz at the
Church muzikaal te ondersteunen.
De kerkdienst, als vanouds verzorgd
door de populaire dominee Boeyinga, vindt plaats op het Gasthuisplein
en begint om 12.00 uur.
De overige programma-onderdelen van het tot zondagavond twaalf
uur voortbruisende jazzfestival,
vindt men uitgebreid terug in de
krant of op de aanplakbiljetten van
Jazz Behind the Beach. Sterkte met
de moeilijke keuze uit het aantrekkelijke, gevarieerde aanbod zal men
wel nodig hebben.
J.K.

• Een jazzfestival met een gevarieerd aanbod, waaronder Boogie Boy (I.),
een Streetparade (midden) en de Cosy Cotton Band.

McAllister verrassend winnaar KLM Open

ZANDVOORT - Het tiende
Dutch KLM Open golftoernooi
heeft niet echt gebracht wat er
van verwacht werd. Daarvoor
lieten te veel favorieten voor de
titel het afweten. Enkele zegden al af voordat er een golfbal
werd geslagen en andere golfers bleken geheel uit vorm te
zijn. De man van twee ton bijvoorbeeld, de Amerikaan
Mark Calcavecchia, kon na
twee ronden al vertrekken aangezien hij bijna geen bal raakte
en zich niet wist te plaatsen.
Nu werd de onbekende 28-jarige Schot Stephen McAllister
kampioen. Een terechte winnaar, want hij bleef alle vier
ronden onder het baangemiddelde.

. dat niet. Zijn herstel in de volgende zabal handhaafde zich op +3 door
ronden was goed, maar reikte niet een ronde van 70 en McAllister wist
er opnieuw een ronde uit te persen
verder dan een derde plaats.
van onder het baangemiddelde (69).
Eveneens was het optreden van de Zoals reeds vermeld betekende deze
Japanner „Jumbo" Ozaki, bekend ronde het laaste optreden van Mark
van de harde klappen, teleurstel- Calcavecchia. Hij slaagde er niet in
lend. Hij bleef ver verwijderd van zich bij de eerste 79 te voegen. Dereen topnotering door maar liefst mate teleurgesteld leefde hij zich,
twaalf slagen boven het taaangemid- met zijn club uit, op een paaltje wat
delde (292) uit te komen. Hij kon hem een lichte boete van ƒ 500,- oplezich er niet erg druk over maken verde. „Ik speelde onthutsend
buiten de grote prijzen gevallen te slecht. Ik verdiende niet beter. Bij
zijn, daar zijn startgeld van zestig- geen enkele hole lukte het, ook al
duizend gulden alles vergoedde. Een probeerde ik van alles," was het
veel gehoorde klacht op de golfbaan commentaar van Calcavecchia.
Van de Nederlanders speelde
was, dat het tijdstip van deze Open
verkeerd gekozen was. Een week na Chris van der Velde een uitstekende
de Britse Open hebben de toppers eerste twee ronden. Met een score
geen zin om te komen en komen ze van +2 was hij terug te vinden in de
wel dan is er duidelijk een teruggang top van het klassement. Ruud Bos
en Rolf Muntz speelden te matig en
in vorm.
•werden uitgeschakeld.

Wind

Van een echt groot succes kan dan
ook niet gesproken worden. Ondanks de zomerse omstandigheden,
voor de spelers soms te veel wind,
lieten de toeschouwers het ook
enigszins afweten. Op de vier dagen
kwamen zo'n dertigduizend toeschouwers naar de Kennemer golfbaan. Een lager aantal dan vorig
jaar, oorzaak waarschijnlijk, geen
echte topper in Zandvoort. De titelverdediger José-Maria Olazabal
heeft er wel alles aan gedaan om zijn
titel te prolongeren, maar door een
uiterst slechte eerste ronde lukte

In de derde ronde rukte de Amerikaan Bryan Nortan geweldig op. Hij
stond op +6 en maakte een schitterende ronde van 65 en met een score
van +1 was hij weer bij de kanshebbers. Ook José-Maria Olazabal
kwam er beter in en werkte de achttien holes af in 65 slagen, waardoor
hij op -2 eindigde. Stephen McAllister liet zich echter niet intimideren
en bleef geconcentreerd spelen. In
het begin van de derde ronde liep hij
naar -6, zakte weg tot -3, maar herstelde zich fraai door op de laatste
De tweede ronde leverde van vele holes geweldig te putten en bepaalde
spelers duidelijk beter spel op. Ola- de score op -6.

Op de eerste dag van dit KLM
Open golftoernooi stond er te veel
wind om tot zuiver golf te komen.
Stephen McAllister behoorde echter
wel bij de spelers die tot een score
van -l kwamen. De Schot zou zich
weten te handhaven, maar onder andere Porsband en Garrido zouden
tijdens de volgende dagen wat terugvallen. Olazabal maakte een erg
slechte start en kwam op +3 en Calcavecchia eindigde zelfs op +5.

middels een plaatsje gevonden op
de kamer van deze geluksvogel,
De meeste dag en weekbladen die dit kleinood voor geen goud
hebben er mee te maken. De zo- van de wereld meer af wil staan.
mermaanden lenen maar weinig Commentaar van Michiel: "Dit is
materiaal voor een interessante het mooiste dat ik in mijn leven
heb". U ziet, een kinderberichtgeving. De meeste lezers gekregen
zijn nu met vakantie en het vereni- hand is gauw gevuld.
gingsleven staat op een laag pitje.
Over zo'n week of vier is het toe- Bisenberger
ristenseizoen weer ten einde. Ik
Een bekende naam zult u weihoor menigeen al een zucht van
verlichting slaken. Voor de ne- licht denken. Uw gedacht is volkoringdoenden in het dorp moet het men juist. Joop Bisenberger, een
tot nu toe een aardig seizoen ge- niet meer weg te denken figuur uit
onze Zandvoortse samenleving.
weest zijn.
Dagelijks kun je hem, inclusief
Het aanstaande weekend zal hond, zien lopen door de badnaar verwachting weer veel druk- plaats. Als oud- voorzitter van de
te en vertier geven. Met het Jazz- Zandvoortse Reddingsbrigade, re-festival voor de deur en de belofte gisseur van de inmiddels ter ziele
van het KNMI van tropische tem- gegane toneelvereniging 'Op Hoop
peraturen kan het niet anders of van Zegen' en als voormalig geZandvoort komt weer bomvol te meenteambtenaar bij de dienst
zitten. Voor de een betekent dit Publieke Werken heeft deze Zandgoed nieuws, voor de ander be- voorter zijn sporen in deze badlooft dit weer een hoop ergernis. plaats inmiddels wel verdiend.
Vooral voor diegenen die met het
'De appel valt niet ver van de
toerisme niets te maken hebben,
Ook zijn zoon Ruud Bisenblijkt vaak de parkeeroverlast de boom'.
grootste bron van ergernis. Ik kan berger timmert behoorlijk aan de
het mij voorstellen. Je zult in de weg. Jaren geleden was hij de initinemer van de Midget-golf club
familie maar drie auto's tot je be- atief
schikking hebben en die voor je op het voormalige Vijverpark.
Deze inmiddels 48-jarige Zanddeur niet kwijt kunnen.
voorter vertrok zo'n 21 jaar gelenaar Canada waar hij een gaIk sprak laatst een (klandestie- den
ragebedrijf begon. Op zich niets
ne) kamerverhuurder in de Zuid, bijzonders,
zult u wellicht denken.
die zich beklaagde over het feit dat Edoch, Ruud
schijnt het helemaal
zijn gasten zijn pand mijden, om- te gaan maken.
Zijn garagebedrijf
dat zij hun vervoermiddel niet
voor de deur kunnen stallen. Je heeft hij inmiddels aan de kant
gezet om in Jamaica, aan de andezult er maar mee zitten.
re kant van de Atlantische
Oceaan, een diepzee-duikschool
Nog even de tanden op elkaar en plus
een hotel te beginnen.
alle leed is weer geleden, geachte
Evenals zijn inventieve vader
dorpsbewoners. De organisatie hier,
valt zoon Ruud aan de andevan de 'Kerst In' is alweer op zoek re kant
van de aardkloot behoornaar enige vrijwilligers en ook Ab
lijk op. Zozeer zelfs dat een televien Claudia van het Gemeen- sie-maatschappij
schapshuis zien op dit moment voor het werk van belangstelling
deze ex-Zandweer reikhalzend uit naar het aan- voorter heeft gekregen.
Over enstaande winterseizoen. Ook voor kele weken, op 17 augustus,
worhen is het op dit moment 'kom- den er op Jamaica filmopnamen
kommertijd'.
gemaakt, die over de hele wereld
zullen worden uitgezonden.
In deze opnamen zal de school
Geluksvogel
Ruud centraal staan. Voor de
De overwinning van het golf- van
van dit tropisch eiland zal
toernooi dat afgelopen weekend kust
vliegtuig te water gelaten worop de Kennemer golfclub werd ge- een
houden, heeft McAllister geen den, die door de duikers van de
windeieren gelegd. Hij ontving school boven de golven gebracht
Dat dit enkele specvoor zijn prestatie maar liefst moet worden.
beelden op zal leveren,
200.000 gulden. Voor de 14-jarige taculaire
is een ieder nu al overZandvoorter Michiel van der Bos daarvan
Zoals gezegd, deze beelden
had dit evenement' eveneens een tuigd.
op 17 augustus in heel wat
verrassing in petto. De jonge Mi- zullen
landen kunnen worden gezien,
chiel, zelf een verwoed golfer bij ook
in Nederland. Houdt uw
de Zandvoortse golfclub, zag kans TV-gids
voor die datum maar goed
om na de wedstrijd de bal, die ge- in de gaten.
woontegetrouw - als dank voor de
Dit was het weer voor deze
getoonde belangstelling - door de
blijf gezond, misschien kom
kampioen tussen de tienduizen- week,
u dit weekend weer ergens teden bezoekers wordt geworpen, ik
gen..!
op tef vangen.
'
Bram Stijnen
De' felbegeerde trofee heeft in-

Komkommertijd

Na drie ronden ging dus verrassend de Schot McAllister aan de leiding. Hij had voor de 54 holes op de
par 70-baan 204 slagen (69-67-68) nodig, zes onder de standaardserie van
de baan. De Engelsman Roger Chapman bezette met 207 slagen (73-6866) de tweede plaats. Hij bleef drie
onder par. De Spanjaard Olazabal
(73-70-65) en de Engelsen Andrew
Hare (69-71-68) en Martin Poxon (7169-68) deelden de derde plaats met
208 slagen, -2. Chris van der Velde
zakte wat terug, maar bleef de beste
Nederlander met een 24e plaats.

staan. Olazabal kon dat niet en werd
verwezen naar de derde plaats.

McAllister had de buit echter al
binnen en kan zich terecht de kampioen van het tiende KLM Open noemen. Hij bleef elke ronde onder het
baangemiddelde. McAllister was erg
te spreken over zijn spel. „Je weet
nooit hoe het loopt, maar na de 16e
hole kreeg ik er vertrouwen in. Ik
hield voortdurend de stand in de gaten en bleef goed spelen. Het gehele
toernooi heb ik constant gespeeld en
ik ben best blij met de overwinning."
Chris van der Velde zakte door een
De vierde en laatste speeldag op de laatste matige ronde af naar een uitKennemer trok behoorlijk veel pu- eidelijke 47e plaats.
bliek en vooral de laatste hole werd
omzoomd door enige duizenden toeschouwers. McAllister hield het
hoofd er goed bij in die laatste ronde Cijfers
1. McAllister (Sch) 274 (69 67 68
en gaf de voorsprong niet meer uit
70), 2. Chapman (Eng) 278 (73 68 66
handen.
71), 3. Olazabal (Spa) 279 (73 70 65
Hij speelde ene voortreffelijke 71), 4. Montgomerie (Sch) 280 (71 68
ronde. Naaste concurrent Roger 73 68) en Mijovic (Can) 280 (71 70 71
Chapman speelde minstens even- 68), 6. Baker (Eng), Spence (Eng),
goed, maar omdat McAllister geen McWhinney (Aus), Fernandez (Arg)
fouten maakte, werd het gat niet en Poxon (Eng) 281, 11. Lane (Eng)
kleiner. Was de spanning voor de en Hare (Eng) 282,13. Cooper (Eng)
eerse plaats niet aanwezig, de strijd en Norton (VSt) 283, 15. Johnstone
om de bezetting van plaats twee en (Zim), Singh (Fij), Farry (Fra),
drie was in volle gang. Olazabal had McLean (Eng), Forsand (Zwe), Gieuitzicht op de tweede plaats tot de deon (WD1), Martin (Spa), Huston
laatste hole. Toen toonde Chapman (VSt), Hall (Eng), Cordon J. Brand
echter zijn klasse. De geweldige en- (Eng) 284; Nederlanders: 47 Van der
tourage op hole 18 inspireerde Chap- Velde 290 (71 71 72 76), 55. Woof 292
ZANDVOORT - Tijdens de heat was het gat te groot geworden
man tot een fantastische putt, waar- (74 73 71 74), Saxton292 (73 73 71 75), op een zonovergoten circuit om dicht te rijden. Ik ben heel tevredoor hij op een ronde van 71, -2 bleef 77. Timmermans 302 (74 73 79 76). van Zolder gehouden race voor den en begin al aardig op topniveau
komen. Daarbij staat het kampide Jakobs Ascona Cup, ging de te
nu nog helemaal open".
overwinning op overtuigende oenschap
Plaatsgenoot Cees Swaan was onwijze naar Cees Glansdorp. In gelooflijk blij met zijn vierde plaats.
het
kampioenschap gaat „Ik heb veel aan mijn auto gewerkt
Glansdorp nu aan de leiding, en mijn rijstijl aangepast. Omdat ik
op slechts enkele punten ge- altijd rally's heb gereden ga ik tamevolgd door Jan van Rijn. De lijk dwars de hoek om en dat moetje
Zandvoorter Maarten Jansen op een circuit niet doen want het is
was de enige rijder die de win- minder snel. Zo hoog ben ik nog
geëindigd".
naar in beide heats kon bedrei- nooit
De Zandvoortse coureur Maarten
gen en hij eindigde op een eer- Jansen
reed in België een uitstekenvolle tweede plaats.
de wedstrijd.
De hoge temperatuur was er mede
oorzaak van dat verschillende coureurs te kampen hadden niet koppelings- en versnellingsbakproblemen.
Alsof dat nog niet genoeg was leek
het alsof de warmte ook naar de
hoofden van de coureurs was gestegen. Zo liepen verschillende rijders
ZANDVOORT - De duiven van
tijdens de eerste heat forse schade
op, zoals Peter Furth die zijn auto Postduivenvereniging Pleines hebtotal-loss reed. Ook anderen kregen ben er weer een tocht opzitten. De
problemen maar tussen de twee he- jonge duiven vlogen vanaf Soignies,
ats werd er flink gesleuteld door de een afstand van ongeveer 200 km. De
monteurs en werden vele wagens oude duiven moesten 385 km afleggen vanaf Chantilly.
;
weer rijklaar gemaakt.
De jonge duiven werden gelost om
Maarten Jansen, die vanuit een 09.30 uur, de eerste arriveerde om
goede startpositie vertrok, moest de 12.33 uur. Uitslag: Th. Sinnige 1; J.
strijd aanbinden met Leo Kemmer v.d. Wal, 2+8; P. Bol, 3+10; J.P. Heeren Cees Swaan. De Zandvoorter, die emans, 4; H. Heiligers, 5,6 en 7;
:
vóór de vierde keer het podium Knegt-Veenstra, 9.
De oude duiven werden gelost om
mocht beklimmen, kon tijdens de
eerste heat al snel oprukken naar 08.00 uur. De eerste arriveerde om
een plaats in de voorste gelederen. 13.05 uur. Uitslag: R. Driehuizen, 1;-;
„Ik kon direct aansluiting vinden bij J.P.Heeremans, 2+5; A. v. Yzeni-;-;
Anko Stoffels
Cees Glansdorp. Alleen in de tweede doorn, 8; Th. Sinnige, 4+7; com. KCH ;
per-Koper, 6; H. Heiligers, 9.
,%

Maarten Jansen tweede
op circuit van Zolder

Postduiven
Pleines

• Op de spannendste momenten dromde het publiek in grote getale rond de golfspelers samen.
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UITSLAG TREKKING JULIU kunt
1990
ook winnen

Staaf uw postcode er ook
tussen?

De gemakkelijkste en
leukste loterij van Nederland.

Elke maand kans op de
100.000,-. Elke maand kans
op duizenden andere prijzen.

Dan hoet't u g e l u k , als u meedoet aan de
Postcode Loterij. U heeft dan namelijk ook
een prijs gewonnen. Zo gaat dat hij de
Postcode Loterij: iedereen die in de/elfde
postcode speelt als een winnaar heeft ook
een prijs. Tol dui/.end gulden xelfs dexelfde
prijs!

Meedoen met de Postcode Loterij is heel
simpel. Als u onderstaande bon i n v u l t en
opstuurt, doei u volgende maand ook al mee. Elke maand gaat de 100.000,- eruit. Elke
Prij/en k r i j g t u automatisch op uw rekening maand ook zijn er duizenden andere prijzen.
Van tien tol duizenden guldens.
bijgebockt. Op/eggen kan op elk moment.

U steunt drie goede doelen.

Vereniging tot Benoud van
Natuurmonumenten- voor het behoud van
de schaarse natuurgebieden in Nederland.
Vereniging Vluchtelingenwerk- zet zich in
voor de vluchtelingen uit de hele wereld.
Novib/Cast aan Tafel- helpt mensen en
projecten in de Derde Wereld.

met uw eigen
postcode!
Kent u uw postcode?
Dan weet u al bijna
uw lotnummer.

FEESTIN DE VOLGENDE NEDERLANDSE POSTCODES:

Uw lotnummer
hcstuui uil uw
postcode plus
twee door de
compuiei toegekende cijfers.
Die v\cei u
alleen. Hoc
meer inenson in
uw postcode
meespelen, hoe
groter de kans op
prij/en voonillemaal. Want hoe
meer mensen iil uw
postcode mecdl>en.
des te vaker /.it ook uw
posleodc in de grote lipmmcl waaruit de notaris de prijzcn trekt. Per postcode kunnen
maximaal 50 loten meespelen.

Op 25 j u l i 1990 zijn de volgende winnende lotnummers getrokken. Zijn alleen de vier cijfers van de postcode vernield dan heeft iedereen die meedced in die postcode een prijs van ƒ10.-. Staat alleen de postcode vermeld dan heeft iedereen die meedeed in die postcode een prijs tussen 25,- en
1.000. - uevvonnen.
1011
1013
1016
1025

BM
WH
TC
SL

50,-

500,25,25,-

1035XT01
GRAN DORADO
REIS
1054
1055
1056
1059
1065
1065
1069
1071
1071
1075
1078
1083
1092
1094
1098
1103
1103
1106
1106
1106

JC
JA
WG
AK
SL
GD
LR
GR
PM
GN
VN
VV
JS
Jft
NV
BG
RE
CW
DK
DS

25,25,25,50,25,-

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

100,25,-

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

1161
1171
1171
1181
1183
1185
1185
1276
1382
1382
1393
1411
1422
1427
1432
1436
1441
1441
1445
1501
1502
1507
1511
1541
1621
1689

1689
1741
1741

JW
DR
SM
HP
TK
NE
KM
HL
LB
BZ
NL
SJ
NX
AP
GA
CC
XS
KL
ME
VS
XD
HH
CD
LR
GJ
TN
LM
HS
KN

1823
1824
1834
1861
2011

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

2023
2032

100,-

2101
2103
2132
2133
2134
2134
2151
2152
2153
2211
2211

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

100,-

2223
2242
2264
2273
2274
2284

50,50,25,-

100,50,50,25,25,-

1000,25,-

100,-

Natuurlijk aanbevolen!

2291
2317
2317
2351
2351

DE
XP
HB
CW
CL
TE
WE
AC
VE
RC
KK
SE
VK
RE
DB
AN
KV
CT
XE
VM
JK
AX
BD
VW
JW
BM
XW
PB
CC

f""~~^

2353
2353

25,-

100,-

CL
HD

25,25,-

2741
2801

2804

25,25,-

2371 BN 01

500,50,25,-

GRAN DORADO
REIS

50,50,-

2381
2401

100,-

2507

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

2511
2514
2516
2518
2521

2522
2523
2545
2547

50,25,25,25,500,100,-

2551

2562
2563
2564
2571

50,50,50,25,50,-

2574
2574
2581
2591
2591
2591

''M

2597
2613

2622
^ • 2623
. •2624
^^ m lm 2628

VC
JA
BJ
CZ
HD
SV
RZ
TG
WH
AM
VM
XP
JW
CM
NP
RB
EB
AC
HA
TT
ER
HZ
SZ
BN
ME
JT
NS
ZV
EW
CV
PL
DM
DS
HA
AV
AX

100,25,-

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

100,25,25,25,50,-

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

100,25,25,-

25,25,25,100,-

Door mee te doen met de
\é
Postcode Loterij geeft u niet
/M
alleen uzelf een kans op een
l ^^^
25,mooie prijs. U geeft ook natuur- 1 jjpH SS^jPl • 2631
2671
50,bescherming meer kans om te / ^§^^ / ƒ 12691
100,100,doen wat nodig is voor het
l WjSLj~T \ l 2716
50,behoud van een leefbare
l ^WC?"j
I • 2724
2726
50,omgeving. Die kans geeft u
IfÊÊJ/i^^f^i 12731
25,on s g raag, natuurlijk!
^^tj^^r
mt 1
#
x<# 5^^'_jr^^rrrT

2821

2865
2925
2925
2982
2991
3011
3021

3023
3029
3031

3033
3035

Civ^j

Op pngen boven de 1000 gulden zit 25% kansspelbelasting Trekking is iedere maand
De trekking wordt vemcht door NotansL Jongmans te Dnebergen- Hijsenburg
Trekkingslijsten en Reglement zijn verkrijgbaar bj het secretatiaat, Willemsparkweg

•
•

25,50,-

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

25,50,100,100,25,-

3063 AN 01
GRAN DORADO
REIS
3063
3063
3068
3074
3075
3078
3078
3079
3084
3086
3111
3112
3123
3131
3132
3181
3181
3191
3192
3201

3202
3214

GD
SC
JL
WH
BH
EV
VC
TL
PK
LX
CB
CK
CH
HS
HE
NT
HW
XC
PG
JG
GD
XG

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

25,25,-

3223
3232
3237
3249
3261

3262
3271

3295
3297
3312
3314
3314
3315
3317
3319

3333
3333
3341

3353
3354
3421
3431

3437
3454
3454
3704
3772
3813

3882
3981
3981
4184
4191

4265
4336
4388
4513
4681

4822
4835
5014

5037
5121

AM
50,VM
25,AM
100,AS
25,BN
100,GC
500,VC
100,AS
25,EL
25,HJ
50,AH
50,GX
50,BH
100,NB
50,BG
100,XJ
25,AN
50,ED
25,GG
50,AJ
25,JB
25,RG
25,DW
50,AA
50,JP
100,XC 1000,BL
25,XD
50,GX 1000,CG
50,CV
50,EL
25,HK
25,JE
25,KK
100,AM
50,AB
25,CA
25,WX
100,PL
100,HA
25,AX
500,RS 1000,-

5216

5224
5235
5271
5271
5321

5328
5344
5401

5422
5431
5431
5491

5508
5581
5614
5615
5616

T^
/£d5QgiE^
s

~^r*~ T' "'Si

^^^/^
'^^Y 2
Trv

KD
VK
HE
TE
BH
SN
AW
HK
PE
BB
HS
BW
AB
DM
HP
CK
CX
AP

500,50,100,-

5854

25,50,50,-

5915

50,100,500,25,-

6042
6044
6044
6045
6067

5924
6015

25,50,-

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

6114
6165
6171
6212

6223
6226
6227

HT
VR
CH
CJ
VW
AE
AN
VV
SG
HP
CR
GH
TD
GP
CJ
CT
GA
TG

50,25,-

100,25,-

25,25,-

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

25,50,100,-

HOOFDPRIJS

ƒ100.000
5632
5643
5652
5664
5671

5672
5683
5691
5691
5701

SW
LG
LT
BK
AA
PC
HJ
EV
KE
XK

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

6228
6229

50,-

6413

6367
6367
6372
6374
6436
6440
6462
6466
6468

6136 BN 01
GRAN DORADO
REIS
,-=!

6241
6291
6301

ES
AX
BV
XJ
JW
VZ
JS
MV
AM
LC
BE
AC
AX
SB
XZ

6523
6524
6573

NA
JT
DL
CD
NJ
AS
MD
EA
BJ
KA
DH
EJ
RG
RG
CB
HV

6581
6711
6715
6831
6841
7091
7251
7421

7443
7462
7462
7511
7521

25,50,25,100,25,-

25,100,100,100,50,-

50,25,500,50,25,-

zetfoulen voorbehouden

2401
2411

2532
2565
2623
2625
2651
2931
3193

3207
4711
4761
5231

7694

1000,-

5258

50,-

5431
5451

AN
GV
XG
PP
SK
KB
HL
HC
JT
KE
TC

8112
8921

25,25,25,-

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

GRAN DORADO
REIS

8024

100,50,-

^Wa

25,25,25,-

771 3 PK 01

7815

voor iedereen in de postcode
5632 TN een troostprijs van ƒ100,-

9009
9034
9431
9717

9743
9901
1034
1079
1111
1141
1185
1445
1783
2182

25,50,-

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

2203
2324
2343

5595
5616

5684
6143
6211
7031
7102

7323
7339
7604
7721
8081

9737

10,10,-

10,10,10,10,10,10,10,-

10,10,10,10,-

10,10,10,-

Win de ƒ 100.000,- met deze bon!

10,10,-

10,10,10,10,10,-

10,10,10,10,10,-

10,-

WIN-EEN-TON-BON
*fa

ik doe mee en maak kans op duizenden prijzen.
Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzegging het
aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven'
postbanknummer
banknummer
.,
!

10,10,10,-

D 1 lot (10 gulden)

l

: l i :

2 loten (20 gulden)

p.

En) [TI Inril ,r, ij

3*^rt^^VSajT-X
•= ' E>-^J t^-tj ML.JH i

obTtJT Hi'^ i ^ * > [aio r (ôi
^dïïppr •LJÜ|aU
-fc=lnt=j loL(
PI
' m|?|n|J$-,^
& PI K"^ B:-P^^nê
(1(1^"
rn l Qn .
0

176 1071 HT Amsterdam De loten] is goedgekeurd door de minister van Justitie onder
nummerL089009a'17789dd 20/10/1989 Als u het niet met een alschnjvmg eens

5803
5831

5632 TN 01

»v

r^^X-CT

Dr. P. Winsemius
voorzitter Natuurmonumenten

CS
ZG
GJ
AJ
AP
VD
VM
PJ
JN
EW
ZE
ZH
CG
PW
BT
AC

deze zomertrekking zijn de Extra
'rijzen
met de Algemene Prijzen
jiri één trekkingslijst opgenomen

D

bent. dan kunt u binnen een maand de bank ot giro opdracht geven het bedrag terug te
boeken De verstrekte machtiging kunt u alti|d weenntrekken Hiervoor kunt u zich wen

den tot de Stichting Nationale Postcode Loten] De prijzen worden automatisch op uw
bank'girorekening gestort

Naam

Dhr Mevr

Adres
Postcode

'—J -1 1 1 ' '

datum

Woonplaats

handtekening

•*- -1
NATIONALE,

a.u.b. invullen met blokletters

DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ! if»=^=« ,«^
* Lieve Rob hardstikke gefeliciteerd, Sjuul en Hannibal
Blub.

Receptie?
Feestje?

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
+ Zandvoo~hs Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uitnoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
« BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus t22
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsinc
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Verloren en
gevonden

* Verloren bos met 7 sleutels, Haltestraat/Kerkestraat.
Kom eens vrijblijvend
Gaarne ter. te bez. tel. 02507ons fotoboek bekijken.
17758.
Broodje Burger
* Verloren: gouden schakelSchoolstraat 4
armband, grote emotionele
Zandvoort
waarde. Tel. 02507-16258.
Tel. 02507-18789
* Wie heeft mijn moeders
* Rob, van harte gefelici- gouden schakelarmband in
teerd. Papa en Mama.
de week van 16 juli gevon•*• Rob van harte gefelici- den? Grote gevoelswaarde.
Tel. 02507-16258.
teerd. Sjer en Misj.
*• Robbie nog vele jaren.
Huishoudelijk
Patrick en llse.

* Bob en Odile welkom in
Zandvoort. Veel plezier. De
fanclub.
BROODJES BESTELLEN"?
Even
BROODJE BURGER bellen!

18789
Boven ƒ 25 geen bez.kosten.
Anders brengen wij
ƒ 2,50 m rekening.
* Gevraagd. Wie heeft voor
mij een oor van een kleine BK
pan van + 15 jaar geleden.
Het zit met schroefjes vast.
Tel. 02507-16017.

Woninginrichting

HOUTEN KOZIJNEN

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

Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit.
Tel. 02202-2700.
Fax. 02202-2730.

Financiën en
handelszaken

Dak lek

Muziekinstrumenten

Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen.
Ook ander loodgieterswerk.
Bellen voor 10 en na 18 uur02507-19559 of 02520-21378.

Autoverzekering

Kwekerij
P. van KLEEFF

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

Te koop bankstel, klass.
goudkl., i.g.st. Prijs ƒ400,-.
Tel.: 02507-12857.
V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Dieren en
* Te koop: Ikea klaptafel,
Bel nu: 02507-14534.
dierenwit, 70x80,
opengeklapt
100/130x80,
ƒ50; witte
benodigdheden
schommelstoel ƒ75. Tel.
Te koop aangeboden diversen
02507-16522.
personeel
DENNIS PAPEGAAIEN
Sail Rondvaart
Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van over- * Te koop massief eiken een begrip in Nederland. Bel
gevraagd
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast rechthoekige tafel (de Boet voor gratis infoboek: 020Langs de Toll ships met authentiek
motorveerpontje. Gevr. huish. hulp, 1 ochtend en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen stijl) ƒ200. Tel. 02507-16489. 665.7658. Inruil en fin. mog.
*• Te koop staande schemerPass.vergunn. aanw. Ged. per week. Tel.: 02507-17413. Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
Dier-Plezier
een 2 u. durende tocht be- Gevr. zelfstandige hulp in de Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam; lamp met lederen kap en eiken poot ƒ65. Tel. 02507leeft u de sail optimaal. Idiaal huishouding voor 3 a 4 uur 08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
voor het huisdier dat
15904.
voor kleine groepen tot max. p.w. Tel: 02507-18292.
kwaliteit op prijs stelt.
* Te koop nieuwe badkuip
15 p., ƒ 25 p.p. 020-240721
Grote Krocht 28.
*
T.k.
babyspeelkleed
van
Wij
STOFFEREN 10 bankstelen
nieuwe
wasbak
met
zuil,
Gevraagd: ervaren huish.
•*• Sheila gefeliciteerd met je hulp voor 1x p.w., van 9.30- Playskool ƒ 15; bad (wit) en samen ƒ300. Tel. 02507-kussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
2e verjaardag. XXX Mamma. 12.00 uur. Tel.: 02507-13977. st.d. ƒ15; Maxi-Cosi ƒ75;12232.
Zalenverhuur
buggy-voetenzak ƒ 15 en flesvan ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
*
Te
koop
trapnaaimachine
Voor trouwfoto's
senwarmer
ƒ
5.
Tel.
19827.
Vitrage
en
alle
soorten
modelHuwelijk en
ƒ50. Tel. 02507-15327.
VERENIGINGSGEBOUW
gordijnen v.a. ƒ5,95 per meFoto Boomgaard
kennismaking
ter, gratis gemaakt! 1000 verDe Krocht
schill. meubelstoff. van ƒ69
Lessen en clubs
Grote Krocht 26 ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle Grote Krocht 41, Zandvoort,
Parasol Reis- en Contactensoorten meubelen, boten en tel. 02507-15705-18812, voor
Tel. 13529
club: 023-356840 (mfoband).
caravans, zeer voordelig. Alle BRUILOFTEN - RECEPTIES
OPLEIDING tot
soorten schuimrubber op
KOFFIETAFELS
maat gesneden. Barkrukken
Divers personeel gevraagd
stoff. incl. stof of leather-look
Onroerende
start 15 september a.s.
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
goederen te koop
ƒ 55. Echt schuimrubberen
Voor meer informatie:
matras met zuiver scheerwol
gevraagd
J. ZAAL : 02518-55984.
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterl. WEESIE: 02990-38602.
GARAGE
dam, 020-220981; Ampèrestr.
* Een goed idee kom zingen
TE KOOP GEVRAAGD
10,
Zandvoort,
02507-19347.
bij de Z.O.V. iedere donderTe koop
TR|. 02507-14534
in het gemeengevraagd
Voert u graag gesprekken met mensen over hun doen en dagavond
schapshuis. Voor inlichtingen
Onroerend
laten, over hun wensen en verlangens, hun koopgewoontes tel.
diversen
Woningruil
02507-13840 of 18910.
goed te koop
en gedragingen?

Van Stolbergweg 1,
Zandvoort.
Tel. 17093

NOG STEEDS
ZOMERPLANTEN
Diverse clubs

Nieuw!
(Live) uit
Zandvoort!
In een Zandvoorts flatje pal
aan de boulevard hebben twee
bloed-lekkere meiden 'n eigen
06/nummer laten installeren!

ZWEMONDERWIJZER

Nora &Lia!

Verdien wat bij
met enquêteren

Dan is enquêteren misschien iets voor u; u kunt daar in uw
vrije tijd aardig wat mee bijverdienen.
In opdracht van het NIPO worden wekelijks door heel Nederland duizenden gesprekken gehouden. Enquêteurs voeren
deze gesprekken zowel overdag als 's avonds, bij de mensen
thuis, in hun eigen regio.
Bent u 21 jaar of ouder?
Heeft u een brede belangstelling?
Bent u minimaal 5 uur per week beschikbaar?

Oproepen - Mededelingen

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Dan kunt u daarvoor in aanmerking komen.

* Help de Polen. Stuur eens Schrijf voor nadere informatie naar:
een voedselpakket! Geen NIPO B.V., Barentszplem 7, 1013 NJ Amsterdam, t a.v. de
adres? Dat hebben wij voor u! heer A.J.M. Baars.
Inl.: tel. 02907-5235.
Welke tuinliefhebber wil te- - Rubrieksadvertentie op+ Hoera, hoera, Sheila wordt gen red. vergoed, helpengeven? Zie voor adres en/of
zondag 2 jaar. XXX Opa,onze tuinen bij te houden. telefoonnummer de colofon
Oma, Angela en Oma plein. Tel.: 02507-16864.
in deze krant.
* Hoera, Madeleine weer
thuis, hartelijk dank, Ger, Hannie, Mariska voor de goede
zorg, van Tna.
schoonmaak/glazenwasserij
* Lieve Omi gefeliciteerd
met uw 80 ste verjaardag.
Kinderen, klein- en .achterTel. 02507-17935
Bob Schmidt
kleinkinderen.
''

SNOW W HlT E

aangeboden

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP .VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

AII-Tech.TV en
Videoreparatie

* Gevraagd: goed eenpersoons bed + matras, 90 cm
breed. Tel. 02507-14628.
BENTVELD-AERDENHOUT
TE KOOP GEVR.: inboedel- SCHITTEREND uitzicht over
goederen (kleingoed), boe-duinen biedt deze 3-kamerflat
ken, antiek/gr.moederst. sp. met balkon op w. De flat is
ruim van opzet en heeft een
enz. Tel. 02507-12370.
totaal vloeropp. van + 75 m2
en een ruime berging.
Onroerend goed
Gelegen aan SAXANRODEWEG58. Prijs ƒ 230.000,-.
en woonruimte
Inl.
bij
MAKELAARDIJ
te huur gevraagd
STRUMPHLER en VAN ZIJL
te AERDENHOUT,
Wie wil ons a.u.b. zijn leeg- tel. 023-242657.
staande
KELDERBOX,
schuurtje of fietsenberging • Rubrieksadvertentie opverhuren voor de opslag van geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
een kleine inboedel.
in deze krant.
Bel S.V.D. 02507-12251.

7 dgn p.wk. service aan huis.
Geen v.rijkosten, 3 mnd gar.
op rep.. Snel en deskundig.
Nu gebeld, snel hersteld. 65+
10% kort. Tel. 020-960054.
* Te koop audioset, merk
Philips, type F1450, incl. twee
boxen (tuner, versterker, pickup, cassettedeck + c.d.aansl., ƒ250. Tel. 14461.
* Te koop kleuren-t.v., Nordmende, zonder afstandsbediening, 54 cm beeld, 12 keuze mogelijkheden, ƒ 200. Tel.
02507-13249, 's avond.

GRATIS

Woningruil: Zandvoort-Hoorn.
Aang. HATeenheid in Hoorn,
hr ƒ 380. Gevr. woonruimte in
Zandvoort. Tel. 02507-16262.
Woningruil. Aangeb. Parkwijk
Haarlem, 4 kam. 3e et. k.d.t,
balkon, huur ƒ400 p.m. Gevr.
3 tot 4-kam. won. Zandvoort.
Nrd. tel 02507-18882.

CEfl/C makelaars o.g.
Tel. 02507-1,2614

NVM

K'AKELAAR

Dragen piep-kleine doorkijkslipjes,
jarretels en gemene
naaldhakken! Voor 50 c.p.m. mag
echt alles en gaat geen
zee te hoog, want het is Live: 06

340.340.50
Rijpe Claudia traint haar
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06xxxxxxx320x320x37xxxxxxxx

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jong meisje
de eerste keer
06-340.340.20
nummertje in de
schoolbanken
06-340.340.21

'N chique Darne 38, geeft les
aan jonge jongen: Pervers?
50cpmxxxxxxx06-320x320x38
Harriet: schunnig en hard
xxx...gewaagde porno...xxx
Rijwielen,
xxxSO cpm 06-320x320x53xxx
motoren,
Een rijpe hete negerin van 39
bromfietsen
voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06320x320x91xxxxx320x320x91
rc
* T.k. damesfiets met ver- Bea een lekkere sexy hete Ik heb nou eenmaal hele g
te
...!
Topsex!
Topse»
snelling en handremmen, meid van nog geen 18 (50
06-320x325x2;
i.g.st., ƒ125. Tel. 02507- cpm) wil jouül! 06-320x320x77 SOcpm
AH..AH....TOP S&M...AH..A*
14862.
Türkge seks hatti meesteressegenot... 50 c
AH
06-320x331x13

Rijles auto's
en motoren

Woninglijst van Zandvoort

lü!

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

06-320.327.44
dakikasi 50 cent

Wendy-foon
06-320.332.77
„

fO.50p.rn.

Diversen
X Y.Z B.V. verhuizingen
kamerverhuizingen. Voll. verz
Da/nachtservice 020-4S48V

-
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SPAR, vriendelijk, vers
toch voordelig

impodra^

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

Inspirerende winkels
vol drankjes

#*'f

CICIC
fc'Ut'

/?•*
tfï
4>

Bij Impodra blijven
de vakantieherinneringen bruisen.
Met Veuve Amiot,
Codorniu, Henkell
Trocken, Bulmer's
Fine Dry of Pétillant
de Listel.
Nog voor de zon
onder gaat waant u
zich weer op vakantie.

Guyot
fijne
handperen
kilo

1,98

Florijn
jonge jenever
1,0 liter

18,45

Lejay Lagoute
crème de cassis
0,70 liter.

Berentzen

Altijd volop parkeergelegenheid

appel 0,70 liter
Teacher's
whisky 0,70 liter
Pastis Pernod
0,70 liter

r-?: -

Celsiusstraat 192

Sauvignon de
Touraine A.C.
0,75 liter

5,45

1986 Ch. Vieux
Castenets
côtes de bourg A.C.
0,75 liter
6,95

Oppenheimer
Krötenbrunen

IfrJ

1,0 liter

5,45

1988 Mouton Cadet

t S H Cl»-ï

Bordeaux Blanc A.C.
11,95
0,75 liter
Pétillant de
Framboise
listel
0,75 liter

Grolsch Beugel

1
ZANDVOORT / JAZZ
BEHIND THE
. . BÉÉffll
. ~--i«;J*asw?

PROGRAMMA 3-4-5 AUGUSTUS ll|É|

ON
Casthuisplcin

zaterdag 16.00-17.15
17.30- 18.45
19.00-20.25
20.30 - 22.00
22.15 -24.00
zondag 20.00 - 24.00
zaterdag 18.00-24.00

Dutch Swing College Band
Oscar Benton Band
Swingmatcs
1
Hang on to your Haet
Saljuco
Boogie Boy & The Woögies'i
Jaap Dekker Boogie Set

20.45 - 24.00
zaterdag 18.00-20.15
20.30 - 24.00

Magie Frankie and the Blües-Dis'eïsèj

krat a 16 x 45 cl. 16,95

Heineken
krat a 24x30 d.
Henkell Trocken
0,75 liter

15,95

Veuve Amiot
brut/demi-sec
0,75 liter

Codorniu
brut/semi-secco
0,75 liter

Pétillant de Raisin
listel
0,75 liter

Bulmer's
fine dry cider
4 x 0,275 liter

15,95

13,95

5,95

6,45

17,48

St. Joris
krat a 24 x 30 cl.
plus gratis bierviltjes 18,98

Haltestraat/
Schoolstraat
Haltestraat/
Swaluestraat
Haltestraat /
Zeestraat
Kerkplein

- •f

A

t

r

h

Soulful
Blues iQuality
r' „_ ^^ ^
>_L'j'
/

zaterdag 20.00 - 24.00 Geia Griek 8t her Ttiö\ÏKe(gva$8&
zondag
18.00-20.15 Biliy B. Jacket /W , ' - - • v^MÉlllS
20.30-24.00 Revival.Jazzbandi.-.t'^.^lS^^
• " v/ ^•^^•kv^^*fï\^3Ssfi "
zaterdag 1^8.00 - 20.30 . La Stampa ,-•'''l-^'S?^^^m&
20.45 - 24.00 Magie Frankic!& Ihe'BluesïaïseaS
zondag
18.00-20.30 La Stampa .• • •' 'JÜl'W%?^'smjlt
20.45 - 24.00 Saljueo
,v> --^fe^i^ra
zaterdag 18.00 - 20.00 Dusty Duds"r ' 0;fgi^:|^fi^
20.15 - 22.00 Revival jazzTbah^+^il^Scoft^

Badhuisplcin

Geldig van 2 augustus t/m 15 augustus

STAGE

Raadhuisplein

^^••^•^••^•^^••••^^^••^^••^^••••iW^B^H^^BH^^

-andvoort: Kerkstraat 12a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
DROGISTERIJ

Grand Café RÏCllG Restaurant

HONDENKAPSALON

Boulevard Barnaard 67
Zandvoort

ELLEN CATS

op zat. 4 & zond. 5 aug.
van 16.00 t/m 19.00 uur

Diner reservering 02507-12553

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Aangesl. bij DIBEVO

voor uw aperitief met de

Revival Jazzband

BOUWMAN
In onze vestiging in Zandvoort
hebben wij plaats voor een
zelfstandige

Is uw hond al getrimd?
voordat de echte zomer begint'
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorgmg van uw hond
Afspr. |r. Fnedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

vlotte verkoopster

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

B EH I N D
Café Oomstcc
zaterdag
20.00 , 24.00ft Mièïc?ffirIhkie/fcih'è^lüesJj3iS
J.' Cafc KJikspaan

vrijdag

20.00;-

v.a. 18 jaar.
Voor 32 a 38 uur per week.
Bent u gemtereseerd in een leuke
baan en een goede salariëring
(± 13% meer dan het minimum).

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel

/ 3,63

Bel dan voor meer informatie
023-241580 of 023-320627.

2 regels / 3,63

3 regels / 3,63
4 regels / 4,83
5 regels / 6,04
6 regels
7 regels
B regels
9 regels
10 regels

A

In Z'voort
te huur gevr.

/ 7,25
/ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Zandvoopts Nieuwsblad
LOSSEVERKOOPADRESBÉN^
De Spar

Alle prijzen incl. 6% BTW

Weekmedia

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

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Naam

Fa. Veldwijk

Adres:

AKO
Plaats:

Telefoon:

S v p. In rubriek:

.

2a3

T H E-

kam.won.

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Gr Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

zaterdag
zonda
TakcFivc(S) ----- '-:
Drichuizen (21)
zondag
Rob & Reina (26) zaterdag
zondag

Keurige bewoning.

A

Tel. 02507-17611,
na 19.00 uur.

Gasthuisplcin

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Postcode:

O N
LcBcrrv(l)

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

Gevr.
Huishoudelijke
hulp voor
1 ochtend
p. week
Tel. na 18.00 uur
12888

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2415

T
i

14.00-18.00; Kumbi iSaleh'
14.00 - 17.00;. = :La Starnpa.
* ""* '" nn : •"-'~ "- -14.00-18:00 ^ndrp Val
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onze abonnee
Zolang ik hier woon, hebben wij al een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. Die krant hoort erbij en daar zeg ik geen
woord teveel mee. Het is toch de enige mogelijkheid om op de
hoogte te blijven van wat er in je woonplaats gebeurt? Een dagblad schrijft daar niet zo uitgebreid over, dat heeft wel ander
nieuws te melden.
Omdat de kinderen de deur uit zijn, heb ik nu alle tijd en daar wil
ik wat mee doen. Ik heb me in het sociale leven gestort, buurtwerk en zo. Dan merk je pas goed hoe belangrijk het
Zandvoorts Nieuwsblad is. De redactie heeft altijd een
open oor voor ons en de medewerking van de krant
is voor ons van groot belang. Via de krant leggen we
contacten en zijn we in staat ruime bekendheid aan ons werk te geven.
Mijn man en ik gaan graag uit. Muziek, toneel, tentoonstellingen. We
gunnen ons tijd voor cultuur, zogezegd. Het Zandvoorts Nieuwsblad bericht daar
ook over. Gelukkig. En zo kwamen we er achter
dat hier in de buurt een heel leuke expositie van
schilderijen werd gehouden. Waar zo'n krant al niet goed
voor is.
Zodra die in de bus ligt, lees ik 'm vluchtig door en in
het weekend neem ik er echt de tijd voor. Daar kijk ik
naar uit...
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

bon

e
E
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w

die krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking

ontvang ik het Zaïxhoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar f 10,50.

Zandvoorts
l Nieuwsblad
Naam: (m \)_
Adres:
Postcode Plaats:
Teleloon:
Giro Banknr.:

(i.v.m. controle bezorging) WK
Fl

Daarna \\ord ik abonnee L'n betaal per
O maand f4.40 1
Q kwartaal f 14,D halfjaar f 25.50
Q jaar f46.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarie\en.
L' kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00
Stuur deze bon in een open emelop naar \\eekmedia. Antwoordnummer
10(151. 1000 PA Amsterdam. li hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!
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NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Los nummer ƒ 1,25

Donderdag 9 augustus 1990

Oplage: 4.900

50e jaargang nummer 32

Gemeenteraad buigt zich over voorstel

Politie wil
te lijf met 'Rent-a-cop
ZANDVOORT - De Gemeentepolitie Zandvoort wil een experiment starten met het inhuren van agenten. Dit 'Rent-a-cop'
('Huur een agent') zou een voorlopige oplossing kunnen zijn
voor het tekort aan mankracht. Een ander afdoend middel is er
nog niet gevonden, terwijl men wel een toename van problemen
voorziet, als gevolg van de inkrimping van het politiekorps.

e Marcel Meijer bij zijn historische vondst, die hij inmiddels veilig heeft ondergebracht.

Verborgen schat ontdekt
ZANDVOORT - Marcel Meijer van 't Waterloopleintje in de
Bakkerstraat heeft een historische vondst gedaan. Bij een
oude inïboedel die hij onlangs
opkocht trof hij zilveren serviesgoed aan uit het oude Kurhaus.

een oude kist opensloeg, waaronder
soepkommen, dekschalen, terrines,
eierdopjes, vingerkommetjes en bestek. Het serviesgoed is afkomstig
uit het oude hotel Keur aan de Zeestraat, en werd hem samen met andere artikelen te koop aangeboden
door een voormalige - 'Arabische' eigenaresse. De kist werd tijdens een
Tientallen zilveren voorwerpen verbouwing in een verborgen ruimte
kwam Marcel Meijer tegen, toen hij in het hotel aangetroffen, maar de
eigenaresse en haar man besteedden
er verder geen aandacht aan.
Het serviesgoed is voorzien van
een stempel van het Zandvoortse
Kurhaus, dat eind vorige eeuw werd
gebouwd. Vreemd genoeg zijn ook
de jaartallen 1812 of 1814 ingegraveerd, evenals de plaatsnamen
Frankfurt a.M. of Heidelberg. Het
zou dus een 'tweedehandsje' geweest kunnen zijn.
Hoe het servies in het hotel terecht is gekomen, is nog onzeker.
Vermoed wordt dat dit wel voor de
Tweede Wereldoorlog is gebeurd, en
dat het toen door een 'Keur' voor de
Duitsers werd verborgen.

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

17166

Marcel Meijer is erg blij met de
vondst, maar hij is niet van plan het
zilver te verkopen. "Waarschijnlijk
stel ik een deel ter beschikking aan
het Cultureel Centrum, de rest gaat
naar het privé-museum van mijn vader".

Ook gemeentebestuur
voor nieuweopzet van
woonruimte-verdeling
ZANDVOORT - Burgemeeser en wethouders zijn het met
Eendracht Maakt Macht eens
dat er een reorganisatie moet
komen van de woonruimteverdeling in Zandvoort. De
voningbouwvereniging pleitte
aarvoor in haar enige maanen geleden uitgebrachte beeidsnota. Het college doet nu
iet voorstel hiervoor een proectgroep in te stellen.
Zowel EMM als de gemeente moeen in de projectgroep (op uitvoesnd niveau) vertegenwoordigd zijn.
groep moet advies geven over
en efficiënte woonruimteverdengs-organisatie, waarbij beide in:anties zijn betrokken. De diensterlening aan de woningzoekende
rijgt daarbij een belangrijke rol.

Moeite'
De woningtoewijzing in Zandoort wordt nu deels door de geleente, deels door EMM verricht.
Achter met verschillende uitgangsunten. EMM heeft dan ook 'moeite'
!et de huidige wijze van woonruimeverdeling. Zij is voorstander van
andere rolverdeling en een
ieuw afsprakenstelsel tussen haar
n
de gemeente. Zij pleit voor meer
^menwerking, waarbij de diensterlening aan de woningzoekenden
:
entraal staat.

Hoofdinspecteur Rein Bruntink
heeft een voorstel op papier gezet,
dat deze maand in de raadscommissies en waarschijnlijk ook in de gemeenteraad wordt besproken. Daarin wordt onder andere gewezen op
de verantwoordelijkheid van korpsleiding, korpsbeheerder en de Officier van Justitie, wat neerkomt op
het handhaven van de openbare
orde. Door de inkrimping van het
politiekorps worden problemen verwacht bij de criminaliteitsbestrijding, begeleiding van evenementen
en de zorg voor de veiligheid op
strand. Het stranddetachement kan
immers - zoals eerder vermeld - niet
op zijn post terugkeren.
Om een en ander te bestrijden
denkt de korpsleiding aan een experiment met oproepagenten. 'Waarom niet agenten tegen betaling inhuren?', aldus Bruntink. Hij heeft
voorgesteld oproepagenten in te hu-

ren gedurende een proefperiode van
twee jaar. Geheel nieuw is het idee
niet. Wel vaker worden agenten op Moeizaam
uurbasis door hun werkgever aan
Men heeft al diverse mogelijkheandere korpsen 'verhuurd'. Zo heeft den onderzocht om tot een oplosbijvoorbeeld Zandvoort vorig jaar sing te komen, onder andere door
een parkeercontroleur tegen bèta- overleg met de 'subregio'. Dat verling uitgeleend aan de gemeente loopt echter nog moeizaam, hoewel
Bennebroek, voor controle in die ge- men de afgelopen weekenden wel al
meente in verband met de hondebe- hulp kon krijgen uit de regiogelasting.
meenten. Ook intern wordt naar oplossingen gezocht. Zo wil men bijvoorbeeld de overuren voor honderd
Korpssterkte
procent uit betalen, omdat het vrijDat er maatregelen genomen moe- wel onmogelijk is deze in tijd te comten worden, heeft alles te maken met penseren.
de huidige korpssterkte van de
Daarnaast wordt gedacht aan het
Zandvoortse politie. In de afgelopen tijdelijk opheffen van de recherche,
anderhalf jaar is die teruggelopen zodat alle rechercheurs in het hoogvan 62 naar 49,5 medewerkers per l seizoen naar de uniformdienst kunjuli 1990. Verwacht wordt, dat de nen. Intrekken van het zomerverlof
sterkte begin september nog verder van agenten wordt niet als oplossing
is gezakt naar 47,5.
gezien, omdat daardoor het ziekteDe inkrimping heeft onder andere verzuim zal toenemen.

Politie achterhaalt hasj in compressoren
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie heeft afgelopen
donderdag driehonderd kilo
marihuana onderschept. Deze
zat verborgen in vier in Nigeria
verscheepte nep-compressoren, die in de Amsterdamse
Bijlmer in beslag werden genomen. Tot nu toe zijn twee Amsterdammers van 26 en 36 jaar
plus een Nigeriaan gearresteerd. Een verdachte Zandvoorter blijkt niets met de zaak
te maken te hebben.

Verdachten

LW HW

Op de binnenplaats van het Zandvoortse politiebureau kwam de marihuana uit de compressoren tevoorschijn.
Folo: Bram Stijnen

compressoren met een slijptol werden geopend. Daarbij kwamen de
plakken marihuana tevoorschijn.
De softdrugs worden na een laboratoriumonderzoek verbrand.

komst op Schiphol een derde verdachte aangehouden, een inwoner
van Nigeria. Men vermoedt dat hij
de organisator is van deze smokkel.
Het onderzoek duurt nog voort.
De Zandvoortse politie is de hasjDinsdagochtend werd bij zijn aan- lijn al geruime tijd op het spoor. Zij
werd uit Nigeria getipt dat de verdachte compressoren onderweg waren, gevuld met softdrugs. Het rechercheteam, onder leiding van
coördinator Ab Barmentlo, wist vervolgens de bestemming te ontdekken.
Met het oprollen van deze hashlijn, is de politie mogelijk een professionele smokkelorganisatie op het
spoor. Via Rotterdam is kortgeleden
op dezelfde wijze hash het land binnengekomen.

Bestand
Het college is zich er van bewust
dat er een en ander moet veranderen. Het ziet 'een efficiënte organisatie, waarbij meer dan voorheen gekeken wordt naar de positie van de
woningzoekende' als noodzakelijke
voorwaarde voor een goede woonruimteverdeling. De projectgroep
zou dan ook moeten adviseren over
onder andere de organisatiestructuur, het opzetten en onderhouden
van een inzichtelijk woningzoekendenbestand, een periodiek heronderzoek betreffende woningzoekenden en een eensluidend toewij zingssysteem. Tevens wil men op den
duur een geïntegreerde automatisering tussen de gemeente en EMM.

*>
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Golf
Maar liefst vijfenzeventig
j"
Zandvoortse golfspelers be- O
streden elkaar afgelopen weekend
op de golfbaan in Spaarnwoude.

Tennis
Holland Casino Zandvoort en
gvoormalig beheerders van
O
de voormalige Duinpan troffen elkaar weer op het tennisveld.

Illegaal beheer
hotel Zeestraat
ZANDVOORT - De beheerder of
eigenaar van een hotel aan de Zeestraat kon maandag geen paspoort
of verblijfsvergunning aan de politie
tonen. De agenten waren het perceel
binnengekomen in verband met een
lekkageklacht van het inpandige
Chinees restaurant. Daar stroomde
het water uit het plafond, terwijl er
ook een plafondtegel naar beneden
kwam. De oorzaak lag bij een douche in het hotel.
Toen de namen genoteerd moesten worden van de beheerder of eigenaar van het hotel, bleek geen van de
betrokken personen een paspoort of
verblijfsvergunning te kunnen tonen. De Vreemdelingendienst heeft
de zaak verder in onderzoek genomen.

ZANDVOORT - De 43-jarige eigenaar van een strandpaviljoen is vrijdag tijdens een vechtpartij zodanig
mishandeld, dat hij er een pijnlijke
rug en een scheurtje in de bovenlip
aan overhield. Hij moest naar het
ziekenhuis worden overgebracht.
De man was mishandeld door een
groep van 12 jongens die zich al uren
lang provocerend hadden gedragen
met opmerkingen naar het personeel en een radio die veel te hard
aanstond. De eigenaar van het paviljoen had er al diverse keren wat van
gezegd voor het tot een uitbarsting
kwam.
De politie trof de weggelopen
groep aan op het parkeerterrein De
Zuid, maar degeen die de klappen
had uitgedeeld was er inmiddels
vandoor.

Illegale
slaper
ZANDVOORT - De politie trof
maandag in een woning aan de Boulevard Paulus Loot een hoeveelheid
goederen aan van personen die daar
illegaal hun intrek hadden genomen. De woning was wegens een verbouwing onbewoond.
Later werd er een 31-jarige Portugees aangetroffen, die verklaarde
dat hij daar al voor de derde nacht
vertoefde. De voorgaande twee nachten had hij er in het gezelschap van
twee dames doorgebracht. De politie
sommeerde de man onmiddellijk te
vertrekken.

ik liebbeii.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten \v:ii zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking omvang ik liet Zamlvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 10,50.

H Nieuwsblad

Puntentoekenning
Het college had eigenlijk in december 1988 al besloten dat er een
ander systeem moet komen voor de
puntentoekenning, en dat men moet
streven naar een zelfde systeem bij
zowel de gemeente als bij EMM. In
de praktijk is daar nog weinig van
terecht gekomen.

Naam: (m/v) i
Adres: l l l

i
i

i
i

J

L

I'ostcode/I'laats:
('riro/Bankiir.: L

Jazzgroepen verzekerd van publiek

LW

ZANDVOORT - Jong en oud hebben bijna drie dagen lang kunnen genieten van een sfeervol jazz-festival,
muziek op het strand, op straat en in de kroeg. De tropische temperaturen de eerste dagen gaven er nog eens
een extra dimensie aan. De vakantiesfeer die hierdoor ontstond, trok afgelopen weekend nóg meer muziekliefhebbers naar het dorp dan in de afgelopen jaren. Het Gasthuisplein bijvoorbeeld puilde op zondagmorgen uit
tijdens Jazz at the Church. Soms begon een concert wat rustiger, maar fans waren er altijd wel, zoals hier op de
fotO.

Folo: Anko Stoffels
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Het aantal kleuters neemt in
Zandvoort gestadig toe.
Voor sommige scholen betekent
dit, dat zij zich moeten aanpassen
aan deze groei.

Mishandeling

De Zandvoortse politie is bij dit
geval betrokken geraakt doordat de
zogenaamde, slecht nagemaakte
'compressoren', die via de Amsterdamse haven het land binnenkwamen, geadresseerd waren aan het bedrijf van een Zandvoorter. Naar aanleiding van de gegevens gaat de
Zandvoortse politie, die heeft samengewerkt met de douanerecherche, de FIOD en de Amsterdamse
politie, er echter van uit dat de Zandvoorter te goeder trouw is. Hij is de
eigenaar van het geadresseerde bedrijf en wist niet beter of de vier
compressoren moesten in Nederland, door een ander bedrijf, gereviseerd worden.

Donderdag werden in Amsterdam
twee verdachten aangehouden, een apparaat te openen. Tevens werd
26-jarige plus een 36-jarige Amster- een compressor aangetroffen in een
dammer. Zij werden op verschillen- garagebox in de flat Develstein in de
de locaties gearresteerd. De een was Bijlmer.
De verdachten en de compressoBurgemeester en wethouders zijn bezig een compressor in een busje te
hiervoor niet ongevoelig. Volgens laden, de ander probeerde achter ren zijn overgebracht naar het poliB&W hebben gemeente en EMM zijn flat Heesterveld een dergelijk tiebureau in Zandvoort, waar de
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede volkshuisvesting. 'De gemeente zal daarbij de beleidsmatige grenzen vaststellen, in
overleg met corporaties. De verdere
uitvoering van het lokale volkshuisvestingsbeleid zal in belangrijke
mate de verantwoordelijkheid van
de sociale verhuurder (EMM, red.)
zijn'.

De projectgroep moet zich ook
gaan buigen over de mogelijkheden
9 aug
05.55 01.36 18.18 15.56 voor een goede overlegstructuur
J a aug
06.30
02.04 18.57 14.25 over zaken als nieuwbouw, verbouw
' ug
07.07 02.44 19.36 15.05 en verbetering, plus woonomgeving
2 aug
07.55 03.25 20.16 15.40 en buurtbeheer. Haar eerste taak zal
3 aug
08.41 04.05 21.06 16.36 echter bestaan uit inventarisatie van
4 aug
de onderwerpen en een tijdsplan09.39 04.50 '22.0517.26
5
aug
10.56 05.35 23.26 18.14 ning voor de diverse werkzaamhe16 aug 12.15 07.10 --.- 19.35 den. De gemeenteraadsleden - en
aug
waarschijnlijk ook EMM - buigen
00.44 09.00 13.4621.14
*«anstJ
zich deze maand over dit voorstel
'°odtij: 15 aug. 10.56u. NAP+81cm van het college.
HW

Kleuters

tot gevolg gehad dat het aantal
teams van de Algemene Dienst van
drie naar twee is teruggebracht, het
aantal ploegen van zes naar vier. Bovendien zijn de Algemene Dienst en
de Ondersteunende dienst samengevoegd in een 'Executieve dienst'.

Waterstanden |
'atum

IPomp
Zandvoort krijgt van de Rotan
ryclub
een ouderwetse
O
dorpspomp, het gemeentebestuur
heeft er al een mooi plekje voor
bedacht.
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f 4.40* D kwartaal f' 14 D halfjaar f 25,50 O jaar f 46* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor po.stabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: ()2(>-<>68.I.i.(H).
Stuur deze bon in een open envelop naar
.\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam, l' hoeft geen postzegel te plakken.
g "7 1Q371 "(j 1 7003"
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FAMILIEBERICHTEN

BALLET STUDIO 118

\

CONNY LODEWIJK
TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST
Start per september
nieuwe cursussen
(voor elke leeftijd)

Geboren
Annemarijn
dochter van Jan en Karin Webe;
Roden, 3 augustus 1990

VSIOFSMU
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MARTIN & MONIQUE

-|c

-fc

Een fijne trouwdag morgen,
en veel geluk.

Pré ballet
Kinder Jazz Ballet
Jazz Ballet
v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet (volw.)
Jazz Ballet 50+
Klassiek Ballet
CONDITIONING VOOR HUISVROUWEN
op hedendaagse muziek (buikspieroef, lichaamshouding etc. etc.)
* Voor opleiding tot toelating, erkende dansvakopleiding

De familie.

Voor info bel. 17789 - b.g.g. 12598
of kom eens langs de studio
Studioadres: Corn. Slegersstraat 2a, 2042 GP, Zandvoort

*
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
X*
*
Martin
Kaspers
*
*
en
*
*
Monique
Bol
*
-K
willen elkaar het „ja-woord" geven.
*
Op
vrijdag 10 augustus a.s. om 15.00 uur
-K
in het Gemeentehuis van Zandvoort.
* Receptie van 20.00-21.00 uur in het dorpshuls,
-fc
Donkerelaan 20, in Bloemendaal.
*
-ü

********************

-K

Jan
Eerst promotie maken
daarna slagen.
Hoort dat niet andersom?
Je bent een kei en nu
ook bedrijfskundige.

-te
-K
-K
-fc
-K

Gefeliciteerd
Elles, mam en pap,
opa, Sander, Erik en Eline

-K
-K

023-315855
$ ASSOCIATIE UrrVAARTVERZDRGING
Zijlwtg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Leeuwerïkenstraat 9:
Vr.pr.

Geniet volop van
de mooie zomerse
kleuren bij

ƒ 33&000,- k*.

Zandvoortselaan 133b:

Van Galenstraat 42:
Vïerkam.app. op 2e etage, riant uitz. op zee, ind. entree, hal, toilet,
badk. met ligbad, keuken, 2 slaapk., waarvan 1 met kastenw.,
woon- en zitkamer, c.v. Serv.k. ƒ 388,- p.m.

Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.
Trompstraat 21/7:
Driekam.app. (vh 4), met uitz. pp zee, ind. entree, hal, woonk. (9x4)
met open haard, luxe badk., toilet, keuken met inb.app., 2 balkons, 2
sl.k., thermopane begl., vloerbedekking en luxaflex.

Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.
Burg. Fenemaplein 13/1:
Vierkam.app. op 1e et., (thans in gebr. als 3-kam.app.), zeezicht,
ind. entree, hal, L-vormige woonk., 2 sl.k., keuken, badk. met ligb. en
wast, toilet, c.v. Serv.k. ƒ400,- p/m.

Vr.pr. ƒ 285.000,- k.k.

Het door de gemeenteraad op 26 januari 1990 vastgestelde bestemmingsplan Oranjestraat e.o. is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 12 juni 1990,
onder nummer 90-712328, onherroepelijk goedgekeurd.
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 10 augustus ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. De afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Aangevraagde bouwvergunning
105 B-90 Burg.Engelbertsstraat62
plaatsen van een dakkapel.
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4, op
dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van
dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend. Dit is
een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

BLOEMENHUIS

Vrijst. won., opp. 531 m2, ind. entree, hal, gang, toilet, woonk. met
open haard, serre, keuken met inb.app., 1e et. 4 si.k., badk. met
douche, toilet en wast., zolder bereikt», via vlizotrap, c.v.

Vr.pr. ƒ 365.000,- k.k.
**

Bestemmingsplan Oranjestraat e.o.

Halfvrijst. won. met garage, opp. 369 m2, ind. entree, hal, toilet,
woonk. met parket, keuken, 1e et. 3 si.k., badk. met ligb. en wast.,
2e e«. SU., bergruimte, <,„.

Openbare bijeenkomsten
maandag 13 augustus, 20.00 uur-commissie Financiën
De agenda voor deze commissie ligt ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.
woensdag 15 augustus, 20.00 uur
- hoorzitting over het M/7;euEr/ecfflapport(MER)baanverlegging circuit Zandvoorten
het voorontwerp-bestemmingsplan circuitgebied.

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

CURSUS HATA YOGA
beg. op 4 sept. 1990
Lesuren di. 9.30-10.30 mannen en vrouwen
18 t/m 40/50 jr, di 10.30-11.30 mannen en
vrouwen 50 jr en ouder.
Opgel. en erv. docente.
Adres lesruimte:
hr Willemse, Burg. Nawijnlaan 4.
Aanm.:
Helena Schroder, tel. 14855 na 19.00 uur.
Proefles mogelijk.

Verleende bouwvergunningen
Voor de onderstaande bouwplannen hebben Burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend.
- bouw van een berging;
74 B - 90 Secr. Bosmanstraat 24
- bouwvan een balkon en toegangsdeur;
86 B - 89 Prof. Zeemanstraat 9
- wijzigen van een garage/berging.
71 B-90 Haarlemmerstraat 51
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
9 augustus 1990
8 augustus 1990

uitvaartverzorging
ken nemer-land! bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

BALK
BAKT
BETER
BROOD

In ons grote verdriet, dat niet in woorden is te
vatten, geven wij u kennis van het geheel onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze geweldige vader en onze onvergetelijke schoonzoon, broer, zwager en oom
Henk Spierieus
op de leeftijd van 49 jaar.
Wil Zwemmer
Marco en Anja
Joyce
M. Zwemmer
J. Zwemmer-Roodbol
Marja en Cor
Riek en Rob
Aag
Jos
Jan en Karin
Nel en Fred
Hennie en Ton
Neven en nichten
5 augustus 1990
Prinsesseweg 27
2042 NG Zandvoort
De uitvaartdienst en begrafenis hebben heden
plaatsgehad.

Hierbij bedank ik kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familieleden, het bestuur van
ANBO Zandvoort, de kaartclub, buren, vrienden en bekenden
heel hartelijk voor alle mooie kado's, bloemen
en kaarten en aanwezigheid ter gelegenheid
van mijn 80ste verjaardag
HET WAS ONVERGETELIJK!

DIT WEEKEND
SLAGROOMSCHNITT

Hogeweg 28, tel. 12989

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort

UW VERHUIZING. ONZE ZORG!

Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

Winnaar Ondernemersbokaal 1989

La BasCfUe
zandvoort
BEDANKT ALLE BUREN,
COLLEGA'S EN OMWONENDEN
VOOR HUN MEDEWERKING
TIJDENS DE
ZOMEREVENEMENTEN VAN
1990.

HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT - TEL. 02507-12994
VRAAGT

KELNER/SERVEERSTER
full-time (vaste dienst).

Fa. Gansner & Co.

«

. • . , - . . : . • . . . .

H* Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
Iptèrecht voor:
^inschrijvingen
.... Uitvaartverzekering
§ NIVO-POLIS
f • een NaturaI- uitvaartovereenkomst
/;' Vraag rustig vrijblijvend
':• alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
K>" UITVAARTVERZORGER
l Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
L Tel. 02507-17244

.DE WIT VERHUIZINGEN

(ERKENDE
VERHUIZERS

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

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

enz.

De nieuwste rage
op het gebied
van gezond met je
„BODY" bezig zijn...!

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

^.

Verhuizen is vakwerk!

Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer

DEAGE

| Begrafenissen
fel en crematies!

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

SPOffTACADEWE
KAUWELAERIS

TeL 02507-13278

ƒ7,95

ECHTE BAKKER BALK

H. Leyenhorst-de Jonge
Burg. Nawijnlaan 13
2042 PN Zandvoort

DAG en NACHT bereikbaar

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

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

Bij de beheersdienst van het Zandvoortse politiekorps onstaat per 1 november 1990 een vacature voor een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER V/M

De „CALLANETICS" Methode heeft al in veel
damesbladen veel aandacht gehad.
Wat houdt Callanetics in?
Callanetics is een speciale oefenmethode, waarbij het accent
van de oefeningen vooral zal liggen op de buik, heupen, billen
en bovenspieren. Callanetics is vooral geschikt voor diegenen
die, om welke reden dan ook, niet willen of kunnen rennen en
springen.
Sportakademie Nauwelaerts de Age is aangesloten bij de V.E.S. (Vereniging
Erkende Sportscholen). De V.E.S. heeft deze nieuwe rage aan een nauwkeurige studie onderworpen zodat de Callanetics op een verantwoorde
wijze gegeven wordt. De Callaneticstrainingen staan onder leiding van gediplomeerde vakleerkrachten.
OPZET VAN DE KURSUS
De trainingen zullen licht beginnen, de Callaneticsoefeningen zullen goed
en vakkundig onderwezen worden. Hierdoor wordt op een verantwoorde
manier de konditie van de spieren opgebouwd. Zeker voor degenen die lang
niets aan sport of bewegen hebben gedaan, is de Callaneticskursus een
goede start. U traint 1 x per week, maar ook zal er een huiswerkprogramma
gedaan moeten worden.
Tevens kunt u adviezen krijgen t.a.v. gewichtsafname. Natuurlijk streven wij
met deze kursus naar figuurkorrektie. Mochten er vragen zijn, schroom dan
niet deze aan het begeleidingsteam te stellen.
Heeft u interesse? Dan nodigt Sportakademie Nauwelaerts de Age u uit om
op een van de introductiedagen te komen. Het hele begeleidingsteam is
aanwezig, om u de nodige informatie te geven.

INTRODUKTIEDAGEN:
ZATERDAG 11 AUGUSTUS OM
16.00 UUR
ZATERDAG 18 AUGUSTUS OM
16.00 UUR
START KURSUS:
m de week van 20 t/m 26 augustus.
KURSUSDUUR:
10 weken
KOSTEN KURSUS:
145,- (bij inschrijving te voldoen).
Bent u verhinderd? U kunt zich ook telefonisch opgeven, of bellen voor meer
informatie:
Tel.: 023-25 32 56.
TOT ZIENS OP DE KURSUSH'

SPORTAKADEMIE NAUWELAERTS DE AGE
Bloemendaalseweg 152, 2051 G J Overveen. Tel.: 023-253256.

Gemeentepolitie Zandvoort

(volledig dienstverband)

UNIEKE SERVIEZENSHOW

in onze showroom in de
Oranjestraat
in ZANDVOORT

(achter de Hema)

verzorgd door
nederlands grootste

serviezenspeciaalzaak

kristal, porcelein, tafelbestekken, pannensets
Vele prachtige gedekte tafels geven u
een ruim inzicht in onze schitterende
kollektie compleet met bijpassend kristal
en tafelbestek
en presenteren u nu reeds de nieuwste
najaarskollektie
Show geopend
tot 1 september 1990
iedere dag van
12.00 tot 22.00 uur.

U heeft beslist niet alles gezien,
als u hier niet bent geweest.

De beheersdienst heeft tot taak het verrichten van (gespecialiseerde) uitvoerende/ondersteunende en beleidsvoorbereidende werkzaamheden, die
in principe niet behoren tot de feitelijke executieve politiewerkzaamheden.
Functie-inhoud:
- secretariaat korpschef;
- notuleren;
- archiveren;
- postbehandeling;
- type- en kopieerwerkzaamheden;
- overige administratieve en financiële werkzaamheden.
Functie-eisen:
- Mavo-, Havo- of vergelijkbaar diploma;
- typediploma;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
- goede contactuele eigenschappen;
- ervaring met de te verrichten werkzaamheden, alsmede met het gebruik
van tekstverwerkingsapparatuur en het bezit van het stenografiediploma
en/of diploma S.O.D.-I strekken tot aanbeveling.
Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal
f 3.071,- bruto per maand. Bij goed functioneren behoort verdere doorgroei
tot f 3.393,--op termijn tot de mogelijkheden.
Informatie en sollicitatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden totdeheerB. tenHaave, coordinator beheersdienst of de heer M. Huben. chef administratie, telefoon
02507-13043.
Bij de selectie wordt een vertegenwoordiger van het personeel betrokken.
Een handschriftonderzoek maakt deel uit van de selectie procedure.
De met de hand geschreven sollicitatie dient binnen veertien dagen te
worden ingezonden aan de commissaris van gemeentepolitie, postbus 210,2040 AE Zandvoort.

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1990

Lawaai door te
weinig regen

Jazz behind the Beach valt opnieuw in de smaak

ZANDVOORT - Als gevolg van de
droogte kregen bewoners van de Kamerlingh Onnesstraat en omgeving
zaterdag te maken met geluidsoverlast. Volgens de politie, die diverse
klachten binnen kreeg, was dat afkomstig van de rioolwaterzuivering.
Door het ontbreken van afvoer (regenwater) was er geen actief slib en
daardoor gebrek aan bactenewerking, weet de politie te vertellen.

KNZHRM oefent
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij houdt vrijdag 10
augustus een oefening met het wippertoestel. Dat vindt plaats op de
zuidpier van IJmuiden. Men vertrekt hiervoor om 19.30 uur vanuit
het taoothuis

Frisbee-demo
in Gran Dorado
ZANDVOORT - Het Nederlandse
Frisbee-team, dat bij de wereldkampioenschappen als zesde eindigde,
geeft zondag een demonstratie in de
Zandvoorthal van Gran Dorado. De
demonstraties, waarbij het publiek
in de gelegenheid wordt gesteld om
mee te spelen, duren van 14.00 tot
15.30 uur. De toegang is gratis.
• Drukte als vanouds aan het eind van de Haltestraat, maar wel met een veiliger opstelling van het podium.

Het Gasthuisplein puilde zondagochtend uit, zo groot was de belangstelling voor het 'duo' Scott en Boeyinga. roio

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De organisatoren
van het Jazz Behind the Beach festival mogen weer even op hun lauweren rusten. Want dat zij die ook dit
jaar weer hebben verdiend, staat wel
vast. Duizenden mensen hebben afgelopen weekend kunnen genieten
van de talloze uiteenlopende jazzy-klanken. En van het bier.
"Vrijdag was het 't gezelligst",
meent een bezoekster van het jazzfestival, die alle drie de dagen present was. Menigeen zal haar geen

ongelijk geven. Het festijn begon die
avond uitstekend met Jazz Behind
the Bar, dat plaatsvond onder bijna
tropische
omstandigheden. De
avond was warm, wat - samen met
de koele drankjes - een ware vakantiestemming gaf onder het publiek.
Het feest ging dan ook tot in de kleine uurtjes door.

Uitputtingsslag
Dat gold eigenlijk ook wel voor de

| Weekenddiensten
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer hulp tel. 17373, op alle werkdagen
14444.
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
nummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- Dienstencentrum Zandvoort: Koningevalllen), Centrale Post Ambulan- ginneweg l, tel. (02507) 19393.
cevervoer (CPA) Kennemerland.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
scherming): 023-246899.
Belbus: Om van de belbus (voor beHUISARTSEN: De volgende huisart- woners van 55 jaar en ouder) gesen hebben een gezamenlijke waar- bruik te kunnen maken, dient men
nemingsregeling, inlichtingen daar- zich 24 uur van te voren op te geven
over via het telefoonnummer van de bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tuseigen huisarts: J. Anderson, 12058; sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg, persoon bedragen: ƒ l,- voor een en13355; G. Mol, 15600; P. Paardeko- kele rit, ƒ1,50 retour.
per, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507; Alg. Maatschappelijk Werk ZandF. Weenink, 12499. Inlichtingen om- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
trent de diensten van dokter Flierin- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
ga worden verstrekt via nummer werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Ver12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverarts bellen.
lening, beschikbaar voor iedere inApotheek: Zandvoortse Apotheek, woner van Zandvoort, is gratis.
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
land 's avonds, 's nachts en in het Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
weekend te bereiken via de dokter- Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine Huurdersspreekuur NVH: Gratis
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- voor leden. Eerste en derde dinsdag
voort,
tel.
02507-14437, bgg: v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier023-341734.
de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
EMM:
Dierenbescherming: Vereniging v.h. Woningbouwvereniging
welzijn der dieren (02507) 14561, Klachtentelefoonnummer techniVermissingsdienst 023-383361, Asiel sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Zandvoort
(tevens
pension) spreekuur: iedere eerste dinsdag
02507-13888,
Asiel
Haarlem van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
023-244443.
Taxi: tel. 12600.
Weekend: 11/12 aug. 1990

Kerkdiensten

zaterdag- en de zondagavond, al
wordt het op dan voor menigeen een
Uitputtingsslag.
Zondagmiddag
loopt - bij wijze van spreken - half
Zandvoort er dan ook flink 'uitgeblust' bij. Dat betekent echter niet
dat het 's avonds stil is, al blijft het
een stuk rustiger dan de avond tevoor.
Zaterdagavond, na de opzwepende
muziek van de streetparade, was het
topdrukte m het dorp. Dat kon je wel
merken in de straten tot in de wijde
omgeving van het centrum: vrijwel
elke meter was hier bezet door een
geparkeerde auto. De schattingen
over het aantal bezoekers die avond
lopen uiteen, maar het gemiddelde
komt uit op rond de zestig duizend.
Daaronder ook wat ongewenste gasten: de politie noteert die avond
twaalf gevallen van zakkenrollerij in
de Haltestraat.

Afgeladen
De volgende ochtend is Zandvoort
al weer vroeg op. Als Milly Scott en

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg- 218,
Haarlem:

Zondag 10.00 uur: Gemeensch. Herv./Ger. dienst in Hervormde Kerk, Zondag 10.30 uur: Morgendienst, afDr. J.C. de Bruine uit Bloemendaal sluiting Vak. Bijbel Club, ds. A. Snijders
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst,
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. A. Thimm, mevr. A. Antooms

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager J F Sas Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel
02507 -17166 Postadres' postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend- maandag 13-16 u.; dmsdag 10-13, 14-16 u , woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop 02975-61095
Verkoopmanager- B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Dick Piet (red chef), Eddie de Blieck (adj
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerngtef,
Mananne Timmer
Faxnummer redactie- 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
25,50 per half jaar, ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, vemuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 -

17166

Zandvoorts
1941

Nieuwsblad Is opgencht

In

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

Burgerlijke stand B

ZANDVOORT - De nieuwe,
ouderwetse dorpspomp, een
geschenk van de Rotary Club
Zandvoort, komt hoogstwaarschijnlijk op het Gasthuisplein
te staan. De gemeenteraad beslist daar deze maand over.
De Rotary Club Zandvoort is al

Naar andere 'cel'
ZANDVOORT - Twee jeugdige Amsterdammers zijn woensdagnacht
aangehouden omdat zij een telefooncel op de Strandweg als slaapplaats
gebruikten. Aanvankelijk was het
duo slechts weggezonden, maar nadat de agenten waren vertrokken,
namen de heren onmiddellijk weer
bezit van de telefooncel. Zij zijn overgebracht 'naar een andere cel in het
politiebureau', zo meldt het politierapport subtiel.

Geboren:

Evert Eduard, zoon van: Poots, Gerard Eduard ?n Hartevelt, Wanda
Maria
Jelte Liewe, zoon van: Schmidt, Peter en Van de Koekelt, Hendrika
Myrthe Renske, dochter van: Visser,
Bernhard en Schmidt, Carmen Heiga Renate
Overleden:

Buimer, Gerrit, oud 57 jaar
Reeders, Johannes Jacob, oud 79
jaar
Brakelé, Jacob Anton, oud 64 jaar

Ergernis
Van het strand is het een kleine
stap naar het Badhuisplein. Daar
loopt de zeventigjarige groentehandelaar Van Deursen zich groen en
geel te ergeren aan het podium dat

lang voornemens de Zandvoortse
Gemeenschap een authentieke
dorpspomp aan te bieden. In februari, de voorbereidingen waren toen al
geruime tijd aan de gang, heeft men
dit voornemen officieel aan de gemeente bekend gemaakt. Deze
maand moet beslist worden of men
het geschenk aanvaardt en waar de
pomp dan komt te staan. Het college
van burgemeester en wethouders
lijkt blij met de pomp. Men is van
mening dat deze een positieve bijdrage kan leveren aan het 'kleinschalige en authentieke karakter
van het oude centrum van Zandvoort'.
Als voorkeur voor een locatie
wordt het Gasthuisplein genoemd,
vlak bij de kastanjeboom. Enerzijds
vanwege het rustige, minder vandalisme gevoelige karakter van het
plein, anderzijds omdat hier ook

Mariaschool niet helemaal
berekend op huidige groei

Zoals eerder vermeld zit de Maria
Basisschool dit jaar weer danig in de
lift, met name wat het aantal kleuters betreft. Deze maand wordt er
gestart met 36 kleuters, verwacht
wordt dat de groepen l en 2 aan het
eind van het schooljaar in totaal 52
leerlingen zullen tellen. Ter vergelijking: de afgelopen jaren werd de
school door gemiddeld 25 kleuters
bezocht. Omdat er nu maar 40 tafels

ZAKELIJK

vrij kort voor zijn zaak staat opgesteld. "Ik moet de deur dichthouden
om mijn klanten te kunnen verstaan. Laat die organisatoren dat
zelf voor hun deur nemen", aldus
Van Deursen. Het publiek en de
saxofonist in zijn roze luier horen
het niet en genieten ongestoord verder van hun muziek. "Ze stonden
hier te pissen tegen de muur en tussen de geparkeerde auto's lieten ze
hun broek zakken", briest de groenteman later nog verder over de voorafgaande avond. "De mensen zijn
hier razend, de lucht is nog steeds
niet weg". Het is inmiddels een bekend verschijnsel bij de muziekfestivals in Zandvoort, een kwestie van
mentaliteit.

Positief
Het is gelukkig de enige wanklank
die te horen is, verder alleen maar
positieve geluiden. Veel publiek en
waardering voor een uitstekend programma, geen calamiteiten, de organisatoren en ook de politie tonen

zich dan ook dik tevreden. Het is
allemaal weer prima verlopen. Ook
wat de veiligheid betreft, zoals bijvoorbeeld op de hoek Haltestraat/Zeestraat die nu vrij werd gehouden doordat het podium meer opzij
werd geplaatst. Ook de afwisseling
van de podia in de Haltestraat, op de
kruisingen met de Schoolstraat en
de Pakveldstraat, vormt een goed
voorbeeld van een uitstekende samenwerking. Dit keer hoefden er
geen groepen tegen elkaar op te spelen. Die ontwikkeling belooft ook
veel goeds voor volgend jaar.
J.K.

Koffie-uurtje
In de ontmoetingsruimte van de
St. Agatha-kerk wordt woensdag 15
augustus weer een gezellig koffie-uurtje gehouden, aanvang 10.00
uur. Iedereen is hier van harte weikom. Vervoer is te regelen, als u vóór
09.00 uur even belt: tel. 18690.

Rekreade-nieuws

en stoelen zijn, is uitbreiding van het
meubilair dus noodzakelijk.
Het aantal basisschoolleerlingen
neemt trouwens in geheel Zandvoort iets toe. Maar daardoor is er
op de andere scholen geen overtollig
meubilair meer waarmee het tekort
op de Mariaschool kan worden opgevuld. Burgemeester en wethouders
willen de school wel financieel tegemoet komen, met een bedrag van
ƒ18663,45, op grond van een reeds
bestaande regeling: een vergoeding
voor het aanpassen van het meubilair, op grond van een gewijzigd leerlingenaantal, met name voor scholen die niet met een volledige formatieplaats kunnen uitbreiden. Het
laatste woord is nog aan de gemeenteraad.

vroeger een dorpspomp heeft gestaan.
Tevens stelt het college voor dat
de gemeente de kosten voor waterleiding en riolering, zo'n ƒ2000,-,
voor haar rekening neemt, plus de
exploitatie- en onderhoudskosten,
geraamd op ƒ1500,- per jaar.

Jetski voor
reddingsbrigade
ZANDVOORT - Het Hoofddorpse
bedrijf Kawasaki Jet Ski Europa NV
heeft de Zandvoortse Reddings Brigade een jetski, een soort waterskooter, ter beschikking gesteld. Het
snelle tweepersoons watervoertuig
is aangepast voor de reddingsbrigade, ondermeer door de snelheid op
te voeren en de wendbaarheid te vergroten. Het kan als het ware om zijn
as draaien.
Het bedrijf ziet grote toekomstmogelijkheden voor de jetski langs
de Nederlandse stranden, om een
oogje op de zwemmers te houden.
Een groot voordeel daarbij is dat de
jetski door een waterstraal wordt
aangedreven, in plaats van een
schroef. Het voertuigje wordt al
veelvuldig gebruikt langs de Amerikaanse kust en is daar een groot
succes.
Komende zaterdag is er een groot
aantal jetski's te zien ter hoogte van
Tim Klijns Watersportcentrum
Zandvoort, nabij het Gran Dorado
hotel. Pall Mail houdt er wedstrijden
waaraan ruim tweehonderd jetskièrs aan deelnemen.

Broer Quarles van
Uff ord overleden

ZANDVOORT - In Aerdenhout is
vorige week jonkheer Willy Quarles
van Ufford overleden. Hij was de
broer van Pieter N. Quarles van Ufford, die in Zandvoort een vooraanstaande rol heeft gespeeld en waarnaar nu een straat is genoemd. Zo
was men bijvoorbeeld eigenaar van
de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Willy Quarles van Ufford, die in
De Varenhof aan de Boekenrodeweg
woonde, was ridder in de Orde van
Oranje-Nassau en oud-reserve Ritmeester. Hij is zaterdag op de begraafplaats Bloemendaal aan de
kel in 'Sportline', een driemaande- Bergweg 60 begraven.
lijks tijdschrift van de sportacademie. De spieren zullen snel steviger
worden en daardoor beter van vorm.
Callanetics heeft dus niet zozeer een
groot conditioneel accent alswel een
figuurvormend aspect.
"Callanetics komt plotseling overal op", zegt Henk Harm desgevraagd. Hij is sinds jaar en dag
sportleraar bij Nauwelaerts de Agé.
"Maar het is van het grootste belang
dat het met de juiste techniek gedaan wordt". Bij deze academie zal
daar veel aandacht aan worden geschonken, garandeert hij.

Callanetics nieuwste rage

ZANDVOORT - Sportacademie Nauwelaerts de Agé houdt
Periode:
op de zaterdagen 11 en 18 au31/7 - 6/8/1990
gustus introductiedagen van
de allernieuwste rage: CallaneOndertrouwd:
Lancaster, Nigel David en Bussing, tics.
Paula

dominee Boeyinga op het Gasthuisplein 'ten tonele' verschijnen voor
het traditionele Jazz at the Church,
is het plein afgeladen met mensen.
Honderden, wellicht wel duizend of
meer mensen kunnen blijkbaar samen een ingetogen sfeertje opbouwen. Onder leiding van het 'duo'
Scott en Boeyinga, dat wat dat betreft al een naam heeft opgebouwd
in Zandvoort. Ook dit jaar maken zij
dat waar: Boeyinga weet opnieuw te
boeien, Scott ook.
Later op het strand kan men het
'feest' voortzetten, bij een van de pa
viljoens waar live muziek is aangetrokken. Deze strandpachters mogen met klagen: de tropische temperaturen zijn voorbij maar zij hebben
nog steeds 'róring' in de zaak.

ZANDVOORT - De dienst Publieke Werken haalt zaterdag weer klem
chemisch afval, oud papier en glas
op. Dat gebeurt in de wijken waar
normaliter op donderdag en vrijdag
huisvuil wordt opgehaald. De medtwerkers gaan om 08.30 uur op pad.
Men wordt verzocht het afval aan de
wagen af te geven.

Dorpspomp komt op Gasthuisplein

ZANDVOORT - De groei van
de Mariaschool neemt zulke
Haarlem
Weekend: 11/12 aug. 1990
vormen aan, dat er een tekort
aan meubilair dreigt te ontHervormde Kerk, Kerkplein:
Roomskatholieke Kerk:
staan. Het schoolbestuur heeft
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe- Zaterdag 19.00 uur: F. Meijer
de gemeente gevraagd een filijk Herv./Ger. dienst in Hervormde Zondag 10.30 uur: F. Meijer
Kerk, Dr. J.C. de Bruine uit Bloe- Woensdag 15/8 om 10.00 uur kof- nanciële bijdrage te leveren,
fie-uurtje in de ontmoetingsruimte. zodat er extra tafels en stoelen
mendaal
aangeschaft kunnen worden.
Kinderdienst in het Jeugdhuis
(Voor vervoer: tel. 18690.)
Gereformeerde Kerk:

Berlotl

Chemisch afval

Callanetics is de nieuwste vorm
van gezond met je 'body' bezig zijn,
zo viel de afgelopen tijd al in veel
damesbladen te lezen. Het is een
speciale oefenmethode waarbij het
accent van de oefeningen ligt op de
buik, heupen, billen en bovenbeenspieren. De training heeft een rustig
karakter. Callanetics schijnt dan
ook erg geschikt te zijn voor degenen die niet willen of kunnen rennen
of springen.
Maar ook voor mensen die bepaalde lichamelijke klachten hebben,
bijvoorbeeld aan rug, knie of enkel.
Door de speciale training komt men
snel tot resultaat, zo belooft een arti-

Dommel

De introductiedagen beginnen om
16.00 uur. De cursussen zelf beginnen in de week van 20 t/m 26 augustus en de kosten bedragen ƒ145,-.
Voor meer inlichtingen kan men de
Overveense sportacademie bellen:
023-253256.

• Knippen, plakken, tekenen. In dekraampjes van Santekraampie was
van alles te doen.
Foto Berloll

ZANDVOORT - Dit is al
weer de allerlaatste 'Rekreade-nieuws' van dit seizoen.
De 23ste Rekreade is jammer
genoeg afgelopen. Vorige
week werd het wekenlang
durende kinderfeest volgens
de traditie afgesloten met
Santekraampie. Dat kinderen daar graag naar toe komen, blijkt wel uit de kaartverkoop: er werden wel rond
de honderd deelnemerskaarten verkocht.

mee. Dit jaar zijn er opvallend veel
nieuwe medewerkers, sommigen
draaien echter al jaren mee, een
enkeling al bijna twintig jaar.

Pannekoeken

Maar Santekraampie kon rekenen op nog méér vrijwilligers uit
Zandvoort. Zo is ook dit jaar Theo
Hilbers weer present achter de
pannekoekenkraam. Miep Bluijs
(van Floor) en Cock Luik waren
om 7 uur al begonnen met het bakken van de pannekoeken, nadat
oud-bakker Jan Keur er twee em"Ik vind het allemaal erg leuk", mers beslag voor had geleverd.
zo reageert Paul Zonneveld (niet Mevrouw Keur vinden we weer
te verwarren met zijn naamgenoot trouw achter de kassa en achter
op het strand) op vraag wat hij de broodjes- en hmonadekraam
nou het mooist vindt van Santek- treffen we Ton de Vries aan.
raampie. Paul is al jarenlang een
trouwe bezoeker van Rekreade en
het bevalt hem nog opperbest. Af Hitte
en toe draagt hij een steentje bij,
Voor de kinderen zal het een
zoals deze keer op Santekraampie zorg zijn wie alles geregeld heeft.
niet het ronddelen van belegde Zij genieten gewoon met volle teubroodjes.
gen, ook al vallen de mussen door
de hitte van het dak. De pannekoeken vinden gretig aftrek, maar
Spelletjes
ook aan andere kramen is het
Nel de Waard en Jan de Droog, druk. Veel animo is er voor het
die de activiteiten voor Rekreade - papiervouwen, keien schilderen,
onder verantwoordelijkheid van dieren plakken en al die andere
de Raad van Kerken - coordme- activiteiten. Het groot Santekren, kunnen trouwens weer reke- raampie-boek krijgt er dit jaar
nen op de hulp van velen. Het hele weer een flink aantal pagina's bij,
Rekreade-seizoen waren weer als de kinderen niet worden verzo'n twintig vrijwilligers - voorna- maakt door de poppekast of het
melijk elders in den lande 'geron- 'Arobic'-dansen.
seld' - actief met het bedenken,
Rekreade en Santekraampie
organiseren en begeleiden van al- zijn ook dit jaar weer een groot
lerlei spelletjes en andere aclivi- succes geworden, zo te zien aan al
teiten.
die tevreden gezichten. Des te
"Ik vind het gewoon leuk om moeilijker wordt dan wel weer een
met kinderen om te gaan", zo luidt heel j aar te wachten op de volgeiide eenvoudige verklaring van Ar- de editie. Want komt Rekreade
jan uit Woerden. De Zandvoortse volgend jaar weer terug? "Dat proAnita, met wie hij achter de kraam beren we zeker", garandeert Nel
staat, helpt al driejaar een handje de Waard.
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Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 • 665 86 86
Peugeot 305 GL, '83, APK 05'91, gas + trekh. i.pr.st., ƒ 3100.
Tel.: 02993-69234.
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
sloopschade etc. Vlotte afhd.
KEIMPE CARS. 020-244255.

TERDAM
VING.
BOVAG-dealers

Lada
Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548
Lorist Peugeot

LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA CARLOTA
SAMARA BLACK-BEAUTY
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
2107
'87 ƒ7.250
2104 Combi
'86 ƒ6.750
2104 Combi
'87 ƒ8.500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-992865.

Ford Mustang, m.'80, puntgaaf, LPG, / 2950. Inruil
mogelijk. Tel. 02990-37825.

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT
v d Madeweg 1. 020-6683311
' Naast Metrostat. D'drecht

T.k.a. PORSCHE 924 Turbo
motor, compleet met veel res.
delen- o.a. turbo-motor enz.
12200. Tel. 020-419150.

4 CIL. 6 CIL. 5 BAK LPG
AUTOMAAT 1986 t/m 1989.
Prijzen: ƒ17.850 t/m ƒ44.000.

Ford Escort 1100, 5-drs, LPG,
11-'85. Sierra 1.6, 3drs, LPG,
1-'84. Berebeit, Amsteldijk 25,
Officieel Ford-Dealer
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
020-6627777.
Marktplein 11-29, Hoofddorp.
Sierra Laser 2.0. blauw, bj. '85,
Inl.: tel. 02503-13441.
in perf. staat, evt. LPG, prijs

ƒ 10.500. Tel. 02977-22499.
LADA WETTER
Aanbieding deze week:
Honda
Renault Expresse 1.1, 32.000
km, grijskent
'87 ƒ 9.500
HUNUA Uivic, aut„ '85, bl. met. Honda Civic 1.3 L, nwe bnd.
Lada 1200 S ... .'85 ƒ 3.750
APK. ƒ9650. Tel. 020-159913, uitl accu, bj. 3-'82, APK 6-'91
Lada 2104 Combi.'85 ƒ 4500
ƒ3750. Tel. 020-122942.
Lada 2105 1.3 . . .'86 ƒ 6.000 na 18.00 uur.
Lada 2105 1.2 . . .'86 ƒ 5.750
Lada 2105 1.5 GL'85 ƒ 4000
Isuzu
Lada 2107 1.5 LPG'87 ƒ 7.750
Alle auto's met
L.
Samara
1.3eind'86
ƒ
8.500
l «Auto te koop? Plaats een
3 Maanden Bovag-Garantie
SHOWROOM advertentie. U
tevens service en reparatie Kadett 1.2S,hb,lpg'84 ƒ 7.500
Zwanenburgerdijk 503
zult verbaasd staan over het
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
Schaafstraat 24, A'dam-N
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
resultaat.
Tel. 020-237669.
Tel. 020-361153

AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
'87 ƒ 15.500
205 Junior
'87 ƒ12.250
205 XE
'87 ƒ 12.500
205 Accent
'84 ƒ 8.750
Suzuki 1.3 GLX . .'88 ƒ 14.500
Mazda 323 1.5 .. .'83 ƒ 6.750
505 GR
'82 ƒ 3.500
604 STi Autom., . .'82 ƒ 3.500

Austin
Off. AUSTIN-DEALER-Pim v.
Rootselaar - staat altijd voor u
klaar! - Rhôneweg 40-42 A'dam - SI. Dijk - Info - 131375.

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

BMW
BMW 316, blauw, LM velgen,
ww-glas, 5-bak, 1e eig. 6-'87,
ƒ 20.950. Tel. 03465-67522,
na 18.00 uur 02290-40177.

BMW 324 D, bl.met., 3-'87, ww
glas, 5-bak, 1e eig.
ƒ21.950. Tel. 03465-67522,
na 18.00 uur 02290-40177.

T.k.a. BMW 320, 6 cil., b.j.'79, BMW 315, kl. zwart, bj.'82, nw.
APK-gek. tot feb. '91, i.z.g.st., APK, i.pr.st. ƒ3950. Inruil, gar.
prijs ƒ 2250. Tel. 02990-71693. Tel. 02990-37825.

Citroen

Auto Halan
Grootste Lancia-dealer
van

Nederland
levert uit voorraad
alle type/uitvoeringen
Nieuwe Lancia's
THUISBLIJVERSVOORDEEL:
een Panasonic radio/cd
ter waarde van ƒ 2500,bij aankoop van een
gebruikte auto.
Een greep uit onze voorraad:

Jong gebruikt:

,r

ingdijk

autoverhuur
o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Fiat

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag m Het
Parool.
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia, l.w.:
Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Dierner
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purnier, De Zaanse Gezinsbode. De
Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Anistelveens Weekblad. Uilhoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-ÓÓ58Ó86. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM. Postbus 156, 1000 AD Amslerdam.
Algeven kan ook: Het Parool, Wibaulstraat l 3 l ol Rokin
l l O, Amsterdam.
Afgeven kon ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B,- Purmerend, Weerwal 19; Uilhoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwslraal 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór dinsdag 16.00 uur of donderdag 20.00 uur in ons
bezit zi|n, worden de volgende dag reeds geplaatst.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel ƒ11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat SEAT-AUTO KOHLER-bbAl
Auto Centrum APC, 2e Schin- v.d. Madeweg 23 bij Makro
020- A'dam - 020-6686146.
kelstr.
18-28. Tel.
763333/763334/763335.

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

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

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Diverse Alto's
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
Bozenhoven 119, Mijdrecht.
Tel. 02979-84866.

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Toyota
Toyota Corolla, m.'88, i.z.g.st. Toyota Corolla, 1980, APK tot
55.000 km. ƒ 11.950. Inruil, gar. 8-'91, ƒ 2250. Tel. 02977-42252,
na 18.00 uur.
fine. Tel. 02990-37825.
T.k. Toyota Corolla stationc. bj
'81, APKfebr.91.i.z.g.sJ 1750
Tel. 02990-71693.

Mitsubishi

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

Mitsubishi Sapporo GL, LPG, Te koop z.g.o. Mitsubishi Colt,
APK
08/'91. Tel.
m.'82, nw. APK, ƒ1950. Tel. '83,
020-880438.
02990-37825.

Opel
Escort 1.6 ICL, '87, 110.000T.k. Ford Escort autom. bj. '80
APK tot '91 i.z.g.st. Prijs ƒ 1500.
km., lichte park.schade,
metall., getint glas, /11.250. Tel. 02990-71693.
Tel. na 19 u. 020-953880.
T.k. Ford FIESTA, b.j. '82, APK
Ford Escort diesel 3-drs., 9-'84, 6-'91, lekt olie, t.e.a.b.
APK 3-'91, 135.000 km.,/6250. Tel. 020-248719 na 18.00 uur.
Tel. 02979-87343.
T.k. Ford TAUNUS station, bj.
Ford Sierra 2.0 L, m.'85, met. '80, APK tot april '91. Vr.pr.
grijs nw. APK, i.pr.st. ƒ7950. ƒ 950. Tel. 02979-83739.
inruil, Gar. Tel. 02990-37825.
Gebruikte auto voor uw prijs
Ford Escort 1300 sport, een vindt u bij Fiat "Weiss" bv.
plaatje, nw. APK, bj.'79, ƒ 1950 Burgemeester de Vlugtlaan
119-123. Tel. 020-133579.
Tel. 02990-37825.

Seat

Mazda

Mitsubishi Galant Turbo Diez.,
Adverteren in
nw. mod. '86, i.z.g.st. ƒ8950.
„SHOWROOM"
Fiat Uno55 S, m.'84, puntgaaf, Fiat Regatta 85 station,
'87, APK 1-1-'91, ƒ9.500.
Inruil, gar. fine. 02990-37825.
Tel. 020 • 665.86.86
nw. APK, ƒ4950. Inruil, gar.
Tel. 02503-41055.
Tel. 02990-37825.
FIAT VERMEY B.V.
Nissan
Fiat Uno75 iE, m.'88,50.000 km
1e eig. supersnel, ƒ 11.950. In- Keuze uit ruim 35 occasions.
ruil, gar., fine. Tel. 02990-37825. A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Nissan Bluebird 2.0 LX, LPG,
„SHOWROOM"
Tel. 02975-62020.
Wen '88. Sunny 1.3L, LPG, 3Postbus 156,
Fiat Panda 45, m.'82, nw. APK,
Fiat 127, m.'81, 1050 top,'87. Berebeit, Amsteldijk 25,
1000 AD Amsterdam
nette auto, ƒ 1950. Tel.
i.pr.st., nw. APK, rijdt prima, 020-6627777.
02990-37825.
/ 1950. Tel. 02990-37825.

Ford

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex:

Suzuki

020-6650050

'87. BX 14,2-'87. BX 14, LPG, 4'88. BX 16 TRi, LPG, 2-'87.
Berebeit, Amsteldijk 25, 0206627777.

T.k. RENAULT 5 TL bj. sept.
'81, APK juli '91, zilvergrijs,
uitst. st. f2500,-. 020-476875.

LADA 2105, wit, 1.5, b.j. '88.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Div. EXTRA'S, o.a. ALARM,
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
ƒ 7950,-. Telf. 02990-28264.
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.

incl. keuring/garantie
Mercedes Benz
grote beurt/evt. APK
2 x A 112
bj. '84/'86
4 x Prisma
bj. '85/'88 Mercedes 250 aut. '79, i.pr.st.,
Citroen GSA, b.j. '83, LPG, 9 x Thema
bj. '86/'88 sportvelg. ƒ2950. Tel.
groen met. Vr.pr. ƒ2650,-. Tel.:
1 x Thema Stationwagen '87 02990-37825.
02990-47435, b.g.g. 27080.
BMW 316
eind '85
Mini
Citroen BX 14 E, met LPG,
sept.'87, ƒ 10.500.
T.k. MINI 850, bj. '80 , APK tot
Tel. 075-287733.
De Flinesstraat 22
nov. '90. Vr.pr. ƒ1250. Tel.
BX 14 E Leader, LPG, 6-'86. BX
A'dam t/o Makro
03240-33739 (Almere)
14 RE, 9-'86. BX 14 E, LPG, 9-

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804

Opel Kadett LPG 1.3, HB,
m.'87, i.z.g.st. ƒ11.950.
Inruil, gar. Tel. 02990-37825.

Gevr.

-

3 maanden garantie op:
arbeidsloon en onderdelen
geen eigen risico
geen uitsluitingen
geen kilometerbeperking
geen bep. bepalingen
omruilgarantie
aanvullende gar. mogelijk

Opel Kadett 1.6 D, 4-drs, 2-'86.
Kadett 1.3 LS, 3-drs. station,
LPG, 1-'88. Kadett 1.6 D, 3-drs
station, 11-'84, mod. '85. Corsa
1.2 S, 2-'85. Rekord 2.0S au
torn., LPG, 7-'83 mod. 84.
Berebeit, Amsteldijk 25, 0206627777.
PEUGEOT
V. part. Opel Kadett 12S '82,
45.000
wit, APK'91. Pr./3750. i.z.g.st. 205 GE
67.000
puntgaaf: 020-364562. Kopen! 205 GE 1.1
205 GE 1.1
30.000
T.k. OPEL KADETT 12 S HB, bj, 205 GL 1.1
49.000
'83, 88.000 km, in z.g.st., 205 GL 1.1
60.000
ƒ4750. Tel. 075-214873.
205 GR 1.3
97.000
T.k. Opel Kadett 1.6 l. aug. '89, 205 GR Diesel 65.000
aubergine. Pr. ƒ21.995. Tel 205 GR Diesel 169.000
205 XE Accent 49.000
02977-29417/020-5650276.
205 XE Accent 17.000
T.k. zeer sportieve OPEL ka205 XE Junior 55.000
dett 1.6i bj. '88, nw ƒ32500
205 XE Junior 40.000
nu ƒ 19750. 02990-25824.
205 XE Junior 50.000
205 XL Diesel 105.000
205 XR 1.3
34.000
205 XR 1.3
76.000
Schaafstraat 24, A'dam-N.
205 XR 1.3
58.000
Tel. 020-361153
205 XR 1.4
49.000
Zeilemaker-Opel
205 XT 75 pk
66.000
305 GR 1.5
82.000
INRUILWAGENS
49.000
Constant keuze uit 100 auto's 309 GE 1.1
309 GL Profil
48.000
Burg. D. Kooimanweg 7,
309 GL Profil
51.000
Purmerend 02990-22551.
309 GR 1.6
110.000
Opel Kadett HB LPG, m.'82, 309 XR 1.3
55.000
nw. APK, puntgaaf, ƒ3950.
405 GL 1.4
38.000
Inruil mog. Tel. 02990-37825.
405 GR 1.6
40.000
101.000
Opel Commandore, aut. m.'82, 505 GTI
110.000
Berlina uitv.. nw. APK, ƒ2950. 505 Select
505 SX 2.0 lp
80.000
nruil mog. Tel. 02990-37825.
505 Turbo Inj 105.000
Opel Ascona 1979 APK 10-90, Fiat Pand 1000cl20.000
red. staat. Vr. pr. ƒ 1250.
Fiat Panda 750cl 5.500
Tel. 020-867752.
Fiat Panda 750cl38.000
Opel Kadett 1,3 S '79, i.g.st., Ford Scorp 2.0cl 82.000
nw gespoten, APK 2/91. Vr.pr. O. Kadett 1.6S 99.000
Ren. 9 gtx Ipg 105.000
ƒ 2600: 020-464854, na 18 u.
Renault Traf Ipg 75.000
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, wit, Seat Ibiza 1.5 glx20.000
3-'88, 62.000 km„ ƒ 15.950.
Volvo 304 gl aut.32.000
Tel. 03465-67522, na 18.00 uur
Volvo 740 gl
110.000
02290-40177.

7-'84
3-'84
8-'86
4-'88
4-'85
8-'84
4'-87
1-'86
1-'87
11-'88
1-'87
11-'86
10-'87
6-'85
11-'87
8-'86
4-'85
4-'89
3-'86
8-'84
1-'87
2-'87
1-'87
2-'86
5-'87
1-'88
5-'88
1-'86
3-'85
11-'86
7-'86
10-'88
3-'88
2-'89
11-'87
3-'84
8-'86
3-'87
1-'89
6-'88
6-'86

Opel Kadett 1.3 LS, 3-drs
WESTELIJK HALFROND
rood, 5-'89, ƒ19.950. Tel. Amstelveen-Tel. 020-455451.
03465-67522, na 18.00 uur
Peugeot 205 XRD, sch.dak,
02290-40177.
spoiler-grille-set, 1-'98,
Opel Vectra 1.6i, SED. 6-'89. 54.000 km., rood, ƒ 20.450. Tel.
rood, ƒ 26.950. tel. 03465-67522 03465-67522, na 18.00 uur
na 18.00 uur 02290-40177.
OP290-40177.

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

MEDEWERKER

(m/v)

voor de bediening in
nieuw te openen
restaurant.
Bellen tussen
18.00-19.00 uur
02507-15445.

Gevraagd:

Van Vloten
AMSTERDAM
UW VOLVO-DEALER
Meeuwenlaan 128,
Tel. 020-369222.
Ook voor leasing.

APK LASWERK en reparatie.
Keuring klaarmaken, leder
merk auto. Vooraf prijsopgave.
Autobedrijf BEEN, Aalsmeerderdijk 386, Aalsmeerderbrug.
Tel. 02977-27262.

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Garage ROBE, gespec. in remFeenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702 men en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

Autoverhuur
Bij:

*AAA Auto Rent* Autoverh.
v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
weekendtarief. 020-6630836.

Ouke Baas
niet duur!!!

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.

Let op! Wegens vakantietijd
Superaanbiedingen

- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

^

Rijscholen

1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Kwaliteit staat voorop!
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
overdag
020-853683
Gratis
halen
en
brengen.
Visserspad 2a-Krommenie-tel. 075-21 46 22
's avonds
020-181775
Tel. A'dam: 020-942145.
CITROEN CX 22 TRS, bj.'88 . . .CITROEN GTi Turbo, bj.'86
Purmerend
02990- 34768
CITROEN BX 16 TRi, bj.'87
CITROEN BX 19 D, bj.'85
Zaandam
075-174996
CITROEN BX 19 D, '84
CITROEN BX 16 RS, '83
FORD SIERRA 2.3 D, '84
FORD ESCORT 1.3, '83
Autosloperijen
OPEL KADETT 1.3S, '83
SAAB GLS, '82
NISSAN MICRA, '86
2x CITORÈN VISA, '80/'82
Autosloperij A. de Liede
LET OP!
Grote sortering ONDERDELEN
Volkswagen Jetta bj '80 4
Neem geen risico: orig.
"STUNTPRIJZEN"
van alle schade-auto's, alle
deurs ƒ 4.750. Volkswagen JetPTT-vrijwaring RDW
bij Wagenpark
merken, alle bouwjaren.
ta C 10e maand '85 ƒ9.750.
(s)loopauto's
Mercedes 190E bj '87 div. opRavenstijn, 02502-5435.
JOHAN BOOM
HOOGSTE PRIJS
ties, kleus grijs metal. Opel As- Zuiderakerweg 83, (oranje hek) Het HOOGSTE BOD?? Bel
Tel. 020-198691
cona 1900 LPG 9e maand '81 A'dam-Osdorp, tel. 020-105478 voor vrijblijvende prijsopgaaf.
prijs ƒ 3.250. Lada 2105 bj '85 Alle auto's APK, hoge inruil, Loop, sloop en schadeauto's AUTOWRAKKEN tegen de
prijs ƒ 3500. Mitsubishi L 300,
financiering mogelijk
met vrijwaring. Tel. 020-754193. hoogste prijs voor de deur
kort model, 2.5 D, bj '87, V.a. ƒ 5000.- 1 jaar garantie.
gehaald. Autosloperij Jan.
ƒ 13.950 ex. BTW.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Autobedrijf Wals,
Zaterdags tot 17.00 uur
Dorpsstraat 32a, llpendam.
VW Golf 1.3 c, bj.'87, 5-drs.
Auto's te koop gevraagd
Tel.02902- 1697/1981.
ƒ12.950. VWGolf 1.6 cl, eind
DE HOOGSTE PRIJS
AUDI 80
m.'89 '86. ƒ12.950. Peugeot 205 1.6
Koop- of VERKOOPPLANFORD SCORPIO 2.0 CL
'87 GTi, m.'85, ƒ11.950. Opel Ka- elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
FORD THUNDERBIRD
'85 dett GT 1.6, bijna '86, 1e eig., vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
Occasionlijn. 023-365206
FORD ESCORT 1.6 D CL '87 ƒ12.950. BMW 316, orig.'87,
HOOGSTE PRIJS
FORD SIERRA 2.0 Laser '84 LPG, 4-drs, ƒ 16.950. Peugeot voor elk merk auto, a contant, De hoogste prijs elk merk auto
FORD MERCURY SABLE LS 309 XLD, m.'88, ƒ 12.950. Opel met vrijwaringsbewijs, geen a contant met vrijwaring.
Wagon
087 Kadett 1.3 S, GSi uitv. iets sloopauto's. Tel. 02990-37825. Tel.: 02990-71693.
MERCEDES 300 D, aut.'SS, '85 spec., bj.'85, ƒ 9950. Ford Esen '78 cort diesel cl, m.'87, ƒ 10.950.
MERCEDES 190 D 2.5
'88 Nissan Micra, bj.'88, ƒ11.950.
MERCEDES 190 D '88,'87,'86 Mazda 626 Sedan, aut., bj.'84, Autoshop J. Schievink, RozenMERCEDES 230 E
'84, '83 ƒ7950. Seat Ibiza, bj.'87, gracht 69-71-73, A'dam. Tel. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
MERCEDES 200
'83 ƒ7950. Peugeot 205 XE, m.'86, 020- 234986. Accu's, imperials, Klaar terwijl u wacht. RuilstarMERCEDES 280 CE
'73 ƒ7950. Mitsubishi Lancer, die- ladder- & fietsdragers. Thule ters en dynamo's. Erkend
MERCEDES 230
'77 sel m.'86, ƒ 7950. Rat Uno 45, dakdragers voor dakgootloze inbouwbedrijf van TBBS/TNO
autobeveiliMITSUBISHI COLT D
'85' bj.'87, ƒ 7950. BMW 518, bj.'83, auto's. Grote sorting onderde- goedgekeurde
ValkenburMITSUBISHI GALANT
'81 ƒ5950. BMW 323 i, m.'81, len, gereedschappen & autolak gingssystemen.
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
OPEL OMEGA 3000 i, LPG'88 ƒ 6950. en nog div. auto's v.a.
Grote sortering ONDERDELEN
OPEL GSI CABRIOLET
'88 ƒ 600 tot ƒ 20.000.
• Handelaar of particulier.
van schade-auto's, alle
TOYOTA Hi-ace Diesel
'85
Uw auto(s) aanbieden in
• Bewijsnummers van een ge- merken, alle bouwjaren.
TOYOTA CARINA
'83
„SHOWROOM" is dé manier.
plaatste "SHOWROOM"
•RAVENSTIJN,
02502-5435.
EN DIVERSE GOEDKOPE
Tel. 020-6658686.
advertentie krijgt u alleen toeLid Nevar.
OCCASIONS !
gezonden als u dat bij de opAutomobielbedrijf
gave van de advertentie kenJOHN VERHOEF
Autofinanciering en verzekering
baar maakt. De kosten daarBovenkerkerweg 128, Amstelvoor bedragen f3,veen, tel. 02974-570/290.
Goedkope autoverz. met termijnbetaling, 100% autolening.
• SHOWROOM", de autorubriek
Bel of bezoek onze infowinkel,
in Het Parool en Weekmedia.
De Rijpgracht 2, Amsterdam.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Tel.: 020-846060 P.W.O. ass.
Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686
Alle auto's APK. Hoge inruil. Financiering geen probleem

GARAGE BAKKER

Accessoires en onderdelen

(PALACE HOTEL)

ervaren
part-time

Peugeot
KOUDIJS PEUGEOT

VW Golf Diez Ven, bj.'86,
i.z.g.st. ƒ7950. Inruil mog.
Tel. 02990-37825.

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

Algemeen

T.k. Renault 11 TL, '83, 4 drs.
rood, APK 4-'91, i.z.g.st..
ƒ3750. Tel. 020-838462.

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep., onderh., APK, LPG,
alarm
etc. BOVAG
LID
HOOFDDORP, 02503-14097.

Lada

Citroen 2CV6 club, aug. '84,
APK 3/91, 74.000 km, ƒ4000,-.
Tel.: 020-6647560.

VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
740 Diesel
'87/88
740 GL
'87
740 Turbo
'86
740 GL Aut
'85
240 GL
'85/'87
245 GL Diesel
'87
480 ES
12-'86
20 stuks 340 en 360 . ..'84-'88

Adverteren in
„SHOWROOMFAX: 020 - 665.63.21

Subaru

Mazda 626 1600 LX coupe,
met LPG, mei '87, ƒ 12.750.
Tel. 075-287733.

GOLF 1.6, beige, '83, APK mei
'91, zeer goede staat, ƒ5.500.
Tel. 020-6624235.

VW Golf D Manhatten, wwglas, radio, bl.met., 3-'89, 1e
eig. ƒ 23.950. Tel. 03465-67522,
na 18.00 uur 02290-40177.

Saab

Lancia
THEMA ie Turbo. 1x '87 met
AIRCO ƒ25.750. 1x nov. '85
/ 14.750. Beide perfekt onderhouden, met gr. beurt, APK en
gar. Lancia dealer! 020-233888.

Volvo

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Service en reparatie

Volkswagen

ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Ver VW Campingbus, bj. 1971, voll.
koop nw. en gebr. Peugeots inger. + tent. Prijs ƒ 1.500.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517 Tel. 02977-40989.

Porsche

17x
Scorpio

Ford Taunus 1.6 L. puntgaaf,
nw. APK, m.'82, LPG, ƒ 1950.
Tel. 02990-37825.

COBUSSEN Amsterdam
PEUGEOT-DEALER
Sinds 1930
Het adres voor
"DE" leeuwekeur
gebruikte auto's
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam, tel: 020-121824

****

s

zoekt op korte termijn voor haar
restaurant

ONTBIJTSERVEERSTER
***
DIV. PART-TIME
MEDEWERKSTERS

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED ...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen, bespaart u zich
ellende en kosten.

Te huur
aangeboden

ruime
opslagloods

Advocatenkantoor Aerdenhout

10x6 mtr.

Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortselaan 57 l, 2106 CJ Heemstede
Postbus 160, 2110 AD Aerdenhout
Tel 023-292763, Fax 023-293668

Prijs in overleg.
Brieven onder nr. 130961
bur. van dit blad.

Heeft u interesse.

LEERLING

BROOD- en
BANKETBAKKER
Sollicitaties:
schriftelijk of na een
telefonsiche
afspraak.
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989

Neem dan contact op met de
heer Duval. Tel. 02507-12911.

DIT WEEKEND

EEN
SAIL SCHNITT

Bakkerij
PAAP

Gevr. in Zandvoort

huish. hulp

*

Tevens

oppas
v. 1 kind 8jr. v ± Smidd.
p.w. i.b.v. auto.
Tel. 02507-30083 na
19.00 uur.

SPORTIEF AFSLANKEN door:

sportief bewegen
goede voeding
medische controle

8,95

Potgieterstraat 24
Zandvoort
Telefoon
12865

NIEUW
ondersteund met de

„CALLANETICS'

-methode

SUCCES VERZEKERD.
Uw gewicht zal min. l kilo per week verminderen.

Wat staat u te wachten?
Onze diëtiste, Ineke Kroezen, heeft de leiding en de verantwoording over
het voedingsgedeelte. Daarnaast is er de sportieve aanpak, zoals fitnesstraining, aerobic- en bodyshape oefeningen, die er voor moeten zorgen dat de stofwisseling wordt aangezet voor een betere verbranding van
de calorieën. Natuurlijk worden ook de belangrijkste spiergroepen verstevigd om de body een goede vorm te geven.
Trainingen worden gegeven door rijksgediplomeerde vakleerkrachten. De cursus wordt medisch begeleid door een arts, verbonden aan ons instituut. Deze arts zal antwoord geven op eventuele vragen en advies geven in geval van medische probleempjes, (b.v. medicijngebruik, bloeddruk enz.),
tevens zal, bij aanvang van de kursus d.m.v. huidplooimetingen, nauwkeurig het ideaalgewicht en
ook het streefgewicht van iedere deelnemer worden bepaald.

DUUR VAN DE KURSUS
Harlngkraam „Arte Koper"
Raadhuisplein

10 weken waarin u 2x per week een aangepast trainingsprogramma krijgt en begeleid wordt t.a.v.
de voeding (dieet).

KOSTEN
225,- Voor de gehele kursus inklusief de gehele begeleiding.

Vanaf dinsdag 13 augustus

tot en met
donderdag 23 augustus zijn
wij met vakantie.
Vrijdag 24 aug. staan wij weer
uitgerust voor u klaar.

START KURSUS v.a. 27 augustus
Door de geweldige goede resultaten van de afgesloten kursus hopen wij weer een nieuwe groep kursisten op een goed en verzorgd spoor te zetten

KOM NAAR ONZE INTRODUKTiEDAGEN OP:
Vrijdag 17 augustus
13.00 uur
Zaterdag 18 augustus
13.00 uur
Zaterdag 25 augustus
13.00 uur
Tijdens deze introduktiedagen zal het gehele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te informeren en uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen niet komen, dan is natuurlijk ook telefonisch informatie en inschrijving mogelijk.

GRATIS
Buiten het kursuspakket kan ledere deelnemer vrijblijvend l x gebruik maken van de sauna en vrijblijvend deelnemen aan onze wekelijkse trim u fit training op de zaterdagmorgen.

HARINGKRAAM „ARIE KOPER'
Raadhuisplein

TELEFOON: 023-25 32 56

SPORT ACADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ
Bloemendaalseweg 152 - Overveen
Aangesloten V.E.S. (VeEreniging Erkende Sportinstituten)
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Toppeschooltje' 1930

Zeegezichten
in bibliotheek
ZANDVOORT - De kunstschilder J.H.J. Jasper exposeert deze maand met zo'n vijfentwintig schilderijen, waaronder strand- en zeegezichten,
in de Openbare Bibliotheek
aan de Prinsesseweg.
De schilderijen zijn bestemd voor
Amerika maar mogen • op verzoek
van Kunstgalerie Kompaen uit
Noordwijk - nog een maand in Nederland worden tentoongesteld. Dat
gebeurt dus in de Zandvoortse bibliotheek, tot en met vrijdag 31 augustus. Het zijn merendeel vrij forse
schilderijen (de meeste 50/70 of
80/120 cm) met als onderwerp zeeen strandgezichten, soms compleet
met oude bomschuiten op de voorgrond, landschappen en stadsgezichten.
Volgens ingewijden zijn de zee- en
strandgezichten zeldzaam in Nederland, omdat zij bij voorbaat al verkocht zijn aan de galeries Mitchells,
Mc Donalds te New Londen, Messenger en Chapel Hill in de Verenigde Staten.

Varen
Zoals inmiddels wel duidelijk is,
laat de 53-jarige schilder zich vaak
inspireren door zijn voorliefde voor
de zee. Zijn werk vertoont de stijl
van de 'Haagse School'. Ondanks de
p de oude foto van deze week staat het 'Poppeschooltje' van 'juf' Josina van de Ende. De foto is ter beschikking gesteld door Piet Hoogedijk.
verzendplannen naar de VS is er ook
an de linkerkant, bovenste rij van links naar rechts: juffrouw van de Berg, Engelje Paap, Sien Groen, juffrouw Paap; tweede rij: Paula Koning,"?, Mareitje nog werk te koop. De tentoonstel:huiten; derde rij: Visser, Gusta Arend, ?; vierde rij: Mientje Flipse, Grietje Keur, Ada van der Mije; vijfde rij: ?, Koning; zesde rij: Kootje Paap, Fok Paap, ling is te bezoeken tijdens de ope3n Hekkers.
ningstijden van de bibliotheek, Prinan de rechterkant, bovenste rij van links naar rechts: Arend van Soolingen, Gerrit Paap, Arend Koning, juffrouw Weber; tweede rij: Anton Paap, Arie Paap, sesseweg 34. Die zijn: 10.00-12.00 uur
derde rij: Leen Schaap, Loos, Loos; vierde rij: Anton van Duin, ?, ?; Nolie Sluisdam, Piet Hoogedijk; zesde rij: ?, Leen Paap.
vr.+wo.; iO.00-14.00 za.; 14.00-17.30
ude school- of verenigingsfoto's zijn van harte welkom, om deze te plaatsen in het Zandvoorts Nieuwsblad. Men kan deze afgeven op het kantoor van uur ma./di./wo./vr.; 18.30-2030 uur
;-i Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Na plaatsing krijgt men een extra afdruk mee terug.
ma.+vr.

ÏÏC golft in Spaarnwoude
ZANDVOORT - Voor het
arlijkse Puur-Meyer Golflernooi moesten de golfers
in de Zandvoortsche Hockey
lub noodgedwongen afreizen
aar de openbare baan in
oaarnwoude. Desondanks
erd het golftoernooi een gimtisch succes. Van de ruim
jnderd leden tellende golfafading van ZHC namen maar
efst 75 golfers deel aan dit
aieke element.
Door de aanleg van de nieuwe
letbalvelden van Zandvoortmeeusn moeten de Zandvoortse golfers
n flinke stapje terug doen. Er is op
>t Duintjesveldgeen ruimte genoeg
n een toernooi als hierboven geiemd te organiseren. Hetresterenterrein is net aan genoeg om wat
trainen, maar meer ook niet. Toch
mpert dat het enthousiasme van
.' golfclub niet en men gaat rustig
rder. Nu met het jaarlijkse toerjoi op de schitterende lokatie van
jaarnwoude.
Erik Deinum van restaurant De
mr en Rob Kiburg van de Meyerganiatie sponsorden en regelden
et veel hulp het zeer geslaagde eve•ment. De hittegolf die vorige week
ndag heerste was zondag verdwem waardoor onder ideale omstangheden de golfsport kon worden
dreven. Spaarnwoude gaf de
mdvoorters een ruime bloktijd en
n exclusieve ruimte waar de spers konden relaxen en na afloop
mden barbecuen.

naar en werden Theo Kuik en Joop
Zwerver ex aequo tweede/derde. Bij
de dames werd op handicap Miet
Kalff de winnares op deze dag met
Erna Meijer en Tineke van den Bergen op een tweede en derde plaats.
Bij de jeugd was Michiel van de Bos
eerste en werd daarvoor apart beloond.
Hoe geslaagd dit golfevenement
ook was, het blijft natuurlijk jammer dat het buiten de gemeentegrenzen van Zandvoort moest plaatsvinden. Nogmaals, golf is zo'n vriendelijke en tevens milieu-vriendelijke
sport en bovendien qua animo in
Zandvoort zo kansrijk, dat het uitoe-

fenen daarvan binnen deze gemeente moet kunnen.

Potentieel
De golfafdeling van ZHC speelt
noodgedwongen hockey, maar potentieel, indien een redelijke golfaccommodatie beschikbaar zou worden gesteld, zou de golftak kunnen
uitgroeien tot zeker 400 tot 500 golfbeoefenaren. Dan zou Zandvoort zeker de concurrentie kunnen aangaan met Noordwijk, waar binnen
eigen gemeentegrenzen een 18-holes
baan ligt. Een baan die allang landelijke faam geniet.

riendelijke sport
Golf is een vriendelijke sport en
is gingen de Zandvoorters ont'annen maar wel met het gezicht
> de beker er tegenaan. Gerekend
?en de par van de baan waren tenotte Herman Sikkens en Leen
oppenol bij de heren en Tineke van
•n Bergen bij de dames de toppers,
i verrekening van de handicap
eek Herman Sikkens ruim win-

gestolen

• De afslag van Remco Sikkens wordt nauwkeurig in de gaten gehouden
door Rob Kiburg

Chinees circus
verovert wereld

ZANDVOORT - Uit een fietsenwinel in de Haltestraat is zaterdag een
'ountainbike gestolen. Volgens de
HAARLEM - Voor het eerst in de
')litie had de tweewieler een waarde geschiedenis doet het Groot Chinees
an ƒ7500,-.
Staatscircus nu ook Haarlem aan.
Op 14 augustus is de première. Spectaculair zijn de acts 'Vliegende adelaars' en 'de hoogste menselijke
ZANDVOORT - De politie houdt sprong' (genoteerd in het Guiness
'gelmatig een oogje op het illegaal Book of Records). Bekroond met de
''«machten op de openbare weg. Zo Gouden Leeuw is een hoepelnum'•eld. men ook zaterdag een camper- mer waarbij een acrobaat van de
"Urole langs de Boulevard Bar- grond af door de vijfde hoge hoepel
iart. Daarbij werden zeventien ei- springt. Daarbij bereikt hij een hoog-naars verzocht met hun camper te van 2.50 meter. Ter informatie: het
iar elders te vertrekken.
olympisch record
hoogspringen

'ampers weg

staat op 2.35 meter en het wereldrecord op 2.40 meter. Ook met goud
bekroond is een nummer waarbij atleten van de ene naar de andere mast
'vliegen'. Zilver viel de act van jongleur Chen Xiao Wen ten deel, terwijl
ook een Diabolonummer van het
Staatscircus een prijs won. Nog een
bekroning kreeg het nummer waarbij een artiest met een hoge éénwieIer balanceert op een rollende bal.
De Chinezen slaan hun tenten op
aan het terrein bij de Prof. Eijkmanlaan in Haarlem. De kaarten zijn de
koop bij de WV en aan de circuskassa vanaf 13 augustus, vanaf tien uur.
Ze kosten tussen de vijfentwintig en
dertig gulden.

Truckraces spreken aan
ZANDVOORT - Ondanks de concurrentie van het Jazz
festival waren nog enige duizenden toeschouwers afgekomen op de truckraces op het Zandvoortse circuit. Hieruit
blijkt dt deze tak van racerij zeer aanspreekt en wat de
chauffeurs van de gigantische trucks laten zien is dan ook
best de moeite waard.
Al tijdens de training bleek dat de truckracerij niet meer in de
kinderschoenen staat. Het is een volwaardige tak van autosport geworden en de chauffeurs trokken al tijdens die training alle registers open.
Met fraai en spectaculair bochtenwerk werd geprobeerd een zo goed
mogelijke uitgangspositie voor de race te bemachtigen. Toch 'slaagde
één coureur er in zijn enorme reus van de weg in de duinen te parkeren.
Zijn snelheid bleek zeer hoog doch de remmen weigerden en er was
geen houden meer aan.
Deze truckraces staan onder goede controle van de organisatie. Zo
heeft men de veiligheid ingebouwd dat er niet boven de 160 kilometer
per uur mag worden gereden en de trucks zijn inmiddels dermate goed
geprepareerd, dat zij niet meer geschikt zijn voor vrachtvervoer. Het
zijn nu echte „racemonsters" geworden.
Niet alleen het publiek ziet het als een volwassen sport, de coureurs
waren daar al jaren van overtuigd, ook de bedrijven zijn meer en meer
geïnteresseerd in de truckracerij. Bekende sponsors zijn Scania, Volvo
en Mercedes.
Alhoewel er geen titel te verdienen was, waren toch maar liefst 65
Europese truckers naar het circuit gekomen om daar het enthousiaste
publiek hun rijkunsten te vertonen. De fraai uitgedoste reuzen van de
weg vormden een schitterend beeld tussen de Zandvoortse duinen. En
zoals gesteld, de coureurs toonden hun vakmanschap door fraai bochtenwerk en gewaagde halsbrekende toeren. De truckwagens blijven
echter met speels gemak onder controle van de coureurs.
De organisatie verliep dermate perfect dat de aanwezige FISA-waarnemer niet anders kon rapporteren dan een geslaagd truckersspectakel. Daardoor wordt het Zandvoortse circuit volgend jaar de plaats van
handeling voor de race om het Europese kampioenschap.

Met oog en oor
de badplaats door
Toeristcnplaats?
De vraag of zandvoort een toeristenplaats of een leefgemeenschap is, is voor mij na al de jaren
dat ik hier woon nog steeds niet
beantwoord. Toen ik bijna een
kwart eeuw geleden naar deze
contreien verhuisde, verkeerde ik
in mijn onschuld in de 'vermetele'
veronderstelling dat de eerste benarning van toepassing was. Alhoewel ik nog steeds overtuigd
ben van de juistheid van mijn eerste indruk, zou ik dit niet hardop
willen zeggen, bang, dat ik minstens de helft van mijn dorpsgenoten tegen mij in het harnas jaag.
Tot voor kort kende Zandvoort
twee seizoenen: de zomer en de
winter. Het zomerseizoen begon
in de maand mei en was eind augustus weer afgelopen. Hierna begon de winter. Volgens de schoolboekjes klopte daar natuurlijk
geen bal van, want ons was geleerd
dat de wisselingen in de natuur
een geheel ander verloop hadden.
Elders in het land bestonden immers ook nog zoiets als voorjaar
en herfst.

Armoedig
Zandvoort is (en sommigen zijn
het met mij eens) in alle opzichten
een buitenbeentje in vergelijking
met de rest van het land. Geen
wonder als je even de moeite wilt
nemen terug te blikken in de geschiedenis begrijp je waarom. Van
oudsher was deze plaats een vissersdorp. Afgezonderd van de rest
van de wereld leidde de bevolking
destijds zo zijn eigen armoedig bestaan. Met het vangen en verkopen van vis voorzag de plaatselijke bevolking zich van een karige
boterham, de verhalen hierover
zijn legio.
Met de komst van de spoorlijn
in 1881 veranderde het leven voor
de autochtone bevolking echter
drastisch. Snuffelend aan het grote geld werden de eerste badgasten hier binnen gehaald. En ziet,
binnen enkele jaren groeide het
vissersdorpje uit tot een toeristenplaats. De vooroorlogse jaren waren hier een duidelijk voorbeeld
van. De groten der aarde, zoals
keizerin Sisi van Oostenrijk en
zelfs keizer Wilhelm kozen deze
plaats uit om hun vakantie door te
brengen. De vissershuisjes maakten plaats voor hotels en pensions
tot meerdere 'eer en glorie' van de
toenmalige bewoners.

kunnen denken. Edoch, de waarheid ligt anders.
Met de komst van de toeristen
verschenen er ook kapers op de
kust, die eveneens een graantje
wilden meepikken van het grote
geld dat hier viel te verdienen.
Kortom, de autochtone bevolking
werd min of meer verdrongen
door de 'vreumden'. Met dit fenomeen werd een unieke situatie
voor Zandvoort geschapen. De homogeniteit waar de Zandvoorters
vroeger zo prat op gingen ging
naar de knoppen.

Last
Je merkt het bijna dagelijks. Nu,
na meer dan 150 jaar geschiedenis,
lijkt Zandvoort verdeeld in twee
kampen. De ene helft is er van
overtuigd dat Zandvoort een toeristenplaats is, de andere helft
houdt het op een leefgemeenschap. De waarheid ligt zoals gewoonlijk in het midden. Het protaleem is volgens mij dat beide
overtuigingen onverenigbaar zijn.
In het verleden is dit maar al te
vaak bewezen. De stellingname
'alles mag in Zandvoort, als het
maar niet bij mij voor de deur gebeurt', is inmiddels genoegzaam
bekend.
Vanwaar deze uiteenzetting,
zult u zich wellicht afvragen. Welnu, dit weekend werd ik weer op
de onmogelijkste uren opgebeld
door plaatsgenoten die last ondervonden van de festiviteiten die in
het dorp werden gehouden. Het
jazz-festival, een evenement dat
alleen al op zaterdagavond zo'n 60
duizend bezoekers trok, bezorgde
naar hun zeggen weer de nodige
overlast. Niet alleen de muziek
was te hard, ook de verkeersdrukte baarde hen grote zorgen. Ze
konden zoals gewoonlijk hun auto
weer eens niet kwijt.

Lachwekkend

De tijd dat ik mij over dergelijke
dingen opwond, ligt al ver achter
mij. Ik bezie de zaak slechts met
verwondering. De onverdraagzaamheid die sommige inwoners
(overigens geen echte Zandvoorters) ten opzichte van hun mede-dorpsbewoners ten toon spreiden, doet soms wat lachwekkend
aan. Dit is voor mij dan ook een
reden temeer om hier met veel
genoegen te blijven wonen.
Hoewel, misschien hebben de
klagers niet helemaal ongelijk. Ik
moet toegeven: voor mij is het
moeilijk in te schatten in hoeverre
een ander last heeft van dergelijke
Vruchtbaar
Die muzikanten
Om een lang verhaal kort te ma- festiviteiten.
staan immers niet voor mijn deur
ken: Zandvoort was Zandvoort te
toeteren en een auto bezit ik
niet meer. De met enkele honder- niet.
den inwoners bevolkte vissersDit was het weer voor deze
plaats van weleer was uitgegroeid week,
blijf gezond, misschien kom
tot een gemeenschap van bijna 16 ik u dit
(rustige) weekend weer
duizend inwoners. 'Een vrucht- ergens tegen.
baar volkje' zou een nietsvermoeBram Stijnen
dende buitenstaander wellicht

Leuk tennis op handbalvelden

Fietstocht
niet Olympia

ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag werd op de verharde
handbalvelden van CasinoZandvoortmeeuwen het nu al
traditionele
tennistoernooi
tussen Holland Casino Zandvoort en een team van het
raadslid Jaap Methorst gespeeld. Ondanks de zinderende hitte werd het een bijzonder
geslaagd gebeuren met het
team van Casino Zandvoort als
winnaar.

ZANDVOORT - Rijwiel Toer
Club OLympia houdt zondag
12 augustus weer haar traditionele fietstocht over 150 km
vanuit Zandvoort.

In het verleden werd al eerder een
toernooi georganiseerd tussen het
Casino en de Raad van Beheer van
het toenmalige zwembad „De Duinpan". Dit tennistoernooi was een ieder geweldig goed bevallen zodat het
een jaarlijks terugkerend evenement werd. De verliezer was steeds
weer gebrand op een revanche. Door
de overname van het zwembad door
Grandorado viel ook de Raad van
Beheer weg. Toch wist de inspirator
Jaap Methorst ook dit jaar weer een
team op de been te brengen. Weliswaar minder leden dan de toenmalige Raad, maar toch met tennissers

VIL vu
luvuvrujuijui voor
uuur de
uv aidspatiënt
(JLLUiöpuuuLvtii,
en toeverlaat

_ ratis Buddyhulp is nog lang
kiet bekend bij elke patiënt'

met minstens evenveel enthousiasme.
De tropische temperaturen op de
velden van de handbalvereniging
konden niet verhinderen dat men
kon genieten van zeer aantrekkelijk
tennis. Door ziekte van enige werknemers van het Casino waren er
minder spelers dan verwacht, maar
desondanks wist Casino een team
van vijftien spelers op te stellen.
Door die geringere deelname werd
besloten de dubbels te laten schieten en alleen enkelspel te spelen.
Een gouden greep leek in eerste instantie. Met veel plezier en veel enthousiasme werd de tennisstrijd
aangevangen, maar zoals gesteld de
hitte was bijna onverdraaglijk. De
deelnemers bleven toch hun uiterste
best doen om dit jaar voor hun groep
de titel binnen te halen. Een felle
strijd ontbrandde en er was zeer
fraai tennis te zien. De deelnemers
verloren uitermate veel vocht, dat
snel verdampte op de bloedhete
hard-cord banen. Gelukkig was de
kantine van ZVM handbal open zodat het verlies van vocht voldoende
kon worden aangezuiverd.
Na enige tennispartijen bleek dat
de warmte te groot werd en besloot

de organisatie toch weer over te
gaan naar het dubbelspel. Het enkelspel bleek gewoon te slopend te zijn.
Na een felle maar uiterst sportieve
strijd werd dit jaar de titel gewonnen
door Holland Casino Zandvoort met
66 punten tegen 62 punten voor de
ploeg van Jaap Methorst. Door Han
Meijer, aanvoerder van het team van
Holland Casino Zandvoort, waren
zoveel prijzen beschikbaar gesteld,
dat niemand zonder een prijs naar
huis ging. Met de handbalvereniging
werd meteen een afspraak gemaakt
voor volgend jaar. Eind juli 1991 zal
de strijd tussen beide ploegen weer
losbranden. Het team van Jaap Methorst is nu al gebrand op revanche.
Ook deze week bruist het weer van
de tennis-activiteiten op de handbalvelden. Zo was er voor de jeugd een
balvaardigheids- en behendigheidstest, waarover volgende week meer.
Zaterdag wordt een toernooi georganiseerd voor alle gevorderden. De
aanvang van dit gezelligheidstoernooi (dubbel) is om 09.00 uur. De
prijsuitreiking van deze evenementen is op woensdag 15 augustus in
het clubhuis van Casino-Zandvoortmeeuwen Handbal, aanvang 20.00
uur.

Als vanouds zullen enkele leden
van Olympia voorop gaan tijdens
deze tocht, die in groepsverband
wordt gereden. En wel in een voor
ieder verantwoord tempo, aldus
Klaas Koper namens de rijwiel-toerclub. Men start om 08.00 uur op de
vaste vertrekplaats, strandpaviljoen
8, Trefpunt van Jaap Paap. Men kan
er om 07.00 uur al terecht om in te
schrijven. De kosten zijn ƒ2,50 per
persoon, wil men echter een fraaie
herinnering aan deze tocht overhouden, dan kost het ƒ10,- extra.
De route loopt via Vogelenzang,
Leimuiden, De Kwakel en Uithoorn
naar Abcoude, waar de eerste rust
wordt gehouden. Daarna wordt de
tocht voortgezet via Muiden en IIpendam naar Purmerend, waar de
tweede rust is gepland. De laatste
kilometers lopen via Wormerveer,
Assendelft, Beverwijk, Velsen en
Overveen terug naar Zandvoort.
Voor meer inlichtingen kan men
Klaas Koper bellen: tel. 14833.

Jet ski spektakel in Z

ZANDVOORT - Zaterdag
wordt het 'grootste jetski-spektakel van Europa' in Zandvóort gehouden. Ongeveer
tweehonderd ervaren jetskirs
uit binnen- en buitenland zullen zich ter hoogte van Tim
Klijns Watersportcentrum (teHet aidsplatform bevindt zich aan vensbegeleiding' en 'sociale kaart' genover Gran Dorado) van hun
ZANDVOORT - Aidspatiën- van de patiënt. In het begin valt dat
i3 kunnen steun krijgen van hen niet zo zwaar, maar naarmate de Zijlweg 2 in Haarlem. Het werk- aan de orde komen. Van de buddies beste kant laten zien.
verwacht dat ze minimaal
zogenaamde buddyhulp. de ziekteverschijnselen erger wor- terrein van het platform behelst ech- wordt
twee dagdelen per week beschikbaar
den, wordt het voor hen moeilijker ter ook Zandvoort.
Peciaal
getrainde
vrijwilli!r
Het spektakel wordt onder de wat
Met name uit Haarlem zijn al een zijn om buddyhulp te geven en ze
patiënt te begeleiden. Dan haken
s helpen de patiënten zowel een
lange titel 'Pall Mail Export Pleasuze soms af en raakt de zieke geï'so- aantal vrijwilligers als buddy actief. zich blijven bijscholen.
pr emotioneel gebied, als met leerd, juist op het moment dat hij de Een aidspatiënt die zich aanmeldt
De buddies praten met de cliënten re Wear Jet Ski Armada' georganivoor de hulp, wordt gesteund door over ziekte, sexualiteit en sterven, seerd, en men wil laten zien dat jets: aktische zaken. Niet ieder- hulp hard nodig heeft".
n is van deze gratis hulp op Soms doet de aidspatiënt dan als- twee buddies.
kunnen hulp bieden in contacten kiën, mits met verstand bedreven,
e
hoogte.
Wie buddy wil worden kan zich met familie en vrienden, begeleiden een even veilige als adembenemennog een beroep op de buddyhulp.
••Wij hebben ervaren dat niet alle
*Patiënten
weten dat ze gratis
n
beroep kunnen doen op de bud''!?ulp", vertelt Jan van der Worp,
'órciïnator van het aidsplatform
'-'inemerland.
De coördinator
ft
dt
dat
jammer,
omdat een buddy
;.e' kan betekenen voor de aidspa'nt/cliënt. „Zonder hulp van een
'Jwiiiiger, een zogenaamde buddy,
J|
nt de begeleiding vooral aan op
:
vrienden, kennissen en familie

Dat kan, maar Van der Worp denkt
dat het beter is als de cliënt en de
buddy al contact met elkaar hebben
op het moment dat de ziekte zich
nog niet zo ernstig heeft gemanifesteerd. „Dan is er al een band met de
aidspatiënt, op het moment dat hij
het moeilijk heeft. Bovendien komt
dan niet alle begeleiding op vrienden
en familie aan, zodat deze niet uitgeput raken en de zieke blijven bezoeken", legt Van der Worp uit.

ook aanmelden bij Jan van der
Worp. Tot op heden heeft hij geen
gebrek aan vrijwilligers: „Maar we
weten niet of dat zo blijft. Het aantal
aidspatiënten groeit en we krijgen
steeds meer bekendheid, waardoor
er meer beroep op de hulp gedaan
wordt", vertelt de coördinator.
De buddy krijgt na selectie een
training van tien dagdelen waarin
onder andere de onderwerpen 'gespreksvoering', 'sexualiteit', 'ster-

de patiënt bij bezoeken aan het ziekenhuis of de arts, kunnen eventueel helpen bij lichte huishoudelijke
werkzaamheden en gaan af en toe
uit met de cliënt.
Cliënten die een beroep willen
doen op de gratis buddyhulp en vrijwilligers, kunnen een beroep doen
op Jan van der Worp, 023-319026 toestel 222 of toestel 158; schriftelijk via
de GGD Zuid-Kennemerland, Zijlweg 2, 2013 DH Haarlem.

de sport is. Vanaf 10 uur proberen de
jetskiërs uit de hele wereld, waaronder de Amerikaanse wereldkampioen Larry Rippenkroeger, elkaar
met snelheid en behendigheid de
loef af te steken.
Voor de snelheidswedstrijden is
een soort circuit van l kilometer
lengte op zee uitgezet. Zowel de snelheids- als de behendigheidswedstrijden zullen vlak onder de kust gehouden worden, zodat deze goed voor

Jet skiërs in actie

het publiek te volgen zijn. Er wordt
ook gestreden in een aparte damesklasse.
In de loop van de middag vindt de
finale plaats. Het hoogtepunt van
het spektakel is om 20 uur als alle

tweehonderd deelnemers tegelijk de
branding veroveren. Een fakkeloptocht van jet ski's zal het evenement
om 22 uur een fraai besluit geven.
Het spektakel zal door Veronica
Sport worden opgenomen.
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Woninglijst van Zandvoort

makelaars o.g.

ICRO
ïï
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
.'licro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worlen gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot"'•i.
•'articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
vlicro's op de pagina „MICRO'S".
;
'laatsing is mogelijk in de volgende editie:
:andvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
J kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977'8411 of afgeven/zenden aan:
T Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
« Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70.
1421 AA Uithoorn.
> Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Zandvoorts Nieuwsblad. Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ 6.13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
' Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
> Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
> Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
j kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo-sch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
•ïzorgklachten) of zenden aan:
'entrale Orderafdeling Weekmedia
'ostbus 122
300 AC Amsterdam
)e sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsinc
i dezelfde week.
'oor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Tel. 02507-12614

Personeel
aangeboden

BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen!

NVM

18789
Boven ƒ25 geen bez.kosten.
Anders brengen wij
ƒ 2,50 in rekening.

Vrijwilligers gevraagd

* Help de Polen. Stuur eens
en voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
nl.: tel. 02907-5235.

* Noodkreet!!!! *
De Zonnebloem

* Liesbeth ziet 10 augustus
Sara
Over tien jaar.

organiseert van 3 tot 8 september voor 23 langdurig zieken en
hulpbehoevende ouderen uit het centrum van Amsterdam
een vakantie in Eindhoven.

Michael van harte gefelicieerd met je 21e verjaardag,
ante Janny.

Voor de verzorging van onze gasten zoeken wij nog enkele

t Michael van harte met je
'erjaardag vrijdag. Pa en Ma.

gedipl. verpleegkundigen m/v
die als vrijwilliger/ster aan deze vakantie willen meewerken.

Michael van harte gefelicieerd met je 21 ste verjaardag. Je broer Peter en Jolanda.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u bellen naar
De Zonnebloem, Regionale afdeling „Amsterdam-de Oude
Stad", tel. 020-900730 of schrijven aan antwoordnummer vloeders opgelet, houdt je
dochters binnen want MVO
1224, 1110WB DIEMEN (geen postzegel nodig).
gaat nu beginnen. Je zou het
niet zeggen maar het is waar
yrijdag a.s. wordt hij
Te koop aangeboden diversen
21 JAAR.
* Oma Paula bedankt voor
Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van overiet feest. Het is heel gezellig
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
geweest.
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Ons buurmeisje Tanja vierArola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam; de gisteren haar 15 de veraardag. Alsnog van harte ge08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
eliciteerd. De buren.
* Strijkmachine, Miele 850,
90 cm br., in goede staat,
Receptie?
Weggelopen of
overcompleet. Prijs/ 175.Tel.
gevonden
dieren
Feestje?
02507-19176.
Kom
eens vrijblijvend
* Te koop 2-zits bankje,
ons fotoboek bekijken.
grijs, ƒ 100; bureaustoel ƒ 40. * Vermist sinds 28 juli onze
kater, kleur grijs, bruine buik
Tel. 02507-19357.
Broodje Burger
met vlekken. Wie heeft hem
Schoolstraat 4
* Te koop ouderwetse half gezien of gevonden? Tel.
Zandvoort
hectoliter ijzeren kolenmaat 02507-17794.
Tel. 02507-18789
ƒ85; spinnewiel ƒ50; herenfiets ƒ25, moet opgeknapt * Weggevlogen lichtbruine
10 aug. is het feest, is het
sierduif met veren aan de poworden. Tel. 02507-15817.
ten. Gaarne bellen 02507- alweer 1 jaar geweest. Els en
ierard van harte hoor, zet
16413.
nog maar een poosje door.
Te koop

gevraagd
diversen
* Te koop gevraagd hometrainer. Tel. 02507-14656.

Verloren en
gevonden

L|J

* Te koop gevraagd opklapbed. Tel. 02507-12016.

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
•*• Wie heeft er nog WK-Voet>alplaatjes te ruilen? Jan Keim Folkers. Tel. 02507-16742.

* Te koop gevraagd: kinder:
iets met
autppedbanden, T.k. kleuren-t.v., 51 cm, m. afloeft niet mooi te zijn wel st.bed, 8 kan., Bang & Olof- * Zandvoorts vrouwenkoor
>egint weer op woensdag 15
J.man met bus, 8 m2, voor deugdelijk. Tel. 02507-16720. son. Pr. n.o.t.k. Tel. 12658.
augustus a.s. En dan nog
* Vermist bruine portemon- vervoer Ned./Buitenl. Veilig
* Te koop gevraagd: 2 pers.
maar 3 weken. Heeft u er zin
lee, zeer gedupeerd. Tel. en goede service. Tel. 020opklapbed, liefst + matras.
n ? Wij wel. Het bestuur.
J2507-15931.
832603. Ook regelm. opdr.
Computerapparatuur
Tel. 02507-14943.

Winkelpersoneel gevraagd

Chaussures
M od ernes
K Shoe Shop
heeft in haar filiaal BEETHOVENSTRAAT 100-102
te Amsterdam, plaats voor

full-time en part-time

verkopers/sters
Sollicitaties na telefonische afspraak met dhr
j. C. F. M. Willems, telefoon 020-79.53.30.

5 REGELS

en software
TE KOOP GEVR.: inboedelgoederen (kleingoed), boe<en, antiek/gr.moederst. sp.
* T.k. Citizen MSP-20 printer,
enz. Tel. 02507-12370.
200 kpm, mist 1 naaldje, normaal ± ƒ 1000, nu ƒ 100. Tel.
Huwelijk en
02507-18829.
kennismaking

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenciub: 023-356840 (infoband).

Reflectanten op advertent Te koop aangeboden
ties onder nummer gelieven
loogslaper, wit, incl. matras
ervoor te zorgen dat het num+ bureau, ƒ 150. Tel. 02507mer in de linkerbovenhoek
8280.
Bel direct voor AL uw
op de envelop staat vermeld
r Te koop gasfornuis, Atag,
reparaties
en
vernieuwingen.
in dat de brief geadresseerd
rijs ƒ 150. Tel. 02507-17333.
wordt aan: Centrale Order- Ook ander loodgieterswerk.
afd. Weekmedia, Postbus Bellen voor 10 en na 18 uur: e koop v. klein behuisden
02507-19559 of 02520-21378. irenen 1-pers. bed, kast +
122,1000 AC Amsterdam.
imb.kastjes. Pr. n.o.t.k. Tel.
a 18 uur: 02507-12658.

Dak lek

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

» maximaal 5 regels

t alleen voor particulier gebruik
•» het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
|T e

k
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Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
• Te koop 2-pers. kastbed
150. Tel. 02507-12267.

GRATIS

3RATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
•» inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
•t aan balie kantoor zijn opgegeven
•» verloren/gevonden
>» weg/aan komen lopen/vliegen

Woninginrichting

A/ij STOFFEREN 10 bankstel:ussens inclusief stof voor
295. Velours overgordijnen
ran ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
'itrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ5,95 per meer. gratis gemaakt! 1000 verichill. meubelstoff. van ƒ69
'oor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
ioorten meubelen, boten en
:aravans, zeer voordelig. Alle
ioorten schuimrubber
op
maat gesneden. Barkrukken
itoff. incl. stof of leather-look
10. Prachtige 1-pers. matras
55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr.
O, Zandvoort, 02507-19347.

Studieboeken en
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
-platen/banden
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. * Wie heeft er boeken nodig
oor de brugklas van de GerCoupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met enbach? 7 stuks. Tel. 02507vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
7935.
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Muziekinstrumenten

Of afgeven bij:
•ndien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
:ekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

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

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel

Woningruil

3 regels ƒ 3,63
A/oningruil. Aangeb. Parkwijk
Haarlem, 4 kam. 3e et. k.d.t.,
ialkon, huur ƒ 400 p.m. Gevr.
tot 4-kam. won. Zandvoort.
vlrd. tel 02507-18882.

4 regels ƒ 4,83
5 regels

/ 6,04

6 regels

ƒ 7,25

7 regels

ƒ 8,46

8 regels

ƒ 9,67

9 regels

ƒ 10,88

Zalenverhuur

10 regels ƒ 12,08

VERENIGINGSGEBOUW

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

irote Krocht 41, Zandvoort,
el. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:
S.v.p. in rubriek:

We gaan de laatste dagen in van onze zomer-opruiming. De
zomermode is nog eens flink afgeprijsd, en dat betekent dat
u zich voor minder dan geen geld helemaal in het nieuw kunt
steken bij de Hema. Maar mogen we u dan wel aanraden snel
uw slag te slaan, want het is definitief De Laatste Ronde.

Diverse stropdassen.
Damesblouses, -polo's en T-shirts. Jlr

Herenoverhemden lange mouw.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

* Te koop
aangeboden
blauwe vouwfiets, in goede
staat. Vraagprijs ƒ65. ReacJong stel zoekt huis in Zand- ties tel.: 02507-13608.
voort tot ƒ 160.000, opknappen geen bezwaar. 03240Dieren en
40969, na 19 uur of weekend.

dierenbenodigdheden

T.k. gevr. WINKEL +
WONING in Haltestraat of
Kerkstraat. Br. aan postbus
522, 2040 EA Zandvoort.

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Dier-Plezier
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
Grote Krocht 28.

Vitale zelfstandige dame,
70+, zoekt woonruimte per 1
oktober in Zandvoort, etage,
huisje of souterrain, jaar of
langer. Br. met huurvoorwaarden o. nr. 763-77082 bur. v.d.
blad.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
[elefoonnummer de colofon
n deze krant.

Financiën en
handelszaken

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

GARAGE te huur in flatgeb.
Dr. Metzgerstr, ƒ 150 p. mnd.
~el. 02507-13344

20.-

Herenoverhemden korte mouw.
IIUUW.

nu

10.-12.-enl5r

Fijngebreide damesvestjes en -pullovers.
2Sr?5"en 34r?5"nü.
Kindersweatshirts en -broeken,

/m

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jong meisje
de eerste keer
06-340.340.20
nummertje in de
schoolbanken
06-340.340.21

l/j r en 10 r

AH..AH....TOP S&M...AH..AH Een rijpe hete negerin van 39
meesteressegenot... 50 cpm voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06AH
06-320x331x13
AH 320x320x91xxxxx320x320x91
Rijpe Claudia traint haar Bea een lekkere sexy hete
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06- meid van nog geen 18 (50
xxxxxxx320x320x37xxxxxxxx cpm} wil jou!!!! 06-320x320x77
'N chique Dame 38, geeft les
aan jonge jongen: Pervers?
50cpmxxxxxxx06-320x320x38

Diversen

Harriet: schunnig en hard X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
xxx...gewaagde porno...xxx kamerverhuizingen. Voll. verz.
xxx50 cpm 06-320x320x53xxx Dag/nachtservice 020-424800

Wendy-foon
Ik heb nou eenmaal hele grote
...! Topsex! Topsex!
06-320.332.77
50cpm
06-320x325x25 ƒ 0,50 p.m. p.b. 4100, Arnhem

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig
Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

Rundengehakt
1 kilo

Diverse clubs

kilo

Bunder
Riblappen

kilo

Italiaanse
nectarines

13,90
500 gr.

100 gr.

literpak

Alba Merlot del
Veneto Rode
Italiaanse

O,!
Ultra
Pampers
Boy of Girl

Echte 100% Live
Hollandse
Stegeman Karnemelk
Porno uit zandvoort Sperziebonen schouderham
Het heeft lang geduurd, maar
nu is het dan zover!
Twee heerlijke meiden hebben
in hun flatje pal aan de
boulevard een eigen privé
06(Live)Lijn laten installeren!
Dus alles is 100% Live en dat
geeft je de kans om nu alles
te doen wat bij jou thuis niet
kan of (misschien) niet mag!

0,98
Heel

grof tarwe/
Nora (21) & Lia (19) Volkorenbrood
Nora en Lisa zijn twee echte nimfo's
en dragen alleen hele kleine gemene
tanga/slipjes met jarretels!
Geen zee gaat ze te hoog, want alles
op sex-gebied vinden ze lekker!!
Beleef het zelf en doe alles wat in
Je opkomt voor slechts 50 cpm. via

06.340.340.50
i

.

5._
8•""

10.-

Bedrukte herenoverhemden korte mouw.
2

.HEMA De normaalste zaak van de wereld,.

ƒ 3,63

2 regels ƒ 3,63

•

De laatste zotte zomerdacjen
van onze mode-opruiming.

Red Ear Productions P.Box 547 H'lem.

of

Alba Italico Tocai
del Veneto witte
Italiaanse wijn
1,5 literfles

6,50

45,95

Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192
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In Rijsenhout mag voor
het laatst gebouwd worden
deraspect, achten wij een afwijking
van dit uitgangspunt gerechtvaar
digd," aldus gedeputeerde staten. Zi]
zeggen dat bij hoge uitzondering en
na een grondige overweging positief
is beslist op het verzoek van burgemeester en wethouders om de verklaring van geen bezwaar af te geven.
Het bouwplan omvat 21 vri]e sectorwomngen die zijn bestemd voor
economisch aan Haarlemmermeer
gebondenen. Het plan heeft een
voorgeschiedenis. In het verleden is
onder meer door Bouwbedrijf
Groen b.v een woningbouwplan ont
wikkeld eveneens voor 21 woningen
Dit plan is echter nooit tot uitvoe
ring gekomen.
Het nieuwe plan is in april op
nieuw onderwerp van bespreking
geweest in die commissie. Toen verklaarden de njksvertegenwoorders
van de inspectie Ruimtelijke Ordenmg, Milieuhygiëne, Volkshuisvesten en van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
zich tegen de bouw. Het realiseren
van dit plan vonden zij bezwaarlijk
m verband met de toegenomen geluidhinder.

RIJSENHOUT - Voor de
laatste maal en bij wijze van
hoge uitzondering mogen nog
21 woningen worden gebouwd
in Rijsenhout. Dat zeggen Gedeputeerde Staten bij het afgeven van de verklaring van geen
bezwaar voor de bouw van die
woningen. Het terrein waarop
de woningen moeten komen
ligt achter de Bennebroekerweg 100 tot en met 108. Er geldt
daar een geluidbelasting tussen de 35 en 45 Kosteneenheden.

DAGKAMPEERTERREIN TOT
ZONSONDERGANG *.

Als het bouwplan uitsluitend op
het aspect geluidbelasting ten gevolge van het vliegverkeer zou zijn getoetst, zou afwijzend door het college van gedeputeerde staten zijn beshst, zo schrijft het college aan de
gemeente Haarlemmermer. „Ons
beleid is er namelijk op gericht aan
dergelijke bouwplannen geen medewerking te verlenen. Slechts in het
geval er andere aspecten aan een
bouwplan in redelijkheid zwaarder
dienen te wegen dan het geluidhin-

» Twee van de organisatoren van 'De Vier Dolle Dwaze Dagen' op de plek waar het allemaal moet gebeuren. Egbert van Raateland (links): „We willen de

mensen een spektaculair feest bieden met veel attracties."

Foto Wl|(ned

Meeste attracties zijn gratis

Groot feest moet velen
naar Spaarnwoude lokken
SPAARNWOUDE - Een dolenthousiast vijftal is bezig met de
organisatie van een groot feest
m recreatiegebied Spaarnwoude. De Vier Dolle Dwaze Dagen,
op 16,17,18 en 19 augustus, zijn
voor iedereen die de moeite wil
nemen naar Spaarnwoude te
komen, toegankelijk. De meeste activiteiten zijn gratis, voor
sommige evenementen wordt
een lage bijdrage gevraagd om
de kosten te dekken.
„Dit feest moet groots worden en
bezoekers trekken uit de brede regio. We hopen dat naast de Haarlernmermeerders, ook bezoekers uit
Amsterdam, Haarlem, Amstelveen
en omgeving mee komen feesten.
Per slot van rekening is het recreatiegebied Spaarnwoude ook voor
hen bestemd", vertelt Egbert Raateland, een van de vijf organisatoren
van het feest.
De Vier Dolle Dwaze Dagen vinden
plaats op het evenemententerrein m
Spaarnwoude, vlakbij Halfweg. De
circuspiste en de feesttent, waar de
?rote acts plaatsvinden, bevinden
zich temidden van de kraampjes van
de vrijmarkt, die er m een cirkel omheen staan. Daartussen staan terrassen en stands met snacks en andere
hapjes. Het feest is door het organiserend team zorgvuldig voorbereid:
er is EHBO aanwezig; drie fysiotherapeuten behandelen eventuele blesiures en het evenemententerrein is
telefonisch bereikbaar. De organisatoren dragen bovendien portofoons
en zijn herkenbaar aan een speciaal
t shirt. Alle benodigde vergunningen
voor het evenement zijn inmiddels
binnen.

Surinaams mannenkoor
De Vier Dolle Dwaze Dagen begmnen donderdag 16 augustus, om
half tien. Die ochtend is voor de
ouderen. Er is een tombola met
Prijzen, er wordt een modeshow
gehouden,
een
demonstratie
volksdansen en een koffieconcert.
De senioren kunnen gratis komen
kijken, 's Avonds treedt er een Suunaams mannenkoor uit Amsterdam op, om acht uur. De entreePrijs is nog niet bekend, maar zal
kostendekkend zijn (rond de twee
gulden).
Vrijdag om half tien is er een
ftets-excursie. De organisatie
hoopt die morgen ook een paardentram voor de ouderen te laten
rijden, 's Avonds is er disco van
Tros Popformule met Martijn
Krabbé. Kaarten hiervoor kosten
e
en tientje. Die vrijmarkt, moet anöers zijn dan een braderie. „We
denken aan de formule van de Koninginnedagviering in Amster-

dam. Een opstelling van meer dan
honderd kraampjes, met daaromheen een hoop randactiviteiten.
Verkopers die non-food aan de
man of vrouw willen brengen, kunnen een kraam huren voor vijftig
gulden. Opgeven kan bij Egbert
Raateland via 02907-3584 of bij Harold Wilhelm via 020-230249.

Para-pente
Veel verenigingen, bands, artiesten en organisaties hebben zich al
garant gesteld om de vrijmarkt te
doen slagen. Op sportgebied bijvoorbeeld, geeft volleybalvereniging Brother Martinus een demonstratie, er is een Nunchaku- (edele
vechtsport met wurgstokjes) en
een karate-demonstratie. Er komt
een demonstratie para-pente
(kruising tussen hang-gliding en
parachutespringen). Een team
mannen dat het touwtrekken op
topsportniveau beheerst en meedoet met de WK-touwtrekken laat
zien dat het hier een serieuze sport
betreft.
Paardensportactiviteiten, vanerend van een demonstratie in dressuur en springen, tot het rijden op
pony's en in een koets met paarden maken deel uit van het programma. Een hondensportvereniging laat zien wat herdershonden
kunnen leren.
De brandweer is ook aanwezig
op de vrijmarkt en zal laten zien
hoe zij een auto openbreekt na een
ongeluk en andere demonstraties
geven.
De plaatselijke dansschool Van
Altena geeft eveneens een demonstratie. Kinderen kunnen worden
geschminkt. Een poppenspeler is
aanwezig op het evenemententerrein. Er treden straatmuzikanten
op. Mensen kunnen cartrijden
(soort skelters), kennismaken met
motorrijden via de plaatselijke
motorrijschool.

Circusacts
Ook zijn er veel circusacts: Er
treden acrobaten op, er is een minicircus en er staat een Rad van
Avontuur opgesteld. Aan veel activiteiten kunnen mensen zelf meedoen. Zoals bij het ponyrijden,
poppen maken, vliegers vervaardigen, proberen te rijden op een fiets
die nogal vreemd stuurt (25 gulden
voor degene die er in slaagt vijf
meter met dit vervoermiddel af te
leggen) en aan allerlei kleine kermisachtige spelletjes, zoals pijltjes
gooien, ringwerpen, vissen naar
voorwerpen en dergelijk Koninginnedagachtigvermaak.
Na de vrijmarkt, die plaatsvindt
tussen tien en vier uur, begint zaterdagavond van half negen tot één

uur de Carribean Night. De band
'Caribe' zorgt voor de swingende
muziek. Kaarten kosten tien gulden.
Zondag om half elf is er een kinderloop over een kilometer (kosten een gulden), een wedstrijdloop
over vijf Engelse miles oftewel
acht kilometer (kosten vijf gulden) en een recreatieloop van vier
en acht kilometer (inschrijfgeld
2,50 gulden). Na afloop ontvangen
de deelnemers medailles en/of
prijzen.
Redriiven-snorrHaeöeari
Jven sporidag
Een groot vliegerfeest staat er
om elf uur op het programma. Bezoekers worden aangemoedigd
zelf hun vlieger mee te nemen.
Kinderen kunnen op het terrein
ook vliegers maken, na betaling
van de materiaalkosten (ongeveer

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Wij zijn
dagelijks
geopend voor
in- en verkoop,
ook voor
inzending
goederenveiling.

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

RENTE

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN

ENKELSTUKKEN

15 jaar

BEL NU VOOR MEER
INFORMATIE OF
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Japans
fonduevlees
Japans
fonduevis
Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!l
Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur.

Is uw hond al getrimd?
voordat de echte zomer begint1
Volledige en vakkundige vacht-, voet- oor- tand- en
wasverzorging van uw hond
Afspr. Ir. Friedhoffplem 10, Zandvoort, tel. 0250712773-13368.

999
Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507-l 24 68

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN

32,50
37,50

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO

TEVENS GRATIS
INKOMENTOETS

„De Vuurboet"

en een

In de autorubriek
"Showroom"
valt u om
van verbazing
over het aanbod.

HONDENKAPSALON

8.5%
9.2%

1 jaar

telefoon 023-385478

29,50

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouw/pakketten
Onderhoud
van DENSEN en ZN.
Bilderdykstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

(o.v.v. gem. gar.)

Onbeperkt
steengnllen

reeds meer dan 25 jaar
voor

HYPOTHEEK

Steengrill Restaurant

Uw adres voor

D E N•

ZANDVOORT - Drie jongens in
een BMW hebben vrijdag vergeefs
gepoogd de gebakkraam op de Boulevard Paulus Loot van de trap te
laten rijden Toen de politie arriveerde waren de daders er al vandoor. De
kraam was wel verplaatst, maar verder verrijden was verhinderd door
een vuilnisbak.

naar

Tel. 17619 of 12811

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Hij vindt de hele ophef over de
salmonella-affarie overtrokken en
wijst er op dat de besmetting nog
maar op één plaats is geconstateerd.
„Het is dus niet zo dat een groot deel
van het Nederlandse pluimvee aangepast zou zijn. Bovendien staat met
eens vast dat de besmettme door

HEUVEL

afm. 200x200x200

BOUWMAN

Kraam 'verplaatst'

Overtrokken

(SPAAR)

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

DROGISTERIJ

|VAN

Duivenvlucht

Rozengracht 115, Amsterdam
Tel. 020-265611 / 205003

diepvriescel

OOK NAAR MAAT

De autorubriek
"Showroom"
zal wel heel
wat auto
adverteerders
uit hun
tent lokken.

•

DIJKMAN BV
OCCASIONS DUUR? HUUR!
INKOOP / VERKOOP / VERHUUR
van goede gebruikte
muziekinstrumenten-geluidsinstallaties
keyboards enz.

CHRIS HARDENDOOD

koelcel

eieren veroorzaakt is." Enthoven betrekt de eieren van pluimveebedrijven uit heel Nederland.
Jan van der Meer heeft m Zwaanshoek een pluimvee- en kippengroothandel Hij reageert nuchter op de
hele zaak „Er is niks bijzonders aan
de hand. Wij hebben hier nog nooit
problemen gehad met salmonella's." Hij verwacht dat de hele affaire weer spoedig vergeten zal zijn. De
aandacht van de pers voor de protaleDe handelaar beweert dat hij zelf men in Irak zullen dit proces m leal zijn hele leven twee eieren per dag der geval onbedoeld versnellen.
eet „Spiegeleieren, of zacht gekookt.
Ik ben nu zeventig jaar en ik ben er
nog nooit ziek van geworden. Bovendien worden m Nederland wekelijks
25 miljoen eieren gegeten en als het
werkelijk zo erg zou zijn met die
salmonella's dan zou heel NederZANDVOORT - De wedvlucht van
land nu ongeveer uitgestorven moe- zaterdag
vanaf Peronné, waaraan de
ten zijn," stelt hij.
Postduivenveremging Plemes aan
De firma Enthoven uit Zwaans- meedeed, was een slechte vlucht. De
hoek beweegt zich op dezelfde duiven vlogen een afstand van 300
markt als Eiproma. „We breken de kilometer en werden om 7.15 uur
eieren en maken er eiprodukten van gelost. De eerste duif werd om 11.36
die we in verse, bevroren of gedroog- uur geklokt en om 16 uur werden de
de toestand aan levensmiddelenfa- prijzen verdeeld. H. Heiligers werd
brikanten leveren. Al onze produk- l, 4 en 6; G. Harteveld 2 en 5; P Bol 3,
8, 9 en 10; de combinatie Koper-Koten worden gepasteuriseerd en zijn per
werd 7
dus vrij van salmonella's," legt Enthoven van Entoven BV uit.

LISSERBROEK - De vraag naar eiprodukten is volgens de
twee grootste producenten in Haarlemmermeer niet afgenomen
door de salmonella-affaire. Enthoven BV uit Zwaanshoek en
Eiproma BV uit Lissebroek zeggen geen nadelige gevolgen te
onder vinden van de zaak. Beide bedrijven kopen eieren in en
maken daar grondstoffen van voor industrie en bakkerijen. „Wij
draaien in de zomermaanden altijd op volle toeren, omdat de
eierprijzen dan meestal laag zijn. Nu zijn de prijzen vanwege de
salmonella-afaire extra laag," aldus D. Enthoven van Eiproma.

Te koop
3 jaar oude
afm. 200x200x200
Tevens

Het college van Gedeputeerde Sta
ten denkt echter dat niet mag worden voorbijgegaan aan in het verle
den gewekte verwachtingen Dat
heeft te maken met i erfelijkheid, billijkheid en behoorlijk bestuur Bo
vendien voorziet het bouwplan in
een logische opvulling van een open
plek Bovendien vindt het college
het belangrijk dat de meuwbouwmo
gelijkheden elders in de kern van
Rijsenhout vrijwel zijn uitgeput
Maar, zo wordt meteen gewaar schuwd, „verdere woningbouw in de
kern Rijsenhout met een dergelijke
geluidbelasting achten wij niet verantwoord "

Vraag naar eiprodukten lijdt
niet onder salmonella-affaire

Enthoven van Eiproma (familie
van Enthoven uit Zwaanshoek)
vindt de kwestie heel verdrietig voor
de eierproducenten. „Het is voor
hen echt een drama. Ze krijgen nu
een prijs van niks voor hun eieren.
Dat heeft natuurlijk commercieel
drie gulden). Ook is er weer een gezien ook zijn weerslag op de toepara-pente demonstratie.
komst. Bovendien is nog helemaal
Om twaalf uur is er een sportdag niet bewezen dat de eieren de oorvoor bedrijven. Minstens tien be- zaak waren van de besmetting."
drijven doen mee, maar er kunnen
De 70-jarige Enthoven werkt sinds
nog teams geplaatst worden (aan- zijn
veertiende in de eierbranche.
melden via 02907-3584, of 020- Tot 1972 werkte hij bij het bedrijf
230249). De kosten zijn vijftien gul- van zijn familie in Zwaanshoek. In
den per deelnemer. Dat is inclusief 1973 startte hij in Lisserboek zijn
een grote barbecue die 's avonds eigen bedrijf. „Wij kopen eieren in
wordt gehouden. Supporters kun- en maken daar grondstoffen van
nen meeeten voor tien gulden. Ze voor de industrie: 'ei-wit', ei-dooier'
wat wij noemen 'heel ei'. Dat bemoeten zich van te voren, via de en
waren
we in vloeibare of bevroren
bedrijven, opgeven.
toestand. Al onze produkten worden
's Avonds om acht uur barst het gepasteuriseerd en achteraf geconslotfeest 'Festa Brasileira' met een troleerd. Gelukkig hebben we nog
liveband los (entree tien gulden). nooit salmonella aangetroffen."
Eiproma verkoopt zijn produkten
Om kwart over tien, als het donker
is, wordt er gedurende twintig mi- aan bakkerijen en aan de industrie
er bijvoorbeeld weer advocaat of
nuten een groot sier vuurwerk af- die
mayonaise van maken. „Al onze progestoken. Daarna speelt de band dukten
worden met koelwagens ververder. Om twaalf uur valt het voerd, dus daar kan niets mee gedoek voor de Dwaze Dagen.
beuren," aldus Enthoven.

Inl. 12164
Gasthuisplein

Bi] de beoordeling van het eeiste
plan m 198G kon men zich nog posi
tief uitspreken omdat het toen de
verwachting was dat de stillere mo
toren een gunstig effect zou hebben
op de situatie in Rijsenhout Dit
bleek echter een onjuiste verwachtmg Uit metingen is gebleken dat de
geluidbhjnen, zoals die staan vermeld op een kaart die bij het Strtictuurschema Burgerluchtvaaitter
rem hoort, regelmatig woi den overschreden

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn
De Spar

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Goed...
Voordelig.
10
45
13
69
15
79
Dubbelprint
9 x 13
115
Dubbelprint
10 x 15
130
Nabestellingen vanaf 85 et.
Oitwikkelkosten 4,50 (bij opdracht direct afdrukken)
Kleurenfoto's
Kleurenfoto's
Kleurenfoto's

7 x
9 x
10 x

Vandaag gebracht - overmorgen klaar

Sigarenmagazijn
J. LISSENBERG
Haltestraat 9 • Zandvoort

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Topkwaliteit
Kleurenfoto^

et
et
cl
et
et
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'evende trekking Postcode Loterij

Postcode Loterij
van niets
Op de /e\ende trekking \an de Nationale Postcode
Loterij, die Notaris Jongmans op 25 juli \erriclitte,
> ie! \\eer een regen \ a n prij/en, \\aaronder liefst vijf
(iran Dorado Kei/en. De hoofdprijswinnaar \an de/e

IIH'dl'HCI k\ni \ i l l l l/C P<>\tll'<ll'

Luim/ />'(•</ /-"()\/ — dal i\ 11/n
luiui iiiii/ni — die /<//(•////A t'c n
hi'lii/i'^i i/ki \lciu lm jl in i/i
Inu i ii /// In'll iiii/iu luk i/i
l l t l l > l l / l > l / / M l I l l l l l l l / l S lip

'Ik \ \ e i k nu al een |iiMi iii.i.inden hi| de \.ilion.ilc PosiLodc
Loten i in \msiL-id.ini IXuu\ ooi u e i k i e ik hi| Gieenpe.iLe
Nedciland lussen heide dubs
is \eel tn ei eenkomst het g.i.it
h i | hen a l l e h e i om mens en
m i l i e u Wat ei e t h i c i h i | tic
Postcode L o l c i i j l e n k e i is. is
d.it |e met a l l e e n om geld
\uiat:t m a a i dat |e het ook
nee l f

Romantisch
Ik hen nu uei kcei h i | een
t i e k k i n g geweest. hi| \ o t a n s
J o n g m a n s m D i i e h e i g e n Die
e e i s t e t i e k k i n g e n v\.uen een
heel gedoe, met e n o i m e
c o m p u i e i v e l l e n en pingpongballet|es w aai mee de v v m n e n dc posttodeiuimmeis w e i d e n
bepaald A l l e m a a l n . i u i u i l i i k
oiulei 't s t i c n g e oog van de
n o t a i i s . w a n t ei mot h t geen
balletje \ e i k c e i d lollen, andeis
moest de hele d e k k i n g o v e i '
Met /o'n t i e k k m g v v a i e n acht
mensen een hele dag /oei
G e l u k k i g hebben \vc nu een
eoinputei piogi anima \ v a a i in
iedere m a a n d a l l e dceliicmentle posttodcs v v o i d e n
geladen. M i s s c h i e n met /o
lomantisth. maai w é l een stuk
snellei. Bovendien komen alle

/)'«/ Pn\i k\\ii/n ili lion/tlpiii\ hii'itji'ii i n inoi hl lm kt>[/i "/' ookc\in
\uMlitntiUn Ik liutlook. iioi; nooit :o\ul tji'ltl l>ii <li.u<ii „'< ~icn du \ ilaai
u nu ik nok vi i / 1 1 1 /( /m < o/i ili fnln
Foto Fotaa Gerard Verschooten Winnende postcodeiuinimci s IHI

ilneti (en loutloos) in de kiani

Op de foto
letleieen hoopt op een hooldpii|s maai |e denkt alli|d 'D.it
geheuit m 11 met." Tot h mag ik
letleie m a a n d w e e i i e m a n d
o p h e l l e n met ' G a a l u e v e n
/ i t i e n . ik heb een p i c t n g c
i n e d e d e l i n g v ooi u' En de
icatties / i p i ook elke kcei wcei
.mdeis Soms hen |c wel een
k w a i i i e i htvig om de v \ m n a a i s
ei van te ov ei tuigen dat /e echt
gewonnen hebben.
De vonge maand ben ik bi| de
l i o o l d p i i | s v \ i n n a i c s op he/oek
geweest, met een k o l l c i t i e vol
geld Cn ik moet /eggen dal ik
dooi het e n t h o u s i a s m e van de
winnaies helemaal w e i d
meegesleept, hel leek net v\el
ol ik /cll had gewonnen' Ik had
ook nog nooit / o v e e l geld b i |
elkaai ge/icn. dus daai wou ik
ook wel even mee op de toto

Hele straat
Ik hoop dat ei een v o l g e n d e
keei een pii|s van 1000 gulden
op een postcodelol v a l t waai 50
d e e l n c m c i s m / i t t c n . Het h|kt
me dan echt een leest om naai
die s t i a a t toe te gaan en met
/o'n hnel|c van dui/end langs
al die deinen ie gaan en v i | l t i g
glundeicnde ge/ichtcn te /ien.
Nou |a. daai w a c h t e n a l l e
m e d e w e i k c i s van de Postcode
Loten| op. Dan is het bi| ons
ook leest

de postcode meedoen Dat kan
immcis ook Bi| een h c d i i | l
hebben /e al 42 deelnenieis op
een postcode, en /e hopen nog
v ooi het einde v a n d i t |aai de
50 vol te maken Als die postcode bi| de pii]/en /u. nou dan
/ u i e n /e ook l e t t c i l i | k //; de
pii|/en. met /'n v i | l t i g e n

ledere maand opnieuw woiden
giote pi i i/en v ei looi ondei de
deelnenieis v a n de N a t i o n a l e
Postcode
Loteii|
Een
H o o l d p i i | s van 100 ()()().-.
V e i d e i v e l e Postcodepri|/cn
v a n 1.000.- 500.- 100.- 50.25.- en H).- Daarnaast /i|n ei
nogextia legionale pii|/en.

Het helpt n a t u u i h | k ook dat de
o p b i e n g s t e n van de Postcode
L o t e n i met a l l e e n ten goede
k o m e n aan de d e e l n e n i e i s
Maai ook aan goede doelen m
Nedeiland en de Deide Wcicld

De hele straat

De Nationale
Postcode Loterij

Kijk voortaan direct
na de trekking op
pagina 525 en u weet
meteen of u
in de prijzen bent
gevallen!

D
D
D
D

verkoopster»
v.a. 18 jaar.
Voor 32 a 38 uur per week.

IWS/I77X') il i :<>/IO/IW> \|MI
hu IIKI IIKI ooi .itM.lui|viiiL LUIS
hi.nl il.m klim ihiiiin.Mi.uni .i.inil

\ ei ki i|üh.i.ir hij hel set.ieI.Mia.it
Willemspaikuei; \Ki 1(171 III
Aiiislenl.ini tltioi hel loe^liiien \ .tn
een aan u/ell ^eacliesseeule en
yeh.inkeeide emeltippe De uil

hi.ih.iL! leiuü e lineken IX \ e r
Miekle in.ii.hl yini! kuni u alli|tl
\veei innekkei llicivooi kuni u
xii.il »eiulen lol ile Sluhlnii!
\aliimale Puskiuk 1 II|LII|

Hoofdprijs
Uw lotnummer is uw postcode
p l u s twee door de c o m p u t e i
toegekende ci|lcis.
De H o o l d p r i | s v a l t op hel
volledige nummei Bi| de
Postcodepi i i / e n w i n n e n a l l e
andeie loten met dc/cllde
postcode óók d e / e l I d e pri|s.
Hoe giotei hel aantal deelnemeis m de/elttle postcode,
hoe meei k a n s dat ook uw
postcode m de pnj/en valt. Als
uw buuman 1.000 «lulden w i n t .

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij
en ik wil kans maken op een van de vele prijzen
1 lot
(10 gulden) Ik machtig u hierbij maandelijks
2 loten (20 gulden) tot wederopzeggen het aange3 loten (30 gulden) geven bedrag van onderstaande
...loten (...gulden) rekening af te schrijven.

dan w i n t uw lol óók l 000
gulden.
Mei de bon h i e i o n d e i k u n t u
d n e c l meedoen Als u d i e
m v u l i en o p s i u u i l . machiigi u
de N a l i o n a l e Posttotle Loten|
om een t i e n t j e pei lol at te
scliiijven v a n . u w gno- ol'
haiikiekeiiing
De opbiengsien van de
Postcode L o t e n j k o m e n ten
goede aan oiganisalies die /ich
in/elten vooi de Deide Wereld,
ol vooi n a t u u i . mens en m i l i e u .
Zo v e i e n i g i de g e / e l l i g s i e
loteiij van Nedeiland het
nutlme mei hel aaimename.

In welke postcode
wilt u meespelen?
U kuni meespelen m de
postcode van uw adres
maar u mag ook een andere
uitkiezen Per lot kunt u m
een postcode meespelen

gironummer

banknummer

l l

L_L

Dhr./Mevr. .
Adres
Postcode .
Woonplaats

l l l
l l l

l

NATIONALE

handtekening .

We hebben ook al van veischillende acties gehooid, vvaaihi]
een heleboel mensen met de/elI-

L

In onze vestiging in Zandvoort
hebben wij plaats voor een
zelfstandige

«elil .iuliim.iliM.li .ilyesOiicMMi
Piil/cn uoiilen .iiiioin.iliM. h tip
h.ink- ot "iKiickiMimu ^eslcul

WIN • EEN TON • BON

Teletekst!

Beu Post

sl.iü /.il iicpuhliiecul \\ou n i.)
ilt'/o ki.ml Op pui/en ho\ il tk'
l (KIO uuklon /n 2V, k.uii pel
heLisiinu De IUICMI is go iltickcuiil ilnui ilc niniski \.inj Mine

u i t g e i e i k i . Tot 1.000 g u l d e n
/ellsde/ellde pii|s!

Hel speciale v a n de Nationale
Postcode Loten| is dal. als een
Positodepii]s op een postcode
v a l t . icdeieen die met de/elkle
postcode meespeelt, automaiisch ook een pii|s k i i | g t

nu ook op

Mens en m i l i e u staan hi| de/e
loten | v ooi op. en daai om v i n d
ik het best pieltig w ei ken bi| de
Postcode Loleii|. Ik hoop dal ik
u ééns kan h e l l e n en /eggen
Heelt u een stoel' Ik heb 11 iets
p i e l t i g s ie v ei l e l l e n . N i e t
sthiikken. maai u heelt.

Spelregels
Piekkinü \umll icdeic in.i.ijul
\oniLhl ilooi Nol. nis t Joiiüin.ms
Ie DiiehL-iyen KiiM.'nhuig IX'dn.iine implii.i.'L'il .i.iiiv.i.irdiiii! van
licl iculenienl OiiUL\cei -1 ucken

Win 100.000 met
uw postcode!

trekking is echter nog niet te bereiken. Dat is logisch,
want de/e /omertrekking valt midden in de vakantieperiode. Als de winnaar terugkomt, staat hem een
geweldige verrassing te wachten!

In t/i :i k.iiliiinnu'11 u illcn vi // n
(jnui'j \ nul \lcllcn umi i i n

Let Op! ,
De Regionale
Prijzen zijn bij deze
zomertrekkina met
de Algemene Prijzen
in één trekkingslijst
opgenomen, en
staan dus niet apart
genoemd!

datum.

LOTERIJ

Bon uitknippen en opsturen in een open enveloppe zonder postzegel naar:
Nationale Postcode Loterij - Antwoordnummer 17960 -1000 WR Amsterdam
lsllS')» l
•
••
• ^ MI BM iB ^m ^m ^m mtm •
• ^m ^m m •
••
• MI ^ •
• mm

Als het om kwaliteit gaat, komen
we hoe dan ook goed uit de verf.

Bent u geintereseerd in een leuke
baan en een goede salariëring
(± 13% meer dan het minimum).
Bel dan voor meer informatie
023-241580 of 023-320627.

NIEUW GEOPEND
gordljnengroothandel

\

Alkaline batterijen Lekvrij, kwikarm en cadmiumvnj Door de extra lange levensduur
speciaal geschikt voor apparaten die veel
stroom gebruiken U kunt uw lege batterijen
bij de Hema, Klantenservice, m
leveren.

5.-

Uni verduisterende rolgordijnen. 100% katoen met acrylcoatmg Makkelijk zelf op maat
te maken. Incl. bevestigingsmateriaal. In wit,
grijs, mint of rose.
90 cm t/m 210 cm breed.
65.-t/m 125- voordeel

Multigrade motorolie, mh 5 Itr ^A 7R
SF/CC-15W50
X&rft iTCi
SF/CD-15W40
1&T5 16.75

15%

Klassieke beha m wit of skin. Mt 80-100B,
80-100C en 80-90D. 11.75
o
2;
o

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof
Allt ioort«n ichulmrubbtr op

jjj^ïi- «njail» jMJóijen -motte!ibjolrftïh v.é.-'/*5»*95 per metèr'r

.

VHS videorecorder met HQ beeldkwaliteit
Quick start, 100 voorkeurzenders, 28 dagen,
8 programma's-timer OTR functie voor direc
te opname VPS-video-program system Met

.Echt •TiatuufTubbtr niatras met
zuiver' scheërwol
afgedekt

WAARBORGGARANTIE

liJGiirdijnentrMthandei
'mïW>f?*Tr™!"""
"Showroom atelier fabrikaje.
fe;?DE,'VRIES
,5.\ ' ; ' ' - - , Ampèrestraat 10 . .
T
Mrlèmmerdijk 169X A*dam'';Zandïèort tel. 02507-19347
;

ifetélK020-220SMï;? ?»;*''; 'v- > . - 0(12330. ' ~•~?•

6.95

Schouderham. Vers van 't mes. 150 gram.

afstandsbediening
"7OQ
l jaar Hema-garantie. -899^ L ÖV/i""

' mut e«sn«i«n:, .
.,: f
Prichtlet l' ptn. mitni,

,i-Bs.-4 • . • , , - . . . • > • .:

Wener vruchtentaart met kersen, bosvruchten of bramen/frambozen. Gevuld met verse
banketbakkersroom.

Shampoo, 300 ml Voor normaal, fijn, vet,
droog of beschadigd haar, anti roos of voor
gebruik na zonne- of zeebad 3 Naar keuze 2 flessen

5.25

vana

Wit, voor binnen afwasbaar 2,5 Itr i&r?5 8.

5 Itr.

HEMADe normaalste zaak van de wereld,

GOED •KOOPJf
zo herkent u aanbiedingen m de Hema

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Nieuwsblad
Donderdag 16 augustus 1990

Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 33

eek

Stormloop op
'Rent-a-cop'

Dorpspomp niet
op Gasthuisplein

"Het aantal belangstellenden
wordt met de dag groter", zegt
plaatsvervangend korpschef Rein
Bruntink, die het initiatief heeft genomen tot het project 'Rent-a-cop'.
Indien de gemeente akkoord gaat,
wil de politie agenten uit andere gemeenten tijdens hun vrije tijd inhuren, als een soort oproepkrachten.
Zij kunnen zo wat bijverdienen
terwijl de Zandvoortse politie een
tijdelijke oplossing heeft om het tekort aan mankracht op te vangen.
Geld voor meer personeel is er wel,
maar men is niet in staat dat aan te
trekken als gevolg van de 'secundaire arbeidsvoorwaarden', zoals huisvesting, en de concurrentie van particuliere bewakingsbedrijven.

Nieuwsgierigheid

Oud-collega's

• Een van de tientallen jetskiers die zaterdag voor de Zandvoorste kust in actie De belangstelling viel tegen, het schouwspel was echter spectaculair. Zie ook
kwamen, tijdens een wedstrijdevenement georganiseerd door Pall Mail. Win- elders in dit blad.
Foto: Anko Stoffels
naar werd de Amerikaan Rippenkroeger.

Rijkswaterstaat start zandsuppletie
ZANDVOORT - Rijkswaterstaat zal nog dit jaar het strand
ten noorden van Bad Riche ophogen door middel van zandsuppletie. Deze week begint
men met de voorbereidingen,
het eigenlijke opspuiten van
het zand start op 3 september.

Óók van oud-collega's uit Zandvoort wordt de aandacht getrokken.
"Eén, die vanwege een ander carrière-perspectief bij de rijkspolitie was
gegaan, is al bereid terug te keren",
aldus Bruntink. Binnenkort houdt
Bruntink twee informatie-avonden
en een -middag voor de belangstellenden. Als er dan nog voldoende
animo is, wordt aan het gemeentebestuur officieel toestemming gevraagd om de regeling in te voeren.
Volgens Bruntink zal dat voor minimaal twee a driejaar nodig zijn. Dat
is ook de tijd die het kost om eventuele nieuwe, vaste krachten te scholen en in te werken.

De voorjaarsstormen hebben veel
losgewoeld: behalve het zand langs
de kust van Noord-Holland (dat
daarop in grote hoeveelheden verdween) ook de gemoederen bij
Rijkswaterstaat. Deze heeft nu aan
de firma Blankevoort & Zoon uit
Bloemendaal opdracht gegeven, het

strand van Zandvoort - ten noorden
van paal 63.250 - en dat van Bloemendaal op te hogen. De kosten daarvan
bedragen zo'n 2,4 miljoen gulden ex.
BTW.
Het zand komt over een lengte van
1250 meter en in een strook van zo'n
vijfentwintig meter breed tegen de
zeereep aan te liggen. Daarmee is
ruim 250.000 kubieke meter zand gemoeid, waarmee het strand tot
maximaal zes meter boven NAP
wordt verhoogd. Het opspuiten
daarvan, wat op 3 september begint,
vergt naar verwachting ongeveer
twee a drie weken.

Ingegraven

Raad heeft moeite met
reorganisatie WLZK

Een laatste geruststelling

aug
17 aug
19 aug
aug

De zusjes Kemp kijken terug
op het strandleven in een ver
verleden tijd.

Laatste
nieuws
ZOO krijgt de
zendmachtiging
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Omroep Organisatie heeft de strijd
om de zendmachtiging in deze gemeente gewonnen.
Het Commissariaat voor de Media
heeft zijn keuze tussen de twee kandidaten, de ZOO en De Branding, op
de eerste laten vallen. "Reden voor
een feestje", reageert Vincent
Huying, een van de twaalf vaste redactieleden. "Als iedereen terug is
van vakantie, gaan we maar eens bij
elkaar zitten om het programma
rond te maken. Daar hebben we ongeveer drie maanden voor uitgetrokken".

9e 01 D-TIMKRS V K I I l \ ( ,
K K V N K M K R SPORTHAL
(\\. Randweg) HA \ R I . K M
Cje\eild «orden ca. 100 old-timers
M . I M ) U . K V /j. IX aim. H>-:i uur.
/o. l") auy. rn ma. 211 una. 10-18 uur
\ K I I . I N d : ma. 211 uut;. aam una 20 uur

1 7 1 6 6

• Nog wat 'onwennig', maar het mannetje van Verkade is weer terug.

ZANDVOORT - Het 'mannetje'
van Kees Verkade kijkt weer uit
over de zee. Het beeldje is na bijna
twee jaar afwezigheid teruggekeerd
op het Burgemeester van Fenemaplein. Het stond er de afgelopen dagen nog wat onwennig bij, door vier
dranghekken onbereikbaar voor het
publiek. Aanstaande zaterdag om
14.00 uur wordt het feestelijk onthuld door wethouder Frits van Caspel en Emmy van Vrijberghe de Coningh, terwijl ook Pieter Joustra zijn
medewerking heeft toegezegd.
Het beeldje moest worden gerepareerd nadat het bij het laatste surf-wereldkampioenschap door een
vrachtwagen was beschadigd. Vervolgens werd het uitgeleend voor
een tentoonstelling van het werk
van Verkade.

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

LW

12.15 07.10 --.-- 19.35
00.44 09.00 13.46.21.14
02.16 10.25 14.45 22.24
03.04 12.35 15.40 23.14
03.55 13.46 16.19 23.55
04.36 14.23 16.59 --.-05.10 00.45 17.35 15.13
05.49 01.29 18.15 15.46
06.25 02.25 18.49 14.45

aug
aug
Vaanstanden: 20 aug MM 14.39 u.
Springtij: 22 aug. 05.10u. NAP+117cm

Feest
The Zandvoort Boys, oftewel
rTZB, viert woensdag feest,
O
de vereniging bestaat dan veertig
jaar.

'Verkade' kijkt weer uit over zee

(ADVERTENTIE)

Waterstanden
HW

3

Uw krant niet
ontvangen?

ZANDVOORT - Het experiment
van de Zandvoortse politie en korpsen uit de omliggende gemeenten
om samen één mobilofoonkanaal te
gebruiken, is voorlopig gestaakt. De
huidige apparatuur is niet geschikt
genoeg. Het voordeel van deze werkwijze, een maand of drie geleden ingevoerd, was dat men in direct contact met elkaar stond, hetgeen - in
geval van calamiteiten - tijdsbesparend moest zijn.
Dat liep echter anders omdat men
bijna voortdurend temaken had met
storingen. 'Derden', vooral uit Duitsland en Engeland eri soms zelfs ook
een sleepbootkapitein, drongen op
de lijn binnen. Bloemendaal had
daar nog het meest last van, met het
gevolg dat deze gemeente enige tijd
geleden al afhaakte.
De korpsen gaan binnenkort rond
de tafel zitten om te zien hoe de problemen kunnen worden opgelost.
Warit voorlopig is men niet van dit
idee, om op deze wijze samen te werken, af te houden. Men blijft er enthousiast over.

Op de vraag of het W.L.Z.K. door
kan gaan met het ontwikkelen van
een structuur N.V., kon nog geen
eenduidig antwoord gegeven worden. Wethouder Van Caspel en
raadslid Pim Kuijken, namens de
gemeente betrokken bij het

LW

Van der Ham kritische kanttekeningen plaatst. Hij ziet liever dat het
strand in de oude toestand wordt
teruggebracht. Daarvoor is het nodig over een grotere lengte zand op
te brengen. Maar dan wel voor kosten van het rijk, zo is de mening van
Van der Ham, omdat de strandafkalving wordt veroorzaakt door de pier
bij IJmuiden.

(ADVERTENTIE)

De Zandvoortse vroedvrouw
Tine Oudshoorn draagt na 19
jaar haar praktijk over aan Elizabeth
de Boer-Burgh.

Politie niet
op één lijn

Daarnaast wordt betwijfeld of het
bedrijf als structuur N.V. onder een
afdoende controle van de gemeenten
blijft.
Volgens het W.L.Z.K. kan dat
w
èl via de aandeelhoudersvergade-

HW

3

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Het waterleidingbedrijf wil slagvaardiger te werk kunnen gaan. Momenteel heeft de W.L.Z.K. bijvoorbeeld te maken met een ingewikkelbegrotingsprocedure, onder
strenge controle van de aangesloten
gemeenten, waaronder Zandvoort.
Deze procedure, die erg veel tijd in
beslag neemt, ontbreekt bij een N. V.structuur.
Als ander voordeel van die nieuwe
bedrijfsvorm wordt een betere salariëring van het personeel genoemd,
'waardoor goede krachten minder
snel verdwijnen'. In feite zou het
erop neerkomen dat de salarissen
met acht a negen procent omhoog
gaan. In de diverse raadscommis:>ies stuitte dat op bezwaren, omdat
dit een stijging van de waterprijs van
minimaal drie cent per kubieke meter veroorzaakt.

Datum

Boos

Het zand wordt door de sleephopperzuiger Alpha Bay opgezogen uit
Ook in Bloemendaal, erg gedude vaargeul voor IJmuiden, op zo'n peerd door de strandafkalving, is
vijftien kilometer voor de kust. men blij hoewel loco-burgemeester
Daarna wordt het overgebracht naar
een 'cutterzuiger' bij de zuidpier die
(ADVERTENTIE)
- als tussenstation - voor het verdere
transport zorgt. Dat gebeurt via een
zes kilometer lange persleiding naar
Bloemendaal. Deze week begint
men met het aanleggen van de leiW.L.Z.K., zouden de raad daarin ding, die gedeeltelijk in het zand
kunnen adviseren, maar ook zij ver- wordt ingegraven.
schillen van mening. Donderdag in
de commissie voor Publieke WerDe badgasten zullen van de werken moest men het zonder hun visie zaamheden weinig last hebben.
doen. Maandag in de commissie Daarentegen moeten de kampeervoor financiën was Kuijken aanwe- ders-verenigingen ten noorden van
Riche het strand eerder verlaten dan
zig.

Stijgende waterprijs door hogere salarissen

ZANDVOORT - De gemeenteraadsleden hebben nog wat
moeite met de wens van het
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland (W.L.Z.K.), om te
veranderen van 'gemeenschappelijke regeling' naar structuur N. V. Door stijgende salarissen dreigen ook de gebruikerskosten omhoog te gaan.
Een meerderheid van de raad
vindt dat laatste bezwaarlijk.

gebruikelijk. Op l september moeten zij hun houten huisjes hebben
verwijderd. De kampeerders, die
zich bedreigd voelen door de strandafkalving, nemen dit ongerief voor
lief omdat zij hopen door de zandsuppletie voorlopig uit de zorgen te
zijn.
"Wij stemmen er van harte mee
in", zegt gemeente-ambtenaar Van
Lierop, plaatsvervangend sector-hoofd Eigendommen, over de voorgenomen werkzaamheden. "Het is
min of meer een reparatie van wat er
weggeslagen is". Hij wijst pp de toezegging van het ministerie om de
huidige kustlijn te handhaven: "Ook
over die uitspraak zijn wij erg tevreden", aldus Van Lierop.

De pomp zou het 'kleinschalige en
authentieke karakter van het oude
centrum van Zandvoort' kunnen
versterken, zo stond er in het raadsvoorstel. Marijke Bosman-Paap,
CDA, vroeg zich af of dat nog wel van
toepassing kon zijn op het Gasthuisplein. Dat karakter was volgens haar
verdwenen door 'een op die plek vrij
monsterachtig gebouw'. Voor het
ontwerp (van het Circustheater,
red.) kon zij wel bewondering opbrengen, maar niet op die locatie.
Annema, D66, leek het daarmee
eens: "De pomp verliest elke waardigheid op het plein". Ook Methorst, VVD, was tegen plaatsing op
het plein. Dan kon men er gelijk wel
een hondetoilet van maken, aldus
Methorst. Hij stelde voor de pomp
in het tuintje van het Cultureel Centrum te plaatsen, Flieringa (GBZ) en
andere raadsleden vinden het Gasthuishofje een goede plek. Andere
suggesties waren het plantsoentje
aan de voorkant van het Raadhuis,
het Schelpenplein en het Jan Snij erplein.

Oplage: 4.900

Bewoners van de Celsiusstraat zijn boos over hun uitzicht: zes iepen voor de deur zijn
teruggesnoeid tot kale stammen.

ZANDVOOBT - De dorpspomp van de Rotary Club
komt waarschijnlijk niet op
het Gasthuisplein te staan. Afgelopen week kreeg dat yoorstel zoveel commentaar in de
diverse raadscommissies, dat
er vermoedelijk een andere locatie wordt uitgezocht. Men is
bang dat de pomp op het plein
niet tot haar recht komt en teveel risico van beschadiging
loopt.

ZANDVOpRT - De Zandvoortse politie heeft deze dagen te maken met een ware
stormloop van belangstellenden voor het project 'Rent-a-cop'. Tientallen telefoontjes
heeft men inmiddels te verwerken gekregen van agenten uit
andere gemeenten.

Het voorstel van Bruntink, dat vorige week woensdag veel positieve
reacties uitlokte in de commissie
voor Algemene Zaken, heeft landelij k al een enorme aandacht getrokken. Korpschef Menkhorst werd
door diverse media benaderd om
tekst en uitleg te geven. Dat heeft bij
vele agenten, vooral in Haarlem en
omgeving, plus in Amsterdam,
nieuwsgierigheid gewekt. De Algemene Christelijke Politiebond is
echter weinig gelukkig met het voorstel.

Editie 22

ZANDVOORT - Heel wat kindertranen hebben er afgelopen maandag
weer gevloeid. Het nieuwe schooljaar begon die dag en voor tientallen
peuters betekende dat een eerste afscheid van 'moeders rokken'.
Jaarlijks hebben veel kleintjes daar heel wat moeite mee (en vaak óók
de ouders), hoe zorgzaam juf of meester hen ook opvangt. Zo ook op
de Beatrixschool (foto) waar ouders de kinderen nog in de klas even
geruststellend woordje toefluisterden.
Foto: Berioii

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortselaan 57 I, 2106 CJ Heemstede
Postbus 160. 2 1 1 0 AD Aerdenhout

Tel. 023-292763, Fax 023-293668

Foto: Berlolt

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar f 10,50.
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f 4,40* D kwartaal f 14.D halfjaar f 25,50 D jaar f 46* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voorpostitbonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-(i(iS.l.i.UO.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A
Amsterdam. l! hoeft geen post/egel te plakken.
g "710371 "017003
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FAMILIEBERICHTEN

1990

SPORTACADCMK
KAUWEUERTJ

Uw medeleven met ons in de moeilijke en verdrietig^
dagen na het onverwachte overlijden van onze lieve
moeder en omie

DEAGE

Pieternella Agema-Erkens
heeft ons zeer vertroost en gesterkt.
Wij willen U daarvoor langs deze weg heel hartelijk
danken.

Ontwerpbesluit
(art.11WRO)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om het bestemmingsplan "Recreatieproject Van Lennepweg-Vondellaan" m.b.t. het perceel Vondellaan 60 (Gran Doradocomplex) nader uit te werken overeenkomstig artikel 11 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening.

A. Kerkman-Agema
G. Kerkman
Pienèl
Zandvoort, augustus 1990
Remwardtstraat 6

SPORTIEF AFSLANKEN door:
sportief bewegen
goede voeding
medische controle

ADVERTENTIES

Dit ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken m.i.v. 17 augustus 1990 gedurende
veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur
geopend.

NIEUW

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijke bezw aren worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

ondersteund met de

IV/i' acKertentHTUimte \ a n 80 mm broed en 50 mm
hoon K u n t u gebruiken om een aankondiging te doen
%an bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huuelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met di'ie ;uhertentie 11200 mensen m
Z.mchooit, BenUeld en Aeidenhout en betaalt daar\oor slechts ƒ29.- (E\cl (i'r BTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02975-10041

1990

1960

30 jaar
AUTO MOTORRIJSCHOOL

FRANS VAN SPRANG
Daarom organiseren wij, in
samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland, een

Zaterdag 18 augustus
13.00 uur
Zaterdag 25 augustus
13.00 uur
Tijdens deze mtroduktiedagen zal het gehele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te mformeren en uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen niet komen, dan is natuurlijk ook telefonisch informatie en mschnjving mogelijk.
GRATIS
Buiten het kursuspakket kan iedere deelnemer vnjbhjvend l x gebruik maken van de sauna en vnjblijvend deelnemen aan onze wekelijkse tnm u fit training op de zaterdagmorgen.

OPEN DAG
Kom naar onze rijschool en maak

kans pp
3 gratis rijlessen

Zaterdag, zondag, maandag a.s.
van 10.00-17.00 uur
i.v.m. verhuizing

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

Gasthuishofje 7, Zandvoort
19399 of 17296

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij hetcollege van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrok-

ken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook
al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan ook een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen

UNIEKE SERVIEZENSHOW

in onze showroom in de
Oranjestraat
in ZANDVOORT

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

20 TOT 50% KORTING

Kwekerij
P. van KLEEFF

op

V.T. pakken/Tenniskleding
V.T. kleding

Van Stolbergweg 1,
Zandvoort.
Tel. 17093

iïOG STEEDS
ZOMERPLANTEN

kristal, porcelem, tafelbestekken, pannensets

en presenteren u nu reeds de nieuwste
najaarskollektie
Show geopend
tot 1 september 1990
iedere dag van
12.00 tot 22.00 uur.

Tel. 02507-13278

Hpegrafenissen
ï*t* ?,\•.\,• ' crematies! •
'

'

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Daarnaast kunt u bij ons
fpejrëcht voor:
"L Inschrijvingen
„„,. Uitvaartverzekering
|||NiVO-POLIS
pl^een Naturall^iiitvaartovereenkomst '
•§?;>;•.
fflfVraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

ÏP. J. d'HONT
V UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

"TQ
151 f"

RAADHUISPLEIN 15

NU OOK IN ZANDVOORT

DAG en NACHT bereikbaar

~

Schoenen div. merken.
Verschillende kleuren, All Stars nu

'

Medi Interim

Het uitzendburo voor de gezondheidszorg
Medi Interim, het gespecialiseerde
uitzendburo voor de gezondheidszorg
heeft direkt werk voor m/v

* VERPLEEGKUNDIGEN A
* BEJAARDENVERZORGENDEN
* VERPLEEGHULPEN
minimaal 1 jaar ervaring

* ZIEKENVERZORGENDEN
Ook voor andere funkties in de gezondheidszorg
hebben wij volop werk, zowel full- als parttime
diensten altijd in overleg.
Bel snel voor informatie of het maken van een afspraak.

MEDI INTERIM 02507-13547 (llse Nijs)
b.g.g. filiaal HAARLEM
Ged. Oude Gracht 114, tel: 023-317794

Vrijst. woning, opp. 531 m2, ind. entree, hal, gang, toilet,
woonk. met open haard en serre, keuken met inb.app.,
1e et. 4 slaapk., badk. met douche, wastafel, toilet, zolder
bereikbaar via vlizotrap, c.v. Vr.pr. ƒ 365.000,- k.k.

OPEN HUIS PATRIJZENSTRAAT 44:
zaterdag 18 aug. van 14-16
uur.
Vierkam.maisonnette op beg. gr. en 1e et., balkon
zuid/west, terras zuid, ind. beg. gr. 1 sl.k., bergk., 1e et.
hal, woonk., keuken, 2 slaapk., badk. (douche), Vr.pr.
ƒ144.500,- k.k.

TROMPSTRAAT 3/1:
3/4 kam.app. op 1e etage, uitzicht op zee, ind. entree,
hal, kl. slaapk., badk. met ligbad, toilet, l-vormige woonk.,
gr. slaapk., serv.k. /314,-p.m. Vr.pr. ƒ165.000,- k.k.

U heeft beslist niet alles gezien,
als u hier niet bent geweest.

PASSAGE 3/35:

GYMNASTIEKVERENIGING

BREDERODESTRAAT 31:

,O.S.S."

20 augustus
beginnen de lessen weer.
Jeugd:
Maandagavond
18.00-19.00 uur
Maandagavond
19.00-20.00 uur

6-9 jaar (meisjes)

Pagéehal

10 jaar e.o.
(gemengd)

Pagéehal

Driekam.app. op 7e etage, ind. entree, ruime hal, toilet,
woonk., 2 slaapk., badk. met ligbad en wastafel, luxe
keuken met inb.app. (o.a. friteuse en barbecue), serv.k.
ƒ 380,- p.m. Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k. garage ƒ 12.000,- k.k.

goed onderhouden gestoffeerde kantoorruimte op 1e
etage. Ind. kantoor, overloop, toilet en gebruik van
kitchenette. Opp. ca 50 m2, huurprijs ƒ 850,- p.m. event.
26 m2 extra te huur; dan huurprijs ƒ 1.250,- p.m.

PASSAGE 18:
winkelruimte op goede lokatie, opp. winkel 35 m2, opp.
souterrain 35 m2, ind. beg.gr. winkelruimte, souterrain: 2
kamers, keuken, toilet, trapkast, Vr.pr. ƒ110.000 k.k.
eventueel te huur ƒ 950,- p.m.

Woensdagavond
18.00-20.00 uur
Keurturnen

Vrijdagavond
17.00-19.00 uur
Dinsdagavond
18.00-19.00 uur

6-9 jaar

Prinsessehal

Dinsdagavond
19.00-20.00 uur

10 jaar e.o.

Prinsessehal

Woensdagmiddag
16.00-17.00 uur

Kleuters
Woensdagmiddag
16.00-17.00 uur v.a. 4 jaar
Prinsessehal
Deze lessen beginnen per 5 september

Ontspanningsgymnastiek
volwassenen
aanvang 3 september
Maandagochtend
9.00-10.00 uur
Sportschool W. Buchel

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

'3$0't?<%"

laatste zomerkoopjes

16 augustus 1990

ZANDVOORTSELAAN 133B:

J5'

JUPITER SPORT RUIMT OP

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

verzorgd door
nederlands grootste
serviezenspeciaalzaak

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

- interne verbouwing woning
- uitbreiding woning

87 B-90 Zandvoortselaan 119 rd
70 B-90 Zandvoortselaan 86

(achter de Hema)

Vele prachtige gedekte tafels geven u
een ruim inzicht in onze schitterende
kollektie compleet met bijpassend kristal
en tafelbestek

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

- plaatsen erfafscheiding

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

SPORTACADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Totale inboedelverkoop

Aangevraagde bouwvergunning
106B-90 Beatrixplantsoen 1

TELEFOON: 023-25 32 56
Bloemendaalseweg 152 - Overveen
Aangesloten V.E.S. (VeErenigmg Erkende Sportinstituten)

Tot ziens op 25-8-1990, aan de
Hoofdstraat te Santpoort
van 10.00 tot 15.00 uur.

Tel.

„CALLANETICS" methode
SUCCES VERZEKERD.
Uw gewicht zal min. l kilo per week verminderen.
Wat staat u te wachten?
Onze diëtiste, Ineke Kroezen, heeft de leiding en de verantwoording over
het voedingsgedeelte. Daarnaast is er de sportieve aanpak, zoals fitnesstrammg, aerobic- en bodyshape oefeningen, die er voor moeten zorgen dat de stofwisseling wordt aangezet vooreen betere verbranding van
de caloneen. Natuurlijk worden ook de belangnjkste spiergroepen verstevigd om de body een goede vorm te geven.
Trainingen worden gegeven doornjksgediplomeerde vakleerkrachten. De cursus wordt medisch begeleid door een arts, verbonden aan ons instituut. Deze arts zal antwoord geven op eventuele vragen en advies geven m geval van medische probleempjes, (b.v. medicijngebruik, bloeddruk enz),
tevens zal, bij aanvang van de kursus d m.v. huidplooimetmgen, nauwkeung het ideaalgewicht en
ook het streefgewicht van iedere deelnemer worden bepaald.
DUUR VAN DE KURSUS
10 weken waarin u 2x per week een aangepast trainingsprogramma knjgt en begeleid wordt t.a.v.
de voeding (dieet)
KOSTEN
225,- Voor de gehele kursus mklusief de gehele begeleiding.
START KURSUS v.a. 27 augustus
Door de geweldige goede resultaten van de afgesloten kursus hopen wij weer een nieuwe groep kursisten op een goed en verzorgd spoor te zetten
KOM NAAR ONZE INTRODUKTIEDAGEN OP:

Maandagavond
20.00-21.00 uur

Pagéehal

Dinsdagavond
20.00-21.00 uur

Prinsessehal

Nieuw op 5 september
Start O.S.S. met peutergymnastiek op woensdagmiddag 15.00-16.00 uur in de Prinsessehal.
Voor verdere informatie tel. 18910-12196

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE
Iedere maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers van
de Nationale Postcode Loterij. Hoofdprijzen van 25.000,-, 50.000,-, 100.000,-.
Verder vele Postcodeprijzen van 10,-, 25,-, 50,-, 100,-, 500,- en 1000,-.

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!

Randstad
heeft volop
werk
Medewerker telemarketing m/v
Voor een bedrijf tn sanitaire voorzieningen. Wij denken aan
een kandidaat met een prettige telefoonstem en een
commerciële instelling. U gaat zich bezighouden met
relatiebewaking, marktonderzoek en het benaderen van
nieuwe klanten. Het is een part-time functie, 20 uur per week,
verdeeld over 5 dagen. Deze baan is ook zeer geschikt voor
een herintreder.

Cursus zorgassistent
Werken als zorgassistent c.q. verpleeghulp maar geen
ervaring? Randstad Uitzendbureau start met een opleiding
waarna u direct aan de slag kunt in diverse instellingen. De
cursus start op 24 september 1990 en duurt 5 weken. Hierin
wordt u bekend gemaakt met civiele taken, voeding en zorg
aan de patiënt. Functie-eisen: een goede motivatie, min.
lagere school en goede fysieke gesteldheid.
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

"ir randstad uitzendbureau

Het speciale van de Nationale Postcode Loterij is dat, als in uw postcode iemand
een Postcodeprijs wint, iedereen die in dezelfde postcode* woont automatisch
dezelfde prijs krijgt uitgekeerd!
maximaal 50 loten per postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,- als
u mee hebt gedaan!

800.000 SUPERPRIJS
Als u minimaal 5x meedoet in
12 maanden dan telt uw unieke
postcode lotnummer mee voor x
de grote superjaarprijs van crr
ó
maar liefst 8 ton.
Meedoen is heel eenvoudig
U vult de bon hiernaast in.
Daarmee machtigt u de Nationale
Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank af te
halen.

WIN-EEA/rCW-BON
(J/j
Ik wil meedoen aan da Postcode Loterij en ik wil
-±
.yW' kans maken op een van de vete pnjzen
^
Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzegging het
™
aangegeven bedrag van onderstaande rekening afte schrijven o
En ik maak naast de maandelijkse prijzen kans op de superiaarpnjs
van 800 000.-.
HOM BANK
BANK

Q 1 lot (10,-)

Q 2 loten (20,-)

Dhr/Mevr.
De Loterij Is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nummer
Naam:LO 890/098/177 89 d d 20/10/1989 De
uitslag zal worden gepubliceerd m deze krant
en in een aantal dagbladen.
Adres:
Prijzen boven ƒ 100.- worden betast met
25% kansspelbelasting Reglement en
trekkingslijsten zijn verkrijgbaar bij het
Mijn postcode is|
secretariaat van de Stichting Nationale
Postcode Loterij.
Willemsparkweg 176
Woonplaats:
1071 HT Amsterdam.
MATImJAI C De opbrengst van de
NAI lUNALt Nationale Postcode Loterij i Deze bon opsturen
i _ t* r* n i l humanitair werk en
L O T C H IJ milieubescherming

Q loten (

gulden)

Datum:.

| | | 11 | | handtekening

in een open enveloppe zonder
* postzegel aan Nationale Postcode Loterij,
| Antwoordnummer 11067, 5200 VCDen Bosch |
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Tine Oudshoorn draagt na 19 jaar verloskundige zorg over

Bond niet blij
met Rent-a-cop

'Een ervaring als 'n pareltje'
ZANDVOORT - "Zandvoortse vrouwen bevallen goed",
zegt de Zandvoortse verloskundige Tine Oudshoorn. Zij
kan het weten na 19 jaar praktijk in deze badplaats. Per l
september komt daar een eind
aan. Dan draagt Tine Oudshoorn haar praktijk en specifieke kennis van Zandvoort en
de 'zeekanters' over aan de
44-jarige Elizabeth de Boer-Burgh. Donderdag 23 is er een
receptie in het Boekaniersnest
aan de Zandvoortselaan, van
16.00 tot 19.00 uur, waar men
afscheid kan nemen van Tine
en kennismaken met haar opvolgster.
'Ik ben verheugd dat de 200-jarige
traditie van verloskundige zorg door
vroedvrouwen in Zandvoort en omgeving wordt voortgezet door een uiterst bekwame verloskundige, met
veel ervaring in binnen- en buitenland'. Dat schrijft Tine Oudshoorn
op de uitnodiging voor de receptie
waarmee zij afscheid neemt van de
Zandvoortse bevolking. Zij heeft het
over een traditie die al vanaf 1702
bestaat, het jaar dat Lysbeth Adriaanse van der Mije ermee van start
ging: een eigen verloskundige praktijk in de badplaats. Een hele luxe,
waar een gemeente als Zandvoort
heel trots op mag zijn, meent Tine.
De badplaats kan beschikken over
iemand die hier thuis raakt en de
mensen kent. Dat is volgens haar de
grote waarde van de plaatselijke omstandigheden.

Samenwerking
"Ik wil die traditie graag voortzetten", zegt Elizabeth de Boer-Burgh,
die de praktijk van Tine op het zelfde adres, Kochstraat 6a, overneemt.
"Met een goede samenwerking met
de Zandvoortse vrouwen én uiter-

aard ook de aanstaande vaders".
Deze Engelse van geboorte, zelf
moeder van vijf kinderen, kent
Zandvoort al een beetje, zij woont al
een jaar of twee in deze gemeente.
Zij staat hier wel een paar jaar
langer ingeschreven maar de eerste
tijd pendelde zij nog heen en weer
tussen Zandvoort en Liberia, het
land aan de Afrikaanse westkust
waar momenteel een ware burgeroorlog gaande is. "Ik heb negen jaar
in een kleine kliniek in het zuid-oosten van Liberia gewerkt", verklaart
Elizabeth die - getrouwd met een
manager van een houtbedrijf uit
Amsterdam - al bijna vlekkeloos Nederlands spreekt.

weekje met Tine meegelopen, beide
niet wetend dat zij Tine haar opvolgster zou worden. Behalve die week
heeft Elizabeth al wat meer gewerkt
onder de 'zeekanters'. In Noordwijk
namelijk, waar zij inviel. Vanuit die
ervaring kan zij de woorden van
Tine bevestigen. "Zeekanters, zoals
ook de Noordwijkse vrouwen, bevallen inderdaad erg gemakkelijk". Beider verklaring luidt, dat zeekanters
spontane mensen zijn. Kennelijk bevallen vrouwen daardoor ook spontaner.

Tine is ervan overtuigd dat Elizabeth hier haar draai zal vinden. "Zij
kan die lange relaties tussen een
vroedvrouw en de bevolking, zoals je
hier in Zandvoort hebt, zeker aan.
Waardevol
Dat is beslist één van haar sterke
Een ervaring die zonder meer kanten. Zij beseft namelijk heel duiwaardevol is, tezamen met de ande- delijk dat zij een deel van de Zandre werkzaamheden die zij er heeft voortse gemeenschap wordt.
kunnen verrichten. "Samen met een
arts heb ik er de verloskundige zorg
op kunnen bouwen. Maar omdat het Wetenschappelijk
zo kleinschalig was, moest ik er af
En kijk eens naar mij: ik kwam
en toe van alles doen, van het werk ook zomaar van buiten Zandvoort
als verloskundige tot en met het as- hier terecht. Je hoeft niet per se een
sisteren in de operatiekamer". Ook oude relatie met Zandvoort te hebheeft zij er een cursus opgestart ben om hier te kunnen werken".
voor vroedvrouwen.
Het is niet de enige buitenlandse
Zelf gaat Tine eerst een poosje
ervaring van Elizabeth, die oor- rust nemen, want 'dit is een baan
spronkelijk als verpleegkundige be- voor 24 uur per dag". "En ik kan nu
gon, elf jaar geleden haar verloskun- eens wat meer met mijn man op reis
dige-diploma haalde en pas nog een gaan". Verder is zij van plan meer de
verplicht jaar op de Nederlandse op- wetenschappelijke kant op te gaan,
leiding heeft gevolgd. Behalve in met onderzoeken op verloskundehaar geboorteland Engeland heeft -gebied en het publiceren van de rezij ook nog in Zweden en Frankrijk sultaten, maar ook met onderwijs.
gewerkt. Dat zij nu Tine Oudshoorn
opvolgt, is min of meer toeval. "Ik
heb met Tine contact opgenomen Japan
omdat ik meer over de verloskunde
Want dat zij wel een en ander te
in deze omgeving wilde weten. Ik vertellen heeft, is wel duidelijk. En
wilde namelijk graag in Nederland dat dringt door tot vér in het buitenwerken".
land: Zo heeft zij een uitnodiging
gekregen om op een congres in Japan een praatje te komen houden.
Zeekanters
Zij gaat er onder andere vertellen
Een jaar geleden heeft zij een over de zwemklas voor vrouwen,
haar eigen initiatief dat op vele
plaatsen navolging heeft gevonden.
"Jammer dat dat in Zandvoort niet
meer door kan gaan. Het is te duur
om daarvoor het zwembad te hutelefoon 023-244443.
ren". Nu gaan de vrouwen die dat
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- toch willen, naar Haarlem. Het reislening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor beZANDVOORT - Bewoners
woners van 55 jaar en ouder) ge- van een flatgebouw aan de Celbruik te kunnen maken, dient men siusstraat/Prof. van der Waalzich 24 uur van te voren op te geven straat zijn boos op de gemeenbij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- te.
Deze heeft enkele bomen
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een en- voor hun deur rigoreus gekortwiekt. Van de iepen is niet veel
kele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- meer overgebleven dan een
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg metershoge stam. Redenen:
023-320899 of 320464. Spreekuur op onderhoud en klachten.
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. VerDe plantsoenendienst is donderder volgens afspraak. Deze hulpver- dag voor een flat aan de Celciuslening, beschikbaar voor iedere in- straat een aantal iepen met een ketwoner van Zandvoort, is gratis.
tingzaag te lijf gegaan. Om verschilTelef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. lende redenen, zo blijkt: noodzake023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 lijk onderhoud én klachten van omuur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
wonenden. Voor andere bewoners
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. van de flat kwam de actie als een
Davidsstraat. Eerste woensdag van volkomen onverwachte, onaangenade maand van 17.30 tot 18.30 uur.
me verrassing. Zij ergeren zich bijHuurdersspreekuur ZVH: Wegens zonder aan hun nieuwe uitzicht, dat
vakantie tot half augustus alleen te- al wordt omschreven met de titel
lefonisch bereikbaar onder nummer 'Apenheul'.
15064 of 18095. Postbus 287, 2040 AG
"Normaal gesproken worden de
Zandvoort.
bewoners van tevoren op de hoogte
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. gesteld", reageert gemeentevoorWoningbouwvereniging EMM: lichter Jeanine van Ooijen. "Dit keer
Klachtentelefoonnummer techni- is er wat dat betreft iets verkeerd
sche dienst: 17577. Bestuurlijk gegaan en dat is natuurlijk betreuspreekuur: iedere eerste dinsdag renswaardig".
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

Weekenddiensten
Weekend: 18/19 aug. 1990
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekoper, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507;
F. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Tine
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zandvoort,
tel. 02507-14437, bgg:
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donderdag Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F Sas. Hoofdredacteur- J M. Pekelfianng
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507-17166. Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u., woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel. 02975-40041 Postadres- Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager. B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, 'el
02507 -12066 Postadres' postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Dick Piet (red chef), Eddie de Blieck (adj
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerngter,
Mananne Timmer.
Faxnummer redactie: 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal, ƒ
25,50 per half jaar, ƒ 46,- per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6.68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opqencht in
1941.

ZANDVOORT - De Nederlandse
• Elizabeth de Boer-Burgh (l.), per' september de nieuwe verloskundige in Zandvoort, wordt nu nog door Tine
Vereniging van Huisvrouwen, afdeFoto Berlott
Oudshoorn ingewerkt.
je naar Japan is wel op eigen kosten,
vandaar dat het organisatie-comité
voor de receptie de suggestie doet
van een financiële bijdrage, in plaats
van bloemen of andere cadeau's.

Blij
Vanwege alle nieuwe mogelij kheden die het haar biedt, is zij blij met
haar besluit te stoppen. Hoewel...
"Ik laat hier wel iets kostbaars achter me, waarvan ik weet dat een goede ervaring is geweest. Want ik denk
dat je hier als vroedvrouw een bevoorrechte positie hebt: je deelt iets
met de mensen, lief en leed. Elke
relatie is weliswaar tijdelijk, maar je
gaat wel héél diep. Die ervaring
neem ik mijn hele leven mee. Zeg
maar: als een soort pareltje!"

VERENIGING VAN HUURDERS

ZVH houdt avond over
klachten Lorentzstraat

ZANDVOORT - De Zandvoortse Vereniging van Huurders (ZVH) houdt morgen,
vrijdag 17 augustus, een bewonersavond in 't Stekkie om de
problemen rond de flats in de
Lorentzstraat te bespreken. Al
jaren kampen deze mensen
met allerlei vormen van overJOAN KURPERSHOEK lasL_

Boosheid over snoei-actie gemeente

Zondag 10.30 uur: Th. Duijves

urgerlijke stand
Periode 7 - 13 augustus

ZAKELIJK BEKEKEN

Prijs golfzaak Paula Bussing

ZANDVOORT - De sportwinkel van de Golfclub Mariënweide aan de
Zwaluwenweg 11 in Aerdenhout is in de prijzengevallen. Eigenaresse Paula
Bussing van de golfspeciaalzaak werd met een oorkonde door Dunlop
Sports Benelux onderscheiden. Zo'n onderscheiding wordt elke maand
toegekend. Twee jaar gelden is Paula Bussing met het verkopen van golfartikelen in een antieke woonwagen. Inmiddels is deze verruild voor een
stenen winkel. Met haar verloofde, de Engelse golfprof Nigel Lancaster,
gaat zij binnenkort een tweede filiaal in Amsterdam openen.

Dagtocht ANBO

Maar er zijn ook klachten over het
onderhoud van plantsoenen en paden m de directe omgeving, een pad
naast een van de flats is al lang geleden over hoop gehaald maar ligt er
sindsdien nog hetzelfde bij.
Verder klachten onder andere
over huisvuil dat blijft liggen en achter gelaten wrakken, zoals een afgedankte boot. 'Het vuil is met altijd
afkomstig van de flatbewoners', concludeert de ZVH. 'Ook voor anderen
is het hier een aardige dumpplaats'
Een grote stalen container naast een
andere flat, die al maanden met
meer gebruikt wordt, lijkt een bewijs.

40 tot 70%
KORTING
op alle merken

Part-two,
Mare O'Polo
Bogie en
Mayon
(Wij zijn ook zondags
geopend)

KCSTAURANT

AAN Z£i
BOULEVARD BARNAART 22
2041 JA ZANDVOORT (naast Elysee Beach Hotel)
02507-15445

SPECIALITEITEN : - GEKOOKTE MOSSELEN

Medi Interim ook in Zandvoort

Overleden
Stor geb. Stolwerk, Adriana Theodora, oud 84 jaar.
Havermans geb. Koop, Elisabeth
Maria Hendrika, oud 76 jaar.
Paap, Jannetje, oud 86 jaar.
Spierieus, Hendrikus Adrianus, oud
49 jaar.

De ZVH (voorheen Nederlandse
Verbond van Huurders afdeling
Zandvoort) hoopt dat er in 't Stekkie
(aanvang 20.00 uur) zoveel mogelijk
bewoners van de betrokken flats
aanwezig zullen zijn. Achter de tafel
zullen ook directieleden van EMM
plaatsnemen. "We hebben een goed
contact met EMM", zegt ZVH-voorzitter Rie Ewoldt. "Nu de woningbouwvereniging een nieuw bestuur
heeft, komt de klachtenbehandeling
ZANDVOORT - De Zandvoortse
eindelijk goed van de grond". Dat afdeling van de Algemene Nedermoet ook vrijdagavond blijken.
landse Bond voor Ouderen maakt
28 augustus een dagtocht naar De
Het doel van de avond is volgens op
en de Oisterwijkse Venhaar dat alle feiten nog eens op een Biesbosch
nen. Inschrijven kan men vrijdag 17
rijtje worden gezet en dat men kan augustus van 14.00 tot 15.00 uur in
horen wat EMM wil gaan doen om het Gemeenschapshuis. De busde klachten te verhelpen. Bovendien
gaat via Rotterdam en de
kan men andere suggesties naar vo- tocht
Moerdijkbrug
naar Lage Zwaluwe
ren brengen.
waar de boottocht door De Biesbosche begint. Na de rondvaart is er
een koffietafel m Made en daarna
Tocht
toeristische route naar
Veel flatbewoners uit de Lorentz- wordt via degereden.
De prijs, inclustraat hebben al jaren klachten over Oisterwijk
koffie met gebak, rondvaart,
hun woonomstandigheden. Die zijn sief
koffietafel en diner bedraagt 58 gulonlangs nog eens geïnventariseerd den.
door het kleine en • daardoor noodmaand begint ook de soos en
gedwongen - zeer actieve bestuur hetDeze
zangkoor
het volksdansen
van de ZVH, dat er graag nog een in september. weer,
Elke maandagmorgen
paar bestuursleden bij zou hebben. van
9.30 tot 10.30 uur is er zwemmen
Naast tocht, stank door afvoerputjes in De
Duinpan.
en muizen in de woningen, betreffen
de klachten vooral de naaste woonomgeving: zoals een gevoel van onveiligheid door slechte verlichting
(ADVERTENTIES)
in het entreegedeelte en de boxgangen, slechte schoonmaak van het
trappenhuis, een bellenbord dat niet
werkt en regenwater dat blijft staan
op balkons en galerijen. En bij glasbreuk moet men vaak lang wachten
MODE
op reparatie.
Grote Krocht 23
Er mag dan ook niet te lang meer
ZANDVOORT
gewacht worden met het opknappen
van de flats, aldus de ZVH, die evenTel. 18412
eens pleit voor het aanstellen van
huismeesters.

Plantsoenen

Volgens haar zijn er inderdaad
twee redenen geweest om de bomen
te snoeien. Enerzijds het onderhoud: "Wil je een iep in goede conditie houden, dan kun je hern niet eeuwig door laten groeien. Dan is dit de
enige manier. Het zijn echter snel
groeiende bomen", zo verzekert zij,
"binnen drie maanden lopen zij
weer uit". En binnen een half jaar
hebben de iepen weer 'de vorm van
een boom', zo belooft de gemeentevoorlichtster. Volgens de gemeentelijke 'bomologen' oftewel de plant- • Van zes bomen aan de prof. Van der Waalstraat is niet veel meer
Foto Berlott
soenendienst is deze drastische wij- overgebleven dan een kale stam.
ze van snoeien de enige verantwoorde manier om een iep te kortwieken. "Drie jaar geleden hebben we ook al
dergelijke klachten gehad".
Daarnaast vormden ook klachten
Omdat de huidige maatregelen van omwonenden aanleiding ge- net als die van drie jaar geleden weest om de iepen op dit ogenblik maar een tijdelijke oplossing voraan te pakken. "Er zijn bij de afde- men, ziet het er naar uit dat deze
ling Plantsoenen inderdaad acht geschiedenis zich om de paar jaar
klachten binnen gekomen van bewo- gaat herhalen. De gemeentevoorners van de Celsiusstraat, omdat zij lichtster geeft dat toe, er zijn geen
bijna geen licht meer in huis had- maatregelen in voorbereiding die
den", aldus Jeanine van Ooijen. langere tijd effect zullen hebben.

Ondertrouwd
Riedel, Klaus-Dieter en Zinimermann, Martina.
Taskin, Ali en Pruijs, Nathalie Agnes
Zsófika.
Schenk, Cornelis en Leeuw, Patricia
Ann.
Elfrink, Eric Johannes en Spaan,
ZANDVOORT - Medi Interim, een uitzendbureau dat werkzaam is in de
Adriana Francisca.
gezondheidszorg, heeft vandaag een filiaal aan de Flemingstraat 36 in
Zandvoort geopend. Vanaf de start in 1975 heeft Medi Interim gekozen voor
de gezondheidszorg, waarbinnen een groot aantal mogelijkheden zijn. Uitzendkrachten met een medisch, para-medisch, civiel of ander beroep verGehuwd
Kaspers, Martin en Bol, Monique
vullen met behulp van het uitzendbureau een tijdelijke functie bij instellingen.
Er zijn momenteel vele mogelijkheden om via Medi Interim binnen de
Geboren
gezondheid aan de slag te gaan, zowel voor verpleegkundige als voor
Carla, dochter van Van der Zalm, ziekenverzorgenden als voor andere functies. Het uitzendbureau wordt
Wilhelmus Hpnri Petrus en Ten gerund door Ilse Nrjs en is telefonisch te bereiken via nummer 13547.
Biueke, Corine.

Img Haarlem en omstreken, heeft
volgende week dinsdag vanaf 10.15
uur de laatste koffieochtend van
deze zomer, en wel in Zandvoort in
strandpaviljoen 21 (tegenover Eldorado). Om 11.00 uur is er een rondleiding in Gran Dorado, 's middags
om 13.00 uur is er Zomerbndge in
restaurant Rusthoek, Bloemendaalseweg 141 in Bloemendaal.
Woensdag start bij Dreefzicht in
Haarlem om 9.15 uur een fietstocht.
Donderdag 30 augustus om 18.22 is
er een avondwandeling langs het
strand vanaf de bushalte lijn 81 Les
Pyramides.
De Zandvoortse onderafdeling is
op zoek naar bndgeliefhebbers, mlichtingen bij mevrouw Paap, telefoon 13423.

Profiteer nu nog bij

Onderhoud

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Haarlem:
wen
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
Kinderdienst in het Jeugdhuis
A. Snijders
Crèche en kindernevendienst
Gereformeerde Kerk:
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr.
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brink- P. Lodder
man, de Bilt
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Smedestraat 37 te Haarlem.
NPB:
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Zondag 10.30 uur: mevr. M.H. Kers- 19.00 - 21.00 uur.
jes-de Muinck Keizer, Zeist
Inlichtingen:
Roomskatholieke Kerk:
' R. van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Zaterdag 19.00 uur: Th. Duijves
Haarlem, telefoon 023-244553.
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Activiteiten
voor huisvrouwen

Bomen prof Van der Waalstraat gekortwiekt

Kerkdiensten
Weekend: 18/19 aug. 1990

ZANDVOORT - Het Zandvoortse
politieproject Rent-a-cop heeft bij
sommige instanties vraagtekens op
geroepen. Zo is de Algemene Christelijke Politiebond van mening dat
dit in strijd is met het ambtenaren
reglement. Volgens de bond kan de
gemeente beter ambtenaren opleiden tot fatrandwacht, te vergelijken
met de stadswacht in Amsterdam.
Ook op het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt het idee niet
zonder meer aanvaard. Men kijkt er
het ambtenarenreglement voor de
gemeentepolitie op na of het binnen
de regels valt. Volgens dit reglement
zouden agenten maximaal 38 uur
per week als zodanig mogen werken,
en dan alleen in een vaste betrek
king. Daarnaast moet er volgens een
vastgesteld rooster gewerkt worden
Volgens medewerkers van het ministene zou er bij het werken als
oproepkracht van tevoren te weinig
duidelijkheid bestaan over de uren

-

SPARE-RIBS

- SUDDERVLEES

j Dommel

Keuken open :
16.30 - 23.00 uur
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De nieuwe wintergidsen
zijn er weer!
^TOERKOÜP REISBURO ZONVAART

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, tel. 13529
Zandvoort

Voor al uw
bloemen en planten

ERICA

met veel nieuwe bestemmingen
o.a. skiën in Rusland.
Strandvakanties in Mexico en Thailand.
Rondreizen Florida

Bij ontwikkelen en
afdrukken van uw
film

Grote Krocht 24

ƒ 5,50 korting
op uw nieuwe
kleurenfilm
(bij 12 opnamen
4,- korting)

Grote Krocht 20

Zandvoort
Tel. 02507-12560

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

Steengrill Restaurant

ELLEN CATS

„De Vuurboet"

Aangesl. bij DIBEVO
Vergeet niet om tijdig voor
uw hond te bellen.
Met dit mooie weer groeit de vacht sneller.

KLM
DROGISTERIJ

HONDENKAPSALON

CURSUS HATHA YOGA

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

beg op 4 sept 1990
Lesuren di 930-1030 mannen en vrouwen 18 t/m
40/50 jr, di 10 30-11 30 mannen en vrouwen 50 jr en
ouder
Opgel en erv docente
Adres lesruimte
hr Willemse, Burg Nawijnlaan 4
Aanm

OOK NAAR MAAT

Helena Schroder, tel 14855 na 19 00 uur.
Proefles mogelijk

NIEUW GEOPEND
gord i j nengroot handel

DE VRIES

Voor diverse vakbladen verzorgen wij de advertenties.
Op korte termijn zoeken wij een

Onbeperkt
steengrillen 29,50
fondue vlees 32,50

Japans
fonduevis

PENTAX
PENTAX ZOOM 70X
De Pentax zoom 70X is voorzien van een hoogwaardige 35-70 mm
motorzoomlens, die zorgt voor heldere en superscherpe foto's. In de
makrostand maakt u zelfs foto's op 60 cm afstand.
De 70X is in iedere situatie inzetbaar,
zowel binnen als buiten.
Zelfs de flitser zoomt mee.

598,-

DE KAMERA
VAN HET JAAR:
DE KONICA A-4

37,50 •::,

Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!I
Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren.
Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur.

zelfstandige en akkurate

Journalisten van de fotovakpers kozen deze kamera
tot kamera van het jaar. Een
terechte keus. Qua formaat
iets groter dan een pakje sigaretten. Een uiterst eenvoudige bediening met een resultaat dat zonder meer fantastisch is te noemen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de volgende eigenschappen:
• een uiterst nauwkeurige scherpstelling
• close-up opnamen vanaf 35 cm
inklusief -^-^-^
automatische in- en uitschakelbare flits lithium
-C (l H .
batterij
automatisch filmtransport.

1 uur fotoservice

MEDEWERKSTER m/v (part time)
die opgeleid wil worden tot

OPENING

ADVERTENTIE-VERKOOPSTER
Verkoopervaring is niet direkt noodzakelijk.
De werkzaamheden zullen voor het grootste deel bestaan
uit telefonische kontakten met adverteerders, uitgevers en drukkers
en het incidenteel bezoeken van cliënten.
- Werktijden in overleg.
- Goede kontaktuele eigenschappen.
- Kantoorervaring gewenst.
- Leeftijd 30-40 jaar.
- Wjj bieden een interessante en afwisselende werkkring met
een goede salariëring.

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

ƒ 295,Alle soorten se hui
aat gesneden,
Prachtige l pe
ƒ55. .

Telefonische sollicitaties te richten aan:

RETRA PubliciteitsService B.V.
WAARBORGG AR ANTI E

tel. 02507 -18480
Passage 5 - 2042 KS Zandvoort
Gordijnensroothandel
DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 • A'dam
tel. 020-220981.

Vragen naar Sander Retra.

showroom atelier labrikace.
Amperestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

Voor onze vestiging in Zandvoort
hebben wij plaats voor een

Part-time
verkoopster
v.a. 19 jaar voor
± 30 uur per week.
Zaterdags vrij.
Bent U geïnteresseerd in deze zelfstandige baan, bel dan voor meer info 023241580 of na 16.00 uur 023-320627.

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

ROOS EN BEEKLAAN 4 - 2071 TD SANTPOORT - TEL. 023-383134

KOPLOPERS
M/V

INFORMATIEAVOND
DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1990, AANVANG 19.30 UUR

AANMELDING VOOR AVONDCURSUSSEN

(voor één keer per week)

DOOR DE OVERHEID
GESUBSIDIEERDE CURSUSSEN

PROCESTECHNIEK

BEGIN JE LOOPBAAN
MET DE BESTE BIJBAAN

Opleiding voor het MTS-diploma procestechniek.
Cursusduur: 5 jaar (3 middagen en avonden per
week). Cursusgeld: /400,-/jaar + inschrijfgeld
ƒ25,-

Voor de actieven is er nu een aantrekkelijk baantje. Slechts
éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag of
op donderdag, meestal huis-aan-huis. Leuk werk.
En een prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij.
Dus snel opgeven, want laat niemand je voor zijn.

Cursusduur: 2 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld: ƒ 400,-/|aar. Praktijk diploma
Informatica, modules MG1, MG2, MG3 en MD2.

a BEZORGERSBON
i VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE
s + GRATIS VERRASSING

Cursusduur: 2 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld: ƒ 400,-/jaar.

ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR
WW6

Cursusduur: 1 jaar (2 avonden per week).
Cursusgeld: ƒ400,-

MIDDELBARE LASTECHNIEK
Plaats

M/V

Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een
fraaie verrassing.
De bon - m een open envelop - inzenden naar
Weekmedia Service, Antwoordnummer
10051,1000 FA Amsterdam. (Geen postzegel
nodig.)

EE

TECHNISCHE INFORMATICA

Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld: ƒ 400,-/jaar.

Daar ga ik werk van maken. Noteert u mij maar.

Mijn naam
Adres
Postcode _
Leeftijd
Telefoon _

INFORMATICA

PROGRAMMEERTECHNIEKEN
(PASCAL)

f

a

Aïbatros

IJMOND MTS

GEVRAAGD

E

Om u kennis te laten maken met
onze nieuwe aktiviteiten nodigen
wij vrienden, gasten en
lekkerbekken uit om op
maandag 20 augustus
vanaf 16.00 uur een drankje en een
hapje te nuttigen in de

Cursusduur: 1 jaar (2 avonden per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld:
ƒ 2.300,-

LOGISTIEK
Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld:
ƒ1.200,-

INTEGRALE KWALITEITSZORG
Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week)
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld
ƒ 1 200,-

EXPORTBEVORDERING
Cursusduur: 1 jaar (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal en examengeld:
ƒ 1 200,-

MEET- en REGELTECHNIEK/
BESTURINGSTECHNIEK
Cursusduur: 2 jaar (3 middag/avonden per week)
Cursusgeld: ƒ 1.800,-/jaar

NIET-GESUBSIDIEERDE CURSUSSEN

AUTOCAD

Winkel: Traiteurswaren en Poeliersartikelen
Haltestraat 34 Telefoon: 02507-12025 Zandvoort

Traiteur / Partyservice / Restaurant
Restaurant:
Haltestraat 26 Telefoon: 02507-12524 Zandvoort

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig
Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

Georganiseerd in samenwerking met Ing.bureau
TORSA PROJECT SERVICES te Haarlem.
De cursus is opgebouwd uit de onderdelen
Algemene inleiding (3 avonden) ƒ 375,-, werken
met Autocad (10 avonden) ƒ1.200,-, maken
menu's (5 avonden) ƒ 600,- programmeren met
üsp in Autocad (10 avonden) ƒ1.200,-.

MILIEUKUNDE
Opgebouwd uit de onderdelen
Algemene inleiding (ƒ 300,-), bodem (ƒ 950,-),
water (ƒ 950,-), geluid/trillingen (ƒ 600,-), lucht
(ƒ600,-).
De onderdelen kunnen afzonderlijk worden
gevolgd.

Magere
yoghurt

Cursusduur: 2 jaar (2 avonden per week).

LOTUS 1-2-3
Cursusduur: 8 weken (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal: ƒ 650,-

DBASE IV
Cursusduur: 10 weken (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal: ƒ 850,-

BASISCURSUS CNC DRAAIEN EN
FREZEN (NIEUW)

Goudse

Jonge
kaas

Cursusduur: 20 weken (1 avond per week).
Cursusgeld incl. lesmateriaal: ƒ2.100,-

INLICHTINGENBLADEN
over de cursussen zijn verkrijgbaar aan de school,
tel.: 023-383134.

Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192
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Duikteam Zandvoort
gaat weer van start
ZANDVOORT - Na een zomerstop van zes weken zal Duikteam Zandvoort op dinsdag 21
augustus weer beginnen met
de trainingen. De duikenthousiastelingen
hebben
echter tijdens het zomerseizoen niet steeds „het hoofd boven water gehouden". Hoewel
een zomerstop inhoudt dat gedurende zes weken niet in een
zwembad wordt getraind, worden elke week buitenactiviteiten georganiseerd.

Jetski evenement
valt tegen
ZANDVOORT - De Pall Mail
Export Pleasure Wear Jet Ski
wedstrijden van afgelopen zaterdag hebben niet gebracht
wat de organisatie er van verwacht had. De wedstrijden waren best spectaculair maar de
verwachte toeloop van duizenden toeschouwers bleef uit.

In het najaar zal een nieuwe poging ondernomen worden, waarover
later meer zal worden vermeld.
Enkele leden van het duikteam
zijn tijdens de zomervakantie ook in
het buitenland actief geweest in de
onderwatersport. Zo zijn er interessante duiken gemaakt in de Thyreense zee rond het eiland Capri,
waarbij grotingangen onder water
ontdekt werden, die bevolkt waren
met honderden kleine kreeftjes.

Ook in Denemarken rond de
Oostzee/Grote Belt blijkt het water
zo helder en de onderwater flora en
fauna zo veelzijdig, dat ook daar enGeliefde duikstekken zijn onder kele teamgenoten geheel uit hun
andere de Vinkeveense plassen, het duikbol gingen.
surfmeer in recreatiegebied 't Twiske, de Grevelingen en het OostNiet onvermeld mag blijven dat
voornse meer. Ook is eenmaal een Marco Bakker inmiddels in het beduik gemaakt in de Noordzee, op zit van zijn snorkelbrevet is en dat
een wrak dat gelegen is ter hoogte Willem Leen en Ron en Mitzi Maas
van Parnassia, op een diepte van het Ie ster-Duikbrevet hebben getien meter.
haald. Nu het duikzeizoen in Zandvoort weer begint, zijn nieuwe leden
bij Duikteam Zandvoort van harte
Wind
welkom.
Hoewel het boven water prachtig
en vooral rustig weer was, bleek het
Heb je interesse in deze veelzijdizo'n vijf meter onder waterspiegel, ge tak van sport, kom dan een keer
waarschijnlijk doordat de wind een praten en vooral meezwemmen op
tijdlang uit oostelijke richting de trainingsavond, vanaf 21 auguskwam, zo enorm troebel te zijn, dat tus elke dinsdagavond van 21.00 uur
de duikers het idee kregen in een tot 22.00 uur in het zwembad, v.m.
grote pan koude erwtensoep rond te De Duinpan, in het Gran Doradozwemmen.
park.

Door het zeer fraaie weer vertoefden duizenden mensen op het
strand. Die genoten van het lekkere
zomerweer maar hadden duidelijk
weinig interesse voor de jet-skiwedstrijden. Tweehonderd jetskiërs uit
binnen- en buitenland vochten ter
hoogte van het watersportcentrum
van Tim Klijn een strijd uit om de
overwinning. De deelnemers gingen
met grote snelheid de zee op en probeerden het de Amerikaanse wereldkampioen Larry Rippenkroeger erg
lastig te maken. De Amerikaan wist
de finale winnend af te sluiten, gevolgd op de tweede plaats door de
Belg Simonet, terwijl de Amerikaan
John Cook derde werd.
• Bij de in gebruikname van het TZB-veld op 5 september 1954 verrichtte burgemeester Fenema de aftrap in de wedstrijd tegen Geel-Wit.

RKSV TZB viert 40-jarig jubileum

ZANDVOORT - Volgende
week woensdag 22 augustus
1990 bestaat de RKSV TZB op
de kop af 40 jaar. En dat feit wil
de vereniging niet onopgemerkt voorbij laten gaan en
daarom worden er diverse festiviteiten georganiseerd. En
dat mag zeker wel na een turbulente periode van ups en
ZANDVOORT - In mei onderneming Luiten en Auto Strij- downs, zoals uit onderstaand
jongstleden vierde Zandvoort der BV.
relaas moge blijken.
'75 het 15-jarig bestaan waarbij Op dinsdag 21 augustus aanstaande zal het eerste elftal spelen voor de
Eigenlijk bestaat de Rooms Katevens de uitbreiding van de bekerwedstrijd
het B elftal tholieke Sport Vereniging The
kleedaccommqdatie door de van FC Haarlem tegen
(betaald voetbal) in Zandvoort Boys al langer dan 40
bouwcommissie werd opgele- Zandvoort, aanvang
18.30 uur.
jaar, maar door bepaalde omstanverd. Door een kleine kern van
digheden lukte het pas om in augusde vereniging is iets gepres- Jeugdleden kan Zandvoort '75 nog tus 1950 de club goed van de grond te
teerd wat in de huidige vereni- wel gebruiken. De jeugdtrainingen krijgen. In november 1920 werd al
gingsleven vrijwel niet meer worden verzorgd door een goede staf door een paar Rooms Katholieke
mogelijk is. De nieuwe kleed- van jeugdtrainers onder leiding van jongeren een voetbalclub opgericht.
kamers etc. verdienen een hoofdtrainer Gerard Nijkamp. In Er werd tegen de bal getrapt op een
een „ongedwongen sfeer" wordt de veld aan de trambaan maar daar
schoonheidsprijs. Het tekort jeugd
het voetbalspel geleerd. Op moest men weg en de wedstrijden
aan kleedkamers is hiermede woensdagmiddag
(14.30 uur) is de vonden toen plaats op het Rooms
opgelost.
training voor E en P junioren en op Katholieke Sportpark in Heemste-

Bedrijvigheid bij Z'75

De selectie van Zandvoort '75 waaruit de eerste drie elftallen zullen
worden samengesteld is reeds drie
weken volop in training. De opkorrist van de spelers is uitstekend
en afgelopen zaterdag werden het
eerste en tweede elftal van SCW uit
Rijsenhout (4e klasse KNVB) met 71 en 10-0 opgerold. Onder leidingvan
de enthousiaste trainer Gerard Nijkamp, weer teruggekeerd op het
oude nest, moet het met deze selectie mogelijk zijn. komend seizoen
goede resultaten te behalen. De selectie van vorig seizoen is geheel intact gebleven en zelfs versterkt met
een tiental goede voetballers overgekomen uit de A junioren en van buiten de vereniging.

Zandvoort '75 zal dit seizoen met
tien senioren elftallen en zeven
jeugdteams aan de competitie deelnemen. Het eerste en tweede elftal
komen respectievelijk uit in de vierde klasse KNVB en de reserve derde
klasse KNVB. Ook heeft Zandvoort
'75 een kleine zaalvoetbalafdeling
met senioren- en jeugdteams. De
sponsoring van de selectie van Zandvoort '75 wordt verzorgd door Bouw-

maandag en donderdagavond (19.00
uur) voor de overige jeugd. Zonder
verdere verplichtingen kunnen een
aantal proeftrainingen worden meegemaakt.

Voor een shirt wordt gezorgd.
Aanmelding is mogelijk bij het
jeugdsecretariaat Mevr. E. van Nes,
Lorentzstraat 459, telefoon 19555.
Gezien het aantal elftallen is de
huidige speelgelegenheid, bestaande
uit twee velden ontoereikend. Door
overbespeling en training is de conditie van de velden de laatste jaren
verslechterd. Dit is ook vorig seizoen door de KNVB bij het gemeentebestuur aan de orde gesteld. Met
de aanleg van vier nieuwe voetbalvelden in het circuit-terrein komt er
ook een oplossing voor de veldennood van Zandvoort '75. Conform
het goedgekeurde raadsvoorstel
dient hiervoor door het gemeentebestuur een regeling te worden getroffen. Zandvoort '75 verwacht dat dit
op korte termijn zal plaatsvinden,
zodat de gehele zaterdag het aangelegde veld voor de kantine beschikbaar is, zodra dat veld speelklaar is.

de. Het telkens voetballen buiten de
gemeente Zandvoort deed TZB de
das om in 1928.
Katholiek Zandvoort was daar
niet blij mee en in 1936 werd TZB
heropgericht. Ook nu moest er gevoetbald worden buiten Zandvoort
en daardoor waren de prestaties niet
best. Toen TZB in 1938 een veld
kreeg, op de plek van het huidige
Shell-station aan de Dr. Gerkestraat,
ging het florissant met de club. De
vereniging groeide gestaag maar de

oorlog brak TZB voor de tweede
keer. In 1942 kwam het einde van
TZB omdat het veld door de Duitsers werd ingepikt. Wederom kwam
er dus een einde aan TZB-voetbal.
Na de oorlog was er alleen voetbal
mogelijk bij Zandvoortmeeuwen. De
gedachte leefde toen nog dat de katholieke jeugd alleen voor de kerk
behouden kon worden als zij georganiseerd zouden sporten in een katholieke vereniging.

Derde keer
Kapelaan J. Blom kreeg als opdracht van het Bisdom om een RK
sportvereniging op te zetten en ondanks de moeilijkheden slaagde hij
daarin. Kapelaan Blom verzamelde
een aantal mensen om zich heen en
er werd een bestuur geformeerd.
Ook nu was er geen veld in Zandvoort maar OSS stelde een veld aan
de Van Lennepweg beschikbaar. Zo
werd op 22 augustus 1950 TZB voor
de derde keer opgericht. Het bestuur bepaalde de contributie op 30
cent per week voor senioren en 20
cent voor junioren. Het ledenaantal
groeide weer en bij de club werd het
al snel duidelijk dat een eigen huis
onmisbaar was.
De plannen voor de aanleg van een
eigen huis werden gemaakt en op
een braak stuk grond aan de Kennemerweg liet TZB het oog vallen. Na
overleg met de eigenaar Jhr. Quarlus van Ufford werd dit stuk land
aangekocht voor de symbolische
prijs van ƒ L- per -vierkante meter.

De Stichting Kennemer Sportpark
werd opgericht en bij de gemeente
Zandvoort werd een subsidie aangevraagd, welke verleend werd. In 1952
werd begonnen met de aanleg van de
sportvelden, maar het ambitieuze
bestuur vond dat een clubhuis zeer
gewenst was. Een eenvoudig clubhuis zou in eerste instantie voldoende zijn maar alras kwam het bestuur
er achter dat het meteen maar goed
moest gebeuren. En dat heeft het
bestuur toen goed gezien, aangezien
er tot op heden een prachtig clubgebouw aan de Kennemerweg staat.
De eerste steen werd gelegd door
pastoor P. van Diepen en op 5 september 1954 werd het Kennemer
Sportpark geopend door burgemeester Van Fenema.
De beginjaren 1970 waren de topjaren van TZB met zo'n 300 leden en 16
elftallen, maar na 1980 loopt het ledenaantal behoorlijk terug tot ongeveer 50.

Andere sporten
Toch laat TZB zich niet uit het
veld slaan en vanuit de leden komt
er een initiatief om een afdeling softbal op te richten. Dit slaat duidelijk
aan en blijkt een groot succes te wor-

den. Het ledenaantal stijgt weer fors
tot ruim 250 en daarnaast heeft TZB
nog een bloeiende zaalvoetbalafdeling van ongeveer 50 leden. Met de
oprichting van de softbalafdeling
maakte TZB het bovendien mogelijk dat er in Zandvoort twaalf maanden aan sport kon worden gedaan.
Bovendien trok het softbalgebeuren
weer vele jeugdleden naar de Kennemerweg. De jeugd, die een basis kan
vormen voor nog eens 40 jaar TZB.

Jubileumprogramma
Aanstaande zondag start het jubileumprogramma met een Eucharistieviering in de St. Agatha Kerk om
10.30 uur. Volgende week woensdag
is er een receptie voor genodigden
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Zaterdag
25 augustus is het de grote jubileumdag. Vanaf 12.00 uur is er een reünie
met een tentoonstelling over 40 jaar
The Zandvoort Boys. Om 13.00 uur
is er een voetbalwedstrijd tussen
oud-leden en om 14.00 uur is er een
softbalwedstrijd. Voor de kinderen
is er in de middag een springkussen
opgesteld. Om 20.00 uur volgt voor
de leden van TZB een grandioze
feestavond met live muziek en trekking van de jubileum-loterij.

Van Nederlandse zijde werd er
goed werk afgeleverd door Nol Bikker, met een vierde plaats en de vijfde plaats was voor de Engelsman
Phil Wadge. De organisatie had voor
deze wedstrijden een baan van één
kilometer uitgelegd op zee. Ook al
was die niet ver weggelegd het zicht
voor de paar honderd toeschouwers
was toch te moeilijk. Daardoor kon
men maar moeizaam de behendigheid van de jetskiërs volgen.
Ook, wat zou moeten worden, het
hoogtepunt van de dag een grote armada van jetskiërs en de fakkeloptocht viel in het water. Slechts dertig
deelnemers trokken de Noordzee
op, maar na ongeveer een kwartier
eindigde dit gebeuren.

Duivensport
ZANDVOORT - Zaterdag vlogen
de jongen duiven de laatste vlucht
van de eerste tour. Er werd gevlogen
vanaf Roye over een afstand van 320
kilometer. De duiven werden gelost
om 8.30 en de eerste duif werd om
12.46 geklokt.
De uitslag: Th. Sinnige 1,3 en 8; P.
Bol 2,12,13 en 14; J. v.d. Wal 4 en 15;
combinatie Koper-Koper 5; A. Molenaar 6; H. Heiligers 7, 10, 11 en 16;
combinatie Knegt-Veenstra 9 en 17.
Zaterdag begint de tweede tour j onge duiven en de natour oude duiven.
In totaal zijn er dit seizoen nog vijf
vluchten.

Voetbalclubs in training
ZANDVOORT - De bal rolt weer.
De drie voetbalverenigingen die
Zandvoort rijk is, zijn volop met de
voorbereidingen bezig voor het nieuwe seizoen. Fanatiek wordt er getraind om de conditie op peil te krijgen en voor de komende weken
staan er veel oefenwedstrijden op
het programma. Ook is de indeling
voor het seizoen 1990/1991 bekend
en hieronder volgt daarvan een overzicht.

Amerikaanse zondag in Zandvoort

Zandvoort 75
Zandvoort '75 komt uit in de vierde klasse KNVB van het zaterdagvoetbal. Daarin ontmoet Zandvoort
'75: Aalsmeer, De Beursbengels
(Amsterdam), Bloemendaal, Hoofddorp, NFC (Amstelveen), OSDO
(Ouderkerkaan de Amstel), RCH
(Heemstede), SCW (Rijsenhout),
SIZO (Hillegom), SMS (Nieuw Vennep), Swift (Amsterdam).
De eerste competitiewedstrijd is
op l september aanstaande tegen
RCH in Heemstede. Maar voor het
zover is speelt Zandvoort '75 nog de
volgende oefenwedstrijden of bekerwedstrijden. Zaterdag 18 augustus
IJmuiden 2-Zandvoort '75 2 13.00
uur, Umuiden-Zandvoort '75 15.00
uur. Dinsdag 21 augustus bekerwedstrijd Zandvoort '75-Haarlem 2 18.30
uur. Donderdag 23 augustus Zandvoort '75-VEW 19.00 uur. Zaterdag
25 augustus Zandvoort '75-FC Velsenoord 14.30 uur.

Foto: Berlott

Jeugdige tennissers in actie tijdens het toernooi

Zandvoortmeeuwen
Het naar de eerste klasse HVB
gedegradeerde Zandvoortmeeuwen
krijgt met de volgende tegenstanders te doen. DIOS (Nieuw Vennep),
Hillegom, Halfweg, Concordia (Hillegom), Terrasvogels (Santpoort),
FC Velsenoord, DSC '74 (Haarlem),
VVH
(Haarlem), Spaarnestad
(Haarlem), EHS (Haarlem), Heemstede.

Dragster races vormen een van de hoogtepunten van de 'American Original Sunday', aanstaande zondag op het
circuit. Vervaarlijk uitziende auto's met gigantische motoren en slechts één doel: zo snel mogelijk wegwezen en al
na 200 meter met een snelheid van vele honderden kiometers per uur de finish passeren.
Archief Weekmedia

ZANDVOORT - Spektakulaie dragster-races en een live
optreden van The Three Degrees. Dat zijn de hoogtepunten van de 'American Original
Sunday', die aanstaande zondag op het circuit van Zandvoort wordt gehouden.

worden de mooiste Amerikaanse
Classic Cars en Jukeboxes bijeengebracht voor een unieke tentoonstelling. Spektakulaire hoogtepunten
van dit evenement, waar ongeveer
14.000 bezoekers worden verwacht,
ziju de dragster-races en het live optreden van The Three Degrees.

De Amerikaanse zondag is een
ëroots opgezet evenement met de
USA en 'American Originals' als thetia. Het Circuit Park Zandvoort is
yoor deze dag dan ook omgetoverd
'n een stukje 'United States of Amer
ica'. De nadruk tijdens dit eventtient ligt op de Amerikaanse cultuur van de 50-er en 60-er jaren. Zo

Goldrush

r

Andere programma-onderdelen
zijn: de 'Goldrush Game', waarbij
bezoekers voor een buck (het officiële betaalmiddel tijden deze dag)
15 minuten lang hun goudkoorts
kunnen uitleven met het zicht op de
hoofdprijs van 500 dollar aan puur

goud; Big Foot Cars, buitenissige auto's met wielen van twee nieter hoog;
Texaco Starduster, spektakulair
stuntwerk. Daarnaast zijn er tal van
typisch Amerikaanse activiteiten,
waaronder een casino met roulette,
black jack en 'One Armed Bandits'.
Het programma start om 9 uur
met een Amerikaans ontbijt met
muziek en duurt tot 19 uur. Bezoekers die voor 9 uur komen kunnen
gratis parkeren. Toegangskaarten
voor het evenement zijn gratis verkrijgbaar bij supermarkten, Texaco-benzinestations en tabakszaken.
Op de dag zelf kosten de kaarten 15
gulden aan de kassa van het circuit.

root succe:
ZANDVOORT - Vorige week
woensdag en zaterdag werden
op de buitenvelden van CasinoZandvoortmeeuwen de onderlinge tenniswedstrijden gespeeld. De tennisafdeling van
de handbalvereniging heeft
ook dat weer tot een zeer geslaagd sportevenement weten
te brengen.

In de eerste oefenwedstrijden
speelde Zandvoortmeeuwen goede
partijen. Zo werd tegen 2e klasser
KNVB KBV met 1-1 gelijkgespeeld
en tegen de bekende tegenstander
van vorig jaar, vierde klasser De
Brug werd verdienstelijk met 3-1 gewonnen. Voor de komende weken
heeft Zandvoortmeeuwen nog de
Die woensdag stonden de jongste
volgende oefenwedstrijden te doen. telgen
uit de school van Jaap Mette trappelen van ongeduld om
Zaterdag 18 augustus Zandvoort- horst
mee te mogen doen. Speciaal voor
meeuwen-TZB 19.00 uur. Woensdag deze
jeugd van 5 tot 10 jaar waren
22 augustus Zandvoortmeeuwen-Al- balvaardigheidsen behendigheidliance 19.00 uur, dinsdag 28 augus- sproeven georganiseerd,
omdat zij
tus Zandvoortmeeuwen-Hoofddorp voor een echt tennistoernooi
toch
of Pancratius 19.00 uur. Zondag 2 nog iets te jong waren. De kinderen
september is de eerste competitie- moesten kegelgooien, balvangen,
wedstrijd.
minitennis spelen een hindernisbaan lopen, een kegeldrive en een
ballenrace afwerken. Hoewel de geTZB
voorop stond werd er
Het jubilerende TZB komt, tradi- zelligheid
door de 18 deelnemers fanatiek getioneel uit in de tweede klasse HVB streden
de eer en ook wel voor
en ontmoet daar de volgende vereni- een prijs.om
Vrijwilligers van de tennigingen. DSK, ALliance, NYVV, Vo- safdeling van
de club stonden klaar
gelenzang, BSM, SVY, THB, Schalk- om de jeugd een
paar grandioze uurwijk, Overbos, Spaarnevogels.
tjes te bezorgen, wat gelet op de vroOok TZB is volop aan de gang de lijke gezichten zeker gelukt is.
vorm in het team te krijgen en op
14.00 uur was het de beurt aan
zaterdag 18 augustus staat er een deOm
van 11 tot 15 jaar. Voor hen
oefenwedstrijd gepland tegen Zand- wasjeugd
een gecombineerd single- en
voortmeeuwen.
dubbeltoernooi georganiseerd. Ook
jeugd ging er fanatiek tegen aan
Er staan nog meer wedstrijden op deze
vaak was er leuk tennis te zien.
het programma maar die waren bij en
het ter perse gaan nog niet bekend. Het publiek, dat steeds talrijker

werd, streek neer op het terras voor
het clubhuis. Om 16.30 uur was het
toernooi voor deze jeugd voorbij. Zij
wilden nog wel uren doorgaan, maar
het ontbrak gewoon aan tijd. Om
17.00 uur stonden namelijk de 28
deelnemers aan het beginners senioren-toernooi klaar voor de start.
Hier werd een dubbel-toernooi afgewerkt. De gebroeders Beijne lietenzien dat zij veel getraind hadden.
Behalve hun lessen hadden zij bij de
club een baan gehuurd en waren bijna iedere zaterdag op de baan te vinden. Hun trainingen wierpen duidelijk vruchten af. Max Beijne werd
eerste met maar liefst 30 punten gevolgd op de tweede plaats door broer
Rob, niet 27 punten. Gijs Molanus,
ook een trouwe tennisser, werd derde met 25 punten. Te horen aan de
vele positieve reacties, na het toernooi, mag aangenomen worden dat
de meeste lessers volgend jaar bij de
gevorderen zullen aantreden.
Afgelopen zaterdag speelden die
gevorderden hun single-toernooi
met 17 deelnemers. Niemand twijfelde eraan dat Annie Trouw voor de
tweede keer in successie de beker
zou pakken. Man en vrouw werden
door Annie Trouw met mooie strakke slagen en keiharde smashes van
het veld geslagen. Met 49 punten
werd zij terecht winnares van dit
toernooi, gevolgd door Jan Molenaar met. 34 punten. Gisteravond
was de prijsuitreiking in het clubhuis van Casino/ZVM. De vele sponsors hadden er voor gezorgd dat bijna niemand met lege handen naar

huis ging. Dank zij Aannemersbedrijf Van de Peet kreeg iedere deelnemer een persoonlijk aandenken
en waren er mooie bekers voor de
winnaars, terwijl het Casino Zandvoort ervoor zorgde dat elk jeugdlid
een prijsje kreeg.
Tijdens de geanimeerde feestavond memoreerde Rinie Cappel, bestuurslid en organisator van het tennisgebeuren, dat het tennis binnen
de handbalvereniging een groot succes was geworden. Hij stelde dat dat
succes niet mogelijk was geweest
zonder de tomeloze inzet van tenniscoördinator Jaap Methorst, vele vrijwilligers en medebestuurslid en duizendpoot Gerard Seders. Verleden
jaar begonnen met 38 lessers, dit
jaar al 100 en volgend jaar waarschijnlijk al 150 lessers. Dat is het
maximum en het noopt de club nu al
tot uitbreiding van het aantal leraren. „Toch blijft Jaap Methorst natuurlijk de hoofdtrainer", aldus
Cappel. Methorst bedankte Cappel
en de vrijwilligers hierop voor de
inzet die zij zich dit jaar getroost
hadden om het tennis in Zandvoort
nog verder te promoten. Ook hij
sprak de hoop uit om volgend jaar
met dezelfde groep enthousiaste
mensen te mogen werken en hoopte
dat zijn nieuwe leerkrachten ook besmet zouden raken met de tennisbacil.
Belangstellenden in tennis bij Casino/ZVM kunnen inlichtingen krijgen bij Rinie Cappel, telefoon 18269
of Gerard Seders, telefoon 18451.
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BOVAG DEALERS
IN AMSTERDAM
EN OMGEVING.

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86
Service en reparatie

Subaru

•Auto te koop' Plaats een Garage ROBE, gespec m remSHOWROOM advertentie U men en fricties Comeniusstr
zult verbaasd staan over het 455, 020 177388 Lid BOVAG
resultaat
• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden m
Suzuki
„SHOWROOM" is de manier

De enige off SUBARU DEALER + occ voor Purmerend
e o Tuijp b v West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40

Tel 020-6658686

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt)
Tel 020 799100 Werkplaats Minervalaan 85, tel. 020-713581

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

BOVAG-dealers

17 x

Isuzu

APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht Ook reparaties en onderhoud Gar
West-Center 122476
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 364702

Autoverhuur

BIJ

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

Autosloperij A de üede
Neem geen risico orig
PTT-vrijwaring RDW

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Tel 020-754193
T k gevr loop-, sloop-, schadeen defecte auto's met vnjw
02963-4992, tot 22 u

HOOGSTE PRIJS
Tel 020 198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020361178/02907-6248

*AAA Auto Rent* Autoverh
v a ƒ 37,50 p d en speciaal
weekendtanef 0206630836

Ouke Baas

voor A'dam Noord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343

Autosloperijen

niet duur!!!

(s)loopauto's

Auto's te koop gevraagd

• De advertentie-afdeling beOPEL ASCONA
DE HOOGSTE PRIJS
houdt zich het recht voor ad elk merk auto a contant met
bouwjaar '84, '85 of
vertenties eventueel zonder vrij w bewijs Tel 020 105478
LADA BONTEKOE
Suzuki
Tel 020842304
-Noord 54000
opgaaf van redenen te weigein onze showroom de nieuwe
De
hoogste
prijs elk merk auto
HOOGSTE
PRIJS
4
CIL
6
CIL
5
BAK
LPG
Schaafstraat 24, A'dam N
ren. (Art 16 regelen voor het
SAMARA CARLOTA
den +
voor elk merk auto, a contant, a contant met vrijwaring
020-794842, 020-908683
AUTOMAAT 1986 t/m 1989
Tel 020361153
advertentiewezen)
SAMARA BLACK BEAUTY
ƒ3750
met vrijwanngsbewijs, geen Tel 02990-71693
Prijzen ƒ 17 850 t/m ƒ 44000
SAMARA 1 5 Demo 5 drs
sloopauto's Tel 02990-37825 T k gevr FORD i g s t type
Occasions APK gekeurd
Rijscholen
Jaguar/Daimler
Lmnaeuskade 5 7
Officieel Ford Dealer
Koop- of VERKOOPPLAN- maakt niet uit Niet duurder dan
2107
87/7250
1098 BC Amsterdam
Toyota
v KALMTHOUT & v NIEL BV
NEN? Bel dan snel Nationale ƒ1500 Tel 075285942
2104 Combi
86/6750
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ25
Jaguar
4
2,
aut,
m
'85,
i
z
g
st
020-929548
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Occasionlijn 023-365206
2104 Combi
87/8500
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
AUTORIJSCHOOL MICHEL
ƒ 22 950 Inruil mog Tel
Inl tel 02503 13441
Toyota Celica coupe, m '83, Toyota Corolla 13, bj '87,
Vernjn Stuartweg 6, Diemen
Gratis halen en brengen
Kwaliteit staat voorop1
02990 37825
• SHOWROOM De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Lorist
Peugeot
nwAPK, i z g s t ƒ4950 Inruil, 50 000 km ƒ11 950 Inruil, gar,
TEL 020992865
Tel A'dam 020-942145
overdag
020 853683
Oplage 730 000 ex
garantie Tel 02990-37825
AMSTERDAM CENTRUM
fine Tel 0299037825
Lancia
's avonds
. . 020181775
LADA WETTER
Elke week in Het Parool en
Lada
Adverteren m
87/15500
205 XR
Purmerend
02990- 34768
Aanbieding deze week
alle nieuws en huis-aan huisbladen van WEEKMEDIA
„SHOWROOM"
'87/12 250
205 Junior
Zaandam
.
075-174996
Volkswagen
Lada 2104 1 5 5 sp LPG,
Tel 0206658686
Lada 2105 GL 15 LPG, d bl'86
87/12500
Tel 020 - 665 86 86
205 XE
'87 ƒ 8750 205 GR
1e eig veel extra's, Michl bnd
84 ƒ 8750
Lada 1200 S
8 5 / 3 750 Suzuki 1 3 GLX
VW PASSAT STATION 1 6, bj VW Jetta 1,3, 2 drs '85, LPG,
Grootste Lancia-dealer
ƒ3495,- Tel 0297565674.
88 / 14 500
Lada 2104 Combi 85 ƒ 4500 Mazda 323 1 5
'83, i z g st Pr ƒ 6250
van
83 ƒ 6750
zilv met, i z g st ƒ8 500
LADA Combi, wit, dec '
Lada 2105 13
8 6 / 6 0 0 0 Mazda 323
Tel 02207-44919
88/16500
Tel 02206-2388
Nederland
25000 km Vrpr ƒ9950
Lada 2105 12
86 ƒ 5 750 505 GR
82 ƒ 3500
VW SCIROCCO GLI b j '78 VW Kever 1300, '73, i z g st
Tel 0206622858/6643700
Lada 2105 1 5 GL 85 ƒ 4000 604 STi Autom , '82 ƒ 3500
levert uit voorraad
APK LM velgen, uitgebouwd, ivoor-wit Tel 0250337303
Lada 2107 15 LPG'87 ƒ 7750
alle type/uitvoeringen
T k Lada 2105, 1200, 5-'86, ƒ6000 Tel 0299021873
L Samara 1 3eind'86 ƒ 8500
Nieuwe
Lancia's
APK
1-'91
31
500km
,
wit
Vr
Alle auto's met
Kadett 1 2S,hb,lpg84 ƒ 6250 3 Maanden Bovag Garantie
THUISBLIJVERSVOORDEEL pr ƒ4500 Tel 0299046875
Volvo
Skoda 105 L
'86 ƒ 4000
tevens service en reparatie
WESTDORP
een Panasonic radio/cd
Zwanenburgerdijk 503
2e Wetenngdwarsstr 43 t/m 47
SAMARA
HOLIDAY,
ter waarde van ƒ 2500,
VOLVO-DEALER BIEDT AAN Volvo 66 gl,'79, APK 4-'91, ziet
Zwanenburg Tel 029076572
Tel 020-237669
BLACK BEAUTY en CARLOTA 740 Diesel
bij aankoop van een
'87/88 er niet uit, rijdt prima ƒ 500.
nu
in
de
showroom
gebruikte auto
740 GL
'87 020-939185
Ruime
voorraad
nieuwe
en
Alfa Romeo
740 Turbo
'86
Een greep uit onze voorraad
jonge LADA'S met BOVAG ga- 740 GL Aut
'85
Klassiekers en
rantie en APK, 100% fmanc
Jong gebruikt:
Alta Romeo sud 1 5 Tl Savali
Adverteren m
240 GL
'85/'87
vanaf
ƒ
250
p
m
b j '82, wit APK tot 7/91, vrpr
„SHOWROOM"
mcl keuring/garantie
oldtimers
245 GL Diesel
'87
OCCASION VAN DEZE WEEK 480 ES
ƒ2750,- Tel 0416378944
Tel 020 - 6658686
grote beurt/evt APK
12-'86
juli'86 ƒ 4500 20 stuks 340 en 360 '84-'S8 T k gerest FIAT 500, 1966
1 x A 112
bj 84/'86 Lada 1200 S
3 x Prisma
bj 85/'88 Adres verkoop
Vaste
pr
ƒ4500
Tel
BMW
7 x Thema
bj '86/'88 Adm de Ruyterweg 398,
020-900773 na 18 u
1 x Thema Stationwagen '87 A'dam, tel 020 825983
BMW 315 oranje gas, 2 drs, BMW 315, bj '82, kl zwart, nw
BMW 316
eind '85
AMSTERDAM
• „SHOWROOM",
4/83, APK 4/91, 1e eigenaar, APK, ƒ 3950 Inruil, garantie
UW VOLVO-DEALER
de autorubriek
Mitsubishi
/ 6500 Tel 020 320758 na 18 u Tel 0299037825
Meeuwenlaan 128,
voor Amsterdam
Tel 020369222
en omgeving
Mitsubishi Galant 1 8 Turbo,
De Rmesstraat 22
Ook voor leasing
Citroen
Tel 0206658686
dies , nw mod '86, i z g st
A'dam t/o Makro
/8950 Tel 0299037825

Lada

Diverse Alto's
Alto 3 drs, sept '82,
Bouwjaren '84 t/m '88
km, blauw, nwe ban- GA en GL, 3- en 5-drs uitv
1 jr wegenbel, APK Off Sub dealer Wim v Aalst,
Tel 02987-3789
Bozenhoven 119, Mijdrecht.
Tel. 02979-84866

Scorpio

Meer Garage

- auto-ambulance
-9persoons bussen
250 luxe en3 bestelauto's
van 3 m t/m 38 m3

Auto Halan

In de autorubriek
"Showroom"
vindt u veel
meer parkeerruimte
voor uw
auto advertentie

Van Vloten

020-6650050

Garage René Spaan

de Citroen specialist voor Zaandstad, biedt aan
BX 19 GTI 16 klepper, duurste uitvoering, met A B S , b j '88
BX 19 D, b j '88 BX 16 RS, b j '87 BX 19 RD break Diesel,
koopje BX14E,bj '87 BX14E, bj '87, met LPG BX 14, b j '86
BX 19 GT, met LPG, b j '85 Citroen Visa 11 RE, b j '84
Citroen Cabriolet, b j '84, mooiste van Nederland, krijgt een
verzamelwaarde, slechts 44 van afgeleverd
Visserspad 11, Krommenie, tel 075-281193 of -353788
BX Leader, bj '86, zilvergrijs,
zeer mooi, 90000 km Pr
ƒ9500 Tel 02207-44919
Citroen BX 19 TRD, b j '87,
vosgnjs met, get gl, centr
verg , electnsche ramen, Vr pr
autoverhuur
ƒ14950,- Tel 020-479804
o a 2 CV's, AX, BX
BX 14 LPG, 4-'88 BX 14 RE 9vanaf ƒ 27,50 excl BTW
'86 BX 14 E LPG, 6 '86 BX 14
Tel 020932750
S Stevinstraat 12a, A'dam 2-'87 BX 14 E LPG, 9-'87 BX
16 TRI, LPG, 2-'87 Berebeit,
Visa 1 7 R diesel, 1e eig , bj Amsteldijk 25, 020 6627777
88, 75 000 km, kl wit Pr
V a ƒ120 - 5 veerbollen op
ƒ12000 Tel 02207-44919
druk brengen bij de Citroen• Handelaar of particulier
specialist van Zaanstad
Uw auto(s) aanbieden m
GARAGE RENE SPAAN
„SHOWROOM" is de manier Vissers-pad 11, Krommenie
Tel 0206658686
075-281193 of-353788

ingdijk

Fiat
Fiat Uno 55 S, m '86, i z g st
Nw APK, ƒ6950 Inruil, gar
Tel 02990-37825
Gebruikte auto voor uw prijs
Fiat Uno 75 ie, bijna 88,1e eig , vindt u bij Rat "Weiss" bv
50000 km, ƒ11950 Inruil, Burgemeester de Vlugtlaan
119123 Tel 020-133579
gar, fine Tel 02990 37825

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

Ford
Sierra 2 O GL, bj 7- 86, LPG
luxe uitv met veel extra's
ƒ13900 02521 14473
T k Ford Taunus 16 b j '81
apk 1/91 t e a b 020960640

Ford Escort 1100 L, LPG, 5 drs
11 '85, ƒ9750 Ford Sierra 1 6,
3 drs LPG, V84 ƒ 6950 Ford
Escort 1 3 koerier, verh '84 en
'85 ƒ 4750 en ƒ 5500 Berebeit,
Amsteldijk 25, 020 6627777

Ford Sierra 2 L, m 85 i z g st SIERRA 2 OCLkat 3d 1 '88
met rood, 38000 km ƒ20000
ƒ7950 Inrui' garantie
Tel 029424746 na 1900 u
Tel 0299037825

Datsun Laurel 2 8, diez , i pr st
nw APK , '82, ƒ 1950 Tel
02990-37825
Nissan Bluebird Wagon Van,
dies , bj '85, i z g st ƒ 6950 In
ruil, garantie Tel 02990-37825

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020 6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool Wibautstraat l 31 of Rokin
l l O Amsterdam
Algeven knn ook bi| de volgende Weekmediakanloren
Amstelveen Gebouw Aemstelsti|n Laan van de Helende
Meesters 421 B Purmerend Weerwal 19 Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort
Gaslhuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons
bezit zijn worden de volgende dag reeds geplaatst
Totale oplage 730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel
mm-pnjs
mm-prijs met vignet

ƒ25,ƒ11,ƒ5,68
ƒ6,10

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Bleubird 2 O LX, LPG '87 en '88
Bleubirdl 6 L, LPG, 1-'87 Sunny 1 3 L, LPG, 2-'87 Berebeit
Amsteldijk 25, 020 6627777
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX 020 - 665 63 21

Opel

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804

Opel Kadett 1 3 S HB, bj '86,
i z g s t , LPG, ƒ11950 Inruil,
gar, fine Tel 02990-37825
Opel Kadett LPG, '82, i z g s t ,
nw APK, ƒ 3950 Inruil, gar Tel
02990-37825

NIEUW MAZDA MX5
AUDI 80
m '89
FORD SCORPIO 2 O CL
'87
FORD THUNDERBIRD
'85
FORD ESCORT 1 6 D CL '87
FORD SIERRA 2 O Laser '84
FORD MERCURY SABLE LS
Wagon
087
MERCEDES 300 D, aut '88, '85
en '78
MERCEDES 190 D 2 5
'88
MERCEDES 190 D '88,'87,'86
MERCEDES 230 E
'84, '83
MERCEDES 200
'83
MERCEDES 230
'77
MITSUBISHI COLT D
'85
MITSUBISHI GALANT
'81
OPEL OMEGA 3000 i, LPG'88
OPEL GSI CABRIOLET
'88
SUBARU JUMBO
'83
TOYOTA Hi-ace Diesel
'85
VOLVO 240, automaat
'84
EN DIVERSE GOEDKOPE
OCCASIONS i
Automobielbedrijf
JOHN VERHOEF

Volkswagen Jetta bj '80 4
deurs/4750 Volkswagen Jetta C 10e maand '85 ƒ9750
Mercedes 190E bj '87 div opties, kleus grijs metal Opel Ascona 1900 LPG 9e maand '81
prijs ƒ3250 Lada 2105 bj '85
prijs ƒ3500 Mitsubishi L 300,
kort model, 25 D, bj '87,
ƒ 13 950 ex BTW
AUTOBEDRIJF WALS,
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel 02902- 1697/1981

Opel Kadett kombi, nw APK,
puntgaaf, ƒ5950 Inruil, gar
Opel Kadett 1 3 S hb, '86, APK Tel 02990-37825
6'91,
ƒ10500
Tel
Opel Ascona 16S, '83, APK mei
02503-32226
'91 I z g s t Vrpr ƒ6900
T k Kadett-caravan, dies , b j Tel 075283810
'86, APK 4/91, rood Vrpr
Opel record 20 S, bj '80, Bovenkerkerweg 128, Amstelƒ12500 Tel 020-103060
i z g s t , APK tot 1-6-'91 veen, tel 02974-570/290
ƒ2000 075-284060
Zeilemaker-Opel
LET OPi
INRUILWAGENS
Wegens "plaatsgebrek"
Constant keuze uit 100 auto's
GROTE OPRUIMING
Schaafstraat 24, A'dam-N
Burg D Kooimanweg 7,
bij Wagenpark
Tel 020-361153
Purmerend 02990-22551

£7aüa -Noord

JOHAN BOOM

Peugeot
PEUGEOT TALBO DEALER
COBUSSEN Amsterdam
Sinds 1930
Het vertrouwen meer dan
waard voor een Leeuwekeur
Gebruikte auto
PEUGEOT 205
12 stuks m zeer goede staat en
va ƒ8600 t/m ƒ18540 voor
een 205 GRD (diesel) 1988
PEUGEOT 309
GL 13 profil
'87/13225
-iR13
'88/16950
PEUGEOT 305
1 3 crystal
'86 ƒ 8 550
en nog vele andere b v
Volvo 360 met gas 88 ƒ 17 560
Baarsjesweg 249 253
Amsterdam tel 020121824
En de koffie staat klaar
ZUIDWIJK Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion Ver<oop nw en gebr Peugeots
Ook inkoop Tel 0206629517

Autorubnek SHOWROOM verschijnt elke vrijdag in Het
Parool
Daarnaast elke week m alle edities van Weekmedia t w
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant Diemer
Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdom,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De
Nieuwe Weesper Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad

Algemeen

Nissan

PEUGEOT 205 Accent, bj
1986, APK 4-'91, m perf s t ,
vrpr ƒ7950 Tel 020-813504
Peugeot 309 GL prof ANWB
gek eind '87, in nieuw staat
Vr pr ƒ11000 020-319042
Peugeot 405 GRD 1 9 diesel,
b j '89, dr rood, mcl radio/cass, i pr st ƒ 23 900,- Tel
na 18 00 u 0206001329
T k gevr Peugeots 504, 505,
sloopschade etc Vlotte afhd
KEIMPECARS 020244255
Vignet Kuperus
1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT
Ivd Madeweg 1. 0206683311
l Naast Melrostat. D'drecht
Peugeot 505 GR, LPG, m
i z g s t ƒ8950 Inruil, gar
Tel 0299037825

Renault
Renault 4 GTL, bj 86, kl wit,
65 000 km , in 2 g st Pr / 6500
Tel 0220744919
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
T k Renault 5 TR, dec 87,
36 000 km , i z g st, rood
ƒ12500 Inl 020428383

GOEDKOOP RIJDEN'
19 GTS '89, LPG, groen met
vele extra's 0206612009
Renault 9 Broadway, 5 versn ,
dure uitv, m 87, LPG, ƒ7950
Inruil, gar Tel 02990 37825
R25TX, 11-'87 R25TXMona
c o l '88 R25GTX11-'84 R 11
TXE, LPG, 4 '87 Berebeit,
Amsteldi|k 25, 020 6627777

Rover
Off ROVER DEALER
Pim v Rootselaar Rhôneweg
40 42 A dam SI dijk 131375

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

Saab
Saab 900 Turbo, m 80 i z g st
Nw APK ƒ2950 Tel
02990 37825

T k SAAB 900 Turbo autom 7'83, duurste uitv , 5 drs koffer,
mod z g ond met keunngs
rap mst v nw, ƒ 10000 Na 17
uur 0299041096

Seat
Een PERFECTE Seat occasion
<oopt u vertrouwd bij Seat SEAT AUTO KOHLER SEAT
Auto Centrum APC, 2e Schm v d Madeweg 23 bij Makro
kelstr
1828
Tel
020 A'dam - 020 6686146
763333/763334/763335
• .SHOWROOM" verschijnt huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving

Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp, tel 020-105478
Alle auto's APK Hoge inruil
Financiering mogelijk
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
Vw Golf 16 cl, bijna '87,
ƒ 12950 Mitsubishi Lancer 1 8
d.ong'88, ƒ12950 Peugeot
309XLD, bj '87, ƒ12950 Peugeot 205 gti, m '85, ƒ11 950.
BMW 316, orig '87, 4-drs, LPG,
ƒ16950 Nissan Micra, m'89,
ƒ10950 Ford Sierra 16 gl, 5drs, eind '86, ƒ 12 950 Ford Escort 16 cl, diesel, m '87,
ƒ 10 950 Peugeot 205 xe, bijna
'86, ƒ7950 Seat Ibiza, bj'87,
ƒ7950 BMW323I, m'81, sport
vlgn, ƒ 6950 Rat Uno 45, bj '87,
ƒ 7950 VW Polo Van uitv bj '86
ƒ 6950 Mitsubishi Galant.m '86
ƒ 7950 Mini Metro, m '86,
ƒ 6950 Nissan Cherry dx, bj '83
ƒ2950 BMW 318, bj'79, sport
vlgn, ƒ2450 Nissan Sunny,
bj '82, ƒ 2450 en nog div
auto's va ƒ 600 tot ƒ15000
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Accessoires en
onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
ters en dynamo's Erkend
mbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili
gingssystemen
Valkenburgerstr 134 Tel 020-240748
Autoshop J Schievmk, Rozengracht 69-71 73, A'dam Tel
020 234986 Accu's, impenals,
ladder- & fietsdragers Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's Grote sortmg onderdelen, gereedschappen & autolak
BLOKSMA
RADIATEUREN
warmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-5435
Lid Nevar
• „SHOWROOM",
de autorubriek m
Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis m heel
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Tel 0206658686

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST

Start per september
nieuwe cursussen
(voor elke leeftijd)
Pré ballet
v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet

Kinder Jazz Ballet
Klassiek Ballet (volw.)

Jazz Ballet
Jazz Ballet 50+

Weru
maakt 't
verschil
in-

CONDITIONING VOOR HUISVROUWEN
op hedendaagse muziek (buikspieroef, lichaamshouding etc. etc.)
* Voor opleiding tot toelating, erkende dansvakopleiding

Voor info bel. 17789 - b.g.g. 12598
of kom eens langs de studio
Studioadres: Corn. Slegersstraat 2a, 2042 GP, Zandvoort

Ramen endeuren
in zowel moderne als'
traditionele kleuren en
dessins.
'a
Weru; want óók in
kunststof zijn kwaliteiten...

SPORTACABCMC
NAUWEUERTS

DE AGÉ
De nieuwste rage
op het gebied
van gezond met je
„BODY" bezig zijn ...l

De „CALLANETICS" Methode heeft al in veel
damesbladen veel aandacht gehad.
Wat houdt Callanetics in?
Callanetics is een speciale oefenmethode, waarbij het accent
van de oefeningen vooral zal liggen op de buik, heupen, billen
en bovenspieren. Callanetics is vooral geschikt voor diegenen
die, om welke reden dan ook, niet willen of kunnen rennen en
springen.
Sportakademie Nauwelaerts de Agé is aangesloten bij de V.E.S. (Vereniging
Erkende Sportscholen). De V.E.S. heeft deze nieuwe rage aan een nauwkeurige studie onderworpen zodat de Callanetics op een verantwoorde
wijze gegeven wordt. De Callaneticstrainingen staan onder leiding van gediplomeerde vakleerkrachten.
OPZET VAN DE KURSUS
De trainingen zullen licht beginnen, de Callaneticsoefeningen zullen goed
en vakkundig onderwezen worden. Hierdooi wordt op een verantwoorde
manier de konditie van de spieren opgebouwd. Zeker voor degenen die lang
niets aan sport of bewegen hebben gedaan, is de Callaneticskursus een
goede start. U traint 1 x per week, maar ook zal er een huiswerkprogramma
gedaan moeten worden.
Tevens kunt u adviezen krijgen t.a.y. gewichtsafname. Natuurlijk streven wij
met deze kursus naar figuurkorrektie. Mochten er vragen zijn, schroom dan
niet deze aan het begeleidingsteam te stellen.
Heeft u interesse? Dan nodigt Sportakademie Nauwelaerts de Agé u uit om
op een van de introductiedagen te komen. Het hele begeleidingsteam is
aanwezig, om u de nodige informatie te geven.

INTRODUCTIEDAGEN:
ZATERDAG 18 AUGUSTUS OM
START KURSUS:
(CURSUSDUUR:
KOSTEN KURSUS:

f~\ f~\ l l p f\ K I

Stuur mij geheel vrijblijvend uitgebreide
dokumentatie over het Weru systeem

Naam
Adres
Postkode + plaats .
Telefoon
U kunt deze antwoordcoupon in een envelop zonder postzegel
zenden aan JAN VAN DER VLUGT& ZOON BV
Antwoordnummer314,1970VB Umuiden
SJ

16.00 UUR

in de week van 20 t/m 26 augustus.
10 weken
145,- (bij inschrijving te voldoen).

Bent u verhinderd? U kunt zich ook telefonisch opgeven, of bellen voor meer
informatie:

Tel.: 023-25 32 56.
TOT ZIENS OP DE KURSUS!!!

SPORTAKADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ
Bloemendaalseweg 152, 2051 GJ Overveen. Tel.: 023-253256.

VAN DERJ
Cornwallstraat 6 - Umuiden - Tel: 02550-30624
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Schoolvakanties

TZB1954

ZANDVOORT - Het nieuwe
schooljaar is begonnen, dat betekent
ook dat de data van de schoolvakan
ties komend jaar bekend zijn. De
vakanties zijn vastgesteld op basis
van het voorstel van de gemeente
Amsterdam, het Gewest Zuid-Ken
nemerland en in overleg met de bijzondere scholen in Zandvoort. De
data zijn voor de Zandvoortse basisscholen en de Gertenbachschool
vrijwel gelijk.
Het overzicht is als volgt. Herfstvakantie 13 t/m 21 oktober; Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari;
Krokusvakantie 2 t/m 10 maart;
Paasvakantie 29 maart t/m l april;
Voorjaarsvakantie 27 april t/m 12
mei; Pinkstervakantie, 18 mei t/m 21
mei. De zomervakantie is voor beide
onderwijssoorten enigszins afwijkend. Voor het basisonderwijs van
29 juni t/m 11 augustus, voor het
voortgezet onderwijs van 29 juni t/m
18 augustus.

Duitser tankt
zonder te betalen
ZANDVOORT - Een 22-jarige
Duitser is vorige week donderdag op
het circuit aangehouden nadat hij bi
een taezinestation aan de A9 had ge
tankt zonder te betalen. Hij beweer
de dat hij het verschuldigde bedrag
(72 gulden) zou overmaken, dus de
politie maakte geen proces verbaa:
op.

Politie breekt in

Op de oude foto van deze week staat het elftal van TZB uit 1954, waarmee indertijd het nieuwe veld werd ingewijd in een wedstrijd tegen Geel-Wit. De aftrap werd
toen verricht door burgemeester Van Fenema. The Zandvoort Boys viert de komende week haar veertigjarig bestaan. De foto is ingeleverd door T. G. van As.
Van links naar rechts: G. Slop, J. v.d. Berg, J.H. v.d. M eij, T.G. van As, M. v.d. Bos, H.M. de Reus sr., C. Boon sr., P.J. Castien, J.A. Vossen, A.M. van Deursen, J.
Bakker en scheidsrechter H. Schilpzand. Eigenaren van oude groepsfoto's kunnen deze ter plaatsing inleveren bij het Zandvoorts Nieuwsblad, Gatshuisplein 12.
Na plaatsing krijgen zij een gratis extra afdruk.

ZANDVOORT - De politie heeft
vorige week dinsdag ingebroken bi;
een bejaarde bewoonster van de Hogeweg. Dat gebeurde overigens op
verzoek van betreffende dame. Zij
was uit bed gevallen en niet meer in
staat om op te staan. Daar de ramen
en deuren op slot waren en er niemand anders over een sleutel beschikte, moest er het nodige breekwerk aan te pas komen, alvorens de
politie de vrouw weer op de been kon
helpen.

Zusjes Kemp kijken terug op het oude strandleven

'Je Wanten waren vroeger ook je vrienden'

ZANDVOORT - Wanneer
halverwege de negentiende
eeuw Jacob Kemp niet met
een meisje uit Friesland zou
zijn getrouwd, dan was er
nooit de bijnaam 'Poppe
Moeke' geweest. Misschien
vond zijn jonge vrouw de
naam Jacob niet mooi, mogelijk had ze als Friezin moeite
met de uitspraak, maar zeker is dat ze haar zoontje
'Popske'noemde. En haar
roep 'Popske kom bij moeke'
werd in de buurt al gauw ingekort tot 'Poppe Moeke'.
Ondanks het koosnaampje
werd Jacob een man van formaat.
Hij bezat een strandbedrijf met
een eigen boot, een speeltuin achter 'Bernadette', een water- en
vuurwinkeltje op het Jan Sneijerplein hoek Stationsstraat en vier
huisjes op het Zeemanshofje.
Deze huisjes, die hij eigenhandig
had opgeknapt, verhuurde hij
voor ƒ 4,20 in de week, waarbij de
huurder ook nog een nieuw behangetje kreeg. Verder was Jacob
Kemp kolenhandelaar, pachter
van het buffet van 'Olympia palace' en aannemer. Kennelijk een
heel goede, want de twee door
hem aan de Burg. Engelbertsstraat gebouwde huizen staan er
nog steeds. Zijn werkzaamheden

in de bouw bleven niet beperkt tot de tent, rekening houdend met de
Zandvoort, want als uitvoerder was windrichting, weer opgezet.
hij betrokken bij de totstandkoming
van 'de Slaper', 'de Waker', en 'de
Soep
Dromer'.
"We waren de eersten die in de
strandtent ijs verkochten", herinStrandpachter
nert Claar zich. "We hadden ze van
Hij en z'n vrouw Adriane Paap twee, drie en vijf cent en van een
hadden acht kinderen, waarvan vier dubbeltje. Dat waren spatsies. Vier
nog in leven. Zij hadden, net als hun oliestellen hadden we in de tent voor
ouders, twee rechterhanden en wis- thee en koffie. Een kop thee kostte
ten van aanpakken. Wim bijvoor- ƒ 0,15, een koek een stuiver en een
beeld, die stucadoor was, vervulde reep ook. Een ansichtkaart kostte
zijn dienstplicht in Afrika bij de ge- drie cent en een gekleurde vijf. Er
nie. Spijkers, benodigd voor de brug- was een gemeenteverordening waargenbouw, waren er niet, dus Wim bij het ons verboden was om met
maakte ze maar even zelf. Bij Jan, blote voeten in onze eigen tent te
Arie en Jaap kroop het bloed kenne- lopen. Gelukkig veranderde dat al
lijk waar het niet gaan kon want zij gauw. Een ander verbod was het serwerden strandpachter, terwijl Claar veren van alcohol.
tot 1964 het oorspronkelijke familieDe mensen konden wel een flesje
bedrijf, tent No. 15 onder aan de Zeebier kopen maar dan moesten ze het
straat, voortzette.
buiten de tent opdrinken. We haalIn de zonnige woning aan de Von- den meestal niet meer dan tien flesdellaan, die zij en haar zuster Jeanne jes tegelijk bij Jan de Krul want er
betrokken nadat de toenemende waren toen nog geen koelkasten. In
verloedering hun vroegere buurt on- een teil met ijsbrokken hield je het
leefbaar had gemaakt, vertelt ze bier en de kogelflesjes koud. Toch
honderduit over het strandleven van was het een fijne tijd. Je klanten waweleer. Over de eerste strandtenten: ren je vrienden. Nu zijn het numeen houten geraamte, waarover lin- mers." Jeanne (de vorige eigenares
nen werd gespannen. Tegen de van de kapsalon in de Kosterstraat)
avond werd het zaakje uit elkaar ge- vertelt dat zij eigenlijk de eerste
haald en met de ijzeren klapstoeltjes strandpachters waren die soep veren verdere benodigdheden voor het kochten, hoewel dat helemaal niet
toenmalige horecagebeuren, opge- de opzet was. "Maar wat doe je als je
borgen in een schuurtje tegen de op een goede dag met een grote pan
duinreep. De volgende ochtend werd soep voor je eigen mensen de tent

binnenkomt en je merkt dat de klanten watertanden?"

Ballonnenvrouw
Niet alleen met de gasten was de
verstandhouding plezierig, maar
ook met 'collega-neringdoenden' om
ze zo maar eens te noemen. Dat waren bijvoorbeeld de oude Leen Wolf,
Ottenbros, Gerrit (Botje) Kerkman
en Burrie die met fruit langs de stoelen ging, Wies Molenaar die melk
(ƒ0,05 per glas) ventte en bij hen
altijd het sleuteltje van de gemeenschappelijke pomp kwam halen om
de glazen te. spoelen. En niet te vergeten de schooljongens die zakjes
met apenoten verkochten voor een
kwartje. (Een paar losse doppen in
de punt van het zakje vulde lekker
op!). En dan waren er de jarenlange
contacten met de 'ballonnenvrouw'
uit Amsterdam en de fotograaf
Brouckmann. "Brouckmann was

onze buurman en hij maakte niet
alleen foto's op het strand maar
ook bij zich thuis." Aan de muur
hangt in een fraaie vergulde lijst
een portret van hun ouders ter
gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest. "Er waren in die tijd
nog geen kleurenfoto's en Brouckmann heeft de foto waarschijnlijk
extra mooi willen maken door
hem in te kleuren. Maar nu staat
mijn moeder, die toen al lang grijs
was, erop met pikzwart haar onder d'r kap. En bekijk die linkerhand nu eens."
Inderdaad, in tegenstelling tot
de rechter- is de linkerhand een
raar gipsachtig geval. Claar en
Jeanne vinden het jammer maar
tonen een kostelijk gevoel voor
humor. "Brouckmann hield van
een stevige borrel. Waarschijnlijk
had hij er één te veel op toen hij
die hand inkleurde."
C.E. KRAAN-MEETH

• Broer Arie Kemp (rechts) bij zijn wafelkar in de jaren twintig.

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

Terugblik
Het is haast onvoorstelbaar als je
ziet hoe snel de tijd voorbij vliegt.
Enkele maanden geleden keken
we nog verwachtingsvol aan tegen
het zomerseizoen. Nu, half augustus zit dat seizoen er al weer bijna
op. 'Gelukkig' zal menigeen misschien denken. 'Jammer' denkt
waarschijnlijk weer een ander
deel van onze bevolking. Feit is in
ieder geval dat de meeste toeristen
inmiddels weer naar huis vertrokken zijn. In het verleden kon je
eind augustus een kanon in het
dorp afschieten zonder iemand te
raken. Ondanks de komst van het
Gran Doradopark en het Elysée
Beach Hotel zal het dit jaar wel
niet anders zijn. De vakantie zit er
voor de meesten al weer op.
In de maanden september en oktober plegen veel Zandvoortse ondernemers van een welverdiende
vakantie te genieten. Het zij ze gegund. Terugblikkend op de afgelopen maanden kan zonder meer gesteld worden dat dit seizoen een
succes geweest is. Het weer werkte op uitbundige wijze mee.

Charmes
Het is nu eenmaal een bekend
gegeven: aan alles komt een eind.
Voor de pessimisten onder u heb
ik echter nog een hoopvolle vooruitblik, ook de wintermaanden
hebben zo hun charmes. Het verenigingsleven draait binnenkort
weer op volle toeren en ook de
sportliefhebbers komen weer volledig aan hun trekken. Zoals gezegd, de meeste mensen zijn weer
terug van vakantie, zo ook onze
politici. Deze week stonden er al
weer drie commissievergaderingen op het programma. Met bruin
verbrande koppen zaten onze
volksvertegenwoordigers
weer
bijeen in de raadszaal om daar
onze belangen te behartigen. Gelet
op de lege tribune stonden er geen
interessante zaken op het programma. Het is werkelijk frappant te moeten constateren, hoe
weinig belangstelling dergelijke
bijeenkomsten onder de plaatselijke bevolking hebben.
Dat was vroeger wel even anders.
Geen wonder, als je bedenkt met
welk een verve de politieke tegenstanders onder burgemeester Machielsen elkaar soms te lijf gingen.
Met de komst van burgemeester
Van der Heijden kwam de klad er
in.

Scheldpartijen
Met enige weemoed denk ik
soms nog terug aan die tijden van
weileer. Als verslaggever kon je tijdens deze vergaderingen je hart
ophalen. Tegenwoordig niks geen
ruzies en niks geen scheldpartijen
meer. Een dooie boel zogezegd.
Gelukkigbrengen sommige raadsleden nog wat leven in de brouwerij. Vooral tijdens de rondvraag

komen vaak interessante zaken
naar boven. Toch kan ik mij niet
aan de indruk onttrekken dat verschillende raadsleden niet hélemaal weten waarvoor zij eigenlijk
zijn gekozen. Vaak zijn zij voornamelijk bezig hun eigen stokpaardjes te berijden.
Een duidelijk voorbeeld is het ellenlange betoog van de PvdA-er
Pim Kuyken dat hij enige maanden geleden in de raadszaal hield.
'De vlinderstand in een stukje
duingetaied diende gewaarborgd te
worden'. Op zich een loffelijk streven, echter de manier waarop het
een en ander naar voren gebracht
werd, zette grote vraagtekens bij
de aandachtige toehoorder. Waarom het koolwitje de dagpauwoog,
of hoe die beesten ook mogen heten nu juist op dit ene gedeelte van
het duingebied gedijen en honderd meter verderop niet, is voor
mij nog steeds een raadsel.
Ook de 'Van As-weg' staat mij nog
steeds vers in het geheugen. Volgens CDA-er Richard van As (jawel) diende er een weg te komen
op het open stuk langs de Algemene begraafplaats. Dit ter ontsluiting van de noordtauurt. De noodzaak van een dergelijke voorziening, naar voren gebracht in het
zicht van de verkiezingen, wordt
nog steeds door menig Zandvoorter in twijfel getrokken.

Intelligent
Jaap Brugman van de VVD maakte het deze week helemaal bont.
Waarschijnlijk denkend aan een
intelligente opmerking, lanceerde
hij het plan om het tennispark 'De
Glee', thans gesitueerd in de nabijheid van de golfbaan, te verplaatsen naar het binnencircuit. Om
flink uit te kunnen breiden uiteraard. Raadsleden worden geacht
mee te helpen hun dorp of stad te
besturen. Voor het berijden van
stokpaardjes lijkt mij de raadszaal geen geschikte plaats.

Beeldje
Aanstaande zaterdag is het eindelijk zover. Na 22 maanden wordt
het bekende beeldje van de kunstenaar Kees Verkade weer teruggeplaatst op zijn oude stek op het
Van Fenemaplein. Zoals destijds
beloofd, zal deze 'onthulling' met
enig feestelijk vertoon gepaard
gaan. Nu al is zeker dat de officiële
handeling wordt verricht door de
directeur van het Cultureel Centrum, Emmy van Vrijberghe de
Coningh en de wethouder van Publieke Werken Frits van Caspel.
Pieter Joustra heeft toegezegd dat
hij dit feestelijk moment verbaal
zal begeleiden. De officiële handeling is precies om 14.00 uur en
natuurlijk wordt er van u verwacht bij dit unieke evenement
aanwezig te zijn.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond, tot de volgende week.
Stijnen j
l:

Opheffing drie raadscommissies
ZANDVOORT - In verband
met de reorganisatie van de gemeentelijke diensten en de secretarie stelt het college van
burgemeester en wethouders
voor om drie raadscommissies
op te heffen.

niet nodig om op korte termijn de
commissie Verlening van Bijstand
op te heffen.
In het opheffingsvoorstel zegt het
college dat aanvragen om bijstand
door burgemeester en wethouders
kunnen worden afgedaan. Op de behandeling van bezwaarschriften zou
de 'Verordening bezwaar- en beroepschriften Zandvoort 1990' van toepassing kunnen worden verklaard.
Eén en ander zal bij verordening nader geregeld dienen te worden.

Omdat de gemeente doelmatiger
en efficiënter gaat werken, zijn de
commissies Planvoorbereiding Weizijn, Midden- en Kleinbedrijf en Verlening van Bijstand volgens het college overbodig geworden. De taken
worden overgenomen door andere
commissies of door het college.
Voor wat betreft de opheffing van
de commissie Midden- en Kleinbedrijf zal bekeken worden of overleg
met de betrokkenen op een andere
wijze voortgezet kan worden. Ook
Jan Jongsina van GBZ drong vorige
week aan op informeel overleg als
ZANDVOORT/HAARLEM - He;
het midden- en kleinbedrijf daar
prijs op stelt. Jeanette van Wester- Project Pleegzorg voor Vluchtelinloo van de PvdA vindt het beslist gen zoekt Opvangouders voor jonge
vluchtelingen. Niet alleen volwassenen vluchten uit hun land, maar ook
jonge kinderen. De laatste jaren hebben zelfs honderden vluchtelingetjes die hier zonder ouders aaiikwamen, in Nederland politiek asiel aangevraagd.

Opvangouders
voor jonge
vluchtelingen

Akkoord voor
grondverkoop

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden mag het
perceel grond achter zijn woling waarschijnlijk wel kopen.
De commissie financiën is alvast akkoord gegaan.

• Anna (links) en de nog zeer jonge Sjaan Kemp in de strandtent. De behuizing was toen niet veel meer dan wat
palen met een linnen doek erover.

Man (60) takelt
Duitse auto toe

Harddraverij
Politie pakt 'dieven'
gaat verhuizen
ZANDVOORT - Vier jongens uit

ZANDVOORT - Een 60-jarige man
Uit Zoetermeer heeft in de nacht van
vrijdag op zaterdag rond vier uur een Amsterdam zijn vorige week dinsgeparkeerd staande Duitse auto toe- dag aangehouden, nadat twee van
getakeld. Een buiten dienst zijnde hen met zaklantaarns hadden geschenen in geparkeerde auto's aan
rijkspolitie
de Marisstraat. Toen de politie de
ftian
betrapte
de
vandaal,
hield
hem
a
an en bracht hem over naar het jongens oppakte, zaten ze in hun eiPolitiebureau. Tegen de man uit Zoe- gen auto. In de wagen werden twee
termeer is proces verbaal opge- zaklampen, twee knuppels, twee
messen, één priem en een aantal
toaakt.
schroevedraaiers aangetroffen. Eén
van de verdachten gaf toe dat de jongens naar Zandvoort waren gekomen om auto's te kraken. Maar aanZANDVOORT - Een kleine brand gezien de verdachten nog niets hadheeft vorige week donderdag gewoed den ondernomen, kon hen niets ten
'ft een woning aan de Tollenstraat in laste gelegd worden. Ze zijn heenge•*andvoort. De vlam was in de af zuig- zonden.
^ap
geslagen. Er ontstond weinig
s
chade.

Aizuigkap in brand

ZANDVOORT - Binnenkort
verhuist de Harddraverij Vereniging Zandvoort van het binnencircuit naar het terrein achter de manege aan de Keesomslraat. De gemeenteraad zal er
op 28 augustus waarschijnlijk
wel toe besluiten.
De opstallen van de ongeveer vijftien leden tellende vereniging moeten gesloopt worden omdat ze te
dichtbij staan bij de ingang van het
toekomstig veldencomplex van
Zandvoortmeeuwen. De gemeente is
in onderhandeling met de paardeneigenaren over een ontruiming van het
terrein op het binnencircuit.

Onder invloed
ZANDVOORT - Een 25-jarige
Zandvoorter werd in de nacht van
zondag op maandag aangehouden
toen hij in verboden richting door de
Haltestraat reed. Bij controle bleek
de man onder invloed van alcohol te
verkeren. Ook had hij nog een aantal
boetes niet betaald, die hij voor eerdere overtredingen had gekregen.

Meisje gewond
ZANDVOORT - Een 15-jarig meisje uit Haarlem is zaterdagmiddag gewond geraakt toen zij in Zandvoort
met haar fiets tegen een andere fietser aanreed. De laatste moest uitwijken voor een auto. Het meisje is met
maagklachten naar het ziekenhuis
Joannes de Deo in haar woonplaats
overgebracht.

Jongens vernielen
bloemperken
ZANDVOORT - Een 19-jarige jongen uit Leiden en een 20-jarige inwoner van Aerdenhout hebben vrijdag
vernielingen aangericht in bloemperken en -bakken bij het Raadhuisplein, de Dr. C.A. Gerkestraat en de
Zandvoortselaan. De twee jongens
werden samen met twee 20-jarige
vrienden aangehouden in de Zandvoortselaan. Een van de vrienden
reed met zijn bromfiets zonder helm
midden over de rijbaan. Hij bleek
onder invloed van alcohol te verkeren en kreeg een rijverbod. De tweede vriend (eveneens uit Aerdenhout)
bleek niets op zijn kerfstok te hebben.

Vorig jaar augustus ging de gemeenteraad al akkoord met een
raorstel om het perceel van 430 viercante meter gemeentegrond aan
Van der Heijden te verhuren, met
het eerste recht van koop. Voorwaarde zou blijven, dat het als tuingrond
,ebruikt zou worden. Nu een jaar
ater maakt de burgemeester gejruik van dat recht. De grond gaat
'43.000,- k.k. kosten.
Als logisch vervolg op het vorige
•aadsbesluit ging de commissie voor
inanciën maandag al akkoord met
de
verkoop. Met uitzondering van
3
im Kuijken, PvdA. Hij had ook volg jaar al bezwaar aangetekend in
'erband met de schaarse bouwgrond
n deze gemeente. Samengevoegd
riet een aangrenzend stuk grond
ladden er wellicht ook woningen gejouwd kunnen worden, aldus Kuijken.

Genoemde instantie probeert voor
de opvang te zorgen en zoekt daarom 'Opvangouders'. Dat kunnen veel
mensen zijn. Men hoeft niet gehuwd
te zijn of in een groot huis te wonen.
Wel moet de opvangouder het ermee
eens zijn dat 'aanpassen een zaak
van twee kanten is'. Men kan informatie aanvragen bij het Projekt.
Jansweg 52 te Haarlem, 023-340595.
De grootste leeftijdsgroep bestaat
uit 12-16 jarigen. Het gaat om gevvone kinderen die door buitengewone
omstandigheden gedwongen werden
hier veiligheid en bescherming te
zoeken. Veel ouders laten hun kinderen het land uitvluchten, in de hoop
dat zij in de Europese landen de mogelijkheid kunnen vinden om aan
een veiliger toekomst te gaan werken. Oorlogsgeweld in Somalië, jarenlange gedwongen dienstplicht
aan het front in Ethiopië of bijvoorbeeld de situatie in Angola zijn de
redenen.
De gevluchte kinderen zijn niet
oud genoeg om zelfstandig te wonen.
Sommigen zijn door oorlogs- en
vluchtomstandigheden hard toe aan
een plek om op adem te komen.
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Woninginrichting

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

Kruisvereniging
Amstelland en Meerlanden e o

Te koop aangeboden
Donker eiken meubelen 3'/2 jaar oud i z g st linnenkast
3 deurs ƒ750 dekenkist ƒ 300 tv + video en stereomeubel
2 maanden oud ƒ850 Tel 020470328 bellen na 1730 uur

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

De Kruisvereniging Amstelland en Meerlanden e o vraagt zo
spoedig mogelijk voor Diemen waar 7 wijkverpleegkundigen Te koop VITRINE 185x90x45
rnet verlichting mooi voor
m teamverbanden werken
verzamelaar achterwand wit
rest glas ƒ700 Tel 02507
17357

een wijkziekenverzorgende m/v

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot
ten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0 3 8 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977
28411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie edities
ƒ 6 13 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
o BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020 562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmc
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Oproepen - Mededelingen
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen'

18789
Boven ƒ 25 geen bez kosten
Anders brengen wij
ƒ 2 5 0 in rekening

•*• Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres? Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

1 eiken bar met 3 krukken
4 vitrinekasten van Ikea en
luifel met spotjes
* T k a 2 pers bed blank
Vraagprijs ƒ 1250
grenen (140x200) incl om
84%
Tel 02507 13197
bouw + verlichting Vraag
Wij STOFFEREN 10 bankstel prijs ƒ 295 Inl tel 17190
WERKZAAMHEDEN
kussens inclusief stof voor
- de functie richt zich op het verlenen van zorg aan mensen ƒ 295 Velours overgordijnen * Te koop witte bureaustoel
in de thuissituatie Veelal zal deze zorg gegeven worden van ƒ 39 95 voor ƒ 9 95 p mtr ƒ40 Tel 0250719357
aan (chronisch) zieken en/of gehandicapen
Vitrage en alle soorten model * Te koop 4 pits wit gasstel
- geven van individuele voorlichting (o a incontmentie gordijnen v a ƒ 5 9 5 per me ƒ50 en groot bruin keuken
spreekuur)
ter gratis gemaakt' 1000 ver meubel ƒ 125 Tel 02507
- het uitlenen van verpleegartikelen
schill meubelstoff van ƒ69 16242 na 18 uur
voor ƒ 9 95 Wij stofferen alle * Te koop hoogslaper wit
FUNCTIE EISEN
soorten meubelen boten en
- opleiding MDGO VP of ziekenverzorgende bij voorkeui caravans zeer voordelig Alle incl matras -t- bureau ƒ 250
Tel 02507 12282
met Applicatiecursus
soorten schuimrubber
op
- wijkervanng strekt tot aanbeveling
maat gesneden Barkrukken * T k rechth eiken salonta
- in het bezit zijn van een rijbewijs en een auto
stoff incl stof of leather look fel (de Boet stijl) ƒ200 Tel
ƒ 10 Prachtige 1 pers matras na 18 uur 02507 16489
WERKTIJDEN
ƒ 55 Echt schuimrubberen * Te koop teak bureau
- in ieder geval dagelijks van 0800 tot 1400 uur
matras met zuiver scheerwol 120x53 ƒ 50
wandkastje
afgedekt ƒ225 DE VRIES 100x32 met schuifd ƒ15
ARBEIDSVOORWAARDEN
Haarlemmerdijk 168 Amster Tel 02507 12498
- volgens CAO Kruiswerk en TBC bestrijding
dam 020220981 Amperestr
10 Zandvoort 02507 19347 • Zie de colofon voor opgaINLICHTINGEN
ve van uw rubieksadvertentie
mevrouw E van den Hazelkamp hoofdwijkverpleegkundige
tel nr 020 991058 (maandag t/m donderdag)
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
mevrouw G Oepts wijkverpleegkundige tel nr 020 997828
tussen 13 00 14 00 uur (maandag t/m donderdag)
SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES
binnen 10 dagen na verschijningsdatum richten aan Kruisver
eniging Amstelland en Meerlanden e o t a v mevr G Jans
Postbus 89 2130 AB Hoofddorp o w vacaturenr 90/05/14

Divers personeel gevraagd

Verdien wat bij
met enquêteren

Vraag vrijblijvend

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Juwelier Nusselein
goochelt nog één keer met de prijzen.
De laatste kans voor al diegenen die tijdens onze verbouwing
geweldige aanbiedingen hebben gemist Tot 31 augustus tovert
Juwelier Nusselein nog een aantal ongelooflijke prijsverlagingen uit
de hoge hoed Een paar voorbeelden
Gouden damesringen met echt diamantje van f 117,- voor f49,75
- Gouden konmgskettingen,Hgaro colliers en koordkettingen
' met 45% korting'
- Zilveren chokers, broches, hangers, nngen, vele verschillende
modellen met kortingen tot 70%'

Kom dus snel, want op = op!
En wij geven nog steeds 10% korting op alle niet afgeprijsde
merkartikelen zoals Omega Seiko Diamonde bnllant Desiree
trouw ringen enz
Deze aanbiedingen gelden ook voor ons filiaal aan de Kinkerstraat

HOUTEN KOZIJNEN

Nusselein e*^

Scherpe prijs snelle levertijd goede kwaliteit
Tel 022022700
Fax 022022730

Burg de Vlugtlaan 194 /hoek Slotermeerlaan Tel 13 23 71 A dam Slotermeer
Kinkerstraat 284 286 Tel 183070 A dam West

s i e r a d e n

Te koop zeer exclusieve
BRUIDSJAPON
van ƒ 2500 voor ƒ 1250
Tel 13538 (na 18 uur)

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13 30 uur
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden af lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

k 0 0 P b r u i d s 1 a P 0 n
m a a t
T e
m 0 d e r n e
s a 1 0 n t a f e 1
e n
3 8
r i e t e n s t 0 e 1
T e 1
0 2 - 3 4 3

Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort

Studiecentrum ASR

Indien uw acvertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

-

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,63
ƒ 3,63
/ 3,63
ƒ 4,83
/ 6,04
ƒ 7,25
/ 8,46
/ 9,67
/ 10,88
ƒ 12,08

Alle prijzen incl 6% BTW

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

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Woningruil

•

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

Te koop
gevraagd
diversen

* Te koop gevraagd dames
rijbroek i z g st maat 38
kleur beige zwart of blauw
Tel 02507 15279
Dieren en
* Te koop gevr kl model
dierenkoelkast m goede staat Tel
benodigdheden
02507 19020
TE KOOP GEVR inboedel
goederen (kleingoed) boe
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel ken antiek/gr moederst sp
voor gratis infoboek 020 enz Tel 0250712370
665 7658 Inruil en fin mog
* T k gevraagd zwanger
schapsbadpak en witte la
Dier-Plezier
dencommode Tel 02507
voor het huisdier dat
19289
kwaliteit op prijs stelt
Grote Krocht 28

Naam
Adres

Te koop
aangeboden
diversen

* Te koop aangeboden km
* Te koop gevraagd boeken derbox ƒ 10 fietszitje ƒ 20
voor HAVO 4 Tel 02507 wandelwagen
compleet
12050
ƒ 125 Tel 02507 16973
* Te koop gietijzeren dak
Muziekraam 6 pans compl ƒ 20
Moulinex
keukenmachine
instrumenten
met toebehoren ƒ 55 T b v
02507 12498

Foto Boomgaard

m a k e n

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

CÏ3 H. W. COSTER B.V.
NVM
UMXUUJI

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

kennismaking

ALLEEN ZIJN MOE'' Bel dan
Foto Boomgaard Parasol Reis en Contacten
club 023 356840 (infoband)
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
Nette eenvoudige weduw
UW FILM OP VIDEO
naar 65+er niet rokend m
ƒ 1 75 per minuut met
eig koopflat en auto zou
gratis achtergrondmuziek
graag kennis willen maken m
nette weduwe niet rokend
+ 65 jr om samen nog wat
Computerapparatuur gezelligheid
aan elkaar te
en software
hebben Br o nr 75577092
bur v d blad
* T k Citizen MSP 20 mist • Reflectanten op adverten
een naaldje ƒ 75 vaste prijs ties onder nummer gelieven
Tel 02507 18829 of 15052
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Schoonheid en
en dat de brief geadresseerd
verzorging
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia
Postbus
DAMES problemen met uw 122 1000 AC Amsterdam Dit
(plak)nagels zijn nu over voorkomt vertraging in de be
handeling
d m v gel of harsnagels
Bel voor inf 02507 17505 van
1800 tot 2000 uur

Studieboe.ken en
-platen/banden

b l i j

Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en bemiddeling
bij hypotheken en assurantiën

Lessen en clubs

Radio/tv/video

d i e

Kleding

Bent u 21 jaar of ouder9
Heeft u een brede belangstelling''
Bent u minimaal 5 uur per week beschikbaar'7

—M ICRO

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Start in september m AMSTERDAM en ALMERE
- TYPEN Steno Vergadertechniek/Notuleren Secretaresse
Kantoorassistent(e)
MIDDENSTAND Basisk Boekhouden
PD Boekhouden
* LUC je tijd is jammer ge
Onroerende
MBA Computer Boekhouden Sociale Wetgeving
Weggelopen of
Dan kunt u daarvoor m aanmerking komen
noeg ook voorbij Je kan nu
NEDERLANDS Engels Frans Duits Spaans Algemene
goederen
te koop
beter gaan Groetjes M M
gevonden dieren
Correspondentie Bedrijfscorr Spreekv Rrst Certificate
Schrijf voor nadere informatie naar
9
gevraagd
Proficiency
Tolk/Vertaler
Engels
Frans
Spaans
Receptie
NIPO BV Barentszplein 7 1013NJ Amsterdam tav de
SEPR vak en handelskennis IATA/UFTAA
* Wie kan mij info geven heer A J M Baars
Feestje?
- PD Marketing NIMA A NIMA A repetitiecursus
GARAGE
over een zwart (wild) katje
- INTRO PC MS DOS WordPerfect 4 2 of 5 O WP schakel
Kom eens vrijblijvend
TE KOOP GEVRAAGD
met gekneusd achterpootje
Rubneksadvertentie? Zie
WP
Library
dBase
III
+
Lotus
1
2
3
AMBI
HE
O
HE
1
ons fotoboek bekijken
Tel 0250714534
omg Schoolstr Ik maak mij
Leuke bijverdienste HE 2 PD Informatica 1 & 2
voor adres en/of telefoonnr
zorgen Tel na 11 uur 18789
Broodje Burger
en sinds januari fiscaal
BEL AMSTERDAM 020760013 ALMERE 0324037755 T k gevr WINKEL + WO
de colofon in deze krant
NING in Halsstraat of Kerk
vaak zeer aantrekkelijk
Schoolstraat 4
straat Br aan Postbus 522
Ogilvie/Marktonderzoek BV * Bridgen in Zandvoort'
Zandvoort
Zalenverhuur
Meldt u aan bij Ned Ver v
2040 EA Zandvoort
zoekt
Tel 0250718789
GRATIS
Huisvrouwen
Mw
Paap
MEDEWERKERS M/V
Woninglijst
van
Zandvoort
Voor trouwfoto's
voor het houden van vraag 02507 13423
VERENIGINGSGEBOUW
Onroerend goed
gesprekken m eigen woon
Foto Boomgaard
en woonruimte
plaats
of
omgeving
Bel
De
Krocht
Kunst en antiek
OEfU"E makelaars o.g. LIJ
020327231 (ook s avonds
te huur
Grote Krocht 41 Zandvoort
Grote Krocht 26
en in weekend) of 326881
tel
02507
15705
18812
voor
aangeboden
NVM
(kantooruren) Antwoordnr * Nog 3 weken exposeerc
Tel. 02507-12614
MAKELAAR
Tel 13529
12131 1000 RM Amsterdam Theo Forrer in atelier Paulus BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Loot 21 Surealistische en ex
KAMER TE HUUR
presionistische kunst Zeg
De Witte Zwaan
het uw badgasten Welkom
5 REGELS
• f§ GRATIS
Tel 02507 12164
Huwelijk en

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

Vrijblijvend

offerte.

Vitrage v a ƒ 4 9 5 velours v a ƒ 9 9 5 GRATIS GEMAAKT'
Meubelstof v a ƒ 9 9 5 Wij stofferen ook zeer voordelig
uw boot/caravankussens of meubelen
DE VRIES Julianapark 40 Haarlem Noord
Tel 023260359 b g g 023371304

Dak lek

In opdracht van het NIPO worden wekelijks door heel Neder
land duizenden gesprekken gehouden Enqueteurs voeren
deze gesprekken zowel overdag als s avonds bij de mensen
thuis in hun eigen regio

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

10 bankstelkussens incl stof v a ƒ295

Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen
Voert u graag gesprekken met mensen over hun doen en Ook ander loodgieterswerk
aten over hun wensen en verlangens hun koopgewoontes Bellen voor 10 en na 18 uur
en gedragingen'
02507 19559 of 02520 21378
Dan is enquêteren misschien iets voor u u kunt daar in uw
vrije tijd aardig wat mee bijverdienen

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

Auto's en
auto-accessoires

Te koop HYUNDAI PONY 84
Woningruil Aangeb Parkwijk APK jan 91 Prijs ƒ750 Tel
Haarlem 4 kam 3e et k d t 02507 14033
balkon huur ƒ 400 p m Gevr
Zie ook de pagina s
. 3 tot 4 kam won Zandvoort
SHOWROOM
Nrd tel 02507 18882
m deze krant

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Te huur gevr met spoed GA
RAGE of OPSLAGRUIMTE
Inl Manfred Leershop Raad
huisplem tel 023326532

Rijles auto's
en motoren
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m deze krant

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Tka ALPEN KREUZER m
goede staat 4x gebruikt
ƒ1750 Tel 18415

Financien en
handelszaken

Autoverzekering

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort
Tel 02507-12972

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

Sportartikelen

Fa. Gansner & Co.

* Te koop 2 pr Adidas voet
balschoenen mt 91/2 ƒ 17 50
pp
boxbal ƒ1250 Tel
14948 na 17 uur

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

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop crossfiets Pro
Thunder 69 jaar ƒ75 Tel
02507 12832
Te koop HONDA MT 5 rood/
wit bj 86 met verz tot 1 5
91 i z g st ƒ 1300 Bellen na
18 uur 02507 14990
* Te koop snorfiets Bata
vus ƒ300 Tel na 17 uur
02507 15648

enz

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

Te huur

RUIME OPSLAGLOODS
10 x 5 m.
Tel. 18766

Diverse clubs

Echte 100% Live
Porno uit zandvoort
Het heeft lang geduurd maar
nu is het dan zover'
Twee heerlijke meiden hebben
in hun flatje pal aan de
boulevard een eigen privé
06(Live)Lijn laten installeren'
Dus alles is 100% Live en dat
geeft je de kans om nu alles
te doen wat bij jou thuis niet
kan of (misschien) niet mag'

Nora (21) & Lia (19)
Nora en üsa zijn twee echte nimfo s
en dragen alleen hele kleine gemene
tanga/shpjes met jarretels'
Geen zee gaat ze te hoog want alles
op sex gebied vinden ze lekker"
Beleef hei zelf en doe alles wat m
je opkomt voor slechts 50 cpm via

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klep
De Spar
Weekmedia
Sig mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig mag. De Krocht

Een rijpe hete negerin van 39
voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06
320x320x91xxxxx320x320x91 AH AH TOP S&M AH AH
meesteressegenot 50 cpm
Bea een lekkere sexy hete AH
06 320x331x13
AH
meid van nog geen 18 (bO Rijpe Claudia traint haar
cpm) wil jou"" 06 320x320x77 xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06
Turkge seks hatti xxxxxxx320x320x37xxxxxxxx
N chique Dame 38 geeft les
aan jonge jongen Pervers'
06-320 327 44
50cpmxxxxx>x06 320x320x38
dakikasi 50 cent
Harriet schunnig en hard
Wendy-foon
xxx gewaagde porno xxx
xxxSO cpm Ob 320x320x53xxx
06-320 332 77
ƒ O 50 p m p b 4100 Arnhem

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestr 22 Zandvoort
Kerkplein 11 Zandvoort
Gr Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

06.340.340.50
Red Ear Productions P Box 547 H lem

Kerkstraat 12, Zandvoort

Een beurt
voor de klas
06-340 340 30
jong meisje
de eerste keer
06-340 340 2i
nummertje m de
schoolbank
06-340 340 2o
Sadistische
sex met
jonge meisjes
06 340 340 90

Ik heb nou eenmaal hele <t
te
i Topsex1 Topse»!
SOcpm
06320x325x2|

Diversen
X Y Z B V verhuizingen e
kamerverhuizingen Voll verz
Dag'nachtservicp 0?0 424flfl(
• Reflectanten op adverte1
lies onder nummer gelieve
ervoor te zorgen dat het nuf
mer m de linker bovenhof
op de envelop staat verme
en dat de brief geadressee';
wordt aan Centrale Orde
afd Weekmedia Postbu
122 1000 AC Amsterdam
voorkomt verjaging m de tf
handeling

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

WEEK 33

• Nauw aanslui
tende legging
met verhoogde
tailleband
(Foxy Fashion)

(Vroom en Dreesmann)

Eindelijk heb ik deze zomer
voldoende kunnen genieten
van mijn zomerkleren. Jarenlang had ik ze bij wijze van
spreken gewoon in de motteballen kunnen hangen maar
dit jaar was het dan eindelijk
zo ver. Het lijkt echter wel of
het weer zich aanpast aan de
collectie van de rnodefabrikanten. Zeer recentelijk liep ik nog
vrolijk gebruind rond in een
bermuda, nu lijkt het er op dat
dat ik mijn spijkerbroek weer
uit de kast kan halen. De modefabrikanten denken hier net
zo over. De zomercollectie is
voor hen passé. De opruiming
is begonnen en de foto's en
persberichten over de nieuwe
najaarscollectie stromen in
grote getale binnen.

tjes' zijn de helgaan, kunnen we
dere tinten zoals
wel een aantal
wit écru, lichtkenmerken van
paars en fuchsia.
het
najaarseizoen opnoemen:
De kwaliteit
van de kleding
vooral
ruime
moet, voor het
tops op smalle
onderstukken.
merendeel van
Verder zien^ we
de kopers, absoluut top zijn. Dat
de (terug van
heel kort weggegeldt zowel voor
weest) skibroek
de stofkeuze als
weer verschijde belijning. De
stoffen bestaan
nen. In het verhoofdzakelijk
lengde van de
skibroek dit seiuit jersey, linzoen ook de zonenachtigen kagenaamde bodytoenen tricot en
suit of catsuit; de
corduroi. Nieuw
naam zegt het al, ««••••••••«•• •••••••^•••i™ is acryl/woj
een nauwsluitend pak aan één stuk. menging die het midden houdt tusWe gaan het dit seizoen ook sen single-jersey en zeer fijn gebreid.
Veel mannelijke kledingvormen
(weer) proberen met de bermuda.
Dit kledingstuk wordt niet alleen krijgen in deze collectie een uiterst
maar in de zomer gebruikt, maar vrouwelijke vertaling. De mannelijprobeert nu ook terrein te winnen in ke belijningen die als inspiratiebron
de najaarscollectie. Uiteraard wordt dienden met name voor de (a la Chade broek dan genel) blazers tonen een slank en
dragen met een
maillot of panty
uiterst vrouwelijk silhouet. Ze
eronder. Vorig
jaar heeft deze
zijn er in het
kort of lang tot
trend zich niet
echt doorgezet. ^^^™I™™^™^B»™
over de heup
Maar wie weet.
met revers, ronDaarnaast zien we ook de zogenaam- de kragen, sjaalkraag of capuchon.
de galgenbroek in broek of broekrokDe bovenstukken zijn groot en
uitvoering: een broek en gilet aan- ruimvallend. Details zijn overbodig
één, als een soort overgooier met (ook hier weer eenvoud). Slechts
hier en daar een mooie knoop of een
lange of korte pijpen.
opvallende kraag. Tuniekachtige
truien en vesten en veel overhemdJapans rood
modellen bij de blouses. Daarnaast
Eenvoud komt ook duidelijk tot zien we de A-lijn blouse die over een
uiting in het kleurbeeld voor dit sei- strakke broek of rok wordt gedrazoen. Doordat de kleuren overwe- gen.
Hoewel het accent dit seizoen
gend sober van tint zijn, vallen het
Japanse rood en de warme camel- meer op de broek ligt, verdwijnt de
kleur op als accenten. De 'lichtpun- rok niet. De rokken zijn dit najaar

Wat staat ons dit seizoen te wachten? Hoewel een echte eenheid binnen de diverse grote modelabels altijd ver te zoeken is, blijkt dat dit
seizoen bij iedereen het woord eenvoud duidelijk naar voren komt.
Eén van de populairste merken
duidt zijn najaarsmode aan met:
„Hoe weinig verrassend de mode
voor het komende winterseizoen
ook lijkt te zijn, van een duidelijke
ommekeer is wel degelijk sprake.
Konden we het modebeeld tot voor
kort nog systematisch indelen in
verschillende thema's en stijlen,
vanaf nu heerst er een grote vrijheid
als het er om gaat wat wel en wat
niet 'kan' in de mode". Ik denk dat
iedereen zich hier wel bij kan aansluiten. Ook vorig jaar is al gebleken
dat we ons de wet niet meer zo laten
voorschrijven voor wat betreft onze
kleding. Voor hen die toch graag mot Colbert/rok met brede tailleband debewust door het leven willen
Zij Mode

Dat eieren besmet kunnen
zijn met salmonellabacteriën
is inmiddels algemeen bekend. Maar wat misschien
niet iedereen weet, is dat in
veel gerechten eiwitten/dooiers gebruikt worden. Elk risico kan vermeden worden
door eieren pp de juiste manier te gebruiken. Nuttige tips
van het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding.
Eigerechten
• gebakken eieren en uitsmijters
dubbel bakken of dooier doorprikken zodat de dooier geheel gaar en
droog is
- omeletten aan beide kanten goed
bakken, zodat de eimassa goed
gaar is en geheel gestold

• Korte jasjes
op skibroek en
wijde
spijkerbroek

Ontwerpers kiezen
voor eenvoud

Nooit van beslag en
rauw gehakt proeven

- stijfgeslagen eiwit door vla, pudding of mousse, alleen als het gerecht daarna goed wordt doorverwarmd, zodat het eiwit geheel gaar
wordt
- niet zelf mayonaise maken met
rauwe eierdooier; gekochte mayo- roerei geheel gaar-droog bakken - wentelteefjes goed gaar bakken, ze naise is gepasteuriseerd
- vla voor ijsbereiding waarin rau- gekookte eieren 7 minuten koken, mogen niet sponsachtig zijn
ook de dooier moet geheel vast zijn. - eiwitglazuur, hieraan wordt zo- we eieren zijn verwerkt, eerst goed
veel suiker toegevoegd, dat salmo- doorverhitten, dan pas starten met
Eieren in gebak
- in cakebeslag, zandtaartbeslag, nellabacteriën het niet overleven. ijsbereiding.
schuimpjes e.d., hartige taarten en
soufflé geen problemen omdat de Eieren bij bereiding van diverse ge- Andere toepassingen van eieren
- vermijd eiwit als plakmiddel voor
gerechten daarna worden gebak- rechten
- geen problemen als paneermiddel suiker op de rand van een glas; geken. Nooit van beslag snoepen!
- geen eierdooier of eiwit door voor croquetten, schnitzels e.d. dit bruik hiervoor suikerwater
kwarktaart die niet wordt gebak- wordt daarna voldoende gebakken - bij het verfijnen van sausen, ra- gehakt aanmaken met rauw ei, goüts, aardappelpuree en soepen
ken
- in flensjes en pannekoekenbeslag, daarna geheel gaar braden of ko- met eierdooiers de gerechten daarken in de soep (balletjes); nooit van na goed verhitten.
gerechten goed gaar bakken

TOEREN

Keulen heeft uniek Beatlemuseum,
proefslapen op Zwitsers waterbed
Statistieken hebben uitgewezen dat een groot deel van de
Nederlanders de grote vakantie'aart niet meer in één keer op-et. Steeds meer landgenoten
leien hem in partjes en houden
vaker, maar korter, vakantie.
Speciaal voor hen starten we
ian het eind van de grote zo'nertrek weer met de rubriek
Toeren' verzorgd door reisjour'laliste Leni Paul.
Spoortunnel wandelroute

Tot 30 september kan er bij onze
zuiderburen, de Belgen, worden geloten van de 'Triënnale Internatioe de Tournai', oude en moderne
vee/kunst bijeen in de historische
'ijke stad Doornik, door de eigen
nwoners op zijn Frans Tournai geloemd. Een kleine stad, maar met
'en verleden dat teruggaat tot in de
Romeinse tijd en de Merovingische
lynastie. Tot eind augustus kan bo'endien per rondvaartboot een
ocht door de stad worden gemaakt.
Vertrek
bij de waterpoort om 11,
1
130 en 16.15 uur, behalve op maanlag.
• Voor de vele jongeren die er met
Je Interrailkaart op uit trekken is er
!oed nieuws. Tot 16 september is er
i het Centraal Station van Kopenlagen voor bezitters van deze kaart
Gelegenheid in het Interrail Center
ïelegenheid
om wat te eten, te drinc
en, een douche te nemen en naar
luziek te luisteren. Entree is voor
'e houders van de kaart gratis en de
'Peningstijden zijn van 6.30 tot 24
'Ur. Ook nieuws en toeristische inormatie in Duits, Engels en Frans
v
ordt er verstrekt. Het in 1984 geotende Interrail Center is het enige in

rauw gehakt proeven!

Foto Aeroview-Dick Sellenraad

huurwoning in de binnenstad en beslaat ruim 30 vierkante meter, De
gehele carrière van de Liverpoolse
jongens vanaf hun kinderjaren tot
de gouden hits wordt belicht. Uiteraard is er Beatlemuziek en worden
er films vertoond. Het Beatlemuseum aan de Heinsbergstrasse 13 in
Keulen is geopend op maandag,
woensdag en vrijdag van 10 tot 19
uur.
• Vanaf vrijdag 17 augustus is in
Dordrecht de Groene Hovenroute geopend. Onder deze naam wordt de
wandelaar naar oude hofjes en verscholen groene plekken in de binnenstad van Dordrecht geleid. De
Groene Hoven opent voor de wandelaar de achterdeur van de stad, zo
roept de VW in een folder en men
spreekt van rust, sfeer en groen. Wie
wil dit niet in onze gehaaste tijd! Een
gedrukt boekje over deze (permanente) route is voor ƒ 2,- te verkrijgen bij de VW. Informatie: tel. 078116238.
• Proefslapen in een waterbed. Dit
• Keulen heeft sinds kort het enige kan tot 14 oktober in het Zwitserse
leatlemuseum van Europa. Het is Sörenberg waar men een arrangeBevestigd in het souterrain van een ment 'testslapen in een waterbed'

heeft bedacht. Twee overnachtingen
in een kamer met waterbed en twee
diners voor een aantrekkelijke prijs.
Info: Zwitsers Verkeersbureau, Amsterdam, tel. 020-222033.
• Rotterdam bouwt, dwars door de
stad, een spoortunnel en wie wil kan
nu al de Spoortunnel Wandelroute
maken. Langs spannende plekjes
van het bouwwerk ontdekt men or.der meer het Blaakse Bos en de
Oude Haven, men kruist de Hoogstraat en de Meent en via verrekijkers kan men in de diepten van het
verborgen werkterrein kijken. Gratis routekaart bij de WV (Coolsingel en CS).
• Van Gogh. Ik kan zijn naam niet
meer horen sinds ik zijn beeltenis
aantrof op een alledaags voorwerp
als een theedoek. Voor degenen die
zich nog niet overaten aan de arme
Vincent misschien nog een leuke
tip. Tot en met 26 augustus is er in
het Maastrichtse Bonnefantenmuseum een tentoonstelling van Arnulf
Rainer. Onder de titel 'Uebermahlungen' laat deze kunstenaar op foto's en reproducties van zelfportretten van Vincent van Gogh gebaseerd
werk zien. Openingstijden: dinsdag
tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur,
zaterdag en zondag van 11-17 uur en
op maandag gesloten.
• Fietsers verliezen hun hart in
Overijssel, roept de VW van deze
provincie in een grasgroene folder.
Misschien een tikkeltje overdreven
foldertaai. Zeker is wel dat er in dit
deel van Nederland een groot aantal
kastelen is te zien, waar je, al dan
niet per fiets je hart kunt ophalen
aan het verleden. Voor ƒ 1,75 verkoopt de provinciale VW (tel. 549018767) de folder Kastelen Route die
een schat aan gegevens over de
burchten, kastelen, havezathe's enz.
bevat.
LENIPAUL

Verse groente en fruit in
overvloed, zo aan het einde van
de zomer. Om de overvloed te
verwerken wordt soms nog ouderwets het fruit en de groente
in weckpotten 'geweckt'. Wat
vroeger zo gezond leek, blijkt
vandaag de dag toch niet zo
veilig.

Groente en vlees wecken kan gevaarlijk zijn. De weckpot kan een
ideale omgeving voor bepaalde bac-

Kijken maar ook kopen,
daarvoor is de Oldtimerbeurs
Vehikel. Bewonderaars van
antieke en oude auto's en motoren kunnen 24, 25 en 26 augustus terecht in de Jaarbeurs
in Utrecht. Behalve een show
is Vehikel een beurs met onderdelen, accessoires, documentatie en modellen.

(Foxy Fashion)

recht en strak tot net iets boven de
knie, soms met hoog opgesneden
taillebanden. De jurk blijft aanwezig
in het modebeeld. We zien diverse
variaties op de robe-manteau, met
lange en 3/4 mouwen en verschillende halsuitsnijdingen, met lengtes
van rond de knie tot ruim op de kuit
vallend.

Liefhebbers van een bepaald automerk hebben zich vaak verenigd m
clubs. De clubleden nemen voor de
Vehikel-beurs natuurlijk hun mooiste auto's en motoren mee. Honderden tonnen nieuwe en gebruikte onderdelen worden naar de Jaarbeurs
gesleept. De onderdelenstands zijn
belangrijk voor de sleutelaars, die
wel vele kisten zullen moeten omspitten om het ontbrekende spul te
vinden. Aan de beurs is een gezegde
verbonden dat luidt: wat je op Vehtkel niet vindt, moet je self maken.
Ook daar heeft men al op gerekend,
want er zijn gespecialiseerde bedrij fjes aanwezig die daarbij adviseren.
De beurs heeft 900 stands en er
prijken 150 automobielen. De collectie is gevarieerd. Er is een Mercedes
type 130 uit 1934 te zien, die commercieel een flop was, maar met zijn
achterin geplaatste motor als voorloper wordt beschouwd van de VW
kever. Uit de jaren vijftig: een Mochet dwergauto, een zeldzame
Buick Dynaflow en een in Rotterdam gebouwde Kaiser Fraser. Verder kan men zich vergapen aan de
motorfietsen uit het begin van deze
eeuw die tot in detail gerestaureerd
zijn. Natuurlijk is de Rock & Rollperiode op Vehikel waarneembaar:
Amerikaanse sleeën staan in het decor van jukeboxen, vetkuiven en petticoats.

Voorsprong
Ik heb het idee dat de modefabrikanten ieder jaar weer dubben over
de vraag of ze de vrouwen nou meer
in de broek of de rok laten lopen.
Vorig jaar was duidelijk de rok iets
meer in opkomst, maar dit jaar wint
de broek het met duidelijke voorsprong. Het model van de pantalon
staat dit seizoen goed vast: slank gesneden tot strak. Pantalons worden
geaccentueerd door de ruimvallende tops of blazers. Leggings en pantalons met stretch en skibroeken in
nieuwe materialen zijn wat gewaagder dan de recht vallende pantalons.
Deze hebben splitjes of een omslag
aan de onderkant van de pijp (ook
wel sigarettenpijp genoemd).
Hoewel de nieuwe najaarsmode
zoals altijd wel voor ieder wat wils
toont, kan ik me niet aan de indruk
onttrekken dat de nadruk dit najaar
ligt op de slanke vrouw. Dat een fabrikant een andere mening heeft,
doet daar niets aan af. Hij benadrukt
namelijk dat 'de strak gesneden pantalons een dusdanige pasvorm heeft
dat zelfs een iets breder gebouwde
vrouw zich hier ook prettig en zelfs
slank in zal voelen'. Gelukkig laten
de fabrikanten verderop weten dat
vrouwen zich steeds nadrukkelijker
naar een individuele, eigen behoefte
kleden. Dus de keuze van wel of niet
op dieet gaan, schrijven de modeontwerpers (nog) niet voor.
TRUDY STEENKAMP

Cat suit

(Zi| Mode)

VOEDING

Wecken van groente en
vlees kan gevaarlijk zijn
teriën worden. Vroeger werd alleen
de voedselvergiftiging niet als zodanig herkend. Invriezen is, mits het
goed gebeurt, het veiligst. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
raadt het wecken van groenten en
vlees af. Fruit kan wel veilig worden
geweckt.
De diepvriezer is uitgevallen. Kan
ik de produkten nu weer gewoon invriezen?
Dat hangt af van de tijd dat de
diepvriezer is uitgeschakeld en hoever de produkten zijn ontdooid. Bij
minder dan 24 uur zullen de produkten waarschijnlijk niet zijn ontdooid. Zijn de produkten wel ontdooid of beginnen ze aan de buitenkant te ontdooien, dan kunnen ze in
principe niet opnieuw worden ingevroren. De kwaliteit gaat achteruit,
de houdbaarheidstermijn wordt
korter en er is meer kans op bederf.
De produkten moeten dus zo snel
mogelijk worden opgegeten. Rauw

De vorige keer waren er een kwart miljoen mensen. De consument is blijkbaar
geïnteresseerd in de ontwikkelingen,
snufjes en revoluties op het gebied van
elektronica. De Firato heeft dan ook altijd
nieuws te melden, want ook in deze digitale jaren worden de grenzen steeds weer
verlegd. De 26ste editie van de Firato
barst vrijdag 24 augustus los en duurt tot
en met zondag 2 september. Circa 140 exposanten tonen hun modernste beeld-, geluid- en muziekapparatuur en de meeste
landelijke omroepen zenden vanuit de
Rai allerlei programma's de ether in.
Op de Firato wordt er een beeld van gegeven
hoe de apparatuur in de huiskamer van de nabije
toekomst verandert. Want wijzigen zal de huiskamer in de buurt van het stopcontact en vaak
vlugger dan verwacht. Hoewel de consument net
een beetje bekomen is van de kwaliteit van de
compact disc, staan de volgende nieuwe revolutionaire vindingen al weer te wachten om ingeburgerd te raken.
Het vertrouwde televisietoestel zal een metamorf ose ondergaan naar een glasheldere supertelevisie. HDTV (Hoge Definitie TV) zal onherroepelijk rond de eeuwwisseling een term zijn die
voor niemand meer vraagtekens oproept. Simpel
gesteld houdt HDTV in dat het beeld breder en
scherper wordt. Het aantal beeldlijnen wordt verdubbeld, waardoor het geheel aan kleurweergave
en diepte wint en veel natuurlijker overkomt. Er
wordt al gezegd dat het kijken naar een horrorfilm voordat je naar bed gaat dan niet meer zo
verstandig is.

Foto via tv

en motoren

• Doorknoop
t-shirt met
schootje

vlees kan eventueel worden bereid
(helemaal gaar maken) en na afkoelen weer worden ingevroren.
Waarom beschouwde men vroeger
zelf wecken als goed en nu niet meer?
Wecken doodt weliswaar de meeste, maar niet alle bacteriën. Daardoor is er kans op botulisme. Het is
daarom beter groente en vlees niet
te wecken. Een andere reden om
wecken nu af te raden, is het gebrek
aan goede bewaarplaatsen: nieuwe
huizen hebben geen koele kelders.
Sommige bacteriën overleven het
wecken, omdat deze bacteriën zich
kunnen inkapselen en daardoor de
verhitting boven de 100 graden Celsius kunnen overleven. Tijdens het
bewaren van de geweckte groente
kan zo'n ingekapselde bacterie zich
weer van zijn kapsel ontdoen en zich
gaan vermeerderen. Een voorbeeld
is de Clostridium botulium. Deze
bacterie is bestand tegen koken en
groeit bovendien alleen maar in een
omgeving waar geen lucht aanwezig

Firato laat
'revoluties'
zien en horen

Vehikel wordt gehouden m de Irenehal l
en 2 van de Jaarbeurs. Vrijdag 24 augustus is
de beurs tussen 14 en 18 uur open, zaterdag
25 en zondag 26 augustus tussen 10 en 17
uur. Toegang bedraagt ƒ11,50, kinderen en
65-plussers betalen ƒ7,50. Kinderen die korter zijn dan een meter mogen gratis mee.

is. Een weckpot is dus een uitstekende plaats voor deze bacterie. De
bacterie groeit in de fles zonder dat
er iets aan het uiterlijk, kleur, geur
en smaak van het produkt verandert. Tijdens de groei wordt toxine
(een gifstof) gevormd: het taotuliunv
toxine, de veroorzaker van het botulisme, de meest ernstige vorm van
voedselvergiftiging die in veel gevallen de dood tot gevolg kan hebben.
Veiligheidshalve moet geweckte
groente daarom voor de consumptie
vijf tot tien minuten worden doorgekookt. Door het proces van wecken
en weer doorkeken gaat echter wel
een groot deel van de voedinsgwaarde verloren; van de vitamines is zo
goed als niets meer over. Groente en
vlees kunnen daarom beter worden
ingevroren dan geweckt. Fruit bevat
van nature zoveel voedingszuren dat
het wel veilig kan worden geweckt.
Groente kan ook veilig in het zuur
worden ingemaakt (augurken, paprika's en kool).
Voor vragen: Voorlichtingsbureau v nor ile
Voeding, postbus 85700,2508 CK 's GravenhaRC; infolijn 06-821.22.72 (op w crkdagen tussen
13.SO en 17 uur. ƒ 0,40 per minuut).

Leren en dansen
De ATV-pagina van volgenckweek staat in het teken var. leren
in de vrije tijd én de start van liet
dansseizoen.

daarmee is niet alles gezegd van de Still Video,
want de mogelijkheden zullen worden uitgebreid
tot er nog gekkere wensen zijn vervuld.

Tekst op radio

Ook de radio zal nieuwe functies te verwori on
krijgen. Weer een nieuwe afkorting waarachter
een heel scala aan toepassingen schuil gaat: RDS
Het Radio Data Systeem, maakt de radio nog
servicegerichter. Van een bchermpje op de radio
is af te lezen op welke programma is afgestemd * il
naar welke symfonie of top-40 nummer geluit,
terd wordt. Voor automobilisten wordt er via het
RDS informatie meegestuurd waarop is te zien
op welke andere frequenties hetzelfde programma (beter) is te ontvangen. Natuurlijk komt ook
de mogelijkheid dat de automobilist niet naar dy
zender met verkeersinformatie hoeft te zoeken,
maar dat automatisch wordt omgeschakeld naar
de zender die de files meldt. De toch al geirriteerde filerijder hoeft dan niet naar het programma te
luisteren waaraan hij zich blauw en groen ergert
Deze revolutionaire zaken lijken alle gewone
apparatuur te verdringen, maar op de Firato komen natuurlijk ook de nieuwe en vernieuwde CDspelers, camera- en videorecorders (met cïe
steeds groter wordende hoeveelheid randapparatuur), versterkers, tuners en de normale kijkbuis
aan de orde. Behalve aan beeld en geluid zal dit
• De nieuwe vorm van fotograferen met de Still jaar extra aandacht worden besteed aan elektroVideo: klikken, kijken via de televisie en printen in nische muziekinstrumenten en aan 'home comallerlei formaten
munication', zoals videotex, telefoonapparatuur
en beeldtelefoon.
worden met behulp van de Still Video. Met een
makkelijk te bedienen camera kunnen plaatjes
Verder is op de tentoonstelling te zien hoe verworden gemaakt die eigenlijk altijd goed van schillende audio- of videoapparaten met elkaar
kleur en scherpte zijn. De foto wordt niet meer kunnen worden verbonden, zodat vanaf één af
'opgeslagen' op het bekende fotorolletje (dat kan standbediening alles te regelen is. Want al die
naar het museum) maar op een magnetisch moderne fratsen met afstandbedieningen roepen
schijfje, te vergelijken met een computerdiskje. blijkbaar nieuwe luxe-problemen op. En het geDe vijftig foto's kunnen eenvoudig via een televi- mak dient de mens te dienen. De Firato toont hoe.
sietoestel worden bekeken. Daarvan kunnen ver- De Firato 'HU wordt gehouden m het Europacomplex van
volgens in allerlei formaten prints worden ge- de RAI te Amsterdam van 24 augubtus tot en met 2 septonimaakt, voorlopig bij een printshop.
ber. Openingstijden zijn op vrijdag 24 augustus en in het

Het geluid is tegen die tijd natuurlijk stereo en
digitaal, dus 'CD kwaliteit'. Op de Firato wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de voordelen
van de HDTV, maar eveneens wordt getoond welke obstakels nog uit de weg moeten worden geruimd. Op grote schaal doorvoeren van HDTV zal
Dezelfde kwaliteit is ook jaren later te maken,
bijvoorbeeld een wijziging van de ether-infrastructuur vereisen. Fotograferen zal ook digitaal want digitale informatie gaat niet verloren. En

weekeinde van 10 tot 17 uur en op maandagen tot en niet
vrijdagen tevens van 19 tot 22 uur. Toegangsprijs bedraagt
ƒ15,- en ƒ 12,50 voor avondbezoek. Kinderen van 4 tot 12 jaar
en (i5-plusserb hebben telkens f2.50 korting
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ï7 Heel apart verpleeghuis en reaktiveringscentrum: Amstelhof

ons hou je nog
choolgeld over.

J

n groene oase in het hartje van Amsterdam.
BALK
BAKT
BETER
BROOD

VAKKUNDIG GEDIPL.
PEDICURE
VOOR ALGEHELE
VOETVERZORGING
Mevr. T. C.
Paap-Lukkassen
tel. 02507-17413

Voor23-,2-en4-nngs. 4.25
2 voor

Rol gedessmeerd kaftpapier, 300
50 cm. In div. dessms.2.75
2 voor

Rol effen kaftpapier, 300 x 50 cm.
In div. kleuren. 2.O Cr\
2voorO.OU

Pak met 5 schriften a 80
blz. 3.90
2 voor

Insteekhoezen. Set a 12 stuks.
17-en2-rmgs.
2.50
2 voor
23-, 2- en 4-rmgs. 2.75

Hun perspektief: 7 maanden beroepsvoorbereidende periode (zakgeld f 495,- p.mnd.); daarna 2 jaar
leerling ziekenverzorgende, een kombinatie van werken
en leren (salaris f1326,- bruto p.mnd. in het eerste leerjaar en min. f 1565,-p.mnd. in het tweede leerjaar én de
mogelijkheid van interne huisvesting). Daarna een waardevol diploma én een vaste baan als ziekenverzorgende
in Amstelhof met karrière mogelijkheden en de uitdagingom het grootsteen oudste verpleeghuis tothet beste
van Amsterdam te maken. Lijkt dit jou ook wat?
Voor vrijblijvende informatie of voor een afspraak
kun je bellen tussen 08.45 en 17.00 uur. Een informatiegesprek in de avonduren of op zaterdag behoort ook tot
de mogelijkheden. De koffie staat klaar.
Vraag naar Rik Lohman of Peter van Troost, telefoon
020-225151. Direkt solliciteren kan natuurlijk ook bij
afdeling Personeelszaken, Amstel 51,1018 EJ Amsterdam.

Voor een optimale verzorging en verpleging van
de 346 bewoners en patiënten is de organisatie onderverdeeld in drie Managementgebieden, t.w. Wonen en
Welbevinden, Gezondheidszorg en Interne Dienstverlening. Het managementgebied Wonen en Weibevinden, omvat drie zogenaamde "Hostels" (een
samenvoeging van Hospitaal en Hotel). Alle aktiviteiten
in Amstelhof zijn erop gericht het de bewoners zo goed
mogelijknaarde zin te maken. Dit houdt in ontwikkeling
van patiëntgerichte verpleging en verzorging, veel aktiviteiten voor de bewoners en zorgdragen voor een prettige
sfeer.
>*>•

J*

Interieurs voor ringbanden. 200 vel.
Gelmieerd, ruit 5 of 10 mm of blanco.
Voor 17-en 2-nngs. 2.25

Leerling ziekenverzorgenden.

Een schitterende binnentuin en een grote buitentuin maken Amstelhof tot een groene oase in het hart
van Amsterdam, op een paar metrominuten afstand van
het Centraal Station, pal naast het Muziektheater en
vlakbij Carré.

^

Met 2 voor- en 3 binnenvakken.

In september en december 1990 starten wij met
een groep enthousiaste

Amstelhof, verpleeghuis en reaktiveringscentrum,
is gevestigd aan de Amstel in een van de grootste monumentale gebouwen van Amsterdam (anno 1681).

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

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

telefoon 023-385478

DIT WEEKEND

Rum runner 7,95
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

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

4.Inspirerende winkels
vol drankjes

Bij Impodra blijven de vakantieherinneringen bruisen.
Met Veuve Amiot, Codorniu,
Henkell Trocken, Bulmer's Fine Dry
of Pétillant de Listel
Hooghoudt

Nylon schoudertas Ook met Mexicoprmt of uni. In div.
QA
kleuren.
.2*7-5
Ringbanden m zwart of wit. fè
17-nngs.
2vooröi
23-nngs.

2 voor

8.75

jonge jenever 1,0 litet

Bols

Compact stereo cassettespeler met
hoofdtelefoon en draagklem. Super
bass booster en autostop. l jaar Hema
garantie.

vieux 1,0 liter

Canvas schoudertas. In zwart/rood of
paars/turquoise.S9rf5"'

33.75

Pollen

bessenjenever 1,0 liter

Smirnoff

wodka 0,70 liter

Martini

mtoKOOPJE
zo herkent u aanbiedingen m de Hema

.HEMA De normaalste zaak van de wereld..

bianco / rosso
0,75 liter

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

Mispelblom

brandewijn 1,0 liter

Ballan tine's

whisky 0,70 liter

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

Sangiovese di Romagna

0,75 Bter

listel 0,75 liter

Ch. Les Marquises

Snel...
Goed...

Aanvang lessen maandag
3 september a.s.

Kleurenfoto's
7x10
45 et
Kleurenfoto's
9x13
69 et
Kleurenfoto's
10x15
79 et
Dubbelprint
9 x 13
115 et
Dubbelprint
10 x 15
130 et
Nabestellingen vanaf 85 et.
Ontwikkelkosten 4,50 (bij opdracht direct afdrukken)
Vandaag gebracht - overmorgen klaar

Sigarenmagazijn
J. LISSENBERG
Haltestraat 9 - Zandvoort

Inf. betr. lessen en tarieven:
Telefonisch:
02507-14677 of 19701

Aanmeldingen
in de studio uitsluitend
zaterdags 15.00 tot
17.00 uur

ZANDVOORT
(CENTRUM)

Het afwisselende werk
van een bedrijfsrestaurantmedewerker m/v.
Iedereen komt één keer per dag
achter zijn bureau vandaan om te genieten van het eten, de nedcktc tafels en

de ontspannen sfeer in ons bedrijfsrestaurant.
Deze wordt voor een groot gcdeelte bepaald door de restaurantmede-

5,45

0,75 liter

Veuve Amiot
brut / demi-ser
0,75 liter

Codorniu

brut/serm-secco
0.75 liter

Pétillanl
de Raisin
hslel 0,75 liter

_^ krat a 24 x 30 cl.
*.«i>"<«£<*J Dommelsch
krat a 24 x 30 cl.
Buhner's H »«"«
iToSe" S P'-S^is glas per 12 flesjes

Albatros

Gevraagd

huishoudelijke
hulp
Winkel: Traiteurswaren en Poeliersartikelen
Haltestraat 34 Telefoon: 02507-12025 Zandvoort

voor 1 ochtend
p. week

Traiteur / Partyservice / Restaurant
Restaurant:
Haltestraat 26 Telefoon: 02507-12524 Zandvoort

Wie komen er in aanmerking?
\Yie een gezellige, gemoedelijke
sfeer wil scheppen, moet zelf natuurlijk
ook over deze eigenschappen beschik-

ken. En een zeer dienstverlenende instelling hebben. Een goede bedrijfsrestaurantmedewerker is bovendien attent.
De juiste instelling is bij een dergelijke

15,98
15,98
19,98

Geldig van 16 augustus l/m 29 augustus 1990

Zandvoort: Kerkstraat 12a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend

Welke medewerkers m/v willen
het gezellige team van ons
bedrijfsrestaurant komen versterken?
werkers. Die verder ook de koffie- en
theeronden verzorgen en diverse keukenwerkzaamheden verrichten in wisselende diensten.

5,45

medium/pale/manzamlla
0,70 liter

Keizer Karel

Henkell
Trocken

8,95
5,95
8,95

Bergerac blanc moelleux
0,75 liter

Calderon Sherry

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"
Oranjestraat 12
(einde afrit)

In het hoofdkantoor van de
Randstad Groep aan de Diemennere
bevindt zich het bedrijfsrcstaurant waar
zo'n 425 medewerkers uit de verschillende divisies van de Groep een ecnvoudige lunch kunnen gebruiken.
Hier is plaats voor een aantal
medewerkers.

MEDEDELING

Hierbij bedanken wij Dennis
Berg en Henk van Capellen
voor het uitstekend
afgeleverde werk en de
prettige samenwerking
tijdens de verbouwing van
onze nieuwe zaak.
Michel en
Robert Demmers

6,75
21,95
24,95

L. de Campognac

Bordeaux rouge
0,75 liter

Pétillant de Pêche

KLASSIEK- EN
JAZZBALLET
AEROBIC

18,45
18,95
13,95
20,45

Tel. na 18.00

PERSCOMBINATIE
is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, Trouw,
de Volkskrant en de Weekmediabladen.
Binnen een afdeling van het Advertentiebedrijf die zich voornamelijk
bezighoudt met de verkoop van advertentiemogelijkheden ten
behoeve van de Weekmedia-uitgaven in de Haarlemmermeer, bestaat
een vacature voor een

uur 12888.

advertentieverkoper ( m / v )
buitendienst

functie belangrijker dan ervaring.

Wat mag u verwachten?
Randstad biedt u niet alleen een
gezellige werkkring maar ook een
salariëring in overeenstemming met
de functie. Alsmede 25 vakantiedagen
en 8,5"n vakantietoeslag.

De sollicitatieprocedure.
Bent u geïnteresseerd en voldoet u
aan de eisen, stuurt u dan een sollicitatiebrief naar: Mevr. A1AY.A1. van Heek,
Postbus 12600, 1100 AP Amsterdam.
Tel.: 020- 569 59 11.

"V" randstad

Standplaats Uithoorn.
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de volgende
functie-eisen:
- enige praktische verkoopervaring, bij voorkeur in de
bedrijfstak;
- klantgericht denken en handelen;
- opleiding op M.E.A.O./H.A.V.O.-niveau en bereid
vakgerichte cursussen te volgen;
- goede contactuele eigenschappen;
- in bezit vanrijbewijsB;
- leeftijd minimaal 23 jaar.
De werktijden zullen in nader overleg worden vastgesteld. Wij zijn
geïnteresseerd in zowel kandidaten die full-time werkzaam willen
zijn alsook kandidaten die een voorkeur hebben voor een part-time
functie.
Het salaris bedraagt (afhankelijk van leeftijd en werkervaring)
minimaal ƒ 2.666,00 en maximaal ƒ 3.704,00 bruto per maand bij een
36-urige werkweek.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer
B. Lodewegen, verkoopmanager, telefoon 02975-40041.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 24 augustus 1990 richten aan
mevrouw G. A. Zantinge, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam onder vermelding van GZ/90.32.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 23 augustus 1990

Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 34

Oplage: 4.900

Bezoekers American Sunday zorgen voor chaos

Zandvoort zit
hele dag potdicht
ZANDVOORT - Wat een
knaller moest worden, eindigde zondag in een fiasco. 'An
Orginal American Sunday'
heeft de politie handenvol
werk gegeven. Al in de vroege
ochtenduren bleek dat het gratis evenement op het circuit
een ongekend aantal bezoekers zou trekken. Op alle wegen naar Zandvoort stonden
kilometers lange files en ook
het openbaar vervoer kon
stroom bezoekers nauwelijks
aan. Op het circuit zelf had
men de handen vol om de mensenmassa in toom te houden.
Kort na twee uur 's middags verlieten de eerste bezoekers Zandvoort. Pas na tien uur 's avonds kónden de laatste bezoekers ongehinderd de badplaats verlaten. Gedurende de massale uitstroom ontstonden tientallen aanrijdingen en
moest er door de politie in verband
met handtastelijkheden meerdere
malen opgetreden worden. De schade bleek achteraf beperkt.
Het gratis evenement op het circuit trok maar liefst tachtigduizend
bezoekers. "Een record", noemt circuitdirecteur Hans Ernst de grote
mensenmassa die vanuit het hele
land naar de race-piste gekomen waren om getuige te zijn van het gratis
i-j

Kans op behoud |
Paviljoen Zuid j
is uiterst klein
ZANDVOORT - De kans
dat Paviljoen Zuid behquden blijft is uiterst klein.
Een initiatief van de Amsterdammer Bert Quist om
het karakteristieke pand
voor sloop ten behoeve van
nieuwbouw te behoeden,
lijkt geen kans van slagen
te hebben. Het plan tot behoud van Paviljoen Zuid
had tot doel het pand weer
een horecabestemming te
Volgens Quist, die voor zijn
plan de gemeenteraad heeft benaderd, hebben eerdere artikelen over zijn initiatief een
stroom van reacties opgeleverd.
"Hieruit bleek dat er wel degelijk interesse bestaat om het paviljoen in haar oude glorie te
behouden", aldus Quist.
De plannen voor het behoud
van paviljoen ontstonden enige
tijd geleden toen plannen voor
bouw van een woningcomplex
op de plaats van het paviljoen,
na felle protesten van de bevolking, door de gemeenteraad
werden afgewezen.
Eigenaar van het pand, projectontwikkelaar Theunisse uit
Heemstede, is momenteel bezig
met het ontwerpen van een
nieuw plan voor woningen, dat
dit najaar gereed komt. In dit
plan zal rekening gehouden
worden met de bezwaren van de
omwonenden, zoals het wegvallen van het uitzicht.
Om het paviljoen voor de
sloop te behouden, zou dit van
de eigenaar, als deze dit zou willen, gekocht moeten worden.
Hoewel dit geld volgens Quist
niet voorhanden is, blijft hij proberen het karakteristieke pand
te redden. "Uit de reacties blijkt
dat buurtbewoners, strandbezoekers en ook de Stichting
Duinbehoud tegenstanders zijn
van het te realiseren project",
schrijft Quist.
In een brief aan de gemeente
oppert hij het idee om het Paviljoen Zuid als monument aan te
merken, omdat het pand "een
bepaalde tijdssfeer vertegenwoordigt". Volgens wethouder
Van Caspel is de kans hierop
uitgesloten. "Wij hebben hier
geen monumentenlijst en bovendien is het geen gemeentelijk eigendom. Er is alleen een
rijksmonumentenlijst,
maar
dan moet het minstens honderd
jaar oud zijn. Dat lijkt me dus
uitgesloten."

evenement dat hen door de sigarettengigant Lucky Strike werd aangeboden.
Onder het motto 'An American
Sunday' stond hen een veelzijdig
programma te wachten. De grote
trekpleisters waren ongetwijfeld de
demonstraties met 'dragsters', het
optreden van The Three Degrees en
de 'Rock & Roll'-demonstratie. Het
circuit was voor deze gelegenheid
omgetoverd in een stukje 'United
States of America', inclusief een
reusachtige tent en verschillende
verkoopstands waar talloze Amerikaanse producten te koop werden
aangeboden.
"Prachtig, prachtig", stamelde een
verbouwereerde Belg bij het metershoge vrijheidsbeeld aan de ingang
van het circuit. Hij was met vrouw
en kinderen vanuit het zuiden naar
de badplaats getogen om het spektakel van nabij mee te maken. Hij wilde om acht uur in de avond weer
thuis zijn. De zaak pakte echter anders uit.

Op en rond het
circuit was het
een drukte van
belang.
De
80.000 bezoekers van het circuit
moesten
soms vijf uur in
een file staan.
Gefrustreerde
automobilisten
zorgde
soms
voor hectische
taferelen en gingen met elkaar
op de vuist. De
politie
stond
machteloos.

Vervolg op pag 5

Foto Berlott

Een Zandvoortse vrouw be- o
valt mei 'sprongetjes', ont- *5
hult een scheidende verloskundige.
De gewoonten bij bevallingen in de
badplaats zijn overigens inmiddels
sterk veranderd.

Het ledental van TZB loop
{~•
terug. De vereniging is nu op
9
zoek naar ideeën om het voortbestaan van de club te waarborgen.
De statuten worden gewijzigd.

Woonwagens naar
velden Z'meeuwen
ZANDVOOBT - Tegelijk met
de bebouwing van de velden
van Zandvoortmeeuwen aan
de Vondellaan en de Van Lennepweg worden plaatsen voor
woonwagens gereserveerd. Zodra de nieuwe velden van
Zandvoortmeeuwen op het
binnencircuit begin volgend
jaar in gebruik genomen "zijn,
wordt begonnen met de bouw
van de groot aantal woningen.

Zandvoort heeft al drie huuragenten in dienst

'Rent-a-cop' project heeft veel
ZANDVOORT - Het 'rent-a-cop', dat enkele weken geleden door de Zandvoortse politie is geïntroduceerd, blijkt een
voltreffer. De kritiek die door
de politiebonden op dit unieke
systeem wordt gegeven, is volgens korpschef Bruntink misplaatst.
Sinds de Zandvoortse politie de
landelijke media haalde met deze
creatieve manier om de politiemacht in de badplaats op piektijden
te versterken, hebben zich al tiental-

len gegadigden van andere politiekorpsen aangemeld. Ook was er veel
belangstelling voor een informatiebijeenkomst.
Inmiddels zijn er drie leenagenten
werkzaam in Zandvoort. Vooral bij
agenten van politiekorpsen uit de
regio blijkt grote belangstelling te
bestaan om in hun vrije tijd wat bij
te verdienen door zich als oproepagent te verhuren aan de Zandvoortse
politie.
"Ons initiatief slaat erg goed aan.
Er zijn zelfs aanmeldingen uit Friesland en Brabant, maar we proberen

de oproepkrachten zoveel mogelijk
uit deze regio te betrekken. Elke dag
krijgen we nieuwe gegadigden en de
ervaringen met de drie agenten die
inmiddels bij ons aan de slag zijn,
zijn uitstekend", aldus korpschef
Bruntink.

is dat de Zandvoortse methode om
tijdelijke politietekorten op te vangen strijdig is met de CAO-bepalingen, met name wat betreft de werkdruk.

Hij is niet erg onder de indruk van
dé kritiek die van de zijde van de
politiebonden op het Zandvoortse
experiment is gekomen. Vooral de
Algemene Christelijke Politiebond
bekijkt de ontwikkelingen met bezorgdheid, omdat deze van mening

Ook worden door de bonden
vraagtekens geplaatst bij de rechtspositie van de huuragenten. Bovendien ligt er volgens de bon^n een
probleem als het gaat om de bevoegdheden van de burgemeester,
zowel van Zandvoort als voor de

Rechtspositie

ZANDVOORT - De flats aan
de Lorentzstraat in Zandvoort-Noord worden opgeknapt. Dat
bleek vrijdagavond tijdens een
goed bezochte
bewonersbijeenkomst in 't Stekkie. Om
de renovatie voor te bereiden
wordt een bewonerscommissie opgericht.
hebben. Op een erg druk bezochte zich al sinds de oplevering van flats van slecht onderhoud, zoals een niet

Flats aan deLorentzstraat
worden binnenkort opgeknapt

Al vele jaren hebben de bewoners
van de flats aan de Lorentzstraat
klachten over allerlei zaken die het
woongenot aantasten. Dat was reden
voor de Zandvoortse Vereniging van
Huurders om actie te ondernemen.
De verenigig stelde een rapport samen van klachten en problemen
waarmee de flatbewoners te maken

bewonersbijeenkomst werd dit vrijdagavond besproken. De klachten
zijn grotendeels te wijten aan achterstallig onderhoud. Maar ook vervuiling en vandalisme geven de flats
een onaantrekkelijk aanzien.
Een van de grootste problemen
waarmee de bewoners te kampen
hebben zijn tochtproblemen, die

(18 jaar geleden) voordoen. Ook is er
sprake van veel vochtproblemen en
schimmelvorming.
Uit het rapport van de Zandvoortse Vereniging van Huurders blijkt
dat bewoners een gevoel van onveiligheid hebben door de slechte verlichting bij het entreegedeelte. De
gebouwen hebben verder te lijden

goed werkend bellenbord, kapotte
verlichting en ontbrekende tegels op
de grond en plafonds. Ook vormen
zich bij regen grote plassen op balcons en galerijen.
Een doorn in het oog van veel bewoners is ook de verpaupering van
de omgeving, zoals vervuiling en
slecht onderhoud van de plantsoe-

' Arie Botje' weer terug op oude stek
ZANDVOORT - Het beeldje
van de beeldend kunstenaar
Kees Verkade is weer terug in
Zandvoort. Nadat het twee jaar
geleden tijdens de 'Pro World
Surf Cub' door een onvoorzichtige automobilist werd
vernield, werd het voor eparatie afgevoerd naar een Brabantse gieterij. Na een expositie in het Gelderse Sonsbeek
werd het dit weekend weer op
zijn oude stek aan De Wurf, het
huidige Van Fenemaplein, teruggeplaatst.

De afgelopen jaren hebben al heel
wat geruchten in het dorp de ronde
gedaan, wie de oude man op het
bankje wel mocht zijn. Tot enkele
dagen geleden meende menig rechtgeaarde Zandvoorter dat de beeltenis zijn reeds lang verstorven familielid betrof.
De bekende Zandvoorter Jaap
Kerkman uit de Celciusstraat heeft
dit mysterie opgelost. Alle suggesties ten spijt blijkt het hier om de
Zandvoorter Arie Kerkman te gaan.
Jaap weet het zeker. Het bewijs is
immers geleverd. Dat bewijs is een
oude foto die nog steeds in het bezit
is van de familie Kerkman. "De beeltenis hing vroeger bij mijn oma
thuis. Kees Verkade maakte aan het
eind van de vijftiger jaren nog deel
uit van onze familie. Hij kwam geregeld bij mijn oma aan de Hulsmanstraat over de vloer. Bij een van die
gelegenheden vroeg hij mijn oma of
hij de foto, waarop de vader van
mijn opa stond afgebeeld mooht gebruiken voor een beeld dat hij in
opdracht van het toenmalige geHW
LW HW
LW
meentebestuur moest maken ter opvan het toen pas aangelegde
23aug
05.49 01.29 18.15 15.46 siering
van Fenemaplein. Mijn oma stemde
24aug
06.25 02.25 18.49 14.45 otnniddelijk
toe."
o aug
07.05 03.10 19.25 15.35
26 aug
07.41 03.50 20.06 16.05
aug
08.19 04.15 20.35 1520 Arie Botje
28 aug
09.00
04.24 21.14 16.50
Inderdaad blijkt dat de man op de
29 aug
09.56 05.10 22.25 17.35 foto
in de zelfde karakteristieke
30 aug
10.54 06.04 --.-- 18.24
31 aug
00.00 07.26 13.07 19.34 pose zit als waarin Verkade het
kunstwerk heeft vervaardigd. Het
Vaanstanden: 28 aug EK 09.14 u.
bewijs is dus geleverd. 'De man op
Doodtij: 30 agg. 11.14u. NAP-t-53cm
het banfoje', zoals het beeld steevast

Waterstanden

H si a s t \nr& r 8<
Het opstellen van toewij«3,
zingskriteria voor nieuwe wo*5
ningen wordt haastwerk. Binnen de
Zandvoortse politiek heerst verdeeldheid. En er was een extra
commissievergadering voor nodig.

plaats waar de leenagent in vaste
dienst is.
Volgens Bruntink is de kritiek onterecht. "De bonden hebben zich onvoldoende in de materie verdiept en
ook nog geen contact met ons opgenomen. Ten aanzien van de bevoegdheden van de burgemeester is dit
volledig afgedekt. Wat betreft de
werkdruk zijn er regels. Er mag
maximaal 160 uur per vier weken
gewerkt worden. Dat is heel praktisch te doen als agenten bijvoorbeeld drie weken verlof op moeten
nemen."

Van de tien woonwagens die nu
aan de rand van Zandvoort staan zal
voor vier ruimte gereserveerd worden. Dat in verband met de decentralisatiebeleid van de provincie voor
woonwagens. Voor de resterende
zes woonwagens zal elders in de regio plaats gezocht moeten worden.

Illegale route

ZANDVOORT - Onbekenden hebben zondagmiddag de sloten van het.
hek van het toeristisch fietspad (het
Visserspad) doorgeknipt. Hierdoor
werd het mogelijk om via deze wep
met de auto richting Bloemendaal te
rijden. De daders hebben waarnen. "De duinen achter de flats wor- schijnlijk het hek vernield, omdat ze
den langzaamaan een vuilnisbelt de lange files richting Haarlem
door zwerfvuil en achtergelaten trachten te ontlopen. Verschillende
wrakken. Zelfs een oude afgedankte automobilisten maakten van deze
boot ligt al maanden achter een van nieuwe illegale route gebruik. Enkede flats. Het is echter niet altijd van len van hen kregen een bekeuring.
de bewoners afkomstig ,ook voor
mensen van elders is het een aardige
dumpplaats", aldus het rapport.
Een van de belangrijkste wensen,
naast het grondig opknappen, is de
ZANDVOORT - Een achttienjariaanstelling van huismeesters, waar- ge bromfietser uit Ter Aar is zondag
door het vandalisme kan worden te- gewond geraakt bij een aanrijding op
ruggedrongen.
de Hogeweg. De jongen botste op de
Ook woningbouwvereniging Een- auto van een 24-jarige Zandvoortse.
dracht Maakt Macht (EMM) vindt Zij wilde de file op de Hogeweg doordat de flat opgeknapt moeten wor- kruisen en zag daarbij de bromfietden, mede om de beeldvorming te ser over het hoofd. De jongen is met
verbeteren zodat ook de leegstand een gecompliceerde beenbreuk overminder wordt. In de begroting van gebracht naar het Spaarnezieken1991, die in oktober gepresenteerd huis in Haarlem.
wordt, is geld voor de opknapbeurt
gereserveerd. Een aantal eenvoudige en goedkope werkzaamheden zullen dit jaar nog verricht worden.
Hoe lang het opknappen van de
flat gaat duren en welke voorzieningen er getroffen worden is nog niet
ZANDVOORT - Een 44-jarige
bekend. Hiervoor wordt een bewo- Duitser is zondag in Zandvoort aannerscommissie opgericht die met de gehouden, nadat hij op de snelweg
EMM en mogelijk ook met de ge- ter hoogte van Rijswijk een ongeval
meente gaat bekijken hoe de proble- had veroorzaakt en was doorgeremen het best te lijf gegaan kunnen den. De man had een medeweggeworden.
bruiker 'gesneden' waarna deze in
een sloot was gereden. Getuigen had
den de Duitser tot in Zandvoort goZANDVOORT - Onbekenden heb- volgd en daarna de politie gewaar
ben zondag ingebroken in een wo- schuwd. Hij is na te zijn gehoord
ningaan de Swaluestraat. Zij hebben door de gemeentepolitie Rijswijk
diverse sieraden ontvreemd. De da- weer in vrijheid gesteld. De man ver
ders waren via het balcon binnen klaarde niets van het ongeval te hebgekomen.
ben gemerkt.

Bromfietser gewond

Duitser rijdt door
na aanrijding

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. 'Ier kennismaking ontvang ik het Xamlvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

Naam: (m/v l

Onder grote belangstelling werd het kunstwerk door wethouder Frits van Caspel en de directeur van het Cultureel
Centrum onthuld.

AlllVS:

Foto Bram Stijnen

door iedere Zandvoorter wordt genoemd is Arie Kerkman (Arie Botje,
de overgrootvader van Jaap Kerkman). Zijn bijnaam had hij te danken aan het feit, dat hij vaak met een
bot (mand) in het dorp gesignaleerd
werd. Arie was destijds namelijk
werkzaam op het landgoed Elswoud. Om de kachel te kunnen stoken nam hij 's avonds, als het werk
gedaan was, in zijn bot wat sprokkelhout mee naar huis (vandaar deze
bijnaam zoals het een oud Zandvoorts gebruik betaamt).
Afgelopen zaterdag werd het gerepaveerde kunstwerk ondanks de gr

staag neervallende regen, onder grote belangstelling van onder andere
de folklorevereniging 'De Wurf' en
de Zandvoortse Operette Vereniging
(ZOV) door wethouder Frits Van
Caspel en de directeur van het Cultureel Centrum, Emmy Vrijberghe
de Coningh officieel aan 'aan den
volke getoond'. In zijn feestrede benadrukte de Zandvoorter Pieter Joustra het belang dat dit kunstwerk
voor Zandvoort heeft. "Dit beeld
houdt de tijden van weleer levendig", meende hij. Toen het beeld ontdaan was van zijn verpakking zong
de verzamelde gemeente spoMtaan

l

J

Beeld

l

L_..

L

l'ostcoill'/ï'lliats:
Telefoon: i l i
Giro/Ikinknr.: L

het Zandvoortse volkslied. De wéthouder en de directeur toonde zich
uitermate tevreden over de terugkeer van het beeldje.
"Een historisch moment. Dat
beeld hoort hier thuis", vond van
Caspel met een traan in zijn ooghoek na afloop van de plechtigheid.
De directeur van het Cultureel Centrum was het roerend met hem eens.
Eerder dit jaar was het bericht van
het terugplaatsen van 'Arie Bctje'
goed voor een geslaagde l iprilgrap.
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f 4.-R)* D kwartaal f l-iD halfjaar f 2 S.50 D jaar f 46* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-(i(iS.13.()0.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
\Vcekmcdia. Antwoordnummer 10051, 1000 l'A
Amsterdam. L'hoeft geen postx.egel te plakken.
g "7 1fJ37 1''01 7003"
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FAMILIEBERICHTEN

1990

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK

t

Bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen hij voor
ons heeft betekend, ge\en wij kennis dat onverwacht is o\erleden, \oorvien van het Sacrament
der Zieken, mijn lieve man. onze zorgzame vader. schoon\ader en opa
Hermann Matthias Duivenvoorden
echtgenoot van J. M. Guiteneau
op de leettijd van 6-1 jaar
ZandvoortJ. M. Duivenvoorden-Guiteneau
Tmy en Pieter
Ruben en Stephan
Marja en Richard
Joke en Piet
Emma
en \erdere familie
2012 EE Zand\oort, 22 augustus 1990
Zr. Dma Brondersstraat -i
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentriim van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen op vrijdag 24
augustus a.s. van 16.00-16.30 uur en 19.00-19.30

TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST
Start per september
nieuwe cursussen
(voor elke leeftijd)

4%
./A

Pre ballet
v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet

Kinder Jazz Ballet
Klassiek Ballet (volw.)

Jazz Ballet
Jazz Ballet 50+

CONDITIONING VOOR HUISVROUWEN
op hedendaagse muziek (buikspieroef, lichaamshouding etc. etc.
* Voor opleiding tot toelating, erkende dansvakopleiding

Voor info bel. 17789 - b.g.g. 12598
of kom eens langs de studio
Studioadres: Corn. Slegersstraat 2a, 2042 GP, Zandvoort

1940

uur.

De gezongen Eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 25 augustus om 12.00 uur m
de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om + 13.00 uur
op de Alg. begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

huisarts
afwezig

van
27 augustus t/m 13 september
Waarneming de huisartsen
Anderson, tel. 12058
Weenink, tel. 12499

Langs deze weg willen wij oudleden, donateurs en adverteerders
die wij niet op de gebruikelijke manier bereikt hebben

uitnodigen op ons
40-jarig jubileum op
zaterdag 25-8-1990
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Proj'ekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644

uitvaartverzorging
kennemerlana bv

ADVERTENTIES

De sportvrienden van

Z'75

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

bedanken

1990

40 jaar T.Z.B.

DOKTERSBERICHTEN

C. A. Jagtenberg

Openbare raadsvergadering

waar vanaf 12.00 uur op onze velden en kantine 40 jaar sport bij
T.Z.B, in beeld zal worden gebracht,
's Avonds is er ter afsluiting een
feestavond.
Aanvang 20.00 uur
Jubileumcommissie
Kennemerweg 6, Zandvoort

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

De Gnoom
voor de gezelligheid en de sponsoring
van het zesde en het zaalvoetbalteam
gedurende de afgelopen drie jaar.

Geniet volop van
de mooie zomerse
kleuren bij

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
1990

1960

VERHUIZEN?

30 jaar

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

AUTO MOTORRIJSCHOOL

FRANS VAN SPRANG

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Daarom organiseren wij, in
samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland, een

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Squash

Aangevraagde kapvergunningen
1 boom
3 bomen
3 bomen

Kostverlorenstraat 113, Zandvoort
Duindoornlaan 18, Bentveld
Tuinisbloemlaan 5, Bentveld

Deze aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage bij
de afdeling Plantsoenen van de sector Eigendommenbeheer, Kamerlingh Onnesstraat
20. Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur geopend.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Deze bezwaren zullen bij de
beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Verleende bouwvergunningen
76 B-90 Zandvoortselaan 187
84 B-90 Th. HiddesstraatSa

- bouw 2 dakkapellen
-bouw berging

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

Verleende Hinderwetvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben naar aanleiding van de aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet besloten, onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder
voor de omgeving te ondervangen, vergunning te verlenen tot het oprichten en in werking
hebben van een:
- snackbar/shoarmazaakaan de Burg. EngelbertsstraatSOte Zandvoort
- pizzeria/Italiaans eethuis aan de Boulevard Barnaart 20 te Zandvoort
- snackbar aan de Haltestraat 53 te Zandvoort.
De beschikkingen 'en de andere stukken de op de aanvragen betrekking hebben liggen
m.i.v. 24 augustus tot 24 september 1990 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd.
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen
tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 24 september 1990 kan tegen de beschikkingen beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA te
Den Haag door:
a. de aanvrager,
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig de artikelen 20,21,22, tweede lid of 28, eerste lid onder
c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is
geweest eerder bezwaren overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen in te
brengen.
De beschikkingen zijn na 24 september 1990 van kracht, tenzij voordien beroep is ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de Voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA
te Den Haag een schriftelijk verzoek is gedaan tot schorsing van de beschikking of tot het
treffen van een voorlopige voorziening.
23 augustus 1990

Sportcenter „Wim Buchel"
A.J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

OPEN DAG

WITVERHUIZINGEN

Kom naar onze rijschool en maak

Bespreek nu reeds uw
Squash-baan
Baanhuur v.a. ƒ 10,- per Vé uur.

kans op
3 gratis rijlessen
Tot ziens op 25-8-1990, aan de
Hoofdstraat te Santpoort
van 10.00 tot 15.00 uur.

De specialist
in al uw
bloemwerken

tijdstip : dinsdag 28 augustus 1990,20.00 uur
plaats : Raadhuis
agenda: (o.m.)
- vaststelling nieuwe verordening op raadscommissies
- vaststelling Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Zandvoort 1990
- opheffen diverse commissies
- krediet voor aanschaf paspoortmodule
- aanvaarden door Rotary Club aangeboden dorpspomp
- voorbereidingsbesluit voor perceel Prof. Zeemanstraat 29
- voorbereidingsbesluit voor perceel Brederodestraat 130
- voorbereidingsbesluit voor perceel achter Keesomstraat 15
- verdaging besluit, te nemen op ingestelde beroep tegen weigering bouwvergunning te
verlenen t.b.v. perceel Dr. Mezgerstraat84
- voorstel n.a.v. beroepschrift tegen weigering bouwvergunning voor bouw garage op
perceel Wilhelminaweg 46
- voorstel n.a.v. beroepschrift tegen weigering ontheffing te verlenen van Winkel- en
bedrijvenverordening voor vestigen winkel in pand Brederodestraat 46
- verkoop gemeentegrond achter perceel Kostverlorenstraat 125a
- huur grond van NS als ondergrond voor bushalte aan Van Speijkstraat
- aanvullende grondverkopen voor bouw 37 woningen in bouwplan Van Lennepweg/
Vondellaan, plandeel 1
- maken budgetafspraken in kader van normkostensysteem voor bouw 31 woningwetwoningen aan verlengde van Martinus Nijhoffstraat in bouwplan Van LennepwegA/ondellaan
- vaststelling meerjarenprogramma Restauratie Rijksmonumenten 1991 -1995
- krediet voor vervanging enkele bedrijfsmiddelen sector Eigendommenbeheer gemeente Zandvoort
- vaststelling Woonruimteverordening en daarop gebaseerde nadere voorschriften
- krediet voor invoering vak techniek op Wim Gertenbachschool voor Mavo
- aanschaf meubilair voor Mariaschool
- vervanging CV-installatie voor Beatrixschool

VRHUIZRS

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

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

NU OOK IN ZANDVOORT

Medi Intertm

Het uitzendburo voor de gezondheidszorg
Wij hebben direkt werk voor

- ZORGASSISTENTEN
Daarnaast kunt u' bij ons
m

n

e

r

Voor bejaarden- en verpleeghuizen in jouw
woonomgeving . Medi Interim start ook een
cursus voor diegenen die nog niet voldoende
kennis of ervaring hebben opgedaan in de
gezondheidszorg.

- BEJAARDENVERZORGENDEN
tiig vriblijvend

Bij Medi Interim vind je de baan die je zoekt,
waarbij jijzelf bepaalt hoelang je wilt werken en op
welke tijden.
Bel snel voor informatie of het maken
van een afspraak.

MEDI INTERIM 02507-13547
(llse Nijs)

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 Kf Zandvoort.
ïel, 02507-17244

SPORTIEF AFSLANKEN door:
sportief bewegen
goede voeding
medische controle

b.g.g. filiaal HAARLEM
Ged. Oude Gracht 114
tel.: 023-317794

NIEUW
ondersteund met de

„CALLANETICS" methode

UNIEKE SERVIEZENSHOW

in onze showroom in de
Oranjestraat
(achter de Hema)

in ZANDVOORT

verzorgd door
nederlands grootste
serviezenspeciaalzaak

SUCCES VERZEKERD.
Uw gewicht zal min. l kilo per week verminderen.

Wat staat u te wachten?
Onze diëtiste, Ineke Kroezen, heeft de leiding en de verantwoording over
het voedingsgedeelte. Daarnaast is er de sportieve aanpak, zoals fitnesstraming, aerobic- en bodyshape oefeningen, die ervoor moeten zorgen dat de stofwisseling wordt aangezet voor een betere verbranding van
de calorieën. Natuurlijk worden ook de belangrijkste spiergroepen verstevigd om de body een goede vorm te geven.
Trainingen worden gegeven door njksgediplomeerde vakleerkrachten. De cursus wordt medisch begeleid dooreen arts, verbonden aan ons instituut. Deze arts zal antwoord geven op eventuele vragen en advies geven m geval van medische probleempjes, (b.v. medicijngebruik, bloeddruk enz.),
tevens zal, bij aanvang van de kursus d m.v. huidplooimetmgen, nauwkeurig het ideaalgewicht en
ook het streefgewicht van iedere deelnemer worden bepaald.

DUUR VAN DE KURSUS
10 weken waarin u 2x per week een aangepast trainingsprogramma knjgt en begeleid wordt t.a.v.
de voeding (dieet).

KOSTEN
225,- Voor de gehele kursus inklusief de gehele begeleiding.
kristal, porcelein. tafelbestekken, pannensets

Vele prachtige gedekte tafels geven u
een ruim inzicht in onze schitterende
kollektie compleet met bijpassend kristal
en tafelbestek
en presenteren u nu reeds de nieuwste
najaarskollektie
Show geopend
tot 1 september 1990
iedere dag van
12.00 tot 22.00 uur.

START KURSUS v.a.

27 augustus

Door de geweldige goede resultaten van de afgesloten kursus hopen wij weer een nieuwe groep kursisten op een goed en verzorgd spoor te zetten

KOM NAAR ONZE INTRODUKTIEDAG OP:
Zaterdag 25 augustus

13.00 uur

Tijdens deze mtroduktiedagen zal het gehele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te mformeren en uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen niet komen, dan is natuurlijk ook telefonisch informatie en inschrijving mogelijk.

GRATIS
Buiten het kursuspakket kan iedere deelnemer vrijblijvend l x gebruik maken van de sauna en vnjblijvend deelnemen aan onze wekelijkse tnm u fit training op de zaterdagmorgen.

TELEFOON: 023-25 32 56
U heeft beslist niet alles gezien,
als u hier niet bent geweest.

SPORTACADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ
Bloemendaalseweg 152 - Overveen
Aangesloten V.E.S. (VeEreniging Erkende Sportinstituten)

Zandvoorts
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Vroedvrouw vindt maatschappelijke ontwikkelingen terug in kraamcultuur

Een Zandvoortse vrouw bevalt met sprongetjes
ZANDVOORT - Gewoontes rond het krijgen van kinderen
leranderen sterk in deze gemeente. Vroedvrouwe Tine Oudsloorn, die vandaag tijdens een receptie (van 16.00 tot 19.00 uur)
n het Boeckaniersnest alvast afscheid neemt van de Zandvoorte gemeenschap, heeft dat duidelijk gemerkt. De 'cultuur' rond
jevallen geeft een perfect beeld van allerlei nieuwe ontwikkelin>en. Ook in Zandvoort, zo heeft Tine gemerkt.
"Elke vrouw bevalt op een heel
igen manier, vanuit haar eigen peroqnlijkheid", zegt Tine Oudshoorn
a; 19 jaar verloskundige zorg in
;andvoort. "Het is een reflexie van
persoonlijkheid". Als vrouwen
eranderen door maatschappelijke
ntwikkelingen, kun je dat dus ook
ien bij bevallingen. Tenminste, dat
jkt een voor de hand liggende conliisie. De ervaringen van Tine en
ok Elizabeth de Boer-Burgh, haar
pvolgster per l september, bevestiea dat. Wellicht boeiend genoeg om
r J na het interview van vorige week
nog wat verder op in te gaan.

Emancipatiegolf
"Je merkt dat in Zandvoort de reatie man/vrouw de laatste 25 jaar
:terk is veranderd", aldus Tine. "Het
raditionele huwelijk is hier bijna
crdwenen, de afspraken tussen de
>artners zijn anders dan in de tijd
an onze ouders. Er vindt een emanipatiegolf plaats, die overigens bij
•ie mannen beter is waar te nemen
art bij de vrouwen".
^Vat de vrouwen betreft: die zijn in
!andvoort heel vrij, vindt Tine. "Het
s een spontane groep, en dat merk
e óók bij de bevallingen". Zij had het
l ' eerder aangegeven: 'Zeekanters
jevallen gemakkelijk'. In feite beallen ze - bij wijze van spreken met sprongetjes', zegt zij nu. "Als
Hes goed loopt, komt het kind er zo
ut. Hun attitude is heel positief, ze
hebben een goede instelling. En dat
s fijn, want je geest heeft veel inloed op de bevalling. Een goede
oprbereiding is dan ook belangrijk.

Zo is het bijvoorbeeld goed als een
vroedvrouw daarin samenwerkt
met een lerares zwangerschapsgymnastiek".

Yoga
Ook yoga beoordeelt zij erg positief, én uiteraard zwemmen. Vanwege de resultaten betreurt Tine het
nog steeds dat zij haar zwemklas
vanwege de hoge zwembadkosten
niet heeft kunnen voortzetten. "Een
voordeel van zo'n groep is dat de
aanstaande moeder ziet dat zij niet
de enige is. Daar merkt zij: 'Zie je
wel, het is heel normaal om te bevallen".
"Ik vind trouwens de scholing van
verloskundigen over het algemeen
te rationeel, er wordt te weinig aandacht geschonken aan het emotionele vlak. In de praktijk moet je ook
extra aandacht besteden aan vrouwen die erg rationeel van aard zijn.
Zij moeten meer teruggebracht worden naar het gevoel. Je krijgt bij hen
al gauw zoiets als: 'Ja maar zo heb ik
het geleerd'. Dat is het eeuwige innerlijke conflict binnen de mensen.
Je moet 'leren' ruimte te creëren
voor je gevoel. Als een vrouw geestelijk in balans is, heeft dat een positieve invloed op het bevallen.

• Ook een kind 'bevalt een beetje bij het krijgen van een jonger broertje of zusje, er verandert véél in het
Archieffoto Bram Stijnen
gezin.

Afrika komen er veel oudere vrou- echtgenoot vaak bij de bevalling
wen bij", zegt Elizabeth. "Ook als aanwezig is. "Vroeger werd tegen de
het een in hutje is. Ze komen alle- vroedvrouw gezegd: 'Mevrouw, u remaal binnen om te kletsen en zo gelt 't maar'. Tegenwoordig willen
steun te geven". Rond de bevalling is de mannen er zelf bij zijn. Ja, de
het contact met vrouwen belangrijk, vaders, of aanstaande vaders, zijn
vinden beide. "Vrouwen bespreken erg veranderd, en ze zijn vaak erg
Buurvrouw
hun problemen veelal 't liefst met inventief. Bovendien vallen ze niet
Vroeger vonden de bevallingen vrouwen", zegt Tine. "Soms is dat meer zo gauw flauw. Ik ben erg op
meestal thuis plaats. Daarbij speel- met de moeder, soms met anderen". hen gesteld, van mij krijgen zij de
beste stoel in de praktijk. De man
de de buurvrouw vaak een belangrijbevalt in feite ook, hij kan zelfs een
ke rol, zij was een bekende en meestEchtgenoot
beetje last hebben van een pré- of
al wel in de buurt. Als het kind
Een duidelijk voorbeeld van de post-natale depressie. Bijvoorbeeld
kwam en er was snel hulp nodig, dan
kwam de buurvrouw wel even. "In veranderende tijden is het feit dat de als hij met vragen rondloopt als:
zondere taferelen, zoals bevallingen
achter een boomstam of op straat.
Maar dat komt omdat de vrouwen
vaak veel te laat op weg gaan naar de
kliniek".

Elizabeth heeft wat dat betreft in
Afrika een totaal andere ervaring opgedaan. "In ontwikkelingslanden
maakt het bevallen méér dan hier
deel uit van het dagelijks leven. De
mensen staan daar nu eenmaal dichter bij de natuur". En los daarvan
zegt zij: "De plaatselijke omstandigheden leiden daar nogal eens tot bij-

Weekenddiensten

J

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer hulp tel. 17373, op alle werkdagen
14444.
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
nummer 12000.
Dienstencentrum Zandvoort: Konin\MBULANCE: tel. 023-319191 (On- ginneweg l, tel. (02507) 19393.
gevalllen), Centrale Post Ambulan- Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
:evervoer (CPA) Kennemerland.
MERENAMBULANCE (Dierenbe- mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bescherming): 023-246899.
woners van 55 jaar en ouder) geHUISARTSEN: De volgende huisart- bruik te kunnen maken, dient men
;en hebben een gezamenlijke waar- zich 24 uur van te voren op te geven
nemingsregeling, inlichtingen daar- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusover via het telefoonnummer van de sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
eigen huisarts: J. Anderson, 12058; persoon bedragen: ƒ!,- voor een enB. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg, kele rit, ƒ1,50 retour.
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekoper, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507; Alg. Maatschappelijk Werk ZandF. Weenink, 12499. Inlichtingen om- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
trent de diensten van dokter Flierin- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
worden verstrekt via nummer werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Ver12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, woner van Zandvoort, is gratis.
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
land 's avonds, 's nachts en in het Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
weekend te bereiken via de dokter- Davidsstraat. Eerste woensdag van
sinformatiedienst: tel. 023-313233. de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Verloskundige: Mevrouw Tine Huurdersspreekuur NVH: Gratis
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- voor leden. Eerste en derde dinsdag
voort,
tel. 02507-14437, bgg: v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- uur. 't Stekkie, Plemingstraat 9.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
EMM:
Dierenbescherming: Vereniging v.h. Woningbouwvereniging
techniwelzijn der dieren (02507) 14561, Klachtentelefoonnummer
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Zandvoort
(tevens
pension) spreekuur: iedere eerste dinsdag
02507-13888,
Asiel
Haarlem van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.
023-244443.

Kerkdiensten

ZANDVOORT - Het opstellen van de toewijzinsgcriteria
voor de nieuwe woningen aan
de Van Lennepweg, dreigt
'haastwerk' te worden. Binnen
politiek Zandvoort is enige verdeeldheid ontstaan over de
'voorrangsregels'. De organisatie van een extra commissievergadering Maatschappelijk
Welzijn werd noodzakelijk,
omdat binnenkort de advertentiecampagne van start gaat.
Binnen de commissie voor maatschappelijk welzijn is begin deze
maand een discussie ontstaan over
de toewijzingscriteria van de woningen die op de huidige Zandvoortmeeuwen-velden gebouwd gaan
worden.

meester en wethouders. Men was
bovendien van mening dat er daarvoor te weinig cijfermateriaal voorhanden was. Het gevolg is dat er een
nieuwe vergadering moest worden
uitgeroepen over dit onderwerp,
maar dan wel op korte termijn omdat binnenkort een advertentiecampagne van start gaat, waarin de nieuwe woningen worden aangeboden.

Doorstroming
De discussie heeft te maken met
één van de belangrijkste aspecten bij
het toewijzingsbeleid, de doorstroming. Daardoor moet de meest urgente en grootste groep woningzoekenden aan een woning geholpen
worden.

In deze gemeente wachten velen
op een goedkope huurwoning, voorHet lukte niet om op één lijn te al starters, anderen kijken weer uit
komen met het voorstel van burge- naar een grotere woning. Daarom

Kist met onbekende inhoud

Zaterdag 19.00 uur: Woord- en communiedienst, mevr. A. Beijnes en
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- dhr. P. v.d. Smaal
wen
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Zondag 10.30 uur: Woord- en communiedienst, mevr. A. Beijnes en
dhr. P. v.d. Smaal
('ereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mevr. N. van KeuKerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
'en-Schaafsma

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
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Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders/ds. Norvie Clift
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr.
R. Blom
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Amanda, dochter van Vastenhouw,
Ardianus Albert Jan en van Roskam,
Monica Andrea Louise
Debbie, dochter van Drommel, Robert en van Kostermans, Ingrid Leonarda Henriette
Graziella Alessandra Rosa, dochter
van Maurik, John en van Graftdijk,
Patrizia Maria
Remy Diego, zoon van Driehuizen,
Arend Jacob en van Stohenbirgh,
Yolanda Louise Dolores

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht

Overleden:

in

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

ZANDVOORT - Een 9-jarige meisje uit Duitsland is vorige week
worden toegewezen aan personen woensdag licht gewond geraakt bij
die een 2- of 3-kamer huur-woning een ongeval. Het meisje stak plotseachterlaten. Bij hen is momenteel ling de Boulevard Barnaart over en
de behoefte het grootst. De wonin- werd aangereden door een twintig] agen die daardoor weer vrijkomen, rige automobilist uit Haarlem. Ze
kunnen worden toegewezen aan één- liep enkele schaafwonden op.
of tweepersoons huishoudens.

Omdraaien
In feite zijn er zeven toewijzingscriteria voor de nieuwe woningen,
die door het college van burgemeester en wethouders in deze volgorde
zijn gezet. Zij zouden toegewezen
worden aan gegadigden...:
1. die een eengezins-huurwoning van
de gemeente of van EMM achterlaten;
2. die een goedkope gezinsflat achterlaten;
3. die een l- of 2-kamerwoning van
de gemeente of EMM achterlaten;
4. die een vierkamerflat, anders dan
bedoeld onder 2, van EMM achterlaten;
5. startende woningzoekenden die in
Zandvoort woonachtig zijn;
6. die een particuliere huurwoning
achterlaten in Zandvoort;
7. die een koopwoning achterlaten in
Zandvoort.
De meerderheid van de commissie
Maatschappelijk Welzijn pleitte ervoor 3 en 4 om te draaien.

ZANDVOORT - De Fotokring
Het complete overzicht van de Zandvoort overschrijdt deze maand
openingstijden van de bibliotheek de gemeentegrenzen. De vereniging,
ziet er nu als volgt uit: maandag bekend van haar zwart/wit-exposi14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur; ties in de openbare bibliotheek, met
dinsdag 14.00-17.30 uur; woensdag voornamelijk Zandvoortse beelden
10.00-17.30 uur; vrijdag 10.00-12.00 op de gevoelige plaat, houdt momenuur, 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 teel een tentoonstelling in de bovenuur; zaterdag 10.00-14.00 uur.
zaal van 'De Ark', aan het Nieuw

B Burgerlijke stand

Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507.17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.;donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Dick Piet (red. chef). Eddie de Blieck (artj.
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerrigter,
Marianne Timmer.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
'5,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
'tia t/m vr 08.30-17 uur, tel (020J-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.

Uw krant niet
ontvangen?

Meisje aangereden

Man beroofd
ZANDVOORT - Een 36-jarige man
uit Zandvoort is zondagavond rond
kwart voor elf in de Celsiusstraat
beroofd. De man wilde met zijn auto
wegrijden, toen hij werd aangevallen
door een man, die een hond bij zich
had. Het slachtoffer kreeg enkele
klappen in het gelaat waarna de dief
vijfhonderd gulden uit de handen
van de Zandvoorter griste en het op
een lopen zette. Van de dader ontbreekt ieder spoor.

Lachfestijn met
Alfons Borm
ZANDVOORT - Volgens de organisatoren van Gran Dorado wordt
het donderdagmiddag lachen, want
dan komt Alfons Borm. Hij is te zien
op het Gran Place in Gran Dorado.
Het optreden begint om twee uur en
duurt zot half vier. De toegang is
gratis.

Indirecte aanleiding voor deze uitbreiding is de markt op woensdag.
Menig bibliotheekbezoeker is daardoor die dag in de buurt en het blijkt
aantrekkelijk het winkelen op de
markt te combineren met een bezoekje aan de bibliotheek. Kwam
men echter tussen de middag, dan
stond men voor een dichte deur. In
het verleden is dat vaak voorgekomen. Met de toegevoegde openingsuren hoopt het bibliotheekpersoneel
velen van dienst te zijn.

Haarlem:

Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. In
t Veld, Haarlem

Auto gevonden

ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg is
vanaf l september ook op woensdag
tijdens de lunch-uren geopend, de
nieuwe openingstijd is van 10.00 tot
17.30 uur. Wat de overige dagen betreft, verandert er niets.

Roomskatholieke Kerk:

Geloofsgemeenschap

Wielklem-dieven

Bieb open op
Fotokring overschrijdt grenzen
woensdagmiddag

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Vrijzinnige
N PB:

krijgen bij toewijzing van nieuwe
woningen waarschijnlijk diegenen
voorrang, die een ruimte achterlaten waar veel vraag naar is.
Zo bijvoorbeeld ook bij de toewij zing van de nieuwe seniorenwoningen op de (huidige) voetbalvelden
aan de Van Lennepweg. Volgens een
voorstel van het gemeentebestuur
wordt daar voorrang verleend aan
degeen die een goedkope huur-eengezinswoning achterlaat, bijvoorbeeld in Nieuw Noord of in het 'Tranendal'.
De vrijkomende woningen moeten

17166
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Weekend: 25/26 aug. 1990

ZANDVOORT - Adjudant E.F.C.
Huizen neemt morgen, wegens ver'hoe moet het verder gaan', 'wordt vroegde pensionering afscheid van
het wel een gezond kind', en 'kan ik de politie in Zandvoort. Van Huizen
wel een goede vader zijn?'. Ze kun- begon zijn loopbaan in 1953 bij de
nen last krijgen van een soort identi- Koninklijke Marechaussee, waar hij
teitscrisis, hun positie verandert, 7 jaar actief was. In 1960 trad hij in
ook binnen hun relatie".
dienst bij de politie in Breda en in
19G5 werd hij hoofdagent in Zand"Als er een kind komt, bevalt - voort.
sociaal gezien - eigenlijk de hele familie. Behalve de echtgenoot van de
In Zandvoort was hij actief bij de
vrouw ook de vader en de moeder. afdelingen verkeer en bijzondere
Bij moeders heerst er vaak een beet- wetten. Van Huizen werd in 1973 beje angst, die zouden liever maar zelf vorderd tot brigadier en in 1984 tot
bevallen dan hun dochter". Zelfs het adjudant-coördinator van wijkteam
broertje of zusje van de baby bevalt noord. In 1985 werd hij belast met de
een beetje, de aandacht in huis is op coördinatie van de afdeling bijzondat moment en de tijd erna totaal dere wetten. Toen Van Huizen in
anders verdeeld. "Je merkt het vaak 1989 getroffen werd door een hartaan de mensen", zegt Tine. "En als je aanval betekende dat uiteindelijk de
daar dan over begint, krijg je vaak beëindiging van zijn actieve loopheel verbaasde reacties, zoals: Her- baan bij de politie. Na 37 jaar als
kent u dat dan? Daardoor kan ik ook politieman dienst te hebben gedaan,
heel mild zijn naar de familie, als er waarvan 25 jaar
emotionele uitbarstingen zijn".
in
Zandvoort,
wordt hem met
in gang van l
Kraamterreur
september eerEen gezin dat 'is bevallen', moet vol ontslag verrust hebben, vindt de verloskundige. leend in verband
Het mag niet overlopen worden'en met zijn verhet bezoek moet kort blijven. Het vroegde pensiokomt nogal eens anders voor, echte nering. Morgen
'kraamterreur' zoals een huisarts neemt hij van 16
het eens noemde. Er zijn steeds min- tot 17.30 uur afder kraamverzorgsters en daardoor scheid in de kanE.F.C, van
zijn de gezinnen steeds meer op tine van het poliHuizen
zichzelf aangewezen. "Als kraam- tiebureau.
vrouw ben je erg kwetsbaar", legt
Tine uit. "Je durft nog niet zo sterk
lijnen te stellen, omdat je zelf nog
bezig bent je te oriënteren op de
nieuwe situatie. En behalve een goeZANDVOORT - De politie heeft
de bevalling is ook een fijne kraam- zaterdag in de Burgemeester Engeltijd belangrijk voor goede start".
bertstraat twee 26-jarige Duitsers
aangehouden, die probeerden de
De vroedvrouw komt 'heel dicht- wielklem weg te halen, die op het
bij'. Met veel aandacht kan zij het wiel van hun auto bevestigd was. Tegezin behalve medisch ('wij zijn me- gen de mannen is proces-verbaal opdische beroeps beoefenaren') ook gemaakt.
geestelijk goed voorbereiden en begeleiden. "Zandvoort is gewend aan
aandachtige vroedvrouwen", aldus
Tine Oudshoorn. "Elizabeth zet nu
die traditie voort".
ZANDVOORT - Een op 15 augusJOAN KURPERSHOEK tus in Zandvoort gestolen auto is op
17 augustus teruggevonden in Ursum. Doordat diverse onderdelen
van de auto waren gesloopt, kon
deze niet meer rijden. De Duitse eigenaar is in kennis gesteld.

Opstellen van toewijzingskriteria
voor nieuwewoningen is 'haastwerk'

Weekend: 25/26 aug. 1990

Agent Van Huizen
neemt afscheid

Heiligland 3 te Haarlem. Dit straatje
ligt tussen Groot- en Klein Heiligland, vlakbij het Frans Huls museum.
De openingstijden zijn: dinsdag
t/m zaterdag 17.00-22.00 uur, zondag
14.00-17.00 uur. De tentoonstelling is
nog te bezoeken tot en met 2 september.

Ondertrouwd:

Van der Mije, Jan Frederik en Lemmens, Ingrid Astrid
Zitzenbacher, Wilhelm en Van
Yzendoorn, Carla Maria Isabella
Geboren:

Emmen, Franciscus Maria, oud 63

j Dommel
.ZANDVOORT - Soms brengen aangespoelde zaken op het
strand heel wat te weeg. Of heel wat mensen in beweging, zoals
vorige week de stalen kist die in het zwin werd gevonden, ter
hoogte van kampeerdersvereniging KVS. De roestige en dichtgekoekte kist werd met zware hamers opengeslagen, waarna
een zwarte smurrie tevoorschijn kwam.
Het zekere voor het onzekere nemend werd de politie gewaarschuwd.
Even later werd ook de dienst publieke werken opgetrommeld, plus de
brandweer, die haar chemisch specialist liet komen. Men besloot het
spulletje maar mee te nemen naar de remise voor nader onderzoek, veilig
opgeborgen (vanwege mogelijke giftige stoffen of straling) in een overmaats
vat. De uitslag van het onderzoek is nog niet bekend.
Foto: Hans Houtkamp
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Dit weekend

TOTALE

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

een appelcake

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

lakkerij
Potgieterstraat 24
Zandvoort

Nu op onze gehele kollektie

Telefoon
12865

50-80%
KORTING

_

CENTER'

ACI , IIOTI

tel

°2507-15662

aanvang nieuwe cursussen! ƒ 80,per maand zo vaak je wil.
1-2 sept. open dag
van 12.00-20.00 uur

Saksische
leverworst

ALLES MOET WEG!!!
Deze verkoop start vrijdag 24 augustus 10.00 uur bij

Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192
KLASSIEK- EN
JAZZBALLET
AEROBIC

lid nederlandsche sauna vereniging
BURGEMEESTER VAN ALPHENSTRAAT 63

Aanvang lessen maandag 3 september a.s.
Inf. betr. lessen en tarieven:

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS

1 a 2 x p.w.

Tel.
02507-15668.

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
i/oor het Advertentiewezen).

AUTO-MaTOBRIJSCHOaL

FRANS VAN SPRANG

Aanmeldingen
in de studio uitsluitend
zaterdags 15.00 tot
17.00 uur

EYEWEAR

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

oproepkrachten

Theorie per video
10 lessen voor

losse lessen

ƒ 145,ƒ

13,50

Nieuwe cursus start
dinsdag 28 augustus

Deskundig advies.
Tel.

13612-15068. Brederodestraat 80.
Werkplaats Schelpenplein.

02507-12820

(zonder boeken).

Oranjestraat 12
(einde afrit)
ZANDVOORT
(CENTRUM)

enz.

geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden
telefonisch
bij de heer v.d. Laan
of mevr. Voros

incl. werk + leerboek,

BALLETSTUDIO
„MARIJKE"

SANDER

Fa. Gansner & Co.

HEMA Zandvoort
zoekt per direct

Telefonisch:
02507
14677 of 19701

Aangesl. bij DIBEVO
Vergeet niet om tijdig voor
uw hond te bellen.
Wiet dit mooie weer groeit de vacht sneller.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en
wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

Kerkstraat 4 Zandvoort
Tel. 02507-13397

Gevr.
HUISH. HULP
liefst v.a. 12.00 uur
tot n.o.t.k. tijd.

of persoonlijk bij de
klantenservice

in het zaaltje van de Ger. kerk, Julianaweg 15.

Van 19.30 tot ± 21.30 uur.
Inl.: Bert Hoogendijk

Sportcenter

14946 of 023-370408.

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

„DAMES" SLANK-FIT
Cursus - combinatie van Aerobic
en callanatic
onvoorstelbaar goed!
Lessen op maandagavond 19.45 uur.
Donderdagmorgen 9.15 uur.
55+ club dinsdagmorgen 9.30 uur.

Kosten voor 8 maanden ƒ 240,SPORT CENTER

SONNEVELD
SPORTING

„WIM BUCHEL"
A.J.

Passage 37

Zandvoort A.J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 15829-13965

zwemmen, aerobics,
gymnastiek voor ouderen,
callanetics, yoga.

NU BIJ ONS.

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o v.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Voor fitness training op onze nieuwe
apparatuur kunt U nu al terecht.

Grote Krocht 20A - Zandvoort.
Tel. 02507-14395

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS

v.d. Moolenstraat 47
Tel. 15829-13965

Leverancier van alle ziekenfondsen.

tel. 14678

TUINMEUBELEN NU met max. 50% korting
De laatste 100 tuinsets
met hoge kortingen
SLA UW SLAG

OP = OP

•Hartmdhl
l

*

i (i l" i nu M i

Kussens
extra dik per
4 stuks
inn

199,- nu

lUU,-

* Tuinsets
9 d9
r;
v.a.' C7
575,-

9QQ
tSJ«v.

tot 3975,- 2495,* Rolligbed opvouwbaar kompleet met
dik kussen OQO

574,- nu

003,-

Alle bekende merken... met de gebruikelijke garantie van
3 of 5 jaar.
Dit zijn zo maar enkele voorbeelden
KOM SNEL EN GRIJP UW KANS BIJ:

SPECTRA JUPITER
RAADHUISPLEIN

PERSCOMBINATIE
is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, Trouw,
de Volkskrant en de Weekmediabladen.
Binnen een afdeling van het Advertenticbedrijf die zich voornamelijk
bezighoudt met de verkoop van advertentiemogelijkheden ten
behoeve van de Weekmedia-uitgaven in de Haarlemmermeer, bestaat
een vacature voor een

Voor meer informatie

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Badminton - volleybal - squash jeugdjudo v.a. 5 jaar'~ jiu jitsu - judo
- dames slank fit lessen - sauna zonnebanken - zaalhuur.

Vanaf september weer aanvang
van alle lessen,

DE AKTUELE BRILLEN-KOLLEKTIE

Dansschool
Albert van Lingen

„Wim Buchel"

reeds meer dan 25 jaar
voor

advertentieverkoper (m/v)
buitendienst
Standplaats Uithoorn.
Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de volgende
functie-eisen:
- enige praktische verkoopervaring, bij voorkeur in de
bedrijfstak;
- klantgericht denken en handelen;
- opleiding op M.E.A.O./H.A.V.O.-niveau en bereid
vakgerichte cursussen te volgen;
- goede contactuele eigenschappen;
- in bezit vanrijbewijsB;
- leeftijd minimaal 23 jaar.
De werktijden zullen in nader overleg worden vastgesteld. Wij zijn
geïnteresseerd in zowel kandidaten die full-time werkzaam willen
zijn alsook kandidaten die een voorkeur hebben voor een part-time
functie.
Het salaris bedraagt (afhankelijk van leeftijd en werkervaring)
minimaal f 2.666,00 en maximaal ƒ 3.704,00 bruto per maand bij een
36-urige werkweek.
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer
B. Lodewegen, verkoopmanager, telefoon 02975-40041.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot l september 1990 richten aan
mevrouw G. A. Zantinge, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam onder vermelding van GZ/90.32.

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON. 023-261230
TELEFAX. 023-274785

Ballroom - Latin - American
Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren
Ie j aars - 2e j aars en 3e j aars
Aanvang Ie week oktober

INSCHRIJVING NU
elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 13.00-15.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

Uw Postcode is goud waard!
WIN 100.000 MET UW POSTCODE
Iedere maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers van
de Nationale Postcode Loterij. Hoofdprijzen van 25.000,-, 50.000,-, 100.000,-.
Verder vele Postcodeprijzen van 10,-, 25,-. 50,-, 100.-, 500,- en 1000,-.

DE HELE STRAAT KAN WINNEN!
Het speciale van de Nationale Postcode Loterij is dat, als in uw postcode iemand
een Postcodeprijs wint, iedereen die in dezelfde postcode* woont automatisch
dezelfde prijs krijgt uitgekeerd!
ma.\imaal 50 loien per postcode

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,- als
u mee hebt gedaan.'

r.»

800.000 SUPERPRUS 'm
Als u minimaal 5x meedoet in
12 maanden dan telt uw unieke
postcode lotnummer mee voor

rT-"7!rT'~" 7-!r-»7 TX-»»I
»^*7
sJ yy | |VJ • CCN TON * DUN

de grote superjaarprijs van
maar liefst 8 ton.

O-f [ qn ik ml meedoen aan de Postcode Loterll en ikwl
jj
j --"•*' kans maken op een van de vele pnpen
0
l Ik machtig u hierbij maandelijkstotwederopzegging het
™
••_-.-j__-- • u««i *«AI-IIIMI •*!!*• l aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven, o
Meedoen IS heel eenvoudig | En fê^aak naasl£ maandelijkse pnjzen kans op de superjaarpnjs
U vult de bon hiernaast in
van 800 000,Daarmee machtigt u de Nationale
I'OSTBANK

Postcode Loterij om een tientje per
lot van uw giro of bank af te
halen.

Qllot(10,-)

Q 2 loten (20.-)

Q loten (

gulden)

Dhr./Mevr
De Loterij is goedgekeurd door de
Staatssecretaris van Justitie onder nummer
. Datum:.
Naam:LO 890/098/177 83 d d 20/10/1989 De
uitslag zal worden gepubliceerd in deze krant
en in een aantal dagbladen
. Adres:
Prijzen boven ƒ 100.- worden belast met
25% kansspelbelasting Reglement en
trekkmgslijsten zijn verkrijgbaar bij het
| Mijn postcode is |__|_j__|_| l l l handtekening
secretariaat van de Stichting Nationale
Postcode Loterij,
lWoonplaats:Willemsparkweg 176
1071 HT Amsterdam.
l
De opbrengst van de
NATIONALE Nationale Postcode Loterij Deze bon opsturen in een open enveloppe zonder
1
Is bestemd voor
postzegel aan Nationale Postcode Loterij,
r 7i~-T f 0 1 1 humanitair werk en
l Antwoordnummer 11067, 5200 VC Den Bosch
L O T C R IJ milieubescherming

I

.
\
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Karel Doormanschool 1955-1956, zesde klas

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt uw brief ook afgeven
bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
Anonieme brieven worden niet geplaatst

Jammer dan

Op de oude foto van deze week staat de zesde klas van de Karel Doormanschool uit 1955-1956, met meester Mabelis. De foto is ingestuurd door
Tineke Hartman-Jansen.
Van links naar rechts, en van boven naar beneden, staan Willy Koper,
René Cohen, Olga Haasbroek, Nora de Haas, Cor ?, ?, Fred Paap, Jaap

Loos, Siem van der Staay, ?, Kees Keur, Lenie Koopman, Arlette ?, Tineke
Jansen, Ria Schönthal, Tiny Bakker, Kitty Nijleman, Gerda Voetelink,
Rudy ?, ?, Donny de Grobber, Paul Keuning, Bob Reen, ?. Bezitters van
oude groepsfoto's kunnen deze ter plaatsing inleveren bij het Zandvoorts
Nieuwsblad, gasthuisplein 12.

TZB gaat statutenwijzigen
ZANDVOORT - Uit het verhaal van de jubilerende vereniging RKSV TZB, vorige week,
kon men opmaken dat het ledenaantal van die club behoorlijk was teruggelopen. Maar na
veertig jaar blijft het bestuur
van TZB naar ideeën zoeken
om het voortbestaan te waarborgen.

„We zitten in een dal", stelt voorzitter Van der Hoek," en daar moeten we proberen uit te krabbelen en
we moeten ons actiever opstellen".
Volgens het bestuur zou er nu al
begonnen kunnen worden met het
vormen van een jeugdvoetbalteam
doch om organisatorische redenen
heeft men dat een jaar uitgesteld.
„Eerst moeten er goede plannen zijn
en heb je een goede organisatie nodig en daarom wachten we even tot
Onder leiding van voorzitter Eel- volgend jaar", legt de voorzitter uit.
ke van der Hoek heeft TZB plannen Dat hoopt TZB ook meerdere senioontvouwd waardoor het ledenaantal ren en jeugdvoetbalteams in de comeen geweldige opwaartse beweging petitie te kunnen inschrijven.
maakt. In een vergevorderd stadium
is dan ook een plan uitgewerkt voor
een statutenwijziging waardoor de Zaalvoetbal
softballeden „echt" lid zijn van TZB.
Is er al vermeld dat het op het veld
Daardoor ontstaat er een omni-vere- niet al te best ging, in het zaalvpetbal
niging met zo'n driehonderd leden. gebeuren blaast TZB een aardig parDoor de wijziging van de statuten zal tijtje mee. Vorig jaar behaalde het
TZB dan weer een behoorlijk grote eerste team het kampioenschap en
vereniging zijn.
promoveerde naar de hoofdklasse.

In het zaalvoetbal heeft TZB nu tien naamde „peanuts". Ook geeft TZB
herenteams en twee damesteams op veel aandacht aan het opleiden van
de been gebracht.
softbalcoaches, scheidsrechters.
Van één ding is het bestuur wel overOok deze leden wil het bestuur tuigd en dat is dat je de jeugd goed
van TZB meer bij de club betrekken. moet begeleiden en daar is een goed
Dat moet gebeuren door het houden en groot kader voor nodig. In de
van gezellige avonden, waardoor de leiding van de club is nog altijd de
aantrekkingskracht van de kantine heer Crabbendam te vinden. Van de
nog groter wordt. Uit het klinkende veertig jaar die TZB bestaat heeft hij
succes van de softbalafdeling wil 33'A jaar het wel en wee van de ZandTZB nog meer halen. Door het pro- voortse vereniging meegemaakt.
moten van deze sport hoopt TZB Vrijwel de gehele tijd heeft Crabbennog meer mensen hier in te interes- dam als penningmeester gefunseren. Zo heeft men als laatste aan- geerd. Ik heb al heel wat bestuurslewinst van de softbalsport het „slow- den meegemaakt", stelt de man van
pitchball" ingevoerd. Dat is een on- de ABN. „Via de bank heb ik altijd in
derdeel van de softbal sport die uit- de geldsfeer gezeten en ik blijf het
sluitend bestemd is voor mensen in nog steeds een leuke hobby vinden.
de recreatieve sport. Hier gaat het TZB is een deel van je leven geworniet om prestaties maar zuiver om den". Over de gehele periode heeft
de gezelligheid. In het „slow-pitch- Crabbendam zo'n 17.000 uur in zijn
ball" is een onderlinge competitie vereniging TZB gestopt en als het
opgezet. Bovendien heeft TZB een aan hem ligt worden het er zeker
25 tal leden van 6 t/m 9 jaar de zoge- twintigduizend.

Al ben ik geen strandpachter, wel
heb ik enige kennis omtrent de vorm
en de geografische ligging der
Noordzee. Het is 14 uur en ben onderweg naar het nudistenstrand om
voor hoog water de bedden en ma
trassen te redden. Nog even gauw
een bakkie doen bij nagenoeg de
drukst bezochte neringdoende op
het textielstrand (dat is het strand
gedeelte waar men een fractie meer
aan heeft dan op mijn afdeling)
Tot mijn stomme verbazing zie ik
het voltallige personeel ook bakkies
doen.
Tussen twee slokken door wijs ik op
de honderden stoelen en bedden op
hun strand. En ik roep: "Dat gaat
straks het water in." Tot mijn grote
ontsteltenis krijg ik het antwoord
"Jammer dan." Mijn verbijstering is
van dien aard dat ik de rest van mijn
koffie niet meer lust. En spoed mi,
naar Adam en Eva. En zie bij hoevee"
anderen hun spullen ook nog op het
strand staan. Goed, de pachter uit de
Bollenstreek kun je moeilijk verwij
ten dat hij de zee niet kent. Bij die
sjieke meneer uit Amsterdam heb
ben ze er kennelijk een gewoonte
van gemaakt. Zijn spullen dreven
maandagmiddag nog net niet weg
Door voornoemde gewoonte zal hi.
wellicht wel weten dat bij eenzelfde
noordwesten wind de volgende vloed
hoger komt. Dus ik neem 's nachts
plaats op een laag bankje bij paal 69
ter waking. Echter vooral ook met
een eenvoudige profetie in mijn ach
terhoofd. En jawel hoor, daar drij
ven de eerste witte stipjes voorbij
En bij dageraad zien wij de voorraad
houten bedjes verspreid liggen langs
de vloedlijn over een lengte van een
kleine kilometer. Goed terug naar
maandagavond. Om 22 uur treed ik
opgewekt de tent binnen waar in
mijn verhaal begon. Aldaar verneem
ik dat men die middag met man en
macht had gevist naar hun inventaris. Ik hief het glas en riep: "Jammer
dan."
w„ Reycr
Zandvoort

Casino-ZVM
handbaltoernooi
ZANDVOORT - Aanstaande
zondag organiseert CasinoZVM handbal een groot veldhandbaltoernooi. Op de velden
in het circuitterrein nemen elf
teams, zowel uit Nederland als
Duitsland, deel aan dit handbalfestijn.

De Zandvoortse handbalvereniging is er in geslaagd een sterk deelnemersveld bijeen te brengen. Deelnemende verenigingen zijn onder
andere: ADO, DSOV, Spartaan, Volendam, TUS Mussen-Billiginghausen (Duitsland) en natuurlijk Casino-ZVM. Het is een toernooi voor
alle leeftijdsgroepen zodat een groot
deel van de Zandvoortse handbalvereniging in het veld komt.
De meisjes adspiranten en de dames senioren bijten om 10.00 uur het
ZANDVOORT - Ook dit jaar wil spits af gevolgd om 10.25 uur door de
de Sportraad Zandvoort in samen- heren junioren. De dames junioren
werking met het gemeentebestuur vangen aan om 10.50 uur, de heren
van Zandvoort een huldiging organi- senioren om 11.15 uur en de jongens
seren van de jeugdkampioenen. De adspiranten beginnen om 12.55 uur.
sportraad wil alle jeugdige kampioe- Het einde van dit toernooi wordt
nen van het verenigingsjaar verwacht om ongeveer 16.30 uur.
1989/1990 huldigen, evenals vorig
jaar, in de raadzaal van het gemeentehuis. Als waarschijnlijke datum
heeft de Sportraad maandag 5 november aanstaande gekozen. De
Sportraad heeft alle Zandvoortse
verenigingen verzocht een opgave te
doen van jeugdleden die in competiZANDVOORT - Volgende
tieverband kampioen zijn geworden week donderdagavond 30 auin het seizoen 1989/1990.
gustus start voor de Zand-

Huldiging van
jeugdkampioenen

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

Circuit
Als het maar gratis is. Ongetwijfeld zult u begrijpen waar ik in
deze rubriek naar toe wil. Inderdaad, een grotere puinhoop dan
afgelopen zondag hebben wij in
Zandvoort nog nooit gehad. Het is
dat ik er zondag zelf bij geweest
ben, anders zou ik het niet geloven. Zandvoort kon afgelopen
weekend zijn lol weer op. De
80.000 bezoekers van het circuit
zorgden voor de nodige problemen. Laten we het daar hier in
deze rubriek maar niet over hebben. Elders in deze krant leest u
daar alles over.
Hoe de problemen konden ontstaan moet voor iedereen duidelijk zijn. De organisatie en de politie hadden niet gerekend op zo'n
grote opkomst van dagrecreanten,
die best bereid waren van heinde
en verre de tocht naar Zandvoort
te aanvaarden om een gratis dagje
circuit mee te maken. Op zich lijkt
mij dit een wat al te makkelijk
excuus.

Grand Prix
Met een beetje mensenkennis
had men kunnen weten dat dit zou
kunnen gebeuren. De reclamecampagne via de media loog er
niet om. Met de Grand Prix van
enkele jaren geleden nog vers in
het geheugen, herinner ik mij nog
opperbest de grote drukte die een
dergelijk evenement destijds teweeg bracht. Gecombineerd met
de strandbezoekers kon er toen
ook gerekend worden op een grote
toeloop van publiek. Ik herinner
mij nog dat er op zo'n dag minstens 20 man extra van de Amsteramse Rijkspolitie ingezet werden
om de zaak in goede banen te leiden. Als je dan nog even bedenkt
dat het Zandvoortse politiekorps
toen nog beduidend groter was,
kun je je voorstellen welke maatregelen er toen genomen werden.
Het wekt dan ook enige bevreemding als je ziet met welk een
potentieel de Zandvoortse politie
afgelopen zondag de problemen in
de badplaats te lijf is gegaan. Ten
eerste lijkt mij de beslissing om de
parkeerruimte in Zuid niet te benutten een nogal vreemde zaak.
Vijf man extra in dienst nemen zet
ook al geen zoden aan de dijk. Nog
een geluk dat het op deze dag geen
strandweer was, anders was de ellende helemaal niet te overzien geweest. Als ik niet beter wist zou ik
haast gaan denken dat het de politie er juist om te doen is geweest
de zaak uit de hand te laten lopen.

Overuren

burgemeester. De leiding had beter moeten weten. Ik ben er bij
geweest en ik heb gezien met welk
een inzet de 'gewone agenten'
trachtten te redden wat er te redden viel. Het was echter dweilen
met de kraan open. Mijn achting
voor de Zandvoortse politieagenten en de Zandvoortse reserve politie die op deze dag weer menig
overuur draaide, is weer eens met
sprongen gestegen. Voor de korpsleiding is naar mijn mening
slechts een hardgrondig 'Foei' op
zijn plaats. Hopelijk hebben zij
hun lesje geleerd en blijft ons dorp
in de toekomst van dergelijke
wantoestanden verschoond. Voor
een 'Europese badplaats' is dit beslist geen goede reclame.
Ook de circuit-directie en de
Zandvoortse brandweer verdienen een groot compliment. Dankzij hun doortastend optreden,
soms helemaal tegen het draaiboek van de organisatie in, wisten
zij te voorkomen dat het ook op
het circuit uit de hand zou lopen.

Neringdoende
Toch had deze zondag ook zijn
positieve kanten. Verschillende
neringdoende in het dorp beleefde
weer eens 'gouden tijden'. Voor de
visverkopers op het strand beloofde het een sofdag te worden. De
miezerige regen nodigde niet bepaald uit voor een strandwandeling zodat de visverkoop behoorlijk stagneerde. Vroeger dan gepland besloten de meeste neringdoende naar huis terug te keren.
Zoals vermeld bleek er in het dorp
geen doorkomen aan en ook zij
stonden binnen de kortst mogelijke tijd vast in de file. Inventiviteit
kan de Zandvoorter allerminst
ontzegt worden. Van de nood een
deugd makend werden de lekkerbekken en de zure bommen tussen het gestrande blikwerk aan de
man gebracht. Het resultaat laat
zich raden. Alle handelaren waren
helemaal uitverkocht.
Ook voor sommige bewoners in
de woonwijk Nieuw Noord was
het een gouden dag. Ook zij bleken niet bepaald zonder handelsgeest. Veel particulieren verkochten bekers koffie en hun uit de
diepvries tevoorschijn getoverde
kroketten en sate's aan de gestrande bezoekers die soms vijf uur
achtereen in Noord in de file stonden. U ziet, je kunt de zaak ook
van een positieve kant benaderen.
We hebben weer wat bijgeleerd.
Voor het geval de Grand Prix ooit
nog eens in Zandvoort terug
mocht keren dan kun je deze dag
als een soort 'test case' beschouwen.

De agenten zelf treft geen enkele
Dit was het weer voor deze
blaam. De schuld moet gezocht week,
tot de volgende
worden bij de korpsleiding met week. blijf gezond,
BRAM STIJNEN
aan het hoofd onze Zandvoortse

Schaakclub houdt
ledenvergadering

• Bij de dragster races werd het aantal pk's teruggebracht.

Foto Bram Stijnen

Naast de huldiging van de jeugdsportkampioenen wil de Sportraad
Zandvoort een huldiging op touw
zetten van een Zandvoortse sportman of sportvrouw. Volgens de
sportraad zijn in Zandvoort sporters
aanwezig die zowel nationaal en internationaal op een hoog niveau actief zijn en ook kampioenschappen
bezit te nemen van de baan, was dit parkeergelegenheid in Zuid. De or- hebben behaald. Ook hiervoor ziet
voor circuitdirecteur Hans Ernst re- ganisatie moet dan maar zorgen de sportraad gaarne aanmeldingen
den om in te grijpen.
voor een pendeldienst".
tegemoet.
In overleg met brandweercomVinger
in
de
pap
mandant Schroder werd besloten
Ook circuitdirecteur Hans Ernst
om het vermogen van de dragsters
met de nodige pk's terug te schroe- toonde zich niet blij met de afloop
ZANDVOORT - De voetbalclubs
ven en de Big Foot demonstratie, van het evenement. Hoewel hij door oefenden afgelopen zaterdag ter
waarbij, volgens het draaiboek de zijn genomen maatregelen de zaak voorbereiding op de komende comgigantische trucks met opgevoerde op het circuit goed in de hand wist te petitie. Zandvoort '75 deed het erg
motoren verschillende sloopauto's houden, vindt hij toch dat een derge- goed door bij en tegen IJ muiden met
tot schroot zouden vermalen, werd lijke happening in de toekomst voor 4-2 te winnen. Tweede klasser IJuit veiligheidsoverwegingen afge- wat hem betreft niet gratis hoeft te muiden werd overklast door vierde
last.
zijn.
klasser Zandvoort '75. Won Zand"De aanblik van zoveel geweld,
"Deze zondag heeft eens te meer voort '75 de wedstrijd het leed toch
zou de agressie bij de bezoekers wel bewezen dat het circuit in Zand- een behoorlijk verlies. Jos Baars
eens behoorlijk in de hand kunnen voort voorziet in een grote behoefte. werd onnodig hard aangepakt en
werken", meende hij. Het aangekon- Deze tachtigduizend bezoekers heb- moest zwaar geblesseerd uitvallen.
digde optreden van de Amerikaanse ben dat weer eens te meer bewezen". Gescheurde enkelbanden zullen
Hij ziet de toekomst van het cir- hem enige maanden van het veld
artiesten 'The Three Degrees' moest
vanwege het feit dat de wegen naar cuit met vertrouwen tegemoet. "Met houden.
Zandvoort nog steeds potdicht zaten de organisatie hadden wij niets te
Zandvoortmeeuwen en TZB oeenige tijd worden uitgesteld. Uit maken. Bij een volgende keer is fenden tegen elkaar. In de eerste
nood besloot men om deze artiesten mijn eerste eis, om een flinke vinger helft bleef TZB goed overeind en bedoor de lucht naar de badplaats te in de pap te hebben bij het organise- perkte de schade tot 1-0. In de tweevervoeren en werd een helicopter in- ren van een dergelijk evenement. De de helft een wat hoger tempo bij de
veiligheid van het publiek staat bij Meeuwen en de stand werd opgegehuurd.
Mensen die vanuit Noord naar ons immers hoog in het vaandel".
voerd naar 4-0. Voor beide partijen
Dat er na afloop vernielingen in toch een nuttige oefenwedstrijd.
huis probeerden te komen, waren
verplicht vijf uur in de file te staan. het dorp zijn aangericht, daarover
Overal in de omgeving speelden zich heeft hij geen goed woord over. Onhectische taferelen voor. Totaal ge- danks het feit dat het circuit geen
frustreerd gingen sommige dagre- talaam treft, is hij taereidt de schade
creanten zelfs met elkaar op de die de gemeente Zandvoort heeft geUMUIDEN - De Stichting Beecvuist, zodat de politie handenvol leden te vergoeden.
Deze schade blijkt achteraf nogal kestijn Pop haalt op 15 september
werk had om de vechtenden van elmee te vallen. De gemeentelijke Candy Dulfer in huis, oftewel in het
kaar te scheiden.
persvoorlichter Van Ooijen liet gis- Witte Theater in IJmuiden. Op l
"Dit had nooit mogen gebeuren", teren weten "dat de schade aan hek- september is de voorverkoop van
vertelde een politie-woordvoerder werken en perken ongeveer acht- kaarten bij Twin Records, Velserna afloop van het evenement. Hij honderd gulden bedraagt. Voor het duinweg 2la in IJmuiden. De kaarerkent dat de politie niet had gere- schoonmaken van het dorp moet ge- ten kosten vijftien gulden zonder en
kend op zo'n groot aantal bezoekers. rekend worden op ongeveer veertig 12,50 gulden met CJP. Op 13 oktober
"Bij een volgende gelegenheid zulen manuren. Bij elkaar zou dat neerko- komt Herman Brood naar het Witte
Theater.
we gebruik moeten maken van de men op ongeveer 2800 gulden".

Files zorgen voor vechtpartijen
tijdens Amerikaanse zondag
Vervolg van voorpagina

Chaos
De Zandvoortse politie had haar
maatregelen al op voorhand genomen. Vanuit de regiogemeente was
om assistentie verzocht. Met vijf extra agenten dacht men de klus te
kunnen klaren. De inschatting bleek
achteraf niet helemaal juist te zijn.
Ten behoeve van de bezoekers had
men het terrein bij Paddoc-3 gereserveerd voor de auto's en ook de
oude baan van het circuit was voor
deze gelegenheid 'gepromoveerd' tot
parkeerplaats. Toen deze lokaties
yol waren, werd de autostroom door
ijverige agenten naar de woonwijk
Nieuw Noord gedirigeerd. Binnen de
kortste tijd bleek ook deze buurt te
klein, zodat de bezoekers hun voertuigen her en der in de plansoenen
en op de middenberm stalden.
De chaos werd compleet, toen het
r
ond twee uur in de middag ging
regenen. Terwijl duizenden auto's
n
og naar Zandvoort koersten, beloten veel circuitgangers de thuisreis
*eer te aanvaarden. Dit had tot gevolg dat het verkeer binnen de kortste keren muurvast kwam te zitten.

Agressie
De Zandvoortse politie zat met de
handen
in het haar. Zij moest lijdz
aam toezien hoe de chaos steeds
groter werd. Ook op het circuit verliep de zaak niet helemaal zoals vert. De vijfhonderd man, belast
'net de organisatie konden slechts
et grote moeite de mensenmassa
toom te houden. Toen verschil'ende bezoekers aanstalten maakten
om over de hekken te klimmen om

Oefenwedstrijden

Candy Duif er in
het Witte Theater

voortse schakers het nieuwe
seizoen. Nog niet met schaken
maar wel met de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Op die avond, aanvang 20.30 uur in
het Gemeenschapshuis, zal het bestuur van de Zandvoortse Schaaklub verantwoording afleggen aan
de leden over het beleid van het afgelopen seizoen. Ook zullen dan de
prijzen uitgereikt worden inzake de
senioren-competitie van het seizoen
1989-1990. Na elf jaar zal de secretaris Ruud Schiltmeijer zijn secretariaatswerkzaamheden neerleggen. Tevens zal een nieuwe wedstrijdleider
benoemd dienen te worden.
De week daarop start dan het echte schaken. Schakers uit Zandvoort,
dames of heren, zijn dan van harte
welkom op de clubavond. Ook de
Zandvoortse schaakjeugd start dan
weer met de competitie. Adspirantleden, die informatie willen inwinnen, kunnen dat doen via de volgende telefoonnummers: 18430, 17978,
15721 of 14884.

Open hockeydag
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag wordt op de hockeyvelden een
enorme drukte verwacht. De Zandvoortsche Hockeyclub organiseert
dan op het complex Duintjesveld,
gelegen in het circuitterrein, een
opendag.
Deze dag wordt georganiseerd om
een ieder kennis te laten maken met
de sport waarin Nederland wel „wereldkampioen" is geworden.
Om 13.30 uur zal er een selectiedemonstratiewedstrijd worden gespeeld door de oudste jeugd van de
Zandvoortsche Hockeyclub. Om
15.00 uur is er voor de kleinere kinderen van 6 jaar en ouder een minispelen parcours uitgezet. Een stick
is al aanwezig want daar zorgt de
ZHC voor.

• Historische racewagens rijden zondag weer hun rondjes op het circuit.

ZANDVOORT - De vijfde
Historische Grand Prix vindt
,ondag 26 augustus plaats op
Circuit Park Zandvoort.
Automerken die aan de start verschijnen, zijn Maseratie, Alfa Romeo, Cooper, Lotus en ERA. Met
deze auto's zijn in het verleden overal ter wereld Grand Prix-races gereden.
Hoewel de auto's onvervangbaar
en kostbaar zijn, wordt er zondag
mee gereden alsof het een formule
?ord-wedstrijd betreft.
Snel en spektaculair moeten ook
de Super Sports racewagens met
lun grote achtcilindermotoren zijn.
Deze 'strijkijzers' kwamen in het be_;in van de jaren zeventig uit in de
Deroemde CanAm-wedstrijden. De
Super Sports zullen vanaf twee uur
s middags over het circuit scheu•en. De historische Grand Prix-au;o's komen zondagmiddag in twee
heats aan de start, om 13.20 uur en
om 16 uur.
Ook op zaterdag 25 augustus is er
n verband met de historische
rand Prix al van alles te beleven op
het circuit. Vanaf tien uur 's morens vinden trainingen plaats voor
alle klassen en om tien over vijf 's
middags starten de race voor historische MG's.
Het programma op zondag begint
om 12 uur met een demonstratie van
historische toer-motorfietsen. Daarrijden de toerwagens tot en met

bouwjaar 1965. Het programma omvat verder nog races voor sportwages, formule-wagens en GT's (Ferrari's, Alfa's, Triumphs, Porsches etc. t
en een demonstratie met historische wedstrijdmotoren. Verder kan
het publiek de mooiste racewagen
van de dag kiezen, waarmee een
anti-slipcursus gewonnen kan worden.
Op zaterdag bedraagt de toegangsprijs tien gulden voor het duinterrein/tribune en op zondag vijftier,
gulden. Kinderen tot twaalf jaar krijgen op beide dagen vijftig procent,
reductie. Meer informatie is verkrijgbaar via tel. 02507-16004.

Postduiven
ZANDVOORT - Zaterdag was er
voor de jonge duiven een wedvlucht
over 106 kilometer vanaf Wuustwezel. De duiven werden 15.36 uur gelost en de eerste duif werd om 17.19
uur geklokt. De uitslag is als volgt:
Th. Sinnige 1; A. van Yzendoorn 2;
combinatie Koper-Koper 3; H. Terol
4, 5, 7 en 9; R. Driehuizen 6; J.B.
Koper 8; J. Harteveld 10.
De eerste oude duif werd om 17.20
uur geklokt. Uitslag: P. Bol 1,4 en 5:
conbinatie 2 en 6; combinatie Koper-Koper 2 en 6; A. v. Yzendoorn 3; J.
v.d. Wal 7; G. Harteveld 8 en 10; H.
Lansdorp 9.
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Auto's te koop gevraagd

Volkswagen Jetta bj '80 4
|deurs ƒ 4.750. Volkswagen Jetta C 10e maand '85 ƒ9.750.
Mercedes 190E bj '87 div. opJOHAN BOOM
hes, kleur grijs metal. Opel AsZuiderakerweg 83, (oranje hek) cona 1900 LPG 9e maand '81
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478 prijs ƒ 3.250. Lada 2105 bj '85
Alle auto's APK. Hoge inruil. bnjs ƒ3500. Mitsubishi L 300,
Rnancienng mogelijk,
Kort model, 2.5 D, bj '87,
v.a. ƒ 5.000, 1 jr. schr. gar.
!/13.950 ex. BTW.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
AUTOBEDRIJF WALS,
zaterdags tot 17.00 uur.
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Mitsubishi
Lancer
1.8 d,
Tel. 02902- 1697/1981.
orig.'88, ƒ 12.950. Peugeot 309
Heftruck-Service-WEBER
XL, dies., bj.'87, ƒ 12.950. BMW
Inkoop- Verkoop- Verhuur
316,
bj.'87, 4-drs, LPG,
ƒ16.950. Nissan Micra, m.'89, Heftrucks, pompwagens etc
ƒ10.950. Mercedes 300 TD, .02507-16325 / 02510-29066.
okt.'SS, aut, APK, 1e eig., incl.
BTW ƒ12.950. Ford Sierra 1.6
GL, 5-drs, eind '86, ƒ 12.950.
Ford Escort 1.3 L, zwart, •*•AAA Auto Rent* Autoverh.
sprt.velg., bj.'83, ƒ6950. Seat v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
Ibiza, bj.'87, ƒ7950. Rat Uno weekendtanef. 020-6630836.
45, bj.'87, ƒ7950. V.W. Polo
Bij:
Van uitv., bj.'86, ƒ6950. Mini
Metro, m.'86, ƒ6950. Toyota
Carina, bijna '80, 2-drs, nw
niet duur!!!
APK, ƒ 1450. Honda Prelude,
zwart, bj.'SO, ƒ 1950. Ford
-auto-ambulance
Taunus 1.6, bj.'81, ƒ1950. en
-9-persoons bussen
nog div. auto's v.a. ƒ600 tot
250 luxe en bestelauto's
ƒ 15.000.
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

DE HOOGSTE PRIJS
Koop- of VERKOOPPLAN- elk merk auto a gontant met
NEN? Bel dan snel Nationale vrijw.bewiis. Tel. 020-105478.
Occasionlijn. 023-365206
HOOGSTE PRIJS
De hoogste prijs elk merk auto voor elk merk auto, a contant,
a contant met vrijwaring.
met vrijwanngsbewijs, geen
Tel.: 02990-71693.
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

Renault

DEALERS
STERDAM
GEVING.
Austin

BOVAG-dealers

Honda

Lada

Henault 9 Broadway, 1e eige- T.k. Renault 11 GTX, 80000
naar, m.'87, ƒ7950. Inruil, gar. km., apk 5/91, d.gnjs, zonnedak, ƒ9500,-. Tel. 020-341609.
Te!. 02990-37825.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Rover
Rover 2600 S, nw mod. '85,
l.z.g.st., met.rood, ƒ 7950. Inruil,
gar. Tel. 02990-37825.

Seat

Saab

Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat SAAB SERVICE MOLENAAR
Auto Centrum APC, 2e Schmrep., onderh., APK, LPG,
alarm
etc. BOVAG
LID
kelstr.
18-28.
Tel.
020HOOFDDORP, 02503-14097.
763333/763334/763335.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
• „SHOWROOM" verschijnt
Austin Mini 1000 Mayfair, juni Honda Civic, eind '83, autom, 3
v.d. Madeweg 23 bij Makro
WESTDORP
huis aan huis m geheel
87, kl zwart, 18000 km, drs nette auto, APK 8-'91, SAMARA HOLIDAY,
A'dam - 020-6686146.
Amsterdam en omgeving.
z g a n Tel 020-982439
ƒ2975 020-132857
BLACK BEAUTY en CARLOTA
nu in de showroom.
Off AUSTIN-DEALER-Pim v
Ruime voorraad nieuwe en
Rootselaar - staat altijd voor u
jonge LADA'S met BOVAG gaLmnaeuskade 5-7
klaar' - Rhôneweg 40-42 SKODA 120 LS, 1983, t.z.g.s. Skoda 105 S, 54.000 km. April
rantie en APK, 100% financ
1098 BC Amsterdam
A'dam - SI Dijk - Info - 131375
'87. Zeer goede conditie.
APK mrt '91. Vr.pr. ƒ2000.
-Noord
vanaf ƒ 250.- p.m.
020-929548
ƒ4500. Tel. 020-916977.
Schaafstraat 24, A'dam-N.
OCCASION VAN DEZE WEEK Tel. 020-442608.
Tel 020-361153
Lada 1200 S juni '87/5000
LADA WETTE R
Adres verkoop:
Laaa 1200 S
' 8 5 / 3 750 BMW 316. 1 8, 2-'86, / 14950.
Adm. de Ruyterweg 398,
Laca 2104 Combi '85 ƒ 4500 met LPG Autobedrijf Brouwer,
A'dam, tel.' 020-825983.
Lada 2105 13
' 8 6 / 6 0 0 0 Hamerstr 3-15, 020-360401.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Lada 2105 12 . '86 / 5.750
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Lada 2105 15 GL'85 / 4.000 BMW 3181, b] '84, met , APK 3Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Lada 2107 15LPG'87/ 7750 '91, n w s t , 1 jr gar Vrpr
Tel.: 020-799100. Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581
L Samara 1 3emd'86 ƒ 8500 ƒ12000 020-143573, na 18 u Nieuw Y10 Rre van ƒ 18.650 Mercedes bj. '88, met. zilv.,
Kadett 1 2S,hb,lpg'84 / 6250 BMW 320/6, bj '83, 5 versn , voor
16.500 190 D-25 autom., vele acces.,
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Skoda 105 L
. '86 ƒ 4000 veel accessoires" ƒ8950. Inl.Delta 1600 GTIE van ƒ31.500 getint glas., centr. vergr.,
voor A'dam Noord e.o.
Zwanenburgerdijk 503
voor
ƒ 29.500 arm- + hoofdsteunen, alarm +
020-250096
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Zwanenburg Tel 02907-6572
speedalarm, 1e eig. ƒ41.000
Diverse Alto's
OCCASIONS KEUS
Tel 02507-15662 of
Suzuki Alto, bj. 6-'83. APK
Lorist Peugeot
Bouwjaren '84 t/m '88
uit + 25 stuks, o a.
8-'91. 105.000 km. Geringe,
070-3859755.
AMSTERDAM-CENTRUM
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
7 x Lancia Thema
'86,'88
bliksch., ƒ2000. Tel.
205 XR .
.'87/15500 Citroen Visa Super E, '82, nwe. 3 x Prisma
Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
'85,'88
020-960300, na 18.00 u.
APK,
keurige
auto,
ƒ2500
205 Junior. . . .'87/12250
Bozenhoven 119, Mijdrecht.
'87,'88
2 x Y10
SUZUKI-ALTO AUT. 1982 km. Tel. 02979-84866.
205 XE
'87 ƒ 12.500 Tel. 020-250096
'84
1 x A 112
PEUGEOT-TALBO-DEALER
16.000, grijs, prima staat,
205 GR
'84 / 8.750 T k 2 CV 6 (lelijke eend)
'83
Volvo 340 GL
COBUSSEN Amsterdam
ƒ 3500 020-960362.
Suzuki 1.3 GLX . .'88 / 14 500 bj april '86, 20.000 km.,
'85
VW Golf 1800 GL
Sinds
1930
Mazda 323 1.5 . .'83 ƒ 6.750 i.pr st. (o a. geh vern.
'86 Het vertrouwen meer dan T.k. Suzuki Jeep, LJ 80, model
BMW 316, 4-drs
Mazda 323 .
.'88/16500 bodemplaat), APK gek. ƒ 7500.
waard voor een Leeuwekeur '82, extra's o.a. radio, zonne- De enige off. SUBARU DEA505 GR .
. ..'82 ƒ 3500 Tel. na 18.00 uur. 02507-16489.
LER + occ. voor Purmerend
dak, in nieuw staat, ƒ5000.
Gebruikte auto.
505 SR . . . .'83 / 4.250
e.o. Tuijps b.v. West-Beemster,
Tel. 020-372708.
T.k Citroen Visa L. kl. blauw
PEUGEOT
205
Alle auto's met
02999-278, Jisperweg 39-40.
B.j. '83. APK juli '91, m pr.st.
12 stuks in zeer goede staat en
3 Maanden Bovag-Garantie
De Flinesstraat 22
ƒ3000 Tel. 02977-22092.
v.a. ƒ8600 t/m /18.540 voor
tevens service en reparatie
A'dam t/o Makro
een 205 GRD (diesel) 1988.
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47 V.a. ƒ 120 - 5 veerbollen op
T.k.a. TR 7, bj. '79, 5 versn., kl.
PEUGEOT 309
druk brengen bij de QtroenTel. 020-237669
GL 1.3 profil
'87/13.225 rood, sunroof, get. glas, in g.st
specialist van Zaanstad:
GR 1.3
'88/16.950 APK 7-'91, f 5950.02503-41871
GARAGE RENÉ SPAAN
PEUGEOT 305
Vissers-pad 11, Krommenie Nissan Urvan, bestelbus, die• „SHOWROOM",
'86/8.550
sel '85, APK juli '91, 160.000 1.3 crystal
075-281193 of -353788
Fiat Panda 750 L, '87, radio/
de autorubriek in
km., 2 schuifdr., trekh., zonne- en nog vele andere b v.cass., zeer mooi, ƒ7750. Inl
Het Parool en Weekmedia.
dak, nw. versn.bak, nw. stuur- Volvo 360 met gas.'SS ƒ 17.560
020-250096.
Huis aan huis in heel
Baarsjesweg 249-253
Al meer dan 20 jaar
arm, nw. accu, nw. banden. Pr.
Amsterdam en omgeving.
Amsterdam, tel: 020-121824
FIAT VERMEY B.V.
voor betrouwbare occasions!
ƒ 6500,- incl. BTW. Tel.
Oplage
730.000
ex.
En de koffie staat klaar.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A v.d. Neerweg 1, 02963-1325.
020-265952 of 03240-16402.
Tel. 020-6658686.
APhilipsweg 13, Uithoorn.
Ouderkerk a/d Amstel.
• De autorubriek
Datsun 260 Z, 2+2, '78, liefhebTel. 02975-62020.
„SHOWROOM" heeft
berauto, 5-bak, sportwielen,
T.k. Rat Uno 55 S, bj. '85, uiteen oplage van 730.000 ex.
ƒ3975. 020-132857.
stekende staat van onderhoud,
o.a. 2 CV's, AX, BX
APK 10/90/6.750:075-285520.
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
T.k. Kever bj '72 apk 1190 br. VW Campingbus, bj. 1971, voll.
Tel. 020-932750
velgen
i.g.st.
ƒ2500. inger. + tent. Prijs ƒ 1.500.
T.k Rat Uno Diesel, 4-drs , bj.
Tel. 02977-40989.
075-704135.
1985, APK tot 15-2/'91. Vrpr. S. Stevmstraat 12a, A'dam Opel Manta, gereviseerde motor, bj.'76, nw APK, rijdt prima,
ƒ5.500. Tel. 02990-29189.
T.k.
VW
golf
1600
CL,
1984,
Adverteren m „Showroom"
Schaafstraat 24, A'dam-N.
ƒ 1450. Tel. 02990-37825.
5-drs., d.grijs metal. ƒ8.100,
Tel. 020 - 665.86.86
Tel. 020-361153
• Handelaar of particulier.
Kadett, nw. mod. '86, i.z.g.st.,
iedere keuring toegest.
FAX 020 - 665.63.21
Uw auto(s) aanbieden in
Daihatsu Mini Bestel busje, 1e nw APK, ƒ 9950. Inruil, gar Tel.
Tel.
020-203397
Na
18
uur.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Zeilemaker-Opel
„SHOWROOM" is dé manier. eig. 60.000 km., m.'86, ƒ3950. 02990-37825.
INRUILWAGENS
Tel. 020-6658686.
Tel. 02990-37825.
Opel Ascona 16S, '83, APK mei Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
'91. l.z.g.st. Vr.pr. ƒ5750.
Purmerend 02990-22551.
Tel. 075-283810.
VOLVO 240 ÜL b l A l IUN, '84, Volvo 343, LPG, m.'83,
grijsgroen met., benzine, i.g.st., nw APK, rijdt prima, ƒ 2950.
Opel Kadett, b.j. '81, l.z.g.st.,
Ford Escort diesel 3-drs., 9-'84, APK mrt '91, vr. pr. ƒ3500.
714.500. 020-231578/890416. Tel. 02990-37825.
APK 3-'91,135 000 km., ƒ 6250. Tel. 020-900365
Tel. 02979-87343.
Peugeot 205 Accent, 1986,
45.000 km., radio, uitst. st.
Ford Scorpio 2 O CL, '87, Vialle
Vr.pr. ƒ10.800. Tel. 02503LPG, zeer mooi ƒ 18 750, inruil/
a.o.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Autoshop J. Schievink, Rozen66731 (overdag).
2000 CL, wit
1986 gar. mog. 020-250096
ALLE KLEUREN
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- gracht 69-71-73, A'dam. Tel.
020- 234986. Accu's, impenals,
2000 CL, grijs
1988 Granada 2.3 GL, 1-'85, LPG,
OOK IN SPUITBUSSEN
T.k. gevr.- Peugeots 504, 505, ters en dynamo's. Erkend
2000 GL, aut., rood
1988 TRX-wielen, centr. vergrend.,
sloopschade etc. Vlotte afhd. inbouwbednjf van TBBS/TNO ladder- & fietsdragers. Thule
otto nieuwenhuizen bv
2000 CL, inj., dohc, blauw1989 APK. Vr.pr. ƒ 6250.075-214765. Overtoom 515, Amsterdam KEIMPE CARS. 020-244255.
goedgekeurde
autobeveili- dakdragers voor dakgootloze
2400 CL, rood
1988
(020) 129804
gingssystemen.
Valkenbur- auto's. Grote sorting onderdeZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
len, gereedschappen & autolak
2900 GL, aut, grijs
1989 Ford ESCORT 1.6 l Bravo, juli
gerstr.
134.
Tel.
020-240748.
bij het Olympisch stadion. Ver2400 GHIA, grijs
1987 '87,63.000 km , APK gek. Vr.pr. T.k. Opel Kadett 12N 5 drs. bj
koop nw. en gebr. Peugeots. Grote sortering ONDERDELEN
• „SHOWROOM",
Officieel Ford-Dealer
f 13.900. Tel. 020-950019.
'80, APK 1-'91. Prijs ƒ 2300.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517. van schade-auto's, alle
de autorubriek
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
Tel.
02977-24750.
voor Amsterdam
merken, alle bouwjaren.
Marktplein 11-29, Hoofddorp. Escort, '81, besteller, met geel
„SHOWROOM"
en omgeving.
kent, LPG, APK 4-'91, ƒ 2275. T.k. v. part. Opel Kadett 12S,
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Inl. tel. 02503-13441.
Postbus 156,
Tel. 020-6658686.
'84, rood, 53000 km., ƒ7450
020-132857.
Lid Nevar.
1000
AD
Amsterdam
i.z.g.s. Tel. 02979-85616.

Lada

Meer Garage

Skoda

Isuzu

BMW

Suzuki

Lancia

Auto Haian

Mercedes Benz

Citroen

Mercury/Lincoln

Subaru

020-6650050

Triumph

Toyota

Nissan

Fiat

%TOYOTA

OMPIER

ingdijk

autoverhuur

Volkswagen

Opel

3èil)a -Noord

Daihatsu

LET OP!
"JUMBO-KORTINGEN"
bij Wagenpark

Autoverhuur

Ouke Baas

Service en reparatie
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
APK LASWERK en reparatie.
Keuring klaarmaken, leder
merk auto. Vooraf prijsopgave.
Autobedrijf BEEN, Aalsmeerderdijk 386, Aalsmeerderbrug.
Tel. 02977-27262.

Goedkope autoverz. met termijnbet., 100% autolening. Bel
of bezoek onze infowinkel, De
Rijpgracht 2, A'dam. Tel.:
020-846060 P.W.O. ass.

1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop!
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996

• Auto te koop9 Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke) die
vóór dinsdag 16.00 uur of donderdag 20.00 uur m ons
bezit zijn, worden de volgende dag reeds geplaatst.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel ƒ11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ 6,10 •
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
BALK
BAKT
BETER
BROOD

VERKEERSSCHOOL AVS
voor een ontspannen en snelle
opleiding. Alle autorijlessen
ƒ 35 per les. Theorieles gratis.
Informatie:
Niasstraat
29,
A'dam-0. Tel. 020-6652323.

AUTORIJSCHOOL FRANS
heeft een AANBIEDING.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Wegens onze hoge slagings1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
percentage kunnen wij weer
Gratis halen en brengen.
leerlingen plaatsen. 1e 10 lesTel. A'dam: 020-942145.
sen ƒ35. Tel. 020-331826.
• De occasion die u zoekt
staat al klaar!
In „ SHOWROOM" leest u waar.

Autosloperijen

Peugeot

autolak

GARAGE VITESSE, erkend
APK station voor onderhoud,
reparatie, keuringen, laswerk,
carrosserie, motorrevisie van
alle merken. Tevens uit voorraad ± 15 gekeurde occasions
v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak
02507-19155, Voltastraat 5
Zandvoort.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokin
l 10, Amsterdam.

Rijscholen

Ford

Accessoires en onderdelen

Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

Autofinanciering en verzekering

Volvo

19x
Scorpio

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke vri|dag in Het
Parool.
Daarnaast elke week in alle edities van Weekmedia, t.w.;
Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer
Courant, De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De
Nieuwe Weesper, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

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

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

DIT WEEKEND

BOKAALSCHNITT
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
winnaar Ondernemersbokaal 1989

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

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
AUTOWRAKKEN tegen de
Loop, sloop en schadeauto's
hoogste prijs voor de deur
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.
• SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week in Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

Voor onze vestiging in Zandvoort
hebben wij plaats voor een

Part-time
verkoopster
v.a. 19 jaar voor
± 30 uur per week.

Wie bij ons in de speelzaal komt assisteren,
moet ogen in z'n achterhoofd hebben.
De Holland Casino's zijn de enige officiële
casino's die ons land rijk is. Wat betekent dat de
gasten uit zijn in een onbesproken en uiterst steervolle omgeving. Om ervoor te zorgen dat het de
gasten aan niets ontbreekt, zoeken wij voor Holland
Casino Zandvoort, ten behoeve van incidentele invalwerkzaamheden, enkele

Zaterdags vrij.
Bent U geïnteresseerd in deze zelfstandige baan, bel dan voor meer info 023241580 of na 16.00 uur 023-320627.

INBRAAK-
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VERTRAGEND

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

Stand-b}' Zaalassistenlen/Controleurs (m/v).
Hij/zij is iemand die de gasten en de medewerkers
alle mogelijke service verleent. Zoals het wisselen van
geld, het reserveren van plaatsen, het kopen van
sigaretten of het serveren van een drankje. Maar ook
het assisteren bij het openen en sluiten van speeltalcls, het schoonhouden van de tafels en wat zich
verder maar voordoet, behoren tot de werkzaamheden. Evenals het ontvangen van de gasten aan de
Ingang van het casino, het controleren van geldige
toegangsbewijzen en de kledingvoorschriften.
Behalve een opleiding op AiAVO-niveau en een
leeftijd van 20 tot 30 jaar, is voor deze baan een
representatief uiterlijk nodig en een dienstverlenende
instelling, want een goede zaalassistent heeft een gast
al geholpen voor-ie erom vraagt. U dient bereid te zijn
te werken in wisseldiensten. ook tijdens weekeinden.
Salarisindicatie f 2365 - f 2818 bruto per maand, bij
volledige werktijd. Voorts uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder gratis bedrijfskleding en. afhankelijk van de woon-werk afstand,
een maximale reiskostenvergoeding.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met een
recente pasfoto sturen aan de ChefPersoneel en
Organisatie viin Holland Casino Zandvoort, de heer
P.J.C, van de Beek.

Holland Casino Zandvoort, Postbus 170.
2040 AD Zandvoort. Tel.: 02507-180 44.

-HOLLAND
CASINO
^S-^ï A N U V O O R 1

Bij de ABN Variabele Rente Hypotheek staat de
rente niet vast maar kan periodiek aangepast worden aan de
rente-ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt Op die
manier volgt u met de ABN Variabele Rente Hypotheek de
rente min of meer op de voet, zodat u nooit te veel betaalt
Bovendien kunt u altijd kiezen voor een ABN-hypotheek|
waarbij de rente tot zelfs 17 jaar vaststaat Bijvoorbeeld als
de rente begint te stijgen. Doet u dat in de eerste twee jaar, dan
kost u dat niets. Daarna kost het 1%. En met de ABN Variabele
Rente Hypotheek kunt u maandelijks zoveel aflossen als u
GLAS EN ISOLATIE TEL 02550 - 30624 wilt, zonder kosten. Kom eens langs
C O R N W A L L S T R A A T 6 - IJMUIDEN
voor een oriënterend gesprek

Wij STOFFEREN

10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

ƒ 295,-

\ILUQT

Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pers.

VAN DER:

Bank

GROTE KROCHT 12-14
2042 LW ZANDVOORT

ƒ55. .

WAARBORGGARANTIE
Gordijnengroothandel

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

Showroom atelier fabrikage.
Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.
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Klink toont verrassende foto's

Brederode en Zandvoort

ZANDVOORT - Onlangs verscheen weer een kwartaalnummer van „De Klink", het orgaan van het Genootschap
„Oud Zandvoort", zoals ge"woonlijk in een voortreffelijke
opmaak van de technische redacteuren Harry Opheikens en
Jaap Paap. Ook de inhoud is
weer alleszins de moeite
waard. De hartpagina toont de
ijstent van Kerkman op het
vroegere Tramplein met pp de
voorgrond een drietal yskarren en de personen die ten
nauwste met het bedrijf waren
verbonden.

In de eljde en twaalfde eeuw was
Haarlem de belangrijkste stad van
de Nederlanden De graaf koos
Haarlem tot zijn woonplaats, omdat deze stad het middelpunt was
van zijn land Er wordt verteld dat
Flons H, ook wel de Vette genoemd, "een optrek ende lustplaetse heeft gemaeckt, alwaer hij dikwijls alsmede zijnen opvolgeren
hof gehouden heeft" Een gevolg
daarvan was dat de edelen die
hem steunden ook een onderkomen in de buurt zochten

De heer van Brederode

Hoofdredacteur Harry Visser had
een boeiend gesprek met de heer K.
C. van der Mije Pzn. over de wijze
waarop deze als dienstplichtig soldaat bij de kustartillene in Umuiden de meidagen van 1940 beleefde.
Uit dit interview blijkt opnieuw hoe
onvoorbereid het Nederlandse leger
de oorlog werd ingestuurd. „Gedurende de ruim zes maanden dat ik in
dienst ben geweest heb ik twee keer
op de schietbaan in Overveen met
een geweer mogen schieten en iedere
keer met slechts vijf patronen", aldus Kors van der Mije, die voorts
verhaalt hoe de kustartillerie, die tot
taak had een landing vanuit zee tegen te gaan, dit moest doen met behulp van twee oude kanonnen die
nog gevuld moesten worden met
zakjes kruit. „Wanneer men een
schot had afgegeven moest de kamer
van het kanon worden schoongemaakt. Daarna ging er een nieuw patroon in met als explosieve lading de
zakjes kruit, en het kanon was weer
voor vuren gereed".
Redacteur Maarten Weber herinnert zich hoe in de zomer van 1944,
toen het strand verboden terrein
was, er toch nog een plaats was waar
men kon zwemmen, en wel in de
vijver van het Vijverpark. „De kortste weg vanuit het dorp was vanaf de
Kostverlorenstraat door de tuin van
no. 29 en dan door het mijnenveld,
langs het huis dat staat bij de spoorwegovergang aan de Verlengde Hal-

Van de familie Van der Werff uit
de Van Ostadestraat kreeg de Klinkredactie een foto van mevrouw
Keur, beter bekend als tante Griet,
die in de dertiger jaren badvrouw
was bij de z.g. frikhokjes. Deze frikhokjes waren vier grote linnen tenten op het Zuiderstrand, die daar
door de gemeente 's zomers werden

ZANDVOORT - Lions Club
Zandvoort houdt op zaterdag 8
en zondag 9 september weer
het wandelevenement 'Lopen
voor kinderen'.

Wandelen voor
het goede doel

•Liefhebbers kunnen op beide dagen wandeltochten maken door het
duingebied van de Amsterdamse waterleidingduinen tussen Zandvoort
en Noordwijk. Zij kunnen kiezen uit
de afstanden: veertig, dertig, twintig,
tien en vijf kilometer.
Voor de eerste tocht moet gestart
worden tussen negen en half tien 's
morgens, voor de tweede tussen ne-

gen en tien uur, voor de derde tussen
negen uur 's morgens en één uur 's
middags, voor de vierde tussen negen en twee uur en voor de kortste
afstand tussen negen en drie uur 's
middags.

Op deze foto uit 1935 zit badvrouw „Tante Griet" bij een frikhokje

testraat, de spoorweg over en dan
verder gewoon via de Vondellaan. De
weg door het mijnenveld was mogelijk doordat ook de Georgiers deze
weg de beste vonden en mijnenvrij
gehouden hadden, want ook zij
zwommen in de vijver", aldus Maarten Weber, die zijn artikel illustreert
met o.a. een foto van een door de
Duitsers met prikkeldraad bedekt
gedeelte van de zeereep.

Voor alle afstanden gelden leeftijdsgrenzen. De langste tocht is
voor mensen van zestien jaar en ou-

Lezing over de stad Haarlem
HAARLEM - Het Architectuur
Bouwhistorisch Centrum Haarlem
start op 2 september met een nieuwe
activiteit, namelijk een lezing op
elke eerste zondag van de maand. De
spits wordt op 2 september afgebeten door stadsarchitect Thijs Asselbergs met een lezing getiteld: „De
stad: tussen samenhang en vooruitgang". De achterliggende visie van
bepaalde Haarlemse projecten worden uit de doeken gedaan door de

architecten Arne van Herk, Yske
Braaksma en Herman Hertzberger.
Ook zijn er sprekers uitgenodigd om
belangrijke
architectuuraspecten
zoals kleur- en materiaalgebruik, architectuurhistorie en de inrichting
van de openbare ruimte en pleinen
nader toe te lichten. De lezing begint
om twee uur, duurt een uur en wordt
geïllustreerd met dia's. Na afloop is
er gelegenheid tot discussie. Entree
is 2,50 gulden.

Kampioenschap Prindle catamaran
ZANDVOORT - Watersport Vere- wedstrijden vinden plaats bij de
niging Zandvoort organiseert in sa- zuid-boulevard (strandafslag Redmenwerking met de Prindle Associ- dingpost Zuid). Er worden Olympiatie Nederland het kampioenschap sche banen gezeild. De bedoeling is
Prindle in alle klassen. Er worden om in het weekeind vijf wedstrijden
zestig Prindles (catamaran) ver- te houden, maar dit is afhankelijk
wacht. De eerste start is zaterdag 25 van de weersomstandigheden. Bij
augustus om twaalf uur. Zondag een windkracht 6 of hoger, worden
wordt er gestart om half twaalf. De de racen mogelijk afgeschaft

'Huis in de Duinen' leegt de kelders
ZANDVOORT - Bejaardenhuis
'Het Huis in de Duinen' houdt aanstaande zaterdag haar jaarlijkse verkoop. Spulletjes uit grootmoeders
tijd, meubels, kleding, boeken en
handwerk zijn tegen aantrekkelijke
prijzen te koop. Op het terrein aan
de voorzijde van het huis kunnen de

En zo vestigde zich in het gebied
van de duinen de heer van Brederode zich Hij was een van de ijverigste dienaren en volgelingen van
de graaf en hij wilde m zijn nabijheid verblijven, opdat hij nooit tevergeefs een beroep op hem zou
doen
De graaf was uitermate ingenomen met de dienstbaarheid van
Brederode Hij heeft 1247 en 1256
hem voor zijn hulp beloond door
hem de zeevond (uit zee aangespoelde voorwerpen) toe te kennen tussen Zijpe en Huisdumen
Het is met bij deze plaatsen gebleven hij kreeg het recht om alle
zeevond langs de kust vanhet
graafschap voor zichzelf te houden
en m een enkele aantekening vindt
men dat Zandvoort er met erg van
gediend was, want het was een
stuk van de inkomsten voor het
van de rest van de wereld afgesloten dorp

bezoekers een ijsje eten, een haring,
of ander lekkers verorberen of een
kop koffie drinken. Kopers en kijkers zijn welkom tussen tien en twee
uur.
De opbrengst van de verkoop
komt ten goede aan het eyenementenfonds en het Dierenhofje.

slach enen lekaert " Zo kwam er
dus weer genoeg geld m het laadje
en kon de heer van Brederode zijn
status als edelman ophouden

Door Bertus Voets

Was de baljuw
bestuurder

der naarmate er betere schepen op
zee verschenen Ook had de bevolking van de kustplaatsen na enige
tijd de bepalingen van de heer van
Brederode aan haar laars gelapt
en zij brachten zelf de zeevond aan
de man
De heer van Brederode zal wel
zijn beklag gedaan hebben over de
weinige eerbied die men aan de
grafelijke staandvonder betoonde
Hij miste een groot deel van zijn
inkomsten en daardoor kon hij
zich met voldoende inzetten voor
de graaf

De baljuw had het nu voor het
zeggen, maar was hij wel een toegewijd bestuurder die iets over
had voor de mensen die aan hem
waren toevertrouwd Dat laatste
was zeker niet het geval uit de
verschillende geschriften blijkt dat
de heer van Brederode voor geen
enkele plaats die m zijn baljuwschap lag belangstelling had
Vooral, zo merkt men, dat hij voor
de plaatsen die heel erg afgelegen
waren, zoals Zandvoort, helemaal
niet over had Zandvoort moest
maar hopen dat er een schout
kwam die wat gevoel had voor de
gewone mensen Die moest het
maar maken, want de heer van
Brederode, ook al woonde hij m de
buurt, heeft het nooit kunnen opbrengen om zelf het dorp te bczoeken wat hem door de graaf in han
den was gegeven
De familie Brederode raakte in
de zeventiende eeuw het contact
kwijt Het was voor hen alleen
maar een soort titel 'baljuw van
het kustgebied' en toen de familie
was uitgestorven werd op 19 december 1721 en op 9 januari, 9 juni
en 28 augustus 1722 het recht op de
kuststrook "geveüt en verkogt aen
de stadt Haerlem voor een en dertigh duizent en een hondert guldens"
Dan verdwijnen de Brederodes
uit de geschiedenis van Zandvoort
en volgens een oud gezegde hebben ze van de bewoners van Zandvoort die ze hebben uitgebuit, het
heilig kruis nagekregen

Een andere functie
En zo komt er een andere junctie
waar hij meer geld uit kan putten
De graaf had in Noord-Holland een
aantal regio's onder het gezag geplaatst van een baljuw Hoewel het
wat vreemd was, werd de hele regio tot een kuststrook gemaakt en
vanzelfsprekend werd Brederode
de eerste baljuw Hij was m de
dorpen langs de kust heer en meester Hij wordt m oude boeken aangeduid als "eene lantrechter, burggraaf ofte opperste die gestelt is
om recht te doen" Hij was van
niemand afhankelijk, stelde m
elke plaats een soort schout aan
die alleen handelde naar zijn mzicht
Zo had hij alles m handen In het
Rijksarchief is een stuk van 1462
waann hij vaststelt en door de
schout laat uitvoeren "Zoe wie
een last henncx vindt of meer ende
dat aen lant brenct sall geven van
elcken last enen gulden ende van
elcken zeevaert sal men geven
enen stuver ende van elcken af-

Bomschuit Bouwclub, dat begin mei
gevierd werd met een boeiende expositie in het Cultureel Centrum. Jozef
Bluijs, die vanaf de oprichting de
voorzittershamer heeft gehanteerd,
werd bij die gelegenheid eveneens in
De inkomsten gaan
het zonnetje gezet.
Interessant was voorts te lezen dat
achteruit
op verzoek van de hervormde geMaar de inkomsten van de zeemeente leden van de jubilerende
vond, die in de dertiende eeuw
bouwclub een model van een origiovervloedig waren, werden minnele Zandvoortse bomschuit hebben
vervaardigd. Tijdens een sfeervolle
bijeenkomst in de hervormde kerk
werd het scheepje, de „Ora et Labora", overgedragen aan het kerkbestuur. Zandvoort kan zich thans
scharen in de rij van zeedorpen waar
ZANDVOORT - Het rondje Rem- zelf, 's morgens van acht tot half
Uiteraard wordt in het blad uitvoe- volgens een eeuwenoude traditie een eiland, de jaarlijkse Rem Race voor tien, na betaling van 35 gulden voor ZANDVOORT - Het zo langzamer
ng aandacht besteed aan het 12'/z ja- schaalmodel van een vissersboot in catamarans, wordt op zaterdag 8 een eenmans, en 45 gulden voor een hand traditioneel geworden zaalrig bestaan van de Zandvoortse de kerk werd opgehangen.
september gehouden. Er wordt ge- tweemans catamaran. Voor de bere- voetbaltoernooi voor strandpachstart om half elf in Zandvoort. Via kening van de typen catamarans ters wordt ook dit jaar gehouden. De
een controleboei bij Langevelderslag wordt de Texel-Yardstick gehan- Strandpachters hebben Zandvoortder, de dertig kilometer voor wandevaren de zeilers naar een boei ter teerd. Telefonische informatie geeft meeuwen bereid gevonden dit sterk
laars vanaf veertien jaar, de twintig
hoogte van zeilvereniging Noord- Hansje de Boer-Kooy via 02507- bezette toernooi te organiseren. In
voor mensen vanaf elf jaar, de tien
de Pellikaan Sporthal aan de A. J v
wijk, steken dan recht de zee in naar 15251, Of 023-245861.
kilometer voor lopers vanaf zeven
d. Moolenstraat wordt volgende
de boei bij het REM-eiland en na het
jaar en de vijfduizend meter voor
week gezaalvoetbald om de fraaie be
ronden van de boei gaan ze via deiedereen vanaf vijf jaar.
ker. Achttien teams, verdeeld over
ZANDVOORT - Op dinsdag- zelfde route terug naar de finish in
drie poules van zes, spelen een onWie mee wil doen, moet zich mei- avond 4 september begint de Zandvoort.
derlinge competitie volgens de regleDe totale lengte van het traject beden bij de start bij de ingang van de vocalgroep '12 Beaufort' weer draagt
HAARLEM - Speciaal voor fami- menten van de KNVB.
vijftig kilometer. In verband
Waterleidingduinen aan de Zand- met haar repetities. Deze zangMaandag aanstaande is de eerste
het feit dat de catamarans vrij lieleden en partners van alcohohsvoortselaan tegen over Nieuw Uni- groep is vorige jaar door acht met
ten, organiseert het consultatiebu- avond, gevolgd door dinsdag-, doncum. Deelname aan het evenement Zandvoortse dames opgericht, ver van de kust zeilen, houden de reau
voor alcohol en drugs twee in- derdag- en vrijdagavond. Op deze
reddingsbrigaden en de strandpolikost vijf gulden per persoon. De opop 17 en 24 januari avonden wordt er gevoetbald van
brengst van 'Lopen voor kinderen' is met het doel gewoon gezellig tie de deelnemers in de gaten, zodat formatieavonden
zeven tot negen uur. Er wordt 19.00 uur tot 00 30 uur. Zandvoort
bestemd voor verstandelijk gehandi- muziek met elkaar te maken. de veiligheid van hen gegarandeerd van
is. Bij slechte weersomstandigheden informatie gegeven over de lichame- meeuwen verwacht een sterk ge
capten kinderen over de hele wereld.
Al snel bleek de oprichting van de op de zaterdag, wordt het evenement lijke, psychische en sociale gevolgen speeld toernooi aangezien in du
vocalgroep een geslaagd idee en in- naar de zondag 9 september verscho- van verslaving. De vraag: 'hoe stel ik teams goede amateurvoetballers
middels toestaat het gezelschap uit ven. Er wordt dan op dezelfde tijd me op als partner, ouder of kind van zijn opgesteld. De strandpachters
twaalf dames. Het repertoire dat zij gestart. De eerste tien binnenko- iemand met een drankprobleem' vormen hun team uit medewerkers
onder leiding van dirigent Hans van mers ontvangen een prijs. De deelna- staat daarbij centraal. Meer informa- en vaste klanten. De toegang is gratis
Eerden brengen bestaat zowel uit me staat open voor alle typen cata- tie geeft het hoofdbureau in Haar- en dat is een extra reden om naar de
Pellikaanhal te trekken.
moderne als uit klassieke muziek. marans. Inschrijving kan op de dag lem via 023-319294.
HAARLEM - Van 23 tot en met 26 Voor december van dit jaar staat een
augustus is er weer volop jazz in kerstconcert gepland met onder anHaarlem. Gedurende die drie dagen dere de Engelse Christmas Carols.
,.-sr-A ''f~*^^=-.
Hoewel de groep er niet naar
treedt in bijna elke kroeg wel een
streeft
om
een
groot
koor
te
worden,
liveband op en ook op andere loca^^pp?
ties wordt gespeeld, zoals bijvoor- is er nog wel plaats voor enkele dazoekt voor haar vestiging in Zandvoort
beeld op vrijdag 24 augustus om mes. Belangstellenden die zin hebDE itil^l^fT £ ft
twee uur het optreden van Billy B. ben om een keer in de week te zinJacket, Eric Timmermans en Jo- gen, kunnen 's avonds na zes uur
een vlotte
c^a^/tf ~ f&dvfó/iA
f)&/*tfl6rt/d*iA
hann Sebastiaan 'T' Bone, in de pia- voor inlichtingen bellen, tel. 02507?„s. f»«s„ »,„f/6f<(,„</S,t/l, ,** /L~„„
12737
of
023-246521.
Zij
kunnen
ook
nozaak aan de Kleine Houtstraat 39.
Onder de titel Dirty Jazz organiseert vrijblijvend een repetitie bijwonen
IN OPDRACHT VAN DE BANK
het Patronaat in Haarlem aanstaan- op dinsdagavond om 20 uur in 't
ONMIDDELLIJKE LIQUIDATIE
de vrijdag een Jazz Dance Night Par- Stekkie, behalve op 4 september,
met ervaring Leefti|d van + 20 tot ± 35 |aar
8
ty. Het feest begint om half twaalf. want dan wordt in het GemeenVAN EEN VELE JAREN IN OPSLAG GEHOUDEN
Toegang tien gulden. Voorverkoop schapshuis gerepeteerd.
HOOGWAARDIGE MILJOENENPARTIJ
Tel. 02507-15473.
1
bij het WV in Haarlem en in de
HANDGEKNOOPTE
(
toneelschuur. De soul/funk/jazz-fusion-band The Brand New Heavies
PERZISCHE en OOSTERSE TAPIJTEN
zal acid-jazz ten gehore brengen.
DEZE DOOR DE BANK IN ONDERPAND GENOMEN GOEDEREN ZIJN NU NA
Deejay ZKI zorgt daarnaast voor opLANGDURIGE PROCEDURES 1 VM WANBETALING EN ANDERE NIET NAGEKOMEN
VERPLICHTINGEN VRIJGEGEVEN VOOR DRINGENDE \ ERKOOP
HATHA YOGA
windende dansritmes.
HAARLEM - Zaterdag 25 augusDEZE OMVANGRIJKE PARTIJ OMVAT AUTHENTIEKE PERZEN UIT ALLE BELANGRIJKE
EN
tus speelt het Amsterdams PromeMMOOPGEBIEDEN, BIJZONDERE EXEMPLAREN UIT
AFGHANISTAN, NEPAL, TURKIJE, PAKISTAN, INDIA
nade Orkest onder leiding van Ernst
TEVENS EEN GROTE SELECTIE WOLLEN EN ZIJDEN CHINESE TAPIJTEN
ZWANGERSCHAPSYOGA
van Tiel een strijkersprogramma in
de Bakenesserkerk in Haarlem. Op
OVEREENKOMSTIG DE INSTRUCTIES VAN DE -. ^- - . |
programma staan Divertimento
Doorlopend
BANK WORDEN DEZE TAPIJTEN AANCEBO- 1 |
1 l/
'
ZANDVOORT - Bij een inbraak in het
KV
136
van
Mozart,
Apollon
MusaDEN MET PRIJSREDUCTIES VAN MINSTENS Wf\ *•%
1 f\ !
een bedrijfspand aan de Kamerlingh gète van Strawinsky en de strijVAN DE WAARDE VASTGESTELD DOOR DE, liif
/ IJ 1
Onnesstraat hebben onbekeden zon- kersserenade van Tswjaikowsky. De
DOOR DE BANK BENOEMDE, TAXATEURS
!
dag enkele computers en een printer toegangsprijzen
tel. 12305 of 19041
12,50 zonder en
UITSLUITEND
buit gemaakt. Zij kwamen het pand tien gulden met zijn
cjp
en
Pas
65.
Het
*
binnen, nadat zij een ruit hadden concert begint om kwart over acht.
Bezichtiging: ZONDAG 26 AUGUSTUS 13.00 - 17.00 UUR
vernield.
geplaatst en waarin Zandvoortse ingezetenen, zowel jongens en meisjes
als vrouwen en mannen, zich kónden omkleden. Tante Griet hield een
wakend oog over de vrouwelijke afdeling en dwong, mede door haar
omvang, respect af. Vanuit toeristisch oogpunt bekeken waren de
frikhokjes weinig spectaculair en
dat is waarschijnlijk de reden dat er
niet veel foto's in omloop zijn. Toch
behoren ze bij Zandvoorts verleden
en daarom zou het genootschap
graag iets meer willen weten over de
herkomst van de naam. Ook inzage
van eventuele foto's wordt op prijs
gesteld.

Strandpachters
zaalvoetballen

Rem Race voor catamarans

'12 Beaufort'
start seizoen

Info voor partners
van alcoholisten

Jazz Stad Haarlem
barst weer los

Boefiek Confet'ti

VERKOOPSTER

Promenade Orkest
geeft strijkconcert

Inbraak bij bedrijf

Ronneke Goossens

Verkoop: MAANDAG 27 AUGUSTUS 13.00 - 1 /.oo UUR

DORPSHUIS
L. DAVIDSSTRAAT 17 ZANDVOORT
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Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtremigers
tel 14764-14090
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Fa. P. Kleijn
De Spar

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE

Weekmedia

BUURT OP DE HOOGTE HOUDT?

Sig.mag. Lissenberg

DOEN.
SIRE

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplem 12, Zandvo <
Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

DENKEN, DAN

Kerkstraat 12, Zandvoort

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

'

HYPOTHEEK
RENTE
1 jaar

EERST

een

8.5% j

15 jaar

9.2% |
(o.v.v. gem. gar.)

j

BEL NU VOOR MEER
INFORMATIE OF
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

l
[
!ï
'•\

TEVENS GRATIS
INKOMENTOETS

l
'j

Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507 - l 24 68

F^
l

VERZEKERINGEN
PENSIOENEN

[HYPOTHEKEN
l F l N A N C l E R l N G EN

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1990

WEEKMEDIA 22
Lessen en clubs

Videotheek

Oproepen
Mededelingen

Opleiding tot

zwemonderwijzer

DOMBO

* Antie Terol kan u huren als
Batman.
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen!

start 15 september a.s.
Voor meer informatie:
J. ZAAL: 02518-55984
l. WEESIE: 02990-38602

De nieuwste dagfilms
7,50 p. dag

Honey l shrunk the kids

VERBOUWINGSOPRUIMING

Next ol Kin
18789
Boven ƒ25 geen bez.kosten.
Anders brengen wij
Barend Hood
Start in september in AMSTERDAM en ALMERE:
ƒ2,50 in rekening.
- TYPEN, Steno, Vergadertechniek/Notuleren, Secretaresse,
Harlem Nights
* Casino/ZVM
Handbal
Kantoorassistent(e).
- MIDDENSTAND, Basisk.Boekhouden, PD-Boekhouden, heeft op zondag 26-8-'90 een
Corn. Slegersstraat 2b
groot int. toernooi op de beMBA, Computer Boekhouden, Sociale Wetgeving.
SUCCESVOLLE KLEINE
tel. 02507-12070
- NEDERLANDS, Engels, Frans, Duits, Spaans, Algemene kende velden.
Correspondentie, Bedrijfscorr., Spreekv.; First Certificate, * Help de Polen. Stuur eens
ADVERTENTIES VOOR DE
Proficiency: Tolk/Vertaler; Engels, Frans, Spaans.
een voedselpakket! Geen
ZAKENMAN EN PARTICULIER
- SEPR vak- en handelskennis; IATA/UFTAA.
Woninginrichting
adres? Dat hebben wij voor u!
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- - PD-Marketing, NIMA-A, NIMA-A repetitiecursus.
Inl.: tel. 02907-5235.
Verder vele restanten
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- - INTRO PC, MS-DOS, WordPerfect 4.2 of 5.0, WP-schakel,
WP-Library, dBase III +, Lotus 1-2-3; AMBI: HE.O, HE.1,
len.
Receptie?
Lijsten op maat
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
HE.2; PD-Informatica 1 & 2.
Feestje?
bijMicro's op de pagina „MICRO'S".
BEL: AMSTERDAM, 020-7600 13; ALMERE: 03240-37755.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Kom eens vrijblijvend
Foto
Boomgaard
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
* Bij een hartstilstand met |
ons fotoboek bekijken.
Grote Krocht 26
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
binnen 5 min. gereanimeerd
Broodje Burger
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977- worden. Leer reanimatie in
Tel. 13529
KERKSTRAAT 20
28411 of afgeven/zenden aan:
Schoolstraat 4
4 lessen bij de Kruisver. Inl.:
•* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
Zandvoort
Schitterende
notehouten
tel. 16085, hr. De Leeuw.
2042 JM Zandvoort.
BUIKKAST, in goede staat, te
Tel. 02507-18789
Gevraagd een dame die tijd
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
koop t.e.a.b. 02507-17547.
l
*
Ronnie
Bouman
de
groeheeft
om
1x
p.w.
PRIVÉLES
1421 AA Uithoorn.
ten van André uit Kerkrade. * Te koop: 1-pers. kastbed,
FRANS te geven. Tel. 19100.
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
l * Sittard
scheidsrechters z.g.a.n. Prijs ƒ 125. Tel.
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Videotheek
l
sterkte
bij
het
Int. Handbal 02507-15052.
Huishoudelijk
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
* Te koop 2-pers. kastbed
Toernooi
van
Casino/ZVM.
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperpersoneel
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws* Veel succes met het Casi- ƒ 100. Tel. 02507-12267.
gevraagd
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
no/ZVM Handbal Toernooi op * Te koop bruine ribfluwelen
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
Corn. Slegersstraat 2b
26 augustus. Helaas kunnen hoekbank ƒ 100; gevelkachel
ƒ 6,13 per millimeter.
wij er niet bij.zijn. Herman en ƒ 50; gaskachel ƒ 75; miniGevr. m. spoed huish. hulp v.
tel. 02507-12070
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
wash, Tefal Washboy, ƒ75.
Gerrie.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- woensdagmorgen 9.00-11.30
Tel. 's avonds: 14585.
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- u., ƒ 35 p. morgen. Tel. 17828.
Voor trouwfoto's * Te koop eiken bankstel,
ren verkrijgbaar.
Gevraagd flinke
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening HULP IN DE HUISHOUDING.
Verloren en
Foto Boomgaard 3-1-1, bruin leer, ƒ 300. Tel. na
gebracht, alsmede ƒ 5.00 adm.kosten.
18 uur: 02507-17165.
Tel. 02507-18486.
gevonden
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Grote
Krocht
26
*
T.k. rechth. eiken salontaGevraagd
HULP
voor
dinsverstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
fel (de Boet stijl), ƒ 200. Tel.
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor dag- en vrijdagochtend, be- * Verloren rode Mickey MouTel.
13529
na 18 uur: 02507-16489.
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
schaafde betrouwbare dame. se tas, inhoud babyspullen.
* Wie heeft er nog WK-Voet- * Te koop Verosol zonweU kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Tel. 19100.
Gaarne
bellen:
02507-17060.
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
balplaatjes te ruilen? Jan Ke- ring voor binnen. Voor kamer
WIE
WIL
ONS
HUIS
bezorgklachten) of zenden aan:
rim Folkers. Tel. 02507-16742. Keesomstr. flats. Prijs ƒ 100.
SCHOONHOUDEN?
Wij,
Rob
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Weggelopen of
Tel. overdag 61510, vragen
en
José,
wonen
aan
de
Cort
Postbus 122
naar dhr. Westen.
v.d. Lindenstraat, ƒ 13 per
gevonden dieren
1000 AC Amsterdam
Videotheek
* T.k. massief grenen eetDe sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing uur. Tel. 12753 of 023-243200.
hoek, 120x80 + 4 grenen
* Aan komen lopen 9 aug.
in dezelfde week.
stoelen, ƒ300. Tel. 02507Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
ood-wit katertje (± 7 mnd.),
15626.
Deige bandje. Tel. na 18 uur:
12186.
*
T.k. z.g-.a.n. 4-pits gasZandvoort huurt
kookplaat, Atag, ƒ 125. Tel.
zijn
videofilms
02507-13344.
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Personeel
bij videotheek
* T.k. zw. trapl., 6.10 m,
aangeboden
ƒ 100; oliekachel ƒ 15; 2 bijzet10 bankstelkussens incl. stof v.a. /295|
taf. ƒ 10; koffiez.app., 8-kops,
ƒ20; Eng. faut, riet. zijk., ƒ 30.
l HUISH. HULP biedt zich aan Corn. Slegersstraat 2b
Vitrage v.a. ƒ4.95 - velours v.a. ƒ9.95. GRATIS GEMAAKT!]
Tel. 02507-18803.
[voor donderdags van 7.30Zandvoort
Meubelstof v.a. ƒ 9.95. Wij stofferen ook zeer voordelig
13.00 uur. Br. o. nr. 717-77100
tel. 02507-12070
T.k.a. 3 gr. KLASSIEKE FAUuw boot/caravankussens of meubelen.
bur. v.d. blad.
TEUILS, waarv. 1 leer gecapiCorn.
DE VRIES, Julianapark 40, Haarlem-Noord
3
tonneerd, ƒ800. Tel. 16348.
J.man met vrachtbus, 8 m ,
Slegersstraat 2b
Tel. 023-260359, b.g.g. 023-371304.
voor vervoer. Tel. 020-832603.
Wij STOFFEREN 10 banksteltel.
02507-12070
Kunst en antiek
VOOR AL UW tegelwerk, stukussens inclusief stof voor
cacoren, dakrep., vernieuwen
ƒ295. Velours overgordijnen
Dieren en
v. schoorstenen: 020-938153.
* Te koop rood hout Bali van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Bel direct voor AL uw
dierenDivers personeel
bruidspaar borstbeeld, ±30 Vitrage en alle soorten modelreparaties en vernieuwingen.
benodigdheden
cm, fraai, ƒ295. Tel. 02507- gordijnen v.a. ƒ5,95 per meKleding
Ook ander loodgieterswerk.
gevraagd
ter, gratis gemaakt! 1000 ver18803.
Bellen voor 10 en na 18 uur:
schill. meubelstoff. van ƒ69
02507-19559 of 02520-21378.
DENNIS
PAPEGAAIEN
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
Te
koop:
ZWANGERRadio/tv/video
Timmer- en stucadoorswerk. SCHAPSKLEDING, mt 42. Leuke bijverdienste een begrip in Nederland. Bel
soorten meubelen, boten en
Tel. 020-449445.
voor gratis infoboek: 020en sinds januari fiscaal
caravans, zeer voordelig. Alle
Tel. 02507-15626.
665.7658. Inruil en fin. mog.
vaak zeer aantrekkelijk.
soorten schuimrubber op
Foto
Boomgaard
Ogilvie/Marktonderzoek BV
maat gesneden. Barkrukken
Grote Krocht 24
Dier-Plezier
Grote
Krocht
26.
zoekt
stoff. incl. stof of leather-look
GRATIS
voor
het
huisdier
dat
Telefoon:
13529.
MEDEWERKERS M/V
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
Woninglijst van Zandvoort
kwaliteit op prijs stelt.
UW FILM OP VIDEO
voor het houden van vraagƒ55. Echt schuimrubberen
Grote Krocht 28.
ƒ 1,75 per minuut met
gesprekken in eigen woonmatras met zuiver scheerwol
gratis
achtergrondmuziek.
plaats of omgeving. Bel:
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
* Wegens omstandigheden
OElU E makelaars o.g.
L|J
020-32 72 31 (ook 's avonds 2 zeer lieve Perz. katers, ge- * Te koop kleine zwart/wit- Haarlemmerdijk 168, Amsteren in weekend) of 32 68 81 ster., 3 jaar, moeten samen t.v. ƒ 50 + Sony videorecorder dam, 020-220981; Ampèrestr.
Zalenverhuur
Onroerend goed
NVM
(kantooruren). Antwoordnr. blijven, met toebehoren ƒ 150. ƒ250. Tel. 02507-17295.
10, Zandvoort, 02507-19347.
Tel. 02507-12614
MAKELAAR
en woonruimte
12131, 1000 RM Amsterdam Tel. 02507-19801.
* T.k. Technics stereo tuner
te
huur gevraagd
VERENIGINGSGEBOUW
Postzegels
en versterker, cassettedeck
en boxen, 175 w, van ƒ2100
De
Krocht
Munten
GRATIS
nu voor ƒ 300, met papieren.
19-jarige studente vraagt
Grote Krocht 41, Zandvoort, etage
in centrum Zandvoort
Tel. na 17 uur: 02507-17295.
tel.
02507-15705-18812,
voor
* Postzegels te kust en te
te huur met aanwezigheid
keur op 1 sept. a.s. in het BRUILOFTEN - RECEPTIES van douche, wc, keuken, verGemeenschaphuis. Inl.: tel.
KOFFIETAFELS
warming. Br. o. nr. 763-77099
02507-16456.
Zandvoortse
Videotheek
bur. v.d. blad.
Postzegel Club.

Pullovers
Shirts

nu vanaf
lange mouw lof
2 stuks voor 30,-

10,-

Div. shorts

tegen lage prijzen

Betamax
films te koop

ZANDVOORT

Dombo

DOMBO

Grote Krocht 26
Zandvoort - tel. 13529

DOMBO
U ook?

gesorteerd in rieten manderi;
zowel met droogbloemen
als met planten.

Dak lek

Erica

5 REGELS mm

mi

M ICRO

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

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

Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Dombo
5 films

hele week

25.Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Te koop
aangeboden
diversen

* Te koop autostoeltje ƒ 150;
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met bromfietshelm ƒ35; Philips
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
cassettedeck
ƒ 75. Tel.
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
02507-19081.
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
* Te koop z.g.a.n. Brother
Of afgeven bij:
elektronische schrijfmachine
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad:
met display en geheugen.
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
Nw.pr. ƒ 1000, nu voor ƒ 300.
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Tel. 02507-16629.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
T.k. keukenbuffet, 1 m breed,
ƒ 100; zonnescherm, 3.25 m
breed ƒ 350. Tel. 02507-17138
* T.k.a. vrieskistje met 3 laden ƒ 100; babykleertjes voor
een jongen mt 68-80, skipak
mt 92 ƒ25. Tel. 13145.
1 regel ƒ 3,63
Foto - Film
2 regels ƒ 3,63
3 regels ƒ 3,63
* T.k. fantastich fototoestel,
4 regels ƒ 4,83
merk
Olympus,
z.g.a.n.
5 regels ƒ 6,04
Slechts ƒ190. Tel. 0250715199.
6 regels ƒ 7,25
Computerapparatuur
7 regels ƒ 8,46
en software
8 regels ƒ 9,67
9 regels ƒ 10,88
* T.k. Citizen MSP-20 printer,
10 regels ƒ12,08
mist 1 naaldje, ƒ75 vaste
prijs. Tel. 02507-18829.
m a a t
T e
k 0 0 P
b r u i d s i a P 0 n ,
m 0 d e r n e
3 8
s a l 0 n t a f e l
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r i e t e n
T e l
s t 0 e l
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Zandvoorts Nieuwsblad

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

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Muziekinstrumenten

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

Te koop
gevraagd
diversen

Huwelijk en
kennismaking

Sportartikelen

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan * Te koop trainingspak voor
OSS
Parasol Reis- en Contacten- gymnastiekvereniging
club: 023-356840 (infoband). (keurturnen), maat± 164. Tel.
02507-15830.
* Gevraagd 4- tot 6-deurs
moderne linnenkast. Tel.
Onroerend goed
02507-16262.
Vaar/surfsport
en woonruimte
* Te koop gevraagd konijnete huur
hok. Tel. 02507-18736.
MARINA Monnickendam, de
aangeboden
* Te koop gevraagd stevige
gezellige jachthaven met alle
damesfiets. Tel. 02507-19185.
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. 02995-2595.
KAMER TE HUUR.
TE KOOP GEVR.: inboedelDe Witte Zwaan.
goederen (kleingoed), boeTel. 02507-12164.
ken, antiek/gr.moederst. sp.
Rijwielen,
enz. Tel. 02507-12370.
motoren,

Woningruil

Onroerend
goed te koop
aangeboden
T.k. ben.won., Dr. Gerkestraat 55 zw. Ind.: gang, hal,
woonk., 2 slaapk., badk.,
woonkeuken
(Bruynzeel),
tuin, schuur. Gen. nw. herbouwd, gas, c.v., waterleidingen en lichtinstall. Koopprijs
ƒ175.000 k.k. Tel. 12920.

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks
van 13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premierefilms tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort.
Tel. 02507-12070

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
Vrijstaande woning te koop
gevraagd. Brederodestr. acher Bouvelard of Cort. v.d. Lin. • Zie de colofon voor opga- denstraat. Ook op lange terve van uw rubieksadvertentie. mijn. Tel. 023-243200.

bromfietsen

Aangeboden: luxe 4-kamerflat a/d boulevard. Huur * Te koop: kinderfiets ƒ 75 +
ƒ 1000. Gevraagd: goedkope- crossfiets ƒ75. Tel. 02507re eengezins- of ander soort 12856.
woning. Tel. 02507-15515.
* Te koop meisjesfiets, 8-10
KOOPRUIL. Aangeb. Haar- jaar, ƒ35. Tel. 02507-14656.
lem: 2-kam. ben.won. Gevr. Te koop: ZWARTE PUCH,
Zandvoort: 3-kam. ben.won. 2-speed, incl. verz., bj. '88,
of woning m. slaapk. bene- 5000 km, ƒ1250. Tel. 18655.
den. Tel. 023-262278, na 21 u. * T.k. herenfiets, „Altimer",
Woningruil. Aangeb. Parkwijk m. versnelling, i.z.g.st., ƒ200.
Haarlem, 4 kam. 3e et. k.d.t., Tel. 02507-12563.
balkon, huur ƒ400 p.m. Gevr.
3 tot 4-kam. won. Zandvoort.
Auto's en
Nrd. tel 02507-18882.
auto-accessoires

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

* Te koop allesdrager voor
Peugeot 205, z.g.a.n., ƒ 125.
Tel. 02507-12071.
T.k. Volvo 340 DL automaat,
bouwj. 1987, kl. wit, km
49.000, APK-gekeurd. Prijs
ƒ14.000. Tel. 16647, na 17 u.

Gevraagd

CREATIEVE
MEDEWERKSTERS
Voor een gezellige baan op
de zondagmiddagen van

13.00 tot 18.00 uur.
Leeftijd 16 tot 20 jaar.
Aanmelden bij:

Drugstore „De Gaper"
Kerkstraat 31
tel. 12513

Echte 100% Live
Porno uit zandvoort
Het heeft lang geduurd, maar
nu is het dan zover!
Twee heerlijke meiden hebben
in hun flatje pal aan de
boulevard een eigen privé
06(Live)Lijn laten installeren!
Dus alles is 100% Live en dat
geeft je de kans om nu alles
te doen wat bij jou thuis niet
kan of (misschien) niet mag!

Nora (21) & Lia (19)
Nora en Lisa zijn twee echte nimfo's
en dragen alleen hele kleine gemene
tanga/slipjes met jarretels!
Geen zee gaat ze te hoog, want alles
op sex-gebied vinden ze lekker!!
Beleef het zelf en doe alles wat in
je opkomt voor slechts 50 cpm. via

06.340.340.50
Red Ear Productions P.Box 547 H'lem.

Diverse clubs
Ik heb nou eenmaal hele grote ...l Topsex! Topsex!
Bea een lekkere sexy hete 50cpm
06-320x325x25
meid van nog geen 18 (50
cpm) wil jou!!!! 06-320x320x77 AH..AH....TOP S&M...AH..AH
meesteressegenot... 50 cpm
AH
06-320x331x13
AH
Rijpe
Claudia
traint
haar
vindt jongens en meisjes
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06aantrekkelijk, 50 cpm 06xxxxxxx320x320x37xxxxxxxx
'N chique Dame 38, geeft les
aan jonge jongen: Pervers?
Val je voor domin. vrouwen? 50cpmxxxxxxx06-320x320x38
Bel je meesteres, 50 cpm 06**** 320*332*32 **** Harriet: schunnig en hard
xxx...gewaagde porno...xxx
Wendy-foon
xxxSO cpm 06-320x320x53xxx
Een rijpe hete negerin van 39
06-320.332.77
f 0,50 p.m. p.b. 4100, Arnhem voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06320x320x91xxxxx320x320x91

Little Teenie
320-320-65

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
jong meisje
de eerste keer
06-340.340.2i
nummertje in de
schoolbank
06-340.340.2o
Sadistische
sex met
jonge meisjes
06-340.340.90

Diversen
* Openhaardbezitter: gratis
af te halen boomstronk. Tel.
12920.
* Partij geglazuurde terrastegels gratis af te halen. Tel.
12449.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd
Redactieadres ATV: Weékmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving: Paul Busse
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Dansschool wil swinging centre worden

De 'ouderwetse' les is nog steeds de belangrijkste activiteit in de ruim 350 dansscholen in
Nederland, maar er gebeurt tegenwoordig
meer. De dansleraar is nu ook entertainer en
probeert het zijn gasten helemaal naar de zin te
maken. De traditionele dansschool maakt
plaats voor een trefpunt voor vrijetijdsgenieters. Dat is de reden van het succes van de
danscursussen, volgens David Simon, directeur van de Stichting Holland Dance Promotions en secretaris van de Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD).

® Denim blouses en jack in verschilende kleuren

(Foto Central Station)

Jeans blijft

modebeeld
vrije tijd

bepalen

vijftig en zestig kregen de dansscholen opeens een ander karakter, want er kwamen meer jongeren. De ouders bleven thuis voor de televisie zitten en dansles
werd vanaf die periode gezien als onderdeel van de
op voeding. "Als de 41-jarige dansfanaat zelf terugdenkt
aan zijn eerste dansles, komt het beeld boven van knikkende knieën en een grijs pak. Aan de ene kant zaten de
meisjes en aan de andere kant de jongens. „Ik moest
voor het eerst een meisje vragen. Dan gebeurt je wat als
twaalfjarige jongen. Maar je wordt er vrijer van, ook
tegenover de andere sexe."
„Het was een hectische tijd," vervolgt David Simon,
„de Beatles kwamen en de jongelui lieten zich niet meer
naar dansles sturen met colbert en stropdas of rok. Ik
kan me de enorme discussie over het verplichte colbert
nog goed herinneren. Dat was in het begin van mijn
carrière bij de NVD. Het waren slechte tijden voor de
'stoffige' dansscholen. Grote concurrentie gaven de discotheken met hun lichteffecten. Als je nu een dansschool binnenloopt, denk je ook meer aan een discotheek. De nieuwste snufjes worden daar nu gebruikt,
omdat men nooit meer de fout uit de jaren zestig wil
maken."

„De hele vrijetijdssector verandert, dus wij ook. De
dansschool wordt een 'swihging centre' voor alle leeftijden, een mix van dansstudio, uitgaanscentrum, cultureel centrum en horecagelegenheid. Een tennisclub
zonder paviljoen bestaat toch ook niet meer?"
Je gaat lekker tennissen of voetballen, maar als je je
hebt ingeschreven voor een danscursus, ga je naar dansZes in een dansschool. „Je gaat niet naar dansen. De
begrippen school en les, kun je niet snel wegpoetsen,
terwijl dat schoolse imago allang niet meer opgaat,"
-------------- Zegt David Simon. Door de
(vaak wisselens
\
\
de) overkoepelende organisaties
worden
steeds . -weer
nieuwe slogans
bedacht die het
publiek moeten
bewegen te gaan
dansen.
Nog
steeds komt dansen in essentie
neer op de slogan Dansen, plezier voor twee,
maar die promo'
'
l
tietekst ligt al jaren in de kast. Nu is het Dansen Leven Lachen en wordt
getracht met de term 'Swinging World' het dansen tot
een populaire sociale vrijetijdsbesteding te maken. De
jeugd wordt aangesproken met kreten als: De leukste les
is dansles, Leer fatsoenlijk Dirty Dancing en Leer latijns
voor je lol.

Hoewel vrij veel ontwerpers
wel eens geprobeerd hebben
>m jeans uit het modebeeld te
aten verdwijnen, is hen dit nog
looit gelukt. Sterker nog, somnige fabrikanten zetten dit seizoen een hele nieuwe jeansafdeling op. De stof wordt er aleen maar populairder op. We
kennen nu niet alleen meer de
Gemiddeld bezochten er afgelopen seizoen 700.000 mensen
blauwe kleur maar ook black,
)lueblack, brown en red de- een danscursus. Gezelligheid, beweging en nieuwe kennissen
maken, scoren hoog als motief. Uit een onderzoek blijkt dat
nim.
ruim negentig procent het belangrijk vindt om na de dansles

De leeftijdsgroep vari boven de achttien jaar overtreft
het aantal jeugdigen. „Het lijkt
erop dat de dertigers en veerti\ gers die in de Beatletijd demonstratief niet naar
dansles gingen,
het 'gemis' nu inhalen." De dansbond doet er alles aan om ook
de beentjes van
de jeugd massaal
van de vloer te
halen. Hoewel
de tango, quickstep en cha cha
cha altijd 'gedo- • Simon David: niet schools meer...
ceerd'
zullen
blijven, worden de modedansen niet meer geschuwd.Simon: „Televisie en film hebben een enorme invloed op
het gedrag van mensen. De lambada is alleen populair
door de videoclip en de mambo sprak nooit tot de
verbeelding totdat de film een succes werd. De dansscholen
besteden in aparte cursussen aandacht aan dansen zoals de
lambada en dirty dancing. Die mensen worden dan niet teleurgesteld omdat ze ook de Engelse wals moeten leren. Soms is
het wel zo dat die mode-dansers gemotiveerd worden om ook
gewone danslessen te nemen." Voor 55-plussers bestaan er
rustige bewegings- en danscursussen, soms vanuit een nostalgisch oogpunt.
Zoeken van een partner is ook een reden waarom sommigen
op dansles gaan. Volgens Simon worden vijftig procent van de
huwelijken op de diverse dansvloeren gesmeed. „Wij zijn geen
huwelijksbureau, maar dat soort dingen gebeuren automatisch. Dat kan je niet tegenhouden. Dansen heeft nu eenmaal
ook een romantische sfeer om zich heen. En er is altijd plezier.
Dansen, leven, lachen. Mensen met stress zijn hun zorgen even
kwijt na een avondje dansen. Ik heb dan ook nog nooit een
club chagrijnen gehad op dansles."
FERDINAND RUSCH

De polonaise gaat nog wel,
maar dan die foxtrot...

Persoonlijk
denk ik dat jeans
nooit helemaal
meer weg te denken is. Iedereen
heeft tegenwoorclig wel iets van
spijkergoed in
c!e kast hangen.
/ooral
voor
mensen die de
hele dag opgeprikt op kantoor
moeten rondlopen, blijft de deuimkleding een
ideale vrije-tijdsdracht. Voor de
'eugd is jeans
nog steeds kle:ling
nummer
•én. Daar bebtaat verder geen
; wij f el over, het
'-•nige waar dan • Spijkerbroek
nog over gedis- met slobbertrui
•ussieerd
kan
(Foto Crisca)
-vorden is het
: nerk. Voor veel ouders is de populaiteit op scholen van sommige jeansmerken een regelrechte ramp. Het
.ijn vaak de duurste merken die het
'iem doen. Een beetje spijkerbroek
i;omt toch al gauw over de honderd
ruiden. Ik hoorde laatst van een
moeder dat ze in een winkel weigereen dergelijke dure broek voor
haar zoon te kopen. De verkoper
aarzelde even en
zei toen: „Maar
mevrouw,
we
hebben ook een
B-keus, die zijn
een stuk goedkoper". Enfin, dezelfde
broek
werd van de zolder gehaald en
het enige wat er
op te zien was
was een klein
stempeltje
op
het label. Zestig
gulden
uitgespaard en een
zeer
tevreden
kind was het resultaat.
Nieuwe kleuren zijn de beDemin blouse langrijkste items
combinatie
van het spijkerFoto ZIJ mode goed. Zo is er onder andere de
Mueblack denim - een diepblauwe
ienim met zwarte gloed en de blackïilack denim; dit is een diepzwarte
-pijkerstof die ook na het wassen
i mooie zwarte tint blijft houden.
'oor degene die toch van iets vrolij•LT kleuren houdt, is er nu ook spij"i-rgoed in het rood te koop. Model"n blijven eigenlijk altijd hetzelfde.
: aanbod varieert van strak, halfi tot wijd. Naast de broeken in
•pijkerstof bestaan er natuurlijk
">k
de denim hemden. Zowel de
1(
-'inden als de jacks geven dit na'Wrsseizoen een mix te zien van deen diverse andere materialen.
TRUDY STEENKAMP

9

Het kinderbeeld voor dit najaar:
'Pijkerbroek met gympen en sweaer

met Capuchon (Foto Hi| Mannenmode)

wat na te praten.

Schaamrood
„Het wordt door velen als een groot sociaal gemis ervaren
als je nooit op dansles hebt gezeten. Vooral van mannen hoor
je vaak dat ze er wel genoeg van hebben om altijd op feestjes
aan de kant te moeten blijven zitten," vertelt Simon. De polonaise gaat nog wel voor de onervaren danser op feestjes en
partijen. Maar wie op een bedrijfsavond tijdens een foxtrotmuziekje ten dans wordt gevraagd en vervolgens het aanbod moet
afslaan omdat de pasjes hem of haar onbekend zijn, krijgt het
schaamrood op de kaken.
„Dat is dan een goede reden om op dansles te gaan. De
dansleraar van nu geeft speelser les en er is veel ruimte voor
improvisatie. Na de eerste les heb je vaak al de basisprincipes

van drie dansen onder de knie. Dat is meteen al een stuk
leuker dan wanneer je, zoals vroeger, één bepaalde soort dans
foutloos moet kennen. Mensen zijn daarom nu gemotiveerder."
„Daar komt nog iets bij voor de leeftijdsgroep tussen de 35
en 50 jaar. Want waar vind je tegenwoordig voor die groep een
horecagelegenheid waar je rustig een drankje bestelt en een
dansje kan maken? Die behoefte is sterk in opkomst. Dat is
ook niet zo gek, want dansen is de enige sport/hobby, goed
voor lichaam én geest, die je met zijn tweeën kan doen."

Opvoeding
Dansen is niets nieuws, maar er is volgens Simon 'gigantisch
veel veranderd' in de manier waarop dansles wordt genoten.
„Voor de oorlog waren de ongeveer honderd dansscholen
alleen bestemd voor de gegoede burgerij. Maar na de bevrijding was er een enorme groei, op het hoogtepunt waren er
zevenhonderd danstenten. Iedereen was uitgelaten en de feesten en party's waren niet van de lucht. Er kwam andere
muziek: de Engelstalige dixieland en rock & roll. In de jaren

De hoogleraar die zich naast
zijn eigen vakgebied in een andere leergang wil bekwamen,
kan dat thuis doen via een studie aan de Open Universiteit.
Met behulp van dezelfde boeken kan iemand met slechts
lagere school in zijn vrije tijd
diezelfde stof tot zich nemen.
Beiden doen hetzelfde tentamen en behalen (als het goed
is) hetzelfde papiertje of certificaat.

Het prototype van de student die om wat voor reden
dan ook studeert via de Open
Universiteit is niet te vinden.
Omdat dat niet bestaat. De
motieven zijn bij iedereen anders, net zoals hun achtergrond en hun doel. Eén voorbeeld is de 36-jarige Hans
Kroeze die naast zijn baan als
rijksaccountant nu al vier
jaar de rechtenstudie bij de
Open Universiteit volgt.
Hij doet dat in zijn vrije tijd,
thuis op de bank of soms achter
zijn bureau. Hoewel Hans Kroeze
de studie begonnen is zonder het
streven 'meester in de rechten' te
worden, is hij nu toch van plan voor
die academische titel te werken.
„In het begin vond ik de studie wel
aardig, want ik kreeg er nog verlof
voor ook. Ik studeerde een beetje
vrijblijvend, maar het ging goed.
Dan ga je je een doel stellen. Het
levert waarschijnlijk frustraties op
om er nu een punt achter te zetten.
In mijn werkwereldje werkt liet
toch zo: je bent meester in de rechten of je bent het niet en daartussen zit een groot verschil. Ik ben nu
van plan de studie al' te maken. Dat
zal in totaal acht jaar in beslag nemen." Over de methode Ieren-opafstand is Hans Kroeze zeer tevreden. „De totale vrijblijvendheid

'Vrijblijvendheid
spreekt mij aan'
spreekt mij aan. Je hoeft je leven
niet in te richten voor die studie.
Een collega van mij doet een deeltijdstudie via de gewone universiteit, ook naast zijn werk. Maar hij
zit wel twee avonden in de week
vast aan de colleges en zijn huiswerk wordt telkens nagekeken. Ik
vind dat allemaal zonde van de
tijd."
Het hoeft ook niet, vindt hij, want
de studieboeken die de OU uitgeeft
(en tevens de cursus behelzen) zijn
zeer goed opgebouwd. „Het is gericht op individueel studeren, er
zitten nooit lacunes in de werkboekcn. Een ander voordeel is dat het
boek redelijk neutraal is. Tijdens
colleges hebben de lieren professoren altijd veel invloed op de leerstof. Die Godfried Bomans-figuren
met hun woeste haardossen kunnen soms de reden ervan zijn dat de
student afhaakt. Als je tijdens een
college iets niet snapt, kunnen ze
zeggen: 'wat bent u dom!'. Dat stimuleert niet echt. En als je één
stap mist tijdens de uitleg, kan het
daaropvolgende abracadabra zijn.
Daar heb je met de studieboeken

geen last van. Je kunt je eigen tempo bepalen en nog eens terugbladeren. Je bent met zo'n boek tevens
gevrijwaard van hobbyisme van
professors die hun stokpaardjes
steeds weer uit de kast halen."

Stok
Grote problemen levert de studie
hem niet op. De leerstof sluit vaak
aan op zijn dagelijkse werk. Als positieve stok achter de deur ervaart
hij zijn werkgever die hem een halve dag per week studieverlof geeft.
„Dan moet je dus ook iets waarmaken. Verder levert enige competitie
tussen collega's die ook studeren
wel eens een extra stimulans op."
Behalve de goed geschreven boeken, geeft Hans nog een andere verklaring waarom de cijfers hem niet
vaak tegenvallen. „Heel effectief is
het doornemen van de tentamens
van voorgaande jaren. Als je de
mensen bij de OU een beetje lief
aankijkt, kun je de stukken inzien
en beter voorbereid het tentamen
maken."
Als nadeel noemt Kroeze dat het
kan voorkomen dat in één week
meer tentamens worden afgenomen, van vakken waar je op dat
moment mee bezig bent. Ijverige
studenten die meerdere vakken tegelijkertijd doen, moeten die tentamens dus ook in dezelfde week afleggen.

Het natuurprodukt hout moet tegen weer en wind, vocht, vorst en
zon beschermd worden. Beits is
daarvoor altijd een goede oplossing voor geweest. Nadeel is echter dat er terpentine in zit, dat hij
de verwerking koolwaterstoffen
vrij laat komen. En dat is niet zo
best voor het milieu. Rambo heeft
nu beits op waterbasis geproduceerd: Rambo Pantserbeits. Voordeel is dat de acryltaeits eerder
droog is.

Pil tegen vlo
De vlooien tieren weer welig. Velen zijn al resistent tegen bestrijdingsmiddelen en blijven vrolijk
rondspringen. Via de dierenarts is
er een pilletje verkrijgbaar voor
kat of hond: Cyflee. Élke vlo die
bloed pikt, legt dan na tien minuten het loodje. Zo komt men ook
van vlooienplagen af. Cyflee wordt
reeds twee jaar door huisartsen
toegepast. Ook dit produkt milieuvriendelijk.

Kleur in de herfst
Nog even en de kleur in de meeste
tuinen is weer als het jaargetijde:
stemmig, maar niet rijk aan variatie. Er bestaan echter een aantal
herfstbloeiende bol- en knolgewassen die weinig bekendheid genieten. Jammer, want een beetje
kleur kan de tuin zo laat in het
jaar wel hebben.
De Colchicum is de bekendste najaarsbloeier. Verschillende soorten cultivars zijn er van te koop.
Ook aardig doen de hersftbloeien- .
de crocusjes het. De kleuren zijn '
niet zo opvallend als van hun voorjaarsfamilie, maar toch... Beide
soorten zijn nu te planten op een
diepte van respectievelijk tien en
zes centimeter. Het kleurige resultaat komt dan vanzelf de grond uit
schieten.

Adressen van dansscholen zijn te vinden in deze krant en o.a. de Gouden
Gids. Voor nadere informatie kan men ook contact opnemen niet het
secretariaat van de Stichting Holland Dance Promotion, telefoon: 020 478333.

Leren in de vrije tijd

Foto Bram de Hollanfler

Beits zonder terpentine

In principe is de Open Universiteit
(OU) toegankelijk voor iedereen boven de achttien jaar. De achtergronden, de motieven en de plaats op de
maatschappelijke ladder van de studenten zijn daarom gevarieerder
dan bij welke andere opleiding ook.
De Open Universiteit, niet te verwarren met de Volksuniversiteit, biedt
nu aan 45.000 mensen de mogelijkheid om goedkoop te studeren. Het
grote verschil met andere soorten
instellingen is dat je het bij de OU
allemaal zelf en thuis moet doen.
Dat betekent datje als OU-student
in je eigen tempo naar de tentamens
toewerkt. Je hoeft niet te reizen, niet
aanwezig te zijn op colleges. Noodzakelijk is echter: een flinke portie
doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en een zeker wetenschappelijk
niveau, „want er is geen cursus
waarvan je zegt: 'die doe ik even'.
Het is pittig, je moet er voor gaan
zitten," aldus dr. H. Henrichs, hoofd
van het Studiecentrum in de regio
Amsterdam.
Met de nodige inspanning in de
avonduurtjes of op troosteloze zondagen, kun je het brengen tot drs, mr
of ir. Je bent net zover als na een met
succes afgeronde studie aan de daguniversititeit. De OU heeft in het begin het aantal afstudeerders dat via
de OU hun academische titel behalen, te hoog ingeschat. Maar andere
mogelijkheden genoeg. Minder spectaculair, maar even waardevol is het
volgen van één of enkele cursussen
aan de OU. Kosten voor een cursus
(lesmateriaal en drie tentamenkansen) van honderd uur zijn 220 gulden. Sinds kort is er het Kort Hoger
Onderwijs (KHO), waarmee men
een beroepsgericht en afgerond programma bestudeert.
Bij de OU is het aantal afhakers
hoog. Er zijn veel mensen die
slechts één cursus volgen en het tentamen niet halen. De inleiding filosofie is populair om 'zomaar' eens te
doen. Mensen die eigenlijk niks van
computers snappen, ondanks het
feit dat ze er de hele dag mee werken, gaan soms een informatica-cursus volgen. Henrichs: „Kunstgeschiedenis wordt vaak gekozen alleen omdat het boeiend is. Ik moet
eerlijk zeggen dat velen van hen te
hoog grijpen." Aan de andere kant is
het volgens hem vooral de groep
HBO'ers die zichzelf ten onrechte
onderschat. „Ze kijken op tegen de
academici, maar dat is nergens goed
voor als jezelf het HBO-niveau aankunt."
Het onderwijs moet tegenwoordig
een maatschappelijk doel hebben, of
arbeidsrelevant zijn. „Ik ben ouder-

wets genoeg dat ik vind dat je kunt
studeren puur om de kennis alleen.
Maar de OU heeft ook het voortouw
genomen met het KHO om op hoog
niveau een praktijkgericht, samenhangend pakket te bieden. Het kan
allerlei vakgebieden doorkruisen en
het zal binnenkort zijn waarde gaan
hebben bij het vinden van een baan.
Een diploma werkt toch aantrekkelijk voor de student en een werkgever kan het in ieder geval als een pré
beschouwen dat de student doorzettingsvermogen heeft getoond."
Het doel in 1984, toen de OU met
het cursusaanbod startte, was mensen een (tweede) kans te geven een
universitaire studie te volgen. Mensen die dat door hun vooropleiding
of loopbaan niet eerder hadden kunnen doen. „Dit was aanvankelijk de
voornaamste doelgroep en door de
gezinssituatie of baan waren deze
mensen aangewezen op zelfstudie,
thuis. Zo ontstond het afstandsonderwijs waarbij duidelijk werd af gesproken dat het ook goedkoop
moest blijven," zegt dr. Henrichs.
„Tegenwoordig is er een groter aantal studenten dat al een vrij hoge
(HBO-) opleiding heeft afgerond en
zich wil her-, om- of bijscholen."
Niet alle vakken worden op de OU
behandeld. Het onderwijs is gericht
op zeven leerstofgebieden: rechtswetenschappen, sociale, bedrijfs- en
bestuurswetenschappen, economische, technische, cultuur- en natuurwetenschappen.

Boek als docent
„In het traditionele onderwijs heb
je een student en een docent. Bij ons
zit de docent in het boek. Aan het
lesmateriaal is daarom zeer veel
aandacht besteed. De opbouw van
de stof is logisch en aan het eind van
elke leereenheid staat een zelftoets
met vragen. Het is te merken dat de
samenstellers van de boeken er veel
energie steken om de studerende lezer op een duidelijke en prettige manier door de tekst te leiden. De lesmethode heeft ook een nadeel, vindt
Henrichs die van oorsprong historicus is. „Dagstudenten leren zich al
heel vroeg mondeling en schriftelijk
te uiten. Die vaardigheid komt bij de
OU pas voor het eerst aan de orde als
de afstudeerscriptie moet worden
geschreven."
Dat alles vanuit het boekje gaat en
de student meestal eenzaam en alleen op zijn studeerkamer zit, wil
niet zeggen dat er bij de OU geen
mensen van vlees en bloed paraat
staan. Integendeel. Henrichs: „In
zijn uiterste vorm kan de studie een
eenzaam avontuur zijn, en sommigen vinden dat heerlijk! Maar mensen hebben vaak behoefte aan contact of aan begeleiding. Er bestaat
daarom in ieder geval voor elke cursus een aanspreekpunt. Individuele
studieproblemen worden opgelost.
In het studiecentrum worden series
bijeenkomsten gehouden naar de
tentamens toe, met name voor alle
cursussen op het beginnersniveau.
Niet verplicht natuurlijk."
Het sluilieiTiitrum vun de Opi'ii Unlversitelt regio Amsterdam is gevestigd aan de De
Uiielelaan 111)1 in Amsterdiim-lUiitrnvellli-rl. tri.: (1211 - 5I8XX7.-).

Historische auto's
Rode draad tijdens de derde editie
van het Historisch Automobielfestival zijn de klassieke sport- en
racewagens. Zondag 2 september
staat de binnenstad van Eindhoven vanaf elf uur in het teken van
rijdende demonstraties van diverse automerken. Behalve vijftig
unieke Alfa Romeo's, zijn er ande-.
re hoogtepunten uit de sportieve
autohistorie te bewonderen: Bugatti, ERA, Amilcar en Austin Se-:
ven. Er worden vier manches verreden door de Brabantse straten.
Toegang is gratis.

Twister Aveer op de markt
Het lichamelijke behendigheidsspel Twister van MB wordt opnieuw geïntroduceerd. Het is een
spel met een groot speelkleed
voorzien van verschillende gekleurde cirkels. Een draaiwijzer
maakt uit welke hand of voet op
welke cirkel gezet moet worden.
De spelers (twee of meer) raken
op die manier in de knoop en moeten proberen zo lang mogelijk in
de vreemdste houdingen te taalanceren. Wie het eerst wiebelt on valt
is de verliezer. Twister kost nu

Doe-het-zelf belettering
Onhandig en met vaak een amateuristisch resultaat is het systcem van ouderwetse losse plakletters. In de vakhandel is onlangs
een nieuwe vorm van beletteren
geïntroduceerd onder de naam;
Speedotokst. Met dit systeem kan
de consument een complete gezette tekst op het juiste formaat, in de
gewenste stijl en de passende
kleur krijgen. De teksten worden
als één geheel gesneden uit een
zelfklevende folie. Men kan kiezen
uit 33 lettertypes en 4(3 kleuren. De
afmetingen van de letters zijn vrijwel onbeperkt. Voor meer informatie over verkoopadressen:
Speedotekst. tel. 03495-36355.

jinoleum en herenmode
Op de ATV-pagina van volgende
week zullen we liet niet name hebben over een nog (weer?) steeds
populaire vluersourt: linoleum. •
Daarnaast aandacht voor herenmoile en het Vuorlielitlngbureau
voor de Voeding buigt zich muler
andere over uw vraag of cafeïne
vrije koffie schadelijk voor de ge•/oudheid is.
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geeff u meer!
zondag 30 september 1990

DAM TOT DAMLOOP
start om 14.00 uur
op het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer van de
Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar de Dam in Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 14 september a.s. bij de kantoren van
Het Parool en Weekmedia in en om Amsterdam, te weten:
Amsterdam : Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen : Gebouw Amstelsteijn,
Laan van de Helende Meesters 421b
Uithoorn
: Stationsstraat 70
Zandvoort : Gasthuisplein 12
Purmerend : Weerwal 19
De mschrijfkosten bedragen ƒ 15,- per persoon.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m.
TC Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en
AV Zaanland.
Inlichtingen: overdag 020-26 64 44 en 075-16 22 21.
's Avonds (tot 21.00 uur) via nummer 02987-40 47 en 02987-51 25.

Snel...
Goed...
Voordelig.

Steengrill Restaurant

De nieuwe wintergidsen
zijn er weer!
^TOERKOOP REISBURO ZOMVAART

Kleurenfoto's
7x10
45 et
Kleurenfoto's
9x13
69 et
Kleurenfoto's
10x15
79 et
Dubbelprint
9x13
115 et
Dubbelprint
10x15
130 et
Nabestellingen vanaf 85 et.
Ontwikkelkosten 4,50 (bij opdracht direct afdrukken)
Vandaag gebracht - overmorgen klaar

Sigarenmagazijn
J. LISSENBERG

met veel nieuwe bestemmingen
o.a. skiën in Rusland.
Strandvakanties in Mexico en Thailand.
Rondreizen Florida
Grote Krocht 20

Haltestraat 9 - Zandvoort

Zandvoort
Tel. 02507-12560
ANVR

Topkwaliteit

geeff u meer!

KLM

Kleurenfoto's

„De Vuurboet"
Onbeperkt
steengrillen 29,50
Japans
fonduevlees 32,50
Japans
fonduevis
37,50
Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren.

Dagelijks geopend
vanaf 17.00 uur.

Te koop

Kroon B.V.
Tel. 17619-16500

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
Sweatshirt met print. 65% polyester/35% katoen,
vanaf 223%

Wij zijn
dagelijks
geopend voor
in- en verkoop,
ook voor
inzending
goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

Gevraagd

huishoudelijke
hulp

Hairspray, normale of extra versteviging. Voor elk
haartype en voor elke dag. 350 ml.
ƒ\ ƒ K
2 voor
2.75

vanaf
Uni herensokken m 10 kleuren. 85% katoen/15% polyamide. Mt. 39/42 en 43/46.

22.-

Mt. 86 t/m 98.23^5-22.- Mt. 104 t/m 106 3175-24.MU28t/ml643Sr?5-32.-

Echt een week om even alle
kanten op te gaan in de Hema,

voor 1 ochtend
p. week

Tel. na 18.00
uur 12888.

Per 1 sept.

woonr.
aangeb.
v. 1 pers.
best. uit slp.kam.,
woonk. m. keukenblok, douche, toilet

Tel. 17279

Te koop

Tel. 16500.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Koffiezetapparaat, 1-8 kops Schakelaar metcontrole-lampje Kema Keur en l jaar Hemagarantie

35.-

Batterijen tot 1000x oplaadbaar Monocel,
JIIULtM, halve
MdlVt:
engelse staaf of penhte,
1,24 Volt
J3-?5-'

8.25

9 Volt

ISrT-S-

16.75

U kunt de gebruikte batterijen bij de Hema, afd. Klantenservice inleveren1

Gratis
af te halen

2 kinderledikantjes
70x150 en
55x105.
Tel. 12614

Heren quartz horloge, waterdicht. Analoog/digitaal,
met duikersring Zwart of chroom,
l Jaar Hema-garantie.

Espressotaart. Progresgebak met een verfijnde vulImg van crème au beurre met mokka.

8.50

"Het spreekbeurtenboek", het "Opstelboek^
)ek" of "Huiswerk leren". Handige hulpjes voor de
middelbare scholier.
.
23-Rmgs gelmieerd of 5 mm ruit mterleur-blok. 3.75
2voor
A-4 schrift Gelmieerd, 5 of 10 mm
ruit. 2.10
2 voor

5J5
6.50
3J5

Kaart met 10 dubbele scheermesjes. Voor_apparaten
or apparaten
met vaste scheerkop.
4.75

2 voor 8.25

Pure vruchtenhmonade siroop zonder kleurstof.
Sinaasappel, citroen, cassis of aardbeien. Inh. 0,75

^3.50

Handdoek. In div. kleuren en streepdessms.
100% katoen. 50x100 cm.

8r

Breigaren "Atlanta". 30% wol/70% acryl.
50 gram. Bol over? Geld terug!
.2-25-

Fijn of grof volkoren brood.

Katoenen herenslip m div. kleuren en
dessins. Mt. 4 t/m 7.4.3 voor
Dames T-shirt met col. Mt. 38/40 en
42/44. In div. kleuren. Katoen.
Tncot heren pyjama. 100% katoen.
Mt. 42 t/m 58.

HEMA De normaalste zaak van de wereld.

Kmderkledmg met
kmderkanjerlabel tot

voordeliger.

627.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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Raadsleden missen hun 'advies'in voorstel

Twijfel over integriteit politie

'College luistert slecht5

PvdA eist aanpak
van alle overlast
ZANDVOORT - Er moet nu
eindelijk eens paal en perk gesteld worden aan obstakels op
het trottoir. PvdA-fractievoor^itter Jeanette van Westerloo
nracht dat dinsdagavond onomwonden tijdens de raadsvergadering naar voren, waarbij zij de integriteit van de politie in twijfel trok. De motie die
zij indiende, werd door een
meerderheid van de raad ondersteund. Het college zal alles
m het werk stellen om dit doel
te bereiken.

;

Iedere inwoner van Zandvoort, die in bezit is van een of "
meer honden, is verplicht hon- i
denbelasting te betalen. Dit
geldt voor alle honden, ongeacht de leeftijd of het doel waarvoor het dier wordt gehouden.
Iedereen die een dergelijke viervoeter verzorgt of onder toezicht heeft, wordt beschouwd
als 'bezitter van een hond'.
Het blijkt bij controles regelmatig dat inwoners uit onwetendheid niet hebben voldaan
aan de plicht om aangifte van
hun hond te doen. Daarom is er
nu gekozen voor een geheel
nieuwe opzet om het hondenbezit in de gemeente te controleren. Deze controle zal jaarlijks
worden uitgevoerd. Binnen ''
veertien dagen moet de ant- '
woordkaart bij de gemeente zijn ,
ingeleverd door hen die nog
geen aangifte gedaan hebben. '
Degenen die wél hondenbelasting betalen, hoeven de kaart
niet in te vullen.

i

Binnenkort zal er ook daad-'
wérkelijk worden gecontro- ;
leerd. Degenen waarvan blijkt'
dat ze - onterecht - geen aangifte
hebben gedaan, krijgen in elk ,
geval een aanslag die met hon- ï
derd procent is verhoogd. De ta- lj
neven voor de hondenbelasting
bedragen in Zandvoort 86 gul-'
den voor de eerste hond, 165 i
voor de tweede en 325 voor elke 'i
volgende. Inlichten over de hon- i
denbelasting zijn verkrijgbaar',
bij de afd. Financieel Beleid,
van 9 tot 12.30 uur, tel. 61414.

Een aantal van
de woningen is al
in gebruik genomen en Hillen &
Roosen hoopt
binnen enkele
weken alle woningen op te kunnen leveren. Daarmee is Zandvoort weer een bouwwerk met een opvallende architectuur rijker, naar een ontwerp van
het bureau Poort en Partners b.v. uit
Wassenaar. Bij het ontwerp is men
uitgegaan van 'kleuren en materialen die passen bij een badplaats als
Zandvoort': lichtgekleurde zandsteen, gecombineerd met 'ijle' witte
en blauwe tinten.
Opvallende voorgangers in deze
gemeente waren onder andere De
Schelp, het Casino, het Gran Dorado
boulevardgebouw en het Elysée Beach Hotel. Ook het project tegenover de Agathakerk belooft 'opmerkelijk' te worden.

Opvallend
bouwwerk

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De ge- •
meente start een uitvoerige '
controle op het hondenbezit onder de Zandvoortse
bevolking. Bij alle inwoners valt daarover deze
week een brief in de bus.
Door middel van een antwoordkaart kunnen die
hondenbezitters, die dit '
nog niet hebben gedaan,
alsnog aangifte doen.

Waterstanden

• Binnen enkele weken wordt - aan de kop van de Van Lennepweg
opnieuw een bouwwerk afgeleverd met een opvallende architectuur.

ZANDVOORT
- Opnieuw wordt
binnenkort een
woningbouwproject
afgerond, in aansluiting op de talloze
projecten van de afgelopen paar
jaar. Dit keer is het een complex
woningen van Hillen & Roosen aan
de Dr. J.G. Mezgerstraat en de Ruyterstraat, omvattende negen drive-in
woningen en 58 appartementen, die
laatste met prijzen vanaf ƒ156.000,-.
"Er zijn nog wat woningen vrij, maar
het merendeel is verkocht", zegt makelaar Phil van Schaik die de verkoop in handen heeft.

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAA T ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortselaan 57 I, 2106 CJ Heemstede
Postbus 160, 2110 AD Aerdenhout

Tel. 023-292763, Fax 023-293668

Uw krant niet
ontvangen?
17166

DEZE WEEK
Zuster
Zuster Truus Lemmens krijgt
«3
de Pnx d'Humamte voor haar
O
inzet voor gehandicapte kinderen in
Pakistan

Klaar
Voorzitters en trainers zijn
Maar voor het nieuwe sport
seizoen

Auto's
Oude sportauto's uit het
-»
Oostblok rijden zaterdagoch
ƒ
tend even over de noord-boulevard

ZANDVOORT - Zandvoort
lonkt sinds dinsdag nog wat
nadrukkelijker naar de toerist.
Dat gebeurt met twee evenementenborden die deze week
langs de toegangswegen zijn
geplaatst, op initiatief van de
Stichting Zandvoort Promotie.
De toeristen kan daarop zien
wat voor activiteiten er te verwachten zijn.

te als zijnde een aantrekkelijk vakantie-oord.
'De Stichting hoopt hiermede een
bijdrage te leveren aan een overzichtelijke informatie, waarbij het in
principe met meer nodig is, om de
vaak 'slechte' aankondigingsborden
aan palen en bomen, kriskras aan de
wegen te plaatsen', aldus directeur
Simon Paagman in een persbericht.

De borden (vier meter hoog, 2.80
meter breed en voorzien van verlichting) zrjn geplaatst naast de rotonde
op de noord-boulevard, bij het Elysee Beach Hotel, en langs dr 'Zandvoortselaan ter hoogte van het Huis
in de Duinen. Zij zijn geschilderd in
geel en blauw, de 'huiskleuren' van
Zandvoort. De borden geven informatie over vijf evenementen of anders-soortige activiteiten op korte
en langere termijn.

De borden, geleverd door de firma
Dubbel AA uit Haarlem, werden gisteravond officieel m gebruik genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Daarvoor waren de participanten van de stichting uitgenodigd
plus burgemeester Van der Heijden.
Het foutje in de tekst, 'Fesitval', was
daarvóór al, dinsdagmiddag direct
na de plaatsing, verbeterd.

WINKELS IN ZANDVOORT
OOK ZONDAG'S OPEN

Overzichtelijk
De bedoeling ligt voor de hand: de
toerist die Zandvoort binnenkomt
duidelijk maken dat het aantrekkelijk is om nog m tijdje in de badplaats te blijven, of om hier op korte
termijn terug te komen.
Kortom: promotie van deze gemeen-

INTERNATIONALE
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ZOMERZOTTEN FESITVAL
9 SEPTEMBER
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Meer dan duizend belangstellenden
op afscheidsreceptie Tine Oudshoorn
ZANDVOORT - Op de Zandvoortselaan is donderdag een
flinke opstopping ontstaan.
Oorzaak: vroedvrouwe Tine
Oudshoorn hield in het Boeckaniersnest haar afscheidsreceptie, waarbij men tevens
kennis kon maken met haar
opvolgster Elizabeth de Boer-Burgh.

meer dan 1100 namen te staan. Bovenop dat aantal kwamen nog talloze kinderen, die Tine geholpen had
ter wereld te komen. De rij gasten
die moesten wachten om met beide
vroedvrouwen een persoonlijk
woordje te kunnen wisselen, reikte
tot buiten aan toe. De receptie duurde dan ook uren.

De belangstelling was overweldigend, méér dan duizend mensen togen naar het Boeckaniersnest om
Tine en Elizabeth de hand te drukken. In het gastenboek kwamen

En vermoedelijk is niet eens elke
belangstellende binnen geweest, omdat er op een gegeven ogenblik geen
auto meer bij kon op het - toch wel
ruime - parkeerterrein van het res-

Kinderen

taurant en op de Zandvoortselaan.
Tal van (oud-) cliënten kwamen afscheid nemen van hun vroedvrouw.
En natuurlijk werden ook tal van
kinderen, die met haar hulp op de
wereld waren gezet, meegenomen
om Tine Oudshoorn een handje te
geven. Sommigen waren nog maar
net een paar maanden oud, anderen
liepen al flinke tijd 'op eigen benen'
rond.
Lovende woorden waren er voor
de scheidende vroedvrouwe, van
dokter Flieringa, gynaecoloog dokter Wiesenhaan, én van burgemeester Van der Heijden namens het gemeentebestuur. De sprekers wezen

fO

Zandvoort lonkt naar toerist

v&JPn.

OPTIEBEURS-BRIDGÊTOERNOÖi
17-19 SEPTEMBER

TENTOONSTELLING "|N BADPAK"
» 30 SEPTEMBER

met een 'knipoog' op de problemen
in het verleden. Zij had nooit moeten trouwen, grapte Flieringa, want
dan zou zij tenminste geen huisvestingsproblemen gehad hebben.

Streep
Burgemeester van der Heijden,
zelf pas later naar Zandvoort gekomen, had kennelijk met wat verbazing kennis genomen van het politieke steekspel in vroeger jaren. Tine • SZP-directeur Paagman (I.) en de vertegenwoordiger van Dubbel AA
Oudshoorn was er bijna het finan- naast het nieuwe evenementenbord. (Het foutje in de tekst is direct al
Foto Beriott
ciele slachtoffer van geworden, met verbeterd.)
als mogelijk gevolg dat de Zandvoortse gemeenschap haar eigen
verloskundige zou zijn kwijtgeraakt.
Van der Heijden trok er nu graag
een definitieve streep onder, zo liet
hij weten.
De burgemeester was vergezeld
van twee geisha's binnen getreden,
de twee Japanse schonen Kuki Mori
en Koko Hasebe uit het Okura-hotel
te Amsterdam. Op verzoek van het
die krant moet ik hebhen
orgamsatiecomitë waren zij naar
j olm|.,( ,k graag \M| «eten wat /ith in iui|ii
Zandvoort gekomen om de receptie
omgeung afspeelt Ter kennismaking onhang ik het Xanilvoorts Nieuwsblad
met een dans even in een Japanse
13 weken voor maar f 10,50.
sfeer te dompelen. Dat had alles te
maken met het geschenk dat de burgemeester namens alle aanwezigen
overhandigde: een grote Japanse
feest-enveloppe met - symbolisch daarin een geldbedrag dat was ingezameld voor de reis van Tine naar
Japan. Zij is uitgenodigd om daar op
een congres een lezing te houden.
Na.ini ( m / \ )
Adies l L_

Nieuwsblad

Grandioos

"Het was vreselijk leuk met al die
vrolijke en feestelijk aangeklede
mensen", zegt Tine die de receptie
na afloop alleen maar met superlatiatum
HW LW HW LW
ven kan omschrijven. "Een echt
feest, het was werkelijk grandioos".
°aug
10.5406.04 -.-18.24
1
Zij wijst erop dat er voor ook haar
aug
00.00 07.26 13.07 19.34
opvolgster enorm veel belangstelsep
01.50 08.55 14.1421.24
ling bestond. "Het was een fantastisep
02.3610.2414.5922.34
sche dag", bevestigt Elizabeth. "We
sep
03.15 11.24 15.3523.25
hebben veel leuke reacties gehad".
'sep
03.49 12.28 16.0923.55
De leukste voor haar was ongetwijep
04.18 14.06 16.41 ~.feld de uitspraak van één van de
5 sep
04.56
00.46 17.17 14.52
sep
05.29 01.10 17.52 15.36 • Ter zijde gestaan door twee geisha's overhandigt burgemeester Van der Heijden aan Tine Oudshoorn een Zandvoortse vrouwen: "Voor m'n
Japanse feest-enveloppe. Op de receptie kon men ook kennismaken met haar opvolgster
volgende bevalling kom ik beslist
aanstanden: 5 sep. VM 03.45 u.
Elizabeth de Boer-Burgh (l.).
Foto Berioti naar u toe".
*mgtij: 6 sep. 04.56u. NAP+126cm
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Fheringa werd dit raadsvoorstel na
een langdurige discussie door het
college teruggenomen. „We kunnen
met tussen neus en lippen door even
m iets in elkaar zetten", aldus Fliennga. Hij drong er bij het college op
aan, zich te beraden over de huidige
manier van werken. „Een raadsvergadering op deze manier, dat kan
met".

Het college werd m de raadsvergadermg door verschillende fracties
op de vingers getikt. Op sommige
voorstellen was eerder in de commissies al uitvoerig commentaar gegeven, waarbij raadsleden aandrongen op wijzigingen. Dinsdagavond
vonden sommigen daarvan 'mets of
weinig' terug in het uiteindelijke
voorstel, evenmin in de verslagen
van die vergaderingen.
„Het dwingt mij om mijn kritiek
uitvoerig te herhalen", concludeerde VVD-raadslid Rita de Jong bij de
behandeling van de woonruimte-verordening. Eerder deze maand, in
de commissievergadering Maatschappelijk Welzijn, had zij - volgens eigen zeggen - al 'zeer felle bezwaren' geuit.
„Je gaatje afvragen of het nog wel
zin heeft naar de commissievergaderingen te komen", reageerde
GBZ-fractievoorzitter Jan Jongsma.
„Als de verslaglegging van commissies zo doorgaat, dan komen er
moeilijkheden", waarschuwde hij.
Op voorstel van zijn fractiegenoot

Klachten

ANBO behoudt
Jzwem-uur

Boete

ZANDVOORT - Sommige leden van het college van burgemeester en wethouders luisteren slecht naar het advies van
de raadsleden. Die mening
werd dinsdagavond door diverse fracties in de gemeenteraad
geventileerd.

de socialisten, die bovendien aandringen op het aanpakken van de
hondenoverlast op het strand.
'Zandvoort Europese Badplaats,
maar dan wel in de hondepoep', zo
concludeerde Van Westerloo.

De obstakels op de trottoirs zijn al
vaker aan de orde geweest in de
raad, vooral D66 drong regelmatig
aan op maatregelen. De PvdA-fractievoorzitter wees dinsdag ook nog
eens op de vele klachten die inmiddels door de bevolking naar het
raadhuis zijn gestuurd, maar waarDe motie betrof de 'vele uitstallin- op tot nu toe geen effectieve acties
i"en, obstakels en terrassen op de zijn ondernomen. Burgemeester
| trottoirs in het centrum en nieuwVan der Heijden heeft wel maanden
noord'. In noord gaat het vooral om geleden nog met de voormalige diIj de vervuiling en het feit dat diverse recteur Publieke Werken, Wertautobedrijven het trottoir 'als be- heim, in nieuw-noord rond gelopen
|cirijfsruimte' gebruiken, zo legde om de rommel m ogenschouw te ne| Van Westerloo uit. Volgens de PvdA men. Het probleem is echter nog
Ij leidt een en ander voortdurend tot niet opgelost.
hrote overlast voor voetgangers, geIj handicapten en andere gebruikers
Ij van de openbare weg. Die overlast Twijfel
j moet op korte termijn teruggedronVolgens Van der Heijden heeft het
ken worden, zo luidt de mening van politiekorps wel actie ondernomen
tegen de vervuiling in nieuw-noord,
maar deze vorm van overlast kwam
weer terug zodra de politie haar aandacht naar andere zaken moest verleggen. "Het is niet goed als de integriteit van de politie in twijfel wordt
getrokken", zo reageerde Van der
ZANDVOORT - De zwemactiviteit Heijden duidelijk geïrriteerd door
van de ANBO, maandagochtend van een opmerking van Van Westerloo.
09.30 tot 10.30 uur, blijft gehand- Zij had 'soms het idee dat de politie
haafd. De afdeling Zandvoort heeft alléén niet optreedt, om te laten zien
dusdanige afspraken kunnen maken dat men te weinig mensen heeft'.
met Gran Dorado, dat het zwemuurtje voor 55-plussers blijft bestaan.
Van der Heijden wist de motie
De toegangskosten bedra- enigszins om te buigen. In de oor;en ƒ4,-, de ingang is aan de kant van spronkelijke tekst werd de burgeIe fietsenverhuur. Voor inlichtingen meester verzocht 'te bewerkstellinerover kan men ANBO-bestuurs- gen' dat overlast op korte termijn
id mevrouw Carbaat bellen: tel. wordt teruggedrongen, in de nieuwe
tekst wordt hem verzocht 'alles in
8780.
het werk te stellen'.

Gemeente
controleert
hondenbezit

Oplage: 4.900
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FAMILIEBËRICHTEN

OOM M'OOP
en
OMA JACQUELINE
feliciteren
Dick
en
Bibi Nieveld

KfSTAURANT

SCHRANSEN AAN

BOULEVARD BARNAART 22
2041 JA ZANDVOORT (naast Elysee Beach Hotel) 02507-15445
SPECIALITEITEN:

ZEEUWSE SUPERMOSSELEN
SPARE-RIBS v.d. gril
SUDDERVLEES, oma's recept

-

met hun zoontje

BETAALBARE KWALITEIT
GEZELLIG TAFELEN MET ZEEZICHT

RICK
Zandvoort, 28 aug. 1990

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
maandag 3 september 20.00 uur
Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 5 september 20.00 uur
Cie Algemene Zaken
donderdag 6 september 20.00 uur
Cie Publieke Werken

Keuken open:
16.30-23.00 uur
Dinsdags gesloten

De stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het
Raadhuis.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren. Degene die gebruik wil maken van het spreekrecht moet zich vóór het begin van de vergadering melden bij de secretaris van de commissie, onder opgave van het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

Verleende bouwvergunningen
58aB-89
93 B-90

VERZORGINGSINSTITUUT

t
Zijn gezin was zijn leven.
Zijn voorbeeld voor ons een streven.
Toch nog onverwacht is tot ons grote verdriet
overleden mijn lieve man, onze vader, opa en
schoonzoon
Hermanus
Leonardus Gerhardus van der Storm
echtgenoot van Elisabeth Maria de Zwart
op de leeftijd van 75 jaar.
E. M. van der Storm-de Zwart
Els en Max
Carole en Ger
Herman en Laura
Paul en Cune
Peter en Monique
Vera en Jan Kees
Leo en Josée
Eric en Joyce
Marcel en Laura
alle kleinkinderen
en oma de Zwart
2042 TA Zandvoort, 26 augustus 1990
Burg. van Fenemaplein 4/9
De uitvaartdienst en begrafenis heeft op donderdag 30 augustus plaats gevonden.

Kosterstraat 13, Zandvoort
Tel. 02507-14975

Aangevraagde Hinderwetvergunningen
Bij burgemeester en wethouders zijn ingekomen de aanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een:
- manegebedrijf aan de Keesomstraat 15 te Zandvoort, gedateerd 14-5-1990
- kunststofelementen-werkplaats aan de Wattstraat te Zandvoort, gedateerd 3-7-1990.

NU DEFINITIEF PIJNLOOS
ELECTRISCH ONTHAREN
Nadere inlichtingen:

De aanvragen en de andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben liggen van
31 augustus t/m 1 c^ober 1990 ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

,

023-315855
Sj* ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Tel. 02507-14975

- bouw garage
-bouw serre

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

JOKE DRAIJER

d.m.v. de DEPITRON bikinilijn, bovenlip etc.

Vondellaan 1
Zandvoortselaan 283

Zijlwegl83 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Fa. Gansner & Co.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 2 oktober 1990 schriftelijk worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde datum ook
mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende. Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de
bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat
is geweest, krijgt in een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om
bezwaar te maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

Alle merken
Gashaarden en gasfqrnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegeiwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

t

Bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen hij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat onverwacht is overleden, voorzien van het Sacrament
der Zieken, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa
Hermann Matthias Duivenvoorden
echtgenoot van J. M. Guiteneau
op de leeftijd van 64 jaar.
Zandvoort:
J. M. Duivenvoorden-Guiteneau
Tiny en Pieter
Ruben en Stephan
Marja en Richard
Joke en Piet
Emma
en verdere familie
2042 EE Zandvoort, 22 augustus 1990
Zr. Dina Brondersstraat 4
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheidnemen op vrijdag 24 augustus a.s. van 16.00-16.30 uur en 19.00-19.30
uur.
De gezongen Eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 25 augustus om 12.00 uur in
de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatsvinden om + 13.00 uur
op de Alg. begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.

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

DOKTERSBERICHTEN

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26, tel. 13529
Zandvoort

MINOLTA
DYNAX SOOOi
Puur fotogratiegenot met
deze kompakte en intelligente reflexkamera.
Intelligent vanwege het
autofocus-systeem, het
unieke belichtingssysteem en het autofocus
flitssysteem. Met veel
gemak maakt u er de meest fantastische opnamen mee.

DE KAMERA
VAN HET JAAR:
DE KONICA A-4
Journalisten van de fotovakpers kozen deze kamera
tot kamera van het jaar. Een
terechte keus. Qua formaat
iets groter dan een pakje sigaretten. Een uiterst eenvoudige bediening met een resultaat dat zonder meer fantastisch is te noemen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de volgende eigenschappen:
• een uiterst nauwkeurige scherpstelling
B close-up opnamen vanaf 35 cm
inkjusief
• automatische in- en uitschakelbare flits lithium
• automatisch filmtransport.
batterij

litoservice
geefr u meer/
zondag 30 september 1990

DAM TOT DAAÏLOOP
Dag Kinderen,
Dag Dames, dag Heren,
Ik doe moeite m'n tranen te weren,
maar m'n koffer staat klaar
en dan ga ik nu maar,
in Japan zijn er dingen te leren.
Dank voor alles,
de liefde, het delen,
de gaven, de bloemen en groeten
van velen.
Even raakten wij elkaar aan ...
het is tijd om te gaan.
Tot ziens.
Tine Oudshoorn

Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren

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

Aanvang Ie week oktober

tandarts
tot maandag 10 september i.v.m. vakantie
geen praktijk.
Voor spoedgevallen: tel. 12160.

ADVERTENTIES

Ballroom - Latin - American

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

Ie j aars - 2e j aars en 3e j aars

298,-

F. van der Rijst

Dansschool
Albert van Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

998,
Als uw hart gewond is,
raak het dan niet aan,
evenmin als een ontstoken oog!
Voor het lijden van de ziel
zijn er maar twee geneesmiddelen:
Hoop en Geduld.
Hiermee willen wij u dank zeggen, voor de hartverwarmende reacties, die wij van u mochten ontvangen, na
het heengaan van Onze Lieve Pap.
Elly Soepboer-Kraaijenoord
Zandvoort, augustus 1990

30 augustus 1990

start om 14.00 uur
op het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer van de
Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar de Dam in Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 14 september a.s. bij de kantoren van
Het Parool en Weekmedia in en om Amsterdam, te weten:
Amsterdam : Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen : Gebouw Amstelsteijn,
Laan van de Helende Meesters 421 b
Uithoorn
: Stationsstraat 70
Zandvoort : Gasthuisplein 12
Purmerend : Weerwal 19
De inschrijfkosten bedragen ƒ 15,- per persoon.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m.
TC Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en
AV Zaanland.
Inlichtingen: overdag 020-26 64 44 en 075-16 22 21.
's Avonds (tot 21.00 uur) via nummer 02987-40 47 en 02987-51 25.

geeff u meer/

INSCHRIJVING NU

CONNY LODEWIJK

elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 13.00-15.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

SONNEVELD
SPORTING
Passage 37
Vanaf september weer aanvang
van alle lessen,

zwemmen, aerobics,
gymnastiek voor ouderen,
calianetics, yoga.
Voor fitness training op onze nieuwe
apparatuur kunt U nu al terecht.

TOEGEWIJD AAN DE
DANSKUNST
Start per september
nieuwe cursussen
(voor elke leeftijd)
Pré ballet
Kinder Jazz Ballet
Jazz Ballet
v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet (volw.) Jazz Ballet 50+
Klassiek Ballet
CONDITIONING VOOR HUISVROUWEN
op hedendaagse muziek (buikspieroef. lichaamshouding etc. etc.)
* Voor opleiding tot toelating, erkende dansvakopleiding

Voor info bel. 17789 - b.g.g. 12598
of kom eens langs de studio
Studioadres: Corn. Slegersstraat 2a, 2042 GP, Zandvoort

Voor meer informatie

tel. 14678

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
" inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Wie kan er drie verse jus serveren, terwijl er
naast 'm vier sinaasappels vallen?
De Holland Casino's zijn de enige officiële
casino's die ons land rijk is. Wat betekent dat de
gasten uit zijn in een onbesproken omgeving. Uiterst
sfeervol ook. Iets waar de internationale bar en het
uitstekende restaurant een niet geringe bijdrage aan
leveren. Voor de bar en het café-restaurant van
Holland Casino Zandvoort zoeken wij, ten behoeve
van incidentele invalwerkzaamheden, kandidaten
voor de functie van

Stand-by Barman/Kelner (m/v).
Iemand die gerechten en drankjes serveert en
afrekent, terwijl het er naast hem spannend aan toegaat bij de speeltafels of de Jackpotautomaten.
Bijvoorbeeld als daar vier sinaasappels op een rij
vallen.
Behalve een SVH-diploma is een ruime ervaring
nodig als barkeeper ofrestaurantkelner in gerenommeerde bedrijven. Evenals een representatief uiterlijk
en een goede beheersing van de moderne talen.
U werkt op oproepbasis in wisseldiensten, ook tijdens
weekeinden.
Salarisindicatie f2486 - f 3144 bruto per maand,
bij volledige werktijd, Voorts uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder gratis bedrijfskleding en, afhankelijk van de woon-werk afstand,
een maximale reiskostenvergoeding.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met een
recente pasfoto richten aan de Chef Personeel en
Organisatie van Holland Casino 2andvoort, de heer
PJ.C. van de Beek.

lOLLAND
Postbus 170,2040 AD Zandvoort.
Tel.: 02507-180 44

I\SINO
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'jions Club Zandvoort reikt in september Prix d 'Humanité uit

COMMENTAAR

Zuster Truus' al 50jaar reddende
mgel voor gehandicapte kinderen

ZANDVOORT - De Lions
lub Zandvoort ontvangt op 29
ptember in Treslong drie be>nde Nederlanders. De be.ngrijkste is op dat moment
^getwijfeld zuster Truus
emmens, zij krijgt die avond
Prix d'Humanité uitgereikt,
wee bekende Nederlandse aresten, de cabaretier Paul van
liet en jazzfenomeen Pia
eek zullen de avond feestelijk
lijsten.
De Lions Club heeft afgelopen we:n het programma helemaal rond
nnen krijgen voor de uitreiking
de Prix d'Humanité, op zater.gavond 29 september in Treslong
Hillegom. De 'prix' is een onderheiding die jaarlijks wordt gege•n aan iemand die zich op een bijindere wijze belangeloos heeft mzet voor de jeugd.

zo onder de indruk van zijn werk,
dat zij besloot te blijven en enkele
weken later trad ze in de congregatie
van haar broer in. Twintig jaar geleden stichtte zij haar eerste tehuis
voor hulpeloze verschoppelingen.
Nu staat zij aan het hoofd van drie
tehuizen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen, twee tehuizen voor poliopatiëntjes, een bejaardencentrum en een opvangcentrum voor ongehuwde moeders en
kinderen van gescheiden ouders.
In totaal worden in haar tehuizen
400 kinderen en volwassenen opgevangen.
Haar werk geniet grote bekendheid in binnen- en buitenland. Financiéle steun krijgt zij alleen van
particulieren, scholen en groepen.
Voor haar inzet en verdienste ontving zij vorig jaar de hoogste onderscheiding van Pakistan. Zij kreeg

Deze keer is dat zuster Truus
temmens die al ruim vijftig jaar in
larachi (Pakistan) als een soort
l :ddende engel' optreedt voor geesjlijk en lichamelijk gehandicapte
jnderen. De Prix d'Humanité is dit
r een hanger, een stuk malachiet
vat m zilver. De zetting beeldt 'Geof, Hoop en Liefde' uit, de drie
jlers waarop het werk van Zuster
uus Lemmens is gebouwd.

lisschop
[jzuster Lemmens reisde in 1939 op
5 jarige leeftijd af naar Karachi om
'ar broer, die daar als bisschop
brkte, te helpen als onderwijzeres. • 'Zuster Truus', al 50 jaar tussen
i meldt de Lions Club. Zij raakte gehandicapte kinderen in Pakistan.

daarbij geld voor het stichten van
een nieuw jongenshuis.

Nassauschool
Eén van de broers van zuster Lemmens woont al veertig jaar in Zandvoort. mede dankzij zijn aktieve kinderen leeft de naam van 'Zuster
Truus' bij vele Zandvoorters. Naast
het feit dat er jaarlijks een college
wordt gehouden in de Rooms Kathoheke Kerk van Zandvoort, is
haar werk ook geadopteerd door de
Christelijke Oranje Nassau Basisschool in deze gemeente.
De Lions Club International is
over de gehele wereld nauw betrokken bij het lot van kinderen. Een van
de doelstellingen van de Lions Club
is het ondersteunen van kansarme
jongeren, zowel in eigen land als in
de Derde Wereld landen. De Lions
Club Zandvoort heeft daartoe een
fonds opgericht onder de naam
Stichting Lions Helpen Kinderen.
De inkomsten bestaan voornamelijk
uit particuliere giften en de netto-opbrengsten van de gala-avonden voor
de Prix d'Humanité. Zo konden de
afgelopen jaren veel kinderen geholpen worden door middel van projecten, apparatuur, diverse andere
hulpmiddelen en vakanties.

Lesje geleerd

De opgedane ervaring en vooral de
steun van de begunstigers stelt de
Lions-organisatie in staat om - daar
waar het nodig is - gerichte steun te
verlenen.
Een en ander verklaart waarom de
Stichting Lions Helpen Kinderen
hoopt op veel publiek tijdens de uitreiking in Treslong.
Plaatsbewijzen zijn er & ƒ40,- en
ƒ50,- en deze zijn te reserveren bij:
P.J. Bruming, tel. 023-282271; M.P.F.
Joustra, (02507) 15155; J. Keizer,
(02507) 15112 of 12971.
Behalve dat men getuige kan zijn
van een bijzondere gebeurtenis, lijkt
ook de rest van de avond zeker de
moeite waard. De uitreiking wordt
namelijk feestelijk omlijst door
Paul van Vliet, met een show die
speciaal is samengesteld ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig theaterjubileum.
Van Vliet was ook vorig jaar aanZuster Truus Lemmens vertoeft af
wezig bij de uitreiking van de Prix
d'Humanité, maar toen als persoonDaarnaast meldt het programma
lijke vriend van Audrey Hepburn.
Een en ander sprak hem zodanig ook een optreden van 'Flying Dutaan, dat hij graag medewerking ver- chess' Pia Beek. Zij betrekt deze
leent aan deze avond.
show bij de viering van haar vijftigja-

TZB-bestuur schudt vele handen

;)LITIE: tel. 13043, Alarmnummer
;444.

11ANDWEER: tel. 61584, alarmimmer 12000.
rIBULANCE: tel. 023-319191 (Onvalllen), Centrale Post Ambulanvervoer (CPA) Kennemerland.
ERENAMBULANCE (Dierenbeherming): 023-246899.
ilSARTSEN: De volgende huisartn hebben een gezamenlijke waarmingsregeling, inlichtingen daarer via het telefoonnummer van de
;en huisarts: J. Anderson, 12058;
van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
355; G. Mol, 15600; P. PaardekoT, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507;
Weenink, 12499. Inlichtingen ommt de diensten van dokter Fliermworden verstrekt via nummer
181.
.ndarts: Hiervoor de eigen tand;s bellen.
'Otheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
utel, tel. 13073.
ijkverpleging: Voor spoedgevallen
het Kruiswerk Zuid-Kennemerd 's avonds, 's nachts en in het
ekend te bereiken via de dokterformatiedienst: tel. 023-313233.
rloskundlge: Mevrouw Elizabeth
Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
mdvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
13-341734.
erenarts: Mevrouw Dekker, Thor«kestraat 17 te Zandvoort, tel.
|847.
eren (overige diensten): Verening v.h. welzijn der dieren (02507)
"61,
Ver missingsdienst
J3-383361, Asiel Zandvoort (tevens
nsion) 02507-13888, Asiel Haarlem
13-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Konmgmneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Huurdersspreekuur ZVH: Wegens
vakantie tot half augustus alleen telefonisch bereikbaar onder nummer
15064 of 18095. Postbus 287, 2040 AG
Zandvoort.

• Het huidige TZB-bestuur met in het midden (derde van links) voorzitter Eelke van der Hoek.
ZANDVOORT - Het bestuur van RKSV TZB moest
vorige week woensdag een hoop handen schudden.
Vele genodigden vonden hun weg naar de receptie ter
gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de vereniging, in het sportcomplex aan de Kennemerweg.
Onder de aanwezigen trof men het gemeentebestuur,
vertegenwoordigers van vele andere sportveremgingen uit Zandvoort en omgeving, evenals representanten van KNVB en onderafdeling HVB (Haarlemse
Voetbal Bond).

Zaterdag volgde een reunie waarvoor bijzonder veel
belangstelling was, van maar liefst 250 leden en oud-leden. De jubileumviering werd afgesloten met een
gezellige feestavond.

Verkoopdag geeft recordopbrengst
len en allerlei kleine spulletjes,
genoot zoveel belangstelling,
dat er een recordbedrag werd
opgehaald.

Na aftrek van alle kosten bleef er
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
een bedrag over van ƒ4750,-. De afgeHaarlem:
fcrvormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- lopen jaren lag de opbrengst rond de
'jmdag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- /bijbelgespreksgroepen
ƒ3500,-.
De verkoop van de spulletjes, die
p, Kollekte Medische Zending
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
merendeels uit de kelder tevoorSnderdienst in het Jeugdhuis
A. Snijders
schijn kwamen, trok honderden
mensen. Dat was van buiten al dui*reformeerde Kerk:
Crèche en kindernevendienst
jindag 10.00 uur: drs. B.H. Root-Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst delijk te zien, het parkeerterrein was
ensen, Amsterdam, Viering H.A. m.m.v. mevr. Renate Gerritzen uit rond tien uur al overvol en langs de
Herman Heyermansweg vormde
Afrika
zich op dat moment een lange rij
(ïjzinnige
Geloofsgemeenschap
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, geparkeerde auto's. "Er was een
enorme drukte", bevestigt activiteibndag 10.30 uur: dhr. H. Bergman, Smedestraat 37 te Haarlem.
lissen
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag tenbegeleidster Willy Brand, die het
evenement samen met Bertus van
19.00 - 21.00 uur.
umskatholieke Kerk:
Inl.: R. van Rongen, L. Meesz- Boxtel en een tiental vrijwilligsters
terdag: geen opgave
straat 14, Haarlem, tel. 023-244553. had georganiseerd. "En het was ontzettend gezellig. Gelukkig hadden
«dag 10.30 uur: Th. W. Duijves
we het weer ook mee". De verkoop
Een deel van het geld wordt besteed aan de renovatie van de vleugel die normaliter in de recreatiezaal staat. De grondige opknapbeurt
Sandvoorts
is bijna rond. Verder wordt een beMieuwsblad
drag gereserveerd voor het grote
feest in de week van 22 tot 26 okto.Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
ber, dan viert het Huis in de Duinen
Periode:
[Bentveld en Aerdennout Verschijnt op donzijn 35-jang bestaan.
21 - 27 augustus 1990
dag Uitgave Weekmedia BV Bladmana-

axnummer redactie. 020-452508
*onnementsprijzen:
ƒ 14,- per kwartaal, ƒ
5
50 per half Jaar, ƒ 46,- per jaar Voor
'ostabonnees gelden andere tarieven Losse
'immers/ 1,25
'Pgave abonnementen, vertiuizingen.etc:
'a t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
'"orgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 andvoorts

Nieuwsblad

is opgericht m

Geboren
Petrus Johannes, zoon van Paardekooper, Petrus Cornelis Franciscus
en Pijnenburg, Veronica Lucia
Rosa.
Overleden
Krot, Pieter Christiaan Willem Jurrian, oud 77 jaar.
Mol-Van Bellen, Agnes Maria, oud
89 jaar.
Duivenvoorden, Hermann Matthias,
oud 64 jaar.
Van der Storm, Hermanus Leonardus Gerhardus, oud 75 jaar.

Op het punt Spreekrecht kwam
VVD-fractievoorzitter Tates met een
duidelijk voorstel om enkele beperkende regels te schrappen, dat de
steun kreeg van de overige raadsleden. Burgemeester en wethouders
namen dat voorstel over, maar hadden voor die beslissing wel een - brjna historische - schorsing nodig van
bijna een uur.
Ook Van As (CDA), die vóór die
tijd nog met een motie had gedreigd,
kon zich vinden in het nieuwe voorstel voor een aangepaste verordenmg.

Na sluitingstijd

In de kraam van medewerkers van
het Dierenhofje werd met de verkoop van handwerk een bedrag van
ƒ350,- opgehaald. Daar kwam nog
eens van ƒ100,- bovenop van de ver- • Grote drukte in het Huis in de
koop van loten. De pop die werd Duinen.
verloot is echter nog niet opgehaald,
Foto Beriott
het winnende lotnummer was 24.

Het HALT-project wordt al m diverse steden in Nederland toegepast,
VVD-raadshd Jaap Methorst heeft er
al meer dan een jaar op aangedrongen om ook m Zandvoort een dergelijk project op te starten. Het doel
ervan is het terugdringen van veel
voorkomend vandalisme HALT
richt zich op jongeren tussen de
twaalf en achttien jaar die met de
politie in aanraking komen.
Zij kunnen voor een alternatieve
straf (oftewel 'strafrechtelijke afdoening') worden doorverwezen naar
het bureau HALT. Dit bureau kan
dan voor een schadevergoedmgsregeling zorgen en de jongeren werkzaamheden laten verrichten, die meestal - in relatie staan tot de aangenchte schade. In geval van bekladden van banken en muren bijvoorbeeld, kan de jonge dader aan het
werk worden gezet om de boel weer
schoon te maken. Daarmee kan deze
«n andere straf geheel of gedeeltelijk ontlopen.
Voor het HALT-project m Zandvoort wordt per l september Marco
£leijn uit Amsterdam aangesteld.
Op de vacature hadden vijftien kandidaten gesolliciteerd. Kleijn krijgt
lier een parttime (15 uur) dienstverband. Daarnaast werkt hij nog 19 uur
ser week in de gemeente Beverwijk,
eveneens als HALT-medewerker.

Het doel daarvan is geld m te zame- Vakantiekampen
len ten behoeve van jonge kankerpaDe totale opbrengst gaat naar de
tientjes. Het festival is een wed- stichting Ki ideroncologibche Va
stnjdspel voor bedrijven, die, voor kantiekampen Deze organiseert va
een inschrijvingsbedrag van /3000,-, kantiekampen voor kindoren met
deel kunnen nemen met een team enige vorm van kanker, sinds, econovan 14 personen.
miestudent Kees Donkervoort daar
m 1985 m Nederland mee begon
Het evenement vindt plaats op
zondag 9 september in de sporthal
Dit imtiatiel groeide uit tot een
van het Gran Doiadopark en duurt grote organisatie, met vorig jaar al
van 10.00 tot ongeveer 15.45 uur. Het als resultaat dat er vijf kampen wermoet een ludieke happening worden den gehouden, voor m totaal 130 kinwaaraan jong en oud, deelnemer en deren.

j Dommel
KOM roou i PIT MAG wiet' DIT \s EEN

ZANDVOORT - Zondag werd een
30-jarige man uit Haarlem omstreekd. 16.40 uur aangehouden nadat hij een beveiligingsbeambte bij
het circuit had bedreigd. Kort daarop kon de man op het terrein van
Gran Dorado worden aangehouden.
Terwijl hij werd overgebracht naar
het politiebureau verzette hij zich
hevig en probeerde een van de politiemensen in de arm te bijten. Na
verhoor is de man in de loop van de
avond heengezonden.

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort start komende
maand met een zogenaamd
HALT-project. Hiermee wil
men de criminaliteit onder jongeren terugdringen.

toeschouwer, veel plezier aan kunnen beleven. Er is sprake van spelen
waaraan zowel teams als publiek
kunnen deelnemen De finale be
staat uit een 'variathon', een sportief
spectakel dat uit diverse onderdelen
bestaat, in en om de vijver Het spel
wordt feestelijk afgesloten met een
prijsuitreiking op de Granplace die
Het Zomer Zotten Festival, verge- vergezeld gaat van live-muziek Het
hjkbaar met de populaire zeskamp Javaans buffet kan helaas niet door'Spel zonder grenzen', ib een mitia- gaan
tief van de Rotary Club Zandvoort.

Pop

Bedreiging

Alternatieve
straffen voor
jongeren

ZANDVOORT - Liefhebbers
van een sportieve happening
kunnen zondag 9 september
bij Gran Dorado terecht voor
het zogenaamde Zomer Zotten
Festival, inclusief de bekende
presentator Dick Passchier.
De toegang is gratis.

J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha-

Gehuwd
Riemersma, Maurice Jelte en Laarman, Daniëlle Maria
Kuipers, Michael en Hogendoorn,
Bianca Babette
Kuyper, Gerard en Biesbrouck, Willemina Anneke

ZANDVOORT - Burgers hebben nu officieel spreekrecht in
raadscommissies. Dat is afgelopen dinsdag in een nieuwe
verordening vastgelegd.

Gratis Zomerzottenf estival

Burgerlijke stand

"9

Burgers hebben nu
echt spreekrecht

ZANDVOORT - Vorige week vrijdag werd tegen de eigenaar van een
broodjeszaak aan de Kerkstraat proces-verbaal opgemaakt omdat hij
ruim na sluitingstijd nog aan het publiek etenswaren verkocht Onlangs
is bepaald dat ook broodjeszaken
zich moeten houden aan de sluitingstijd van 3 uur.

eekend: 1/2 sept. 1990

:
"U>on Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
'2507-17166 Postadres postbus 26, 2040
;A Zandvoort
•antoor
geopend maandag 13-16 u , dmsa
9 1 0-1 3, 1 4-1 6 u , woensdag 9-11 u , don«rdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
'dvertentieverkoop: Stationsstraat 70,
421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postares Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
axnummer adv verkoop- 02975-61095
erkoopmanager B Lodewegen
wro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
*ertenties 10730 PCADV
ledactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
'2507-12066 Postadres postbus 26, 2040
JA Zandvoort
Piet (red chef), Eddie de Blieck (adj
, Joan Kurpershoek, Rob Boerngter,

Foto Beriott

TZB-voorzitter Eelke van der Hoek mocht uit handen van HVB-voorzitter Duinker de bondsvlag in ontvangst nemen. Daarnaast werd de voetbalvereniging
overladen met bloemen en - als geschenk van de
andere verenigingen - leren voetballen.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
ZANDVOORT - De verkoop
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. afgelopen zaterdag in Huis in
Taxi: tel. 12600.
de Duinen, van kleren, meube-

Kerkdiensten

ng jubileum als jazzmuzikante. Nog
immer behoort zij tot de 'top' in Nederland. De Lions Club is trots op
haar komst naar Treslong.

In de raadscommissies, meestal
aan het begin van de maand, worden
raadsvoorstellen besproken, waarover later in de gemeenteraad een beslissing wordt genomen.
De raadsleden krijgen in deze
commissievergaderingen alvast de
gelegenheid vragen te stellen, kritische kanttekeningen te maken en
advies te geven voor aanvullingen of
verbeteringen. Vaak wil de burger
die bij een bepaald onderwerp sterk
betrokken is, hierop zijn eigen licht
laten schijnen. In het verleden werd
hem die gelegenheid meestal ook
wel gegeven, maar door de nieuwe
verordening heeft hij daar echt recht
op.
Het heeft de nodige discussie gekost alvorens de gemeenteraad akkoord ging met de verordening,
vooral vanwege de strakke wijze
waarop een en ander geregeld leek te
worden. "Ik begrijp niet helemaal
wat de angst is", reageerde burgemeester Van der Heijden. Hij drong
er bij de raadsleden op aan, 'met al te
overdreven gevoelig te zijn'.

Weekenddiensten
Rcckend: 1/2 sept. 1990

en toe bij haar familie in Zandvoort.

Het gemeentebestuur kan maar
wat tevreden zijn over de Amenkaanse Dag die vorige week zondag
op het circuit werd gehouden. Het
evenement trok maar liefst zo'n
80.000 duizend bezoekers, het aantal waar toch heel circuit-mmnend
Zandvoort op zit te wachten
Bovendien veroorzaakte de toeloop vrijwel de gehele dag een enorme chaos m Zandvoort-noord Of
dat een reden is, om blij te zijn? Niet
echt, al mag 'noord' van geluk spreken dat er zich geen calamiteiten
hebben voorgedaan Burgemeester
Van der Heijden dacht er ook zo
over, dinsdagavond in de raadsvergadenng. Door de chaos was noord
namelijk volledig geïsoleerd en dus
onbereikbaar voor politie of ambulance. Gelukkig is er wel een brandweerwagen, gestationeerd m de remise.
Maar bij nader beschouwing had
de chaos op de Amerikaanse Dag
wel een groot voordeel. Het werd die
dag overduidelijk dat Zandvoort
nog lang niet klaar is voor een
Grand Prix met vergelijkbare aantallen toeschouwers. (Want daar
hoopt men toch op?)
Dat besef komt op het juiste moment, nu net de Milieu Effect Rapportage wordt afgerond. Nu weet
men zeker dat er uit 'Den Haag' vragen zullen komen over de verkeersmaatregelen, een van de eisen voor
het verlenen van de A-status aan
het circuit. Met wat geluk kan het
gemeentebestuur zich nu nog even
goed voorbereiden op dat 'vragenuurtje'.

Perronslapers

ZANDVOORT - Zeven Duitse mannen verperden vorige week woensdag om 5.40 uur op het station de
toegang tot het perron. De mannen
hadden daar kennelijk de nacht
doorgebracht. Op het verzoek van de
loketiste om weg te gaan wensten ze
in eerste instantie geen gehoor te
geven. Door de politie is uiteindelijk
de groep verwijderd nadat zij de
door hun gemaakte troep hadden opgeruimd.

AAMSUAG OP PÊ C?BCHTEN) vWNJ PE
KATi PIEKEMBEUuERU '
ONJEERL'JK '

WEES MAAI? Ml ET
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Vrijblijvend prijsopgaaf.

offerte.

Marisstraat 13a. Tel.

NU OOK IN ZANDVOORT

ZAL HET WEL NIET WORDEN!!!

Griekse
Rosaki
druiven

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

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Vanaf 27 augustus wordt het kantoor van de Rabobank
aan de Grote Krocht te Zandvoort verbouwd.
Gedurende 3l2 maand moeten wij vanuit een
„noodgebouw" onze bankdiensten voortzetten.
Dit betekent veel ongemak voor ons en voor u.
Hiervoor bieden wij u onze excuses aan en vragen begrip
voor deze situatie.
We weten zeker dat het de inspanning meer dan waard
zal zijn.
Medewerkers Rabobank Zandvoort

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

15186

SPAR
Griekse halve
perziken

Magere
varkenslappen

PART-TIMERS
GEZOCHT

Medi interim

Het uitzendburo voor de gezondheidszorg

WIE WIL ONZE
BEWONERS
ASSISTEREN BIJ HET
ONDERHOUD VAN HUN
KAMERS.

Wij hebben direkt werk voor m/v

- VERPLEEGKUNDIGEN
(Herintredende) verpleegkundigen die graag
part- of fulltime aan de slag willen in Zandvoort
en omgeving, informeren wij graag over de diverse mogelijkheden hiertoe.

- HUISHOUDELIJKE HULPEN
Voor een aantal bejaardenhuizen zijn wij op
zoek naar huishoudelijke hulpen die voor en met
mensen willen werken. .
Bel snel voor informatie of het maken van een afspraak

kilo

14,95

BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE
WERKTIJDEN HOUDEN WIJ
REKENING MET EVENTUELE
SCHOOLGAANDE KINDEREN.
HEEFT U BELANGSTELLING, BEL
EENS OP EN VRAAG NAAR DHR.
R. DE VRIES.

MED! INTERIM
02507-13547 (llse Nijs)
b.g.g. filiaal HAARLEM
Ged. Oude Gracht 114, tel.: 023-317794

Stegeman
Berliner

Sperziebonen

100 gram

0,98

HET HUIS IN DE DUINEN

Altijd volop parkeergelegenheid

TEL.

Celsiusstraat 192

02507-13141.

tijdelijk ingang
Hogeweg

impodra
Inspirerende winkels
vol drankjes

Werkverband

Ontdek de fijne
nuances van sherry
en port. Merken als
Harveys en
Domecq sherry,
Cockburn's en
Offley port hebben
veel verschillende
variëteiten.
En Impodra heeft
ze allemaal.

AGO Werkverband voorziet ongeveer 600 geestelijk gehandikapten
van aangepaste kommerciële arbeid in het kader van de Wet
Sociale Werkvoorziening.
In ons beleid worden ekonomische en sociale belangen goed
afgewogen. De werkopdrachten liggen o.a. op het gebied van
industriële produkten, zoals rijwielassemblage, machinale papierverwerking, kartonnage, diverse montage- en inpakwerkzaamheden en de groenvoorziening.
Voor de afdeling administratie zoeken wij op korte termijn een

m.b.a.-er m/v
Van de kandidaat wordt verwacht dat deze
- een (afgeronde) opleiding Moderne Bedrijfsadministratie heeft of
een daarmee vergelijkbare opleiding;
- enkele jaren ervaring heeft op een boekhouding van bij voorkeur
een produktiebedrijf;
- gezien de samenstelling van het team op de administratie niet
ouder dan 40 jaar.
Het salaris voor de funktie is afhankelijk van opleiding, leeftijd en
ervaring. De pensioenpremie (P.G.G.M.) is voor rekening van de
werkgever.

Goblet
Jonge Jenever
1,0 liter

Voor telefonische informatie kunt u kontakt opnemen met het hoofd
van de administratie, de heer P. Hooiveld of de personeelsfunktionaris de heer M. van Wijck (tel. 020 - 99 68 11).

18,45

De Kuyper
Citroenbrandewijn
1,0 liter
17,45

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 8 september a.s. zenden
aan: AGO Werkverband, Sniep 4, 1112 AG Diemen, t.a.v. de
afdeling Personeelszaken.

Famous Grouse
Whisky 0,70 liter

\VfMj

26,45

Henkes
Vieux 1,0 liter

18,95

Boomsma Bramen
+ gratis glas
1,0 liter

geefr u meer!
Leer skiën voor de wintersport. Neem een voordelige

Mainzer Domherr
Kabinett

PROEFLES SKIËN

0,70 liter

Exclusief voor onze lezers (vanaf ca. 4 jaar) organiseert Weekmedia in
samenwerking met Skipiste Hoofddorp de mogelijkheid om een proefles skiën te volgen.
Skikleding is niet nodig. Een stevige broek, een trui en handschoenen
zijn voldoende.

0,75 liter

YEARSOLD.i

U BETAALT SLECHTS ƒ 5,- p.p.

PORT;

0,75 liter

J
w

^">l

MATUJtïD IN WOOO,

PORT

^o,' f,\;s

r'„/,V, ' }>*•

PROEFLES + DINER
Tevens bestaat de mogelijkheid om uw proefles te combineren met
een drie gangen diner in het bij de skipiste gelegen restaurant. De
kosten bedragen dan ƒ 35,- p.p. U dient dit duidelijk bij uw reservering
te melden.

[ZANILLA?
SHEHEY

70de

8,95

Dom. de Bosquets
Gigondas A.C.

10

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon krijgt u na
reservering bij Skipiste Hoofddorp, telefoon 02503-34746, een proefles.

Bon voor onze lezers

4,45

Riesling A.C.
Wolfberger

in de periode van l t/m 8 september 1990.

Het gebruik van ski's, skistokken en skischoenen is bij de prijs inbegrepen. Bij aanmelding graag duidelijk leeftijd en niveau melden.

15,95

SHERRY „ i '
MHVf ('{(M)

\

,\

9,95

La Caverie du Port
Muscadet de Sèvre et Maine
sur lie 0,75 liter
6,95

Oranjeboom
Krat a 24 x 30 cl.

16,98

Brand
Krat a 24 x 30 cl.
Met gratis
notitieboekje

RUBY PORT

18,48

Tegen inlevering van deze bon heb ik, na telefonische reservering
D met
(max. 4 personen) recht op een proefles skiën voor maar

ƒ 5,- p.p.
D met
(max. 4 personen) recht op een proefles skiën en een drie
gangen diner voor ƒ 35,- p.p.

10 years old
0,70 liter

Nnrrnv
AHj-<=sPnstrnHe»:

Cockburn's
Port
26,95

Plaats:

Offley Port
Ruby
0,70 liter

12,95

Harveys
Sherry
Manzanilla
0,70 liter

8,45

Eerst telefonisch reserveren bij Skipiste Hoofddorp, telefoon 0250334746. U ontvangt alleen de korting als u deze bon bij uw betaling
ingevuld inlevert.

geeft u meer!

Domecq
La Ina Sherry!
0,70 liter

11,95

Geldig van 30 augustus t/m 12 septembej
^m^mm^mfm^mmmmmmm^mmmmmmm^mi^mmmii^f^mi^m^^^fr

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
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ZANDVOORT - Na een yoorbereiding van ongeveer vijf weken kijken de trainers van de
Zandvoortse voetbalverenigingen verwachtingsvol uit naar
het nieuwe seizoen.
zijn er robuuste spitsen. Daaruit

Voetbaltrainers hebben er weer zin in

Vorig jaar was het een enigszins
teleurstellend voetbalseizoen maar
de voetbalverenigingen starten met
nieuw elan en hebben alle drie een
nieuwe man aan het roer. Gerard
Ni] kamp is terug van weggeweest bij
Zandvoort '75, Ton Hijnen gaat proberen Zandvoortmeeuwen hoger op
te helpen en Cees Smit ziet het wel
zitten bij het veertig jaar jonge TZB.
Afgaande op het voorhande zijnde
spelersmateriaal en de afgewerkte
oefenwedstrijden zijn de trainers
toch wel optimistisch echter zonder
tot uitspraken te komen van „we
worden wel kampioen".

Zandvoort
Na drie jaar is Gerard Nijkamp
weer terug op het oude nest. De
Zandvoorter was in zijn actieve voetballoopbaan speler van onder andere Zandvoortmeeuwen, Haarlem en
Zandvoort '75. Na het behalen van
de vereiste trainersdiploma's begon
Nijkamp de jeugd van Zandvoort '75
te begeleiden en van 1983 tot 1987
werd hij de trainer van de selectie
van de eerste twee teams. Een uitstapje naar Concordia en DSOV beviel eigenlijk niet zo en halverwege
vorig sezoen werd na onenigheid
met het bestuur van DSOV deze
club de rug toegekeerd. Zandvoort
'75 liet hem toch niet los en vele
malen was hij op het complex in het
bmnencircuit te vinden. Daar was
hij zes maanden bezig met de uitbreiding van de clubaccommodatie.
Als verenigingsman had hij met dat
werk een andere pet op als nu, tijdens de trainingen.
Gerard Nijkamp kan dit jaar putten uit een enorm ruime en ook sterke selectie. Dat wil niet bijvoorbaat
al zeggen dat er successen zullen
komen. „Vorig jaar is de fout gemaakt te hoge verwachtingen te stellen", meent Gerard Nijkamp. „Als je
nu het materiaal ziet is het verwachtingspatroon gerechtvaardigd maar
met alleen voetballen kom je er niet.
Met elf goede voetballers lukt het
met er zal ook gebuffeld moeten
worden. Mentaal moet het beter en
sterker worden. Deze selectie kan je
in een paar stukken delen. Je hebt
een stel balvaardigen, en jongens
met een persoonlijk inzet en ook

moet je een evenwichtig team maken. Vorig jaar waren er te veel spelers die het spel maakten, het evenwicht was er toen niet en daar moet
aan gewerkt worden".
De selectie van Zandvoort '75
heeft een paar wijzigingen onder
gaan. De twee doelmannen van vorig
jaar zijn er niet meer maar met de
komst van Pierre Visser van Kennemerland wordt dat voldoende gecompenseerd. Van Zandvoortmeeuwen kwamen Bas Heino en Ivar
Steen en ook was er aanvulling van
uit de jeugd.
Een a-junioren team heeft Zandvoort '75 niet meer, nu de meesten
zijn overgegaan naar de senioren.
Deze junioren vormen nu het derde
team waarin zij zich kunnen ontwikkelen. „Daaruit kunnen best wat
jongens doorstromen naar hogere
teams", stelt de Zandvoortse trainer. „De opkomst tijdens de training
is erg groot maar van de 34 man kan
je er maar elf opstellen. Het is goed
materiaal en het kost mij nog wel
wat hoofdbrekens om er een geheel
van te maken maar dat moet lukken.
Er zijn veel spelers van dezelfde
kwaliteit, dus er is genoeg concurrentie. Een van de hangijzers is, dat
de sfeer goed is en ik kan wel zeggen
dat dat zo is bij Zandvoort '75. Er is
een aparte sfeer en we kunnen goed
met elkaar overweg maar toch moet
je afstand houden. Ik ben erg fanatiek bezig en maak opmerkingen tijdens het spel. Als ik ze corrigeer
moeten ze dat accepteren. Deze jongens moeten altijd begeleid, gecoacht worden".

Periode
De voetbalbond heeft het succes
van vorig jaar, het invoeren van de
strijd om een periodetitel, dit jaar
gecontinueerd. Over een serie van
zeven of acht wedstrijden kan een
club zich dan plaatsen voor de strijd
in de nacompetitie met recht op promotie. Zandvoort '75 uitkomende in
de vierdeklasse KNVB zaterdag,
was vorig jaar al op zoek naar een
periodetitel maar greep daar naast.
Nu zegt trainer Gerard Nijkamp:
„Voor me zelf heb ik als eis gesteld
dat we van het begin af aan een periodetitel moeten pakken. Van het
begin af aan moeten we daar mee

• Voetbaltrainers, van links naar rechts: Ton Hijnen (ZVM), Gerard Nijkamp (Z'75) en Cees Smit (CTB)Foto Bram stijnen

bezig zijn en niet wachten tot de
derde periode. Pakken we de periodetitel dan zie ik dat al als een soort
kampioenschap. Ik trek niet te voorbarig conclusies maar een periode
pakken zou al een feest zijn. Voetballend is er genoeg kwaliteit maar
op het mentale en geestelijke vlak is
er nog veel te doen. Als het lukt om
dat te verbeteren dan heb ik er wel
vertrouwen in".
Zandvoortmeeuwen gaat dit jaar
proberen het verloren terrein te herwinnen. Met de geroutineerde trainer Ton Hijnen uit Santpoort-Zuid
heeft de selectie inmiddels een goede oefenperiode achter de rug. Het
naar de eerste klasse HVB gedegradeerde Zandvoortmeeuwen staat
voor een belangrijk jaar in de geschiedenis van haar bestaan. Vol-

gend jaar vijftig jaar oud en er moet
verhuisd worden van de vertrouwde
complexen aan de Vondellaan en
Van Lennepweg. Inmiddels wordt er
keihard gewerkt aan een nieuw en
schitterend complex in het circuitterrein, waar vanaf l januari 1991
wordt gevoetbald.
Tegen die tijd hoopt men dat het
eerste team goed meedraait in de
Haarlemse bond. Aan trainer Hijnen
zal het niet liggen. Van jongs af aan
is de Santpoorter met voetbal bezig.
Vijftien jaar lang heeft hij het shirt
van het eerste team van Velsen gedragen. Bij deze club vervulde hij
bestuursfuncties en na het behalen
van de trainersdiploma's kwam hij
bij vele clubs aan het hoofd van de
selecties. Ton Hijnen is een man van
continuïteit. In zijn tramersloopbaan bleef hij meestal de club lang

trouw. Na twee jaar Rapiditas in
Weesp volgde drie jaar Teylingen in
Sassenheim. Er volgde een minder
periode bij Alkmaria Victrix van
twee jaar, maar bij Alphen aan den
Rijn vertoefde hij vijf jaar. Ook
Hoogmade heeft zes jaar lang geprofiteerd van de voetbalkennis van
Ton Hijnen. „Ik ben een club-man",
aldus Hijnen. „Ik voel snel aan dat
het goed zit. Een als het van beide
kanten klikt dan blijf ik meestal langer dan één jaar. Ik wilde nu wel een
stukje dichter bij huis gaan trainen
en nadat ik wat rond gekeken had
kwam ik bij Zandvoortmeeuwen terecht. De club sprak mij erg aan,
vooral door de goede resultaten van
vroeger en de prachtige accommodatie. De KNVB is echter verleden
tijd en nu moeten we ons richten op
de HVB".

De selectie van Zandvoortmeeuwen heeft nogal wat wijzigingen ondergaan. Een aantal spelers is gestopt en vanuit de regio zijn er een
paar bijgekomen. Met een selectie
van voorlopig 28 man gaat Hijnen
proberen de twee eerste teams op de
rails te krijgen. „Op de trainingen
wordt goed gewerkt en als ik zo tegen deze groep aan kijk dan is het
een heel aardige groep. Het niveau is
goed en er zijn een paar spelers bij
die hun stempel kunnen drukken in
een elftal. Ik ben er op uit een goede
sfeer te scheppen en kameraadschap te kweken. Dan komen de successen vanzelf. We proberen er uit te
komen en ik wil zeker in de top meedraaien. In deze klasse zit niet zoveel krachtsverschil, maar ik kan
het niet alleen. Je moet het met de
jongens samen doen. Uit deze groep
moet wat te halen zijn".
Ook voor Zandvoortmeeuwen zijn
er meer mogelijkheden dan een
kampioenschap. Het instellen van
een periodestrijd maakt ook hier de
competitie interessanter alhoewel
de Zandvoortmeeuwentramer ook
zijn bedenkingen tegen dit gegeven
heeft. „Vorig jaar stond VSV bijna
op degraderen, won in een belangrijke wedtrijd van Zandvoortmeeuwen
en stootte door naar een penodetitel
waarna het nog promoveerde ook.
Maar bovenal heeft deze strijd toch
zijn positieve kant nu er meer te
verdienen is. „Het zou natuurlijk al
leuk zijn als ze een periodetitel kunnen pakken, maar we moeten wel
nuchter blijven. We zijn er nog lang
niet, er moet nog een hoop werk gedaan worden en wil je er uitkomen
dan moet iedereen de schouders er
onder zetten. Ik ben zeker niet pessimistisch. Spelplezier staat voorop
en men moet er voor knokken. Ik
hoop lekker te kunnen werken en
aan het eind van het seizoen iets
neergezet te hebben".

Jeugd
Wat de jeugd betreft heeft Zandvoortmeeuwen geen klagen. De club
heeft twee A junioren teams ingeschreven en de B junioren zijn geplaatst m de interregionale klasse.
Daarin komt dit team, gesponsord
door FIAT-Zandvoort, uit tegen tegenstanders als Ajax, Haarlem en
Volendam.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De jubilerende vereniging TZB
kan niet bogen op een jeugdafdeling,
maar bij de club gaat men optimistisch de toekomst tegemoet. TZB
treedt met drie teams in de competi
tie aan. Voor het derde team hoopt
de vereniging nog een paar spelers te
strikken Bij de selectie heeft Cees
Smit uit Haarlem nu de touwtjes in
handen. Smit voetbalde eerst by
EDO, was drie jaar contractspeler
bij RCH en was jarenlang speler van
De Burg. Na ervaring als trainer opgedaan te hebben bij de jeugd van
Schoten en DIO gaat Cees Smit nu
met TZB aan de slag. Na het teleui stellende seizoen 1989/1990 vertrok ken veel selectie spelers naar elders
en moest Smit een beroep doen op
de „oude" maar vertrouwde garde
van TZB Ron Zwemmer keerde terug van Zandvoortmeeuwen en A1}
Bol, Henk de Reus, Willem Koning,
Cees Sebregts en Peter Auberlen zjn
weer bereid gevonden in het eerste
team aan te treden
„Ten opzichte van vorig jaar zijn
we zeker niet zwakker geworden",
vindt trainer Cees Smit, die als hel
nodig is zelf ook zal mee voetballen
„Het is een mix van jong en oud, een
gezellige groep. De ouderen vange.i
de jongeren goed op en ik wil zelf
ook mijn steentje bijdragen". De
tramingen en oefenwedstrijden hebben volgens Smit al aanwijzingen gegeven dat het wel goed zit met TZB
„Ik schat ons hoog in. Het elftal gaat
al goed draaien, qua voetbal zit er
veel in, m deze groep en het is belangrijk dat we bij de eerste vijf eindigen. We hebben daar de mentahteit voor, deze jongens willen winnen".
De begeleiding rond het eerste
team is geheel rond en Cees Smit is
dan ook blij dat dit jaar Nico de Boo
en Ko van Andel bij het team betrokken zijn als coach en grensrechter.
De trainer is gedreven bezig wat bij
TZB niet onopgemerkt bleef. Bestuurshd Peter Teumssen: „Het is
een lekker fanatiek baasje, traint bijzonder enthousiast en buitengewoon gevarieerd. We willen wel
prestaties zien maar toch mogen we
de gezelligheid met uit het oog verhezen.". TZB zorgt er dan ook voor
dat ook de vrouwen van het eerste
team opgevangen worden en een
stukje gezelligheid krijgen.
AALDERT STOBBELAAR

Grandioos
handbaltoernooi

Optimisme bij handbalcoaches

ZANDVOORT - Het door Casino-ZVM georganiseerde handbaltoernooi is een ongekend en
ook niet verwacht, groot succes geworden. Op een zonovergoten handbalcomplex in het
circuitterrein werkten zo'n 33
teams zich in het zweet om in
het bezit te komen van een
fraaie beker.

ZANDVOORT - Ook de teams van de handbalvereniging Casino-ZVM beginnen aanstaande zondag aan de competitie. De
voorbereiding heeft plaatsgevonden en de nieuwe trainer-coach
van het herenteam Joost Berkhout heeft een fijne groep en naar
zijn zeggen moet er wat bereikt kunnen worden. De dames staan
onder leiding van trainer-coach en tevens voorzitter van de
vereniging Geert Dijkstra en volgens hem moet er met deze
groep ook positieve resultaten te halen zijn.

aanloop op het zaalhandbal is, maar
het veldhandbal is erg belangrijk. De
club heeft door de kantine een belangrijke inkomstenbron en dat is
onmisbaar. De zaalkosten zijn al
ƒ 17.000,- per seizoen en daar krijgen
we maar ƒ 3.500,- van gesubsideerd."

Casino-ZVM tegen sterke tegenstanders was opgewassen maar tegen
minderen ging het niet. Ik verwacht
toch dat ze vorig jaar behoorlijk geleerd hebben en dat zij dat soort
wedstrijden nu kunnen winnen. Het
blijkt best te kunnen als je maar
geconcentreerd bezig blijft."

De handbalvereniging heeft niet
alleen het oog op de topteams gericht, maar heeft aandacht voor de
gehele vereniging. Zo zijn er plannen
voor de aanschaf van een lichtinstallatie en ook wil men aandacht besteden aan jeugdwervmg. Nadat een
Aanvraag voor het verstrekken van
een subsidie voor een lichtinstallatie door het gemeentebestuur werd
afgewezen, heeft de handbalveremging nu een verzoek ingediend voor
het verkrijgen van de oude lichtinstallatie van Zandvoortmeeuwen.
Door de verhuizing van de voetbalclub zijn de lichtinstallaties van de
Vondellaan en Van Lennepweg over
en daar wil men gebruik van maken.
„We hopen dat het lukt", zegt Geert
Dijkstra. Met een lichtinstallatie op
onze velden kunnen we veel meer
buiten trainen waardoor de kosten
van zaalhuur ook zullen afnemen,
want die is bijna niet meer op te
brengen."
Wat de jeugd betreft houdt Casino-ZVM m oktober en mini-middag
voor 6- en 7-jarigen. Die kunnen dan
kennismaken met de handbalsport
„Veel kinderen, vooral meisjes doen
niet aan georganiseerde sport. "
stelt de voorzitter. „Die willen we
bereiken waardoor we m de breedte
kunnen groeien. Van onderen opbouwen en meer kinderen in aanra
king laten komen met handbal. Dat
is ons streven en dan zie ik sportief
gezien de handbaltoekomst met op
timisme tegemoet."

In diverse klassen werd gehandbald en zowel jong als oud kwam aan
haar trekken. De organisatie was
dermate groot waardoor er ook een
handbalveld was uitgezet op de voetbalvelden van Zandvoort '75. Zelfs
uit Duitsland was een team aanwezig. Tus Mussen was vrijdag al neergestreken in Zandvoort en de spelers verbleven in tenten bij het handbalcomplex. „Een grandioos succes", meende Rinie Cappel. „Het
was razend druk op ons complex en
het succes was dermate groot dat we
volgend jaar nog grootsere plannen
hebben. We willen proberen er een
tweedaagse van te maken met Belgische en Engelse ploegen. De deelnemende verenigingen hebben nu al
toegezegd graag terug te komen. Dat
zal wel een enorme klus worden
maar de toernooi-commissie heeft
ook nu gigantisch goed werk verricht".
Uitslagen: Meisjes adspiranten B:
1. Casino-ZVM, 2. DSOV. Dames senioren poule A: 1. HEC (Den Haag),
2. Spartaan (Rotterdam), 3. CasinoZVM. Dames senioren poule B: 1.
HEC, 2. Casino-ZVM, 3. DSOV (Vijfhuizen). Dames senioren poule C: 1.
Heracles (Amsterdam), 2. Hatrans
(Hengelo), 3. ADO. Heren senioren:
1. Tus (Billinghausen), 2. Spartaan,
3 Casino-ZVM. Meisjes adspiranten:
1. Casino-ZVM, 2. DSOV, 3. TUS.
Jongens adspiranten: 1. TUS, 2. Casino-ZVM, 3. Volendam. Dames junioren: 1. HEC, 2. Spartaan, 3. CasinoZVM.

Sportagenda

• Het trainersduo van ZHC: Gijs Sterrenberg (links) en Ronald Meyboom (rechts).

ZHC klaar voor de competitie
ZANDVOOBT - De dames van
de Zandvoortsche Hockey
Club staan dit jaar onder leiding van trainer-coach Ronald
Meyboom terwijl de Zandyoortse heren voor het tweede
jaar gecoacht worden door
Gijs Sterrenburg. Beide teams
werden pp het kunstgrasveld
behoorlijk aangepakt om de
conditie weer op peil te krijgen. De teams zijn klaar voor
een nieuwe competitie start.

wordt goed bezocht en er wordt hard
gewerkt, dus ik zie het wel positief
in. Vooral defensief moet het beter
worden. Vorig jaar hadden we een
negatief doelsaldo en dat moet veranderen. Tegen sterke tegenstanders hebben de dames moeite om uit
de verdediging te komen. Er is echter voldoende kwaliteit in de ploeg
omdat redelijk onder controle te
krijgen."
Meyboom heeft het best naar zijn
zin in Zandvoort en wil er alles uit
halen. Vorig jaar eindigden de dames op een vijfde plaats en zijn doel
is om wat hoger te eindigen. „Ik ga
er vanuit dat we twee plaatsen hoger
eindigen en dan met een positief
doelsaldo, ik vind dat een reële verwachting. Zoals ik al zei moet vooral
dat doelsaldo veranderen wat ovengens niet wil zeggen dat we verdedigend gaan hockeyen. Ik train bepaalde dingen die je dan tijdens de wedstrijd terug kunt zien. Je moet dan
geen onbekende dingen gaan vragen.
Maar ik zie het wel zitten, met deze
groep. De groep gaat erg leuk met
elkaar om, er wordt geconcentreerd
gewerkt dus het moet wel gaan."

De nieuwe trainer Ronald Meyboom heeft tien jaar lang in het eerste team van HBS Bloemendaal gespeeld en trainde de afgelopen jaren
jeugdteams van HBS. Vorig jaar debuteerde hij bij de senioren. Als interim-trainer van HBS dames slaagde
hij erin zich te handhaven. De afgelopen weken heeft hij al een aardig
inzicht gekregen in de inogelijkheHOCKEY
Zondag: ZHC heren-Terriërs 14.30 den van de Zandvoortse hockey
sters.
uur Duintjesveld.
„Het is een jonge groep waar best
Leiden-ZHC dames.
nog wel wat aan te schaven is", vindt
Ronald Meyboom. „De training
HANDBAL
Zaterdag: 12.00 uur MA ZVM-Blinkert, 13.00 uur WZ ZVM-Overbos op
öe velden in het binnencircuit.
Zondag uitwedstrijden: 14.30 uur DS
DSOV-ZVM 2, 11.00 uur MAA
HCV'90 2-ZVM 2, 11.00 uur JA OverZANDVOpRT - Het door de Waterbos-ZVM, 13.30 uur HS TYBB-ZVM
2
sport Vereniging Zandvoort georganiseerThuiswedstrijden op velden in het de Nederlandse Kampioenschap Prindle
binnencircuit: 10.00 uur HS ZVM 3- leverde weer zeer fraaie zeilsport op. In
Blinkert 4,11.15 uur HJB ZVM-Con- dit kampioenschap traden vooral een
cordia, 12.30 uur DS ZVM-Kolping, paar Zandvoortse koppels op de voor13 45 uur HS ZVM-Dirkshorn, 15.00 grond. Zo was in de Prindle 19 het duo
Uur DS ZVM 3-Full Speed 3.
VOETBAL

Zaterdag: RCH-Zandvoort '75 14.30
uur te Heemstede.
Zandvoortmeeuwen-Renova 14.30
uur terrein Vondellaan.
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Terrasvogels 14.30 uur terrein Vondellaan.

Foto Bram Stijnen

De selectie van coach Gijs Sterrenburg onderging vrijwel geen wijziging. Rene Blom verliet de vereniging maar er kwamen twee redelijk
goede spelers bij uit Zwijndrecht en
van Alliance en bovendien kreeg hij
aanvulling van één speler uit eigen
gelederen. Met deze groep wordt er
behoorlijk aan getrokken om aanstaande zondag top fit aan de competitiestart te verschijnen. „Ik heb
er weer zin in", meldt Gijs Sterrenburg. „De selectiegroep is op peil
gebleven, een verloop hou je toch, en
deze groep heeft al laten zien tot
goed hockey in staat te zijn. De gespeelde oefenwedstrijden hebben
een aardige indruk achter gelaten,
waardoor ik de competitie positief
tegemoet treed."
In de derde klasse draaide de
ZHC-heren vorig jaar knap mee en
dat moet dit jaar zeker weer tot de
mogelijkheden behoren. Ook Gijs
Sterrenburg is voorzichtig met voorspellingen maar hij meent dat het
Zandvoortse hockeyteam weer moet
mee strijden in de bovenste regionen.

Voor Casino-ZVM is Joost Berkhout
geen onbekende. Vanaf zijn jeugd
speelde hij handbal bij de Zandvoorters en trainde hij in een later stadium de junioren en adspiranten. De
laatste twee jaar kwam Berkhout uit
voor het Haarlemse De Blinkert en
dit jaar heeft hij de training en coaching op zich genomen van het herenteam. „Door blessures en leeftijd
kon ik met meer op niveau handballen en om dan lager te gaan spelen,
daar had ik weinig trek in. Dan moet
je stoppen maar ik wilde toch wel bij
het handbal betrokken blijven en ik
denk dat ik veel plezier heb aan trainen en coachen", aldus Joost Berkhout.
Berkhout is aan het werk gegaan
met vrijwel dezelfde groep als vorig
jaar. Een groep waar volgens hem
best wat mee te bereiken is. Veel van
de jongens heeft hij al eens getraind,
toen de meesten van hen nog in de
junioren uitkwamen. Hij is van mening dat er een goede groep staat.
„Mijn voorganger Jan van Limbeek
heeft goed werk geleverd, ze zijn
goed vooruit gegaan. Het potentieel
is aanwezig om verder te komen.
Het is voor mij een uitdaging om er
wat van te maken. Tijdens de wedstrijden moet je wat geluk hebben
om te winnen maar dat moet je ook
kunnen afdwingen. Ik heb er hoop
op dat het lukt."

Dames

Halverwege vorig jaar nam Geert
Dijkstra de zaken bij de dames m
handen en ook dit jaar gaat hij proberen de Zandvoortse dames op een
hoger plan te krijgen. Ook bij de
dames hebben geen noemenswaardige veranderingen in de selectie
plaatsgevonden en volgens Dijkstra
moet het lukken met dit spelersmateriaal. Driemaal in de week wordt
er getraind door de speelsters en bovendien worden er oefenwedstrijden
en toernooien afgewerkt. Aanstaande zondag gaat het echter gebeuren.
Door het kampioenschap bij het
veld handbal komt Casino-ZVM nu
uit 3e klasse regionaal. „In deze
competitie moeten we in de middenmoot meekunnen", vindt Geert
Dijkstra. „Wat de zaal betreft verwacht ik dat we een rol van betekenis gaan spelen. We zijn hierin vorig
jaar gedegradeerd naar de afdeling
en dat was totaal niet nodig."
Ook de voorzitter vindt het veld
handbal uiterst belangrijk voor de
Heeft bij vele verenigingen het vereniging. „Ook ik zie wel dat het
veldhandbal afgedaan bij Casino- veldhandbal een voorbereiding en
ZVM is dat geenszins het geval. Al
wordt het zaalhandbal hoger aangeslagen bij het veldhandbal willen de
Zandvoorters om diverse redenen
toch resultaat boeken. „Qua sport
heeft de zaal meer te bieden", volgens Joost Berkhout. „Het veld is
echter wel degelijk belangrijk. Voor
de vereniging is het niet te missen,
bovendien is het een goede voorbereiding op de zaalcompetitie en nu
maak je een lang seizoen. Met alleen
zaalhandbal zou het heel kort zijn
en nu ben je toch steeds bezig wat
eigenlijk perfect is."
Wat de resultaten zullen zijn; de
Zandvoortse trainer doet niet aan
gewaagde uitspraken, maar hij verwacht toch wel, zowel op het veld als
in de zaal, goed voor de dag te kunnen komen. „Vorig jaar bleek al dat

Verlichting/Jeugd

Zandvoorters op voorste plan bij zeilwedstrijden

Gerard Loos en Peter Loos ongenaakbaar
en werd kampioen. De Zandvoorters Rob
Bossink en Hans van de Brink wisten de
ZANDVOORT - Vorige week don- titel in de Prindle 16 in de wacht te slepen.
fl

Ruit vernield

erdag omhakf drie 's nachts kon
en 28-jarige man uit Amsterdam na
n aanwijzing worden aangehoun op het Stationsplein, nadat hij
v
!- en daarvoor bij het zwembad aan
net
Burgemeester van Fenemaplein
e
en ruit had ingegooid.
e

Onder ideale weersomstandigheden, echter
soms iets te weinig wind, werd het afgelopen
weekend de Nederlandse Kampioenschappen
Prindle gehouden voor de Zandvoortse kust. De
Watersport Vereniging Zandvoort met assisten-

tie van Edwin Loder van de Prindle associatie
hadden voor een prima en strakke organisatie
gezorgd. Al de vijf races konden doorgang vinden
en behalve in de Prindle 19 was er een boeiende
strijd te zien.
In de Prindle 19 werden zoals gemeld de gebroeders Gerard en Peter Loos zeer gemakkelijk
kampioen. De vijf races wonnen de broers Loos
met enorme overmacht. De concurrentie werd op
minuten achterstand gevaren. De tweede plaats
in deze klasse was voor H. Boks en K. v.d. Vis uit
Texel en derde werd het koppel Strakenbroek/Lupker uit Aalsmeer. Won Rob Bossink met
Hans van de Brink in de Prindle 16, in deze klasse
diende zich een paar Zandvoortse talenten aan.
De gebroeders Edze en Jorg de Bruin zeilden
naar een fraaie vijfde positie. Vader en zoon De
Vos uit Den Haag werden tweede gevolgd op de
derde plaats door het echtpaar Troost uit Nieu-

werkerk aan de IJssel. Ook de wedstrijd in de
eenmansboot de Prindle 15 was best aardig. Uiteindelijk werd Larsen uit Hoek van Holland als
winnaar afgevlagd gevolgd door Van Aken uit 'sGravezande.
De uitslag van de Prindle 18 was: 1. Vader en
zoon Weghorst uit Hoogeveen, 2. Verburgh/Kamphorst uit Harderwijk, 3. Leon Keur/Erik
van der Rijn uit Zandvoort. Uitslag Prindle 18.2:1.
Vader en zoon Vrijer uit Noord-Scharwoude, 2.
Gebroeders Putter uit Hellevoetsluis, 3. Nielen/Krijnen uit Amsterdam.
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen
Nagra in Katwijk waren eveneens Zandvoorters
op het eerste plan te vinden. In deze Nagra
5.5.sloop, behaalde Serge Schuurman met teamgenoot Jeroen Koolhaas een fraaie tweede plaats,
net achter de winnaars Visser en Kenbeek uit • De handballeiding bij Casino-ZVM: voorzitter Geert Dijkstra (links) en
trainer coach Joost Berkhout (recht).
Foto Bram stenen
Hoofddorp.
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Huishoudelijk personeel gevraagd

Oproepen
Mededelingen

Stichting Joods Maatschappelijk Werk

In het Elysée Beach Hotel kunt u tussen 16.00 en
19.00 uur tweemaal een half uur genieten van haar
swing jazzy muziek op international niveau.
De prijs, incl. welkomstdrankje, is f 20,00 p.p.
Na afloop van het
optreden van Pia Beek
staat er een heerlijk
buffet
voor
u ivjuui.
klaar tia
|J r itvtrr* $**rt0
\fJ*'*'
»*-*"* u
"Her?" **X* ƒ45,00. Reserveren gewenst.

* Ab, een beetje laat, maa
je weet wel hoe dat gaat. De
serre die is goed, je weet we
die onze thuiswonende ouderen helpen thuis te blijven wonen hoe het moet.
VRAAGT:

helpsters (eventueel part-time)

AEROBICS!
Tel. 19701
* Badminton voor jong en
oud, zelfs ik speel het, b
Een zelfstandig wonende bejaarde hoeft allerminst hulpbe Duinstreek. Ja gezellig. Mee
hoevend te zijn om toch uw hulp nodig te hebben.
weten? Bezoek de open da
Dat kunnen lichte karweitjes betreffen, als boodschappen gen of bel Peter: 16288.
doen, stof afnemen of afwassen. Maar het geldt ook hè
BROODJES BESTELLEN?
zwaardere werk. Daar moet u de handen voor uit de mouwen
Even
willen steken.
Want als die hulp onbreekt moeten onze joodse ouderen BROODJE BURGER bellen!
vaak voortijdig hun zelfstandigheid en thuis opgeven.
18789
Boven ƒ 25 geen bez.kosten
WAT BIEDEN WIJ?
Anders brengen wij
- een werkweek van minimaal 2 halve dagen tot maximaa
ƒ2,50 in rekening.
5 hele dagen;
*
Duinstreek
Badminton
- een bruto uurloon van max. ƒ 13,04;
Over 2 weken gaan we wee
- een doorbetaalde vakantie;
- de mogelijkheid vrij te nemen tijdens de schoolvakanties van start met nieuwe jeugd
groepen op woensdag en vrij
van uw kinderen.
dagavond. Inl.: tel. 16288.
WIE ZOEKEN WIJ?
* Een goed idee, wordt lic
Sociaal voelende vrouwen, DIE VAN WANTEN WETEN. Leef en kom zingen bij de Z.O.V
tijd 18-40 jaar. Woonachtig in Amsterdam of omstreken.
ledere donderdagavond onacht uur. Voor inlichtingen
INFORMATIE/SOLLICITATIE
tel. 13840 of 18910.
Wilt u nog nadere bijzonderheden of wilt u zich aanmelden
* Help de Polen. Stuur eens
dan kunt u bellen met onze afdeling Gezinsverzorging,
een voedselpakket! Geen
telefoon 020-730629, De Lairessestraat 145-147,
adres? Dat hebben wij voor u
1075 HJ Amsterdam.
Inl.: tel. 02907-5235.
* Het is niet waar, Ton Geer
Een medische keuring gaan aan de aanstelling vooraf.
ling wordt morgen 50 jaar.
Gevr. hulp in de huish. voor • Rubrieksadvertentie op
*
Klein maar dapper, maa,
geven?
Zie
voor
adres
en/o
dinsd., woensd., donderd. en
vrijd.ocht. van 9.00 tot 11.00 telefoonnummer de colofon morgen word je toch 50
Ouwe Rakker.
uur, ƒ 12,50 p.u. Tel. 12393. in deze krant.
* Ladder kwijt Luuk? Heb je
al bij Rinus gekeken? Groet
Lessen en clubs
jes M.M.
* Margreet en Ab, hoevee
INGRID GORDIJN-GROEP
nachtjes nog voor het 14 de
start SKI-GYM zaterdag a.s. om 10.00 uur.
cember is!!
Thorbeckestraat 26, Zandvoort.
Tot ziens, Yvonne van den Berg.
WAT VRAGEN WIJ?
Geen diploma, wel een hulpvaardig hart en het oog van een
goede huisvrouw.

;•--<«'

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Start in september in AMSTERDAM en ALMERE:
- TYPEN, Steno, Vergadertechniek/Notuleren, Secretaresse
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Kantoorassistent(e).
- MIDDENSTAND, Basisk.Boekhouden, PD-Boekhouden
MBA, Computer Boekhouden, Sociale Wetgeving.
- NEDERLANDS, Engels, Frans, Duits, Spaans, Algemene
Correspondentie, Bedrijfscorr., Spreekv.; First Certificate
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Proficiency; Tolk/Vertaler; Engels, Frans, Spaans.
- SEPR vak- en handelskennis; IATA/UFTAA.
- PD-Marketing, NIMA-A, NIMA-A repetitiecursus.
- INTRO PC, MS-DOS, WordPerfect 4.2 of 5.0, WP-schakel,
Vitrage v.a. ƒ 4.95 - velours v.a. ƒ 9.95. GRATIS GEMAAKT!
WP-Library, dBase III +, Lotus 1-2-3; AMBI: HE.O, HE.1,
HE.2; PD-Informatica 1 & 2.
Meubelstof v.a. ƒ 9.95. Wij stofferen ook zeer voordelig
BEL: AMSTERDAM, 020-7600 13; ALMERE: 03240-37755.
uw boot/caravankussens of meubelen.
DE VRIES, Julianapark 40, Haarlem-Noord
KOM IN BEWEGING! Neem KERAMIEK-CURSUS in Zand
Tel. 023-260359, b.g.g. 023-371304.
een proefles in AEROBICS. voort. Verschill. technieken,
Lessen voor beginners tot engoberen/glazuren/raku etc
Info: tel. 02507-15536.
gevorderderden.
Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit
Bel voor info: tel. 19701.
Tel. 02202-2700.
* Bij hartstilstand kan niet
Fax. 02202-2730.
Divers personeel
gewacht worden op ambugevraagd
KALECO KUNSTSTOFFEN lance en arts. Iedereen kan
fabrikant van kunststof ra- leren reanimeren in 4 lessen.
men, deuren, schuifpuien Inl.: tel. 16085, hr De Leeuw. Gevraagd voor 1 oktober
Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen e.d., biedt snelle levertijd,
ASSISTENT in dansschool, 3
Ook ander loodgieterswerk. zeer scherpe prijzen en goe- * Een goed idee, wordt lid avonden per week. Br. o. nr.
Bellen voor 10 en na 18 uur de kwaliteit. Tel.: 030-447420. en kom zingen bij de Z.O.V. 716-77112 bur. v.d. blad.
Voor inl.: tel. 13840 of 18910.
02507-19559 of 02520-21378, Fax: 030-447188.

Studiecentrum ASR

HE ROSE

10 bankstelkussens incl. stof v.a. ƒ295

HARLEM
NIGHTS

Houten kozijnen

ARENTHOOD

Dak lek

EXT OF KIN

* Jongens en meiden ge
vraagd voor Z.O.V.'s Ballet
groep op donderdagavonc
van 19 tot 20 uur. Voor info
tel. 13840.

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort

ISHRUNK
THEKIDS

CEfi/C makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

L|J
NVM
i'AXElAAR

^Videotheek

ÜVIBO
nt£-x--\

5 REGELS

|g|f«ï:ï .V' •"-.>. a-:\

éekvoordëel

* Meisjes en jongens gevraagd voor de balletgroep
van de Z.O.V. ledere donderdagavond van 19 tot 20 uur.
Voor informatie: tel. 13840.

H B GRATIS

Personeel
aangeboden
J.man met vrachtbus, 8 m3,
voor vervoer. Tel. 020-832603

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aan/everadres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

T e
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3 8 , m 0 d e r n e
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0 2 3 4 3 .
r i e t e n s t 0 e l

Broodje Burger

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

* Zin in een avond op toernee? Doe dan met ons mee
en kom dan zingen en spelen
bij de Z.O.V. Voor inlichtinqen: tel. 13840 of 18910.

Weggelopen of
gevonden dieren

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

-

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

regels
regels
regels
regels
regels

„de Vagebond"

Alle prijzen incl. 6% BTW

Muziekinstrumenten

Naam:

Foto Boomgaard

Adres:
Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort
Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Te koop
aangeboden
diversen

•

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

Steengrill Restaurant.

„De Vuurboet"

* Te koop: 2 koperen ui
gesn. vazen, ± 30 a 35 cm
koperen uitgesn. tabakspo
± 25 cm hoog. Samen ƒ 2!
Tel. 02507-18803.
* T.k. rechth. eiken salonta * Te koop A.O. Smith boile
fel (de Boet stijl), ƒ 200. Tel (gas), 155 liter, nog in gebruik
Vr.pr. ƒ 135. Tel. 02507-1345"
na 18 uur: 02507-16489.
T.k. aang.: MASSIEF EIKEN na 19 uur.
KEUKEN (3.00x2.00 mtr) * Te koop keukenmachine
T.e.a.b. Tel. 02507-19575.
merk Philips,
ƒ65. Te
* T.k. aangeb. dubbele 02507-12898.
roestvrijstalen wasbak ƒ40. Te koop: MIDISET + ORGEL
Solina A200 + BALLETPAK
Tel. 02507-17148.
* T.k. elektr. inbouwoven JE. Tel. 16907.

Tel. 13529

* Te koop: traploper ƒ100
kachel ƒ 15; 2 tafeltjes ƒ 10
koffiezetapp. ƒ20; fauteuiltj
ƒ30. Tel. 02507-18803.
TE KOOP: wit met donkei
blauw kinderwagen ƒ 200
donkereiken box + boxklee(
ƒ200; boxspeelgoed ƒ50
rose draagzak, kangeroe
ƒ50; zitje voor in kinder
stoel ƒ10; loopstoel ƒ30
Maxi Cosi ƒ 125. Tel. na 19.0C
uur: 18583.
* T.k.: babybouncer ƒ 70; al
lesdrager voor Nissan Ch
ƒ75; proefkap voor leerlinc
kap. ƒ 100. Tel. 02507-19185
* T.k. grote ouderw. mange
ƒ 150 •+ keukengeiser ƒ 15
Tel. 02507-15536.
Wie neemt onze ZEEFDRUK
SPULLEN over? Zeven, inkt
schoonmaakmiddel. T.e.a.b
Cultureel Centrum.

Te koop
gevraagd
diversen

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020- * Te koop gevraagd: boot
665.7658. Inruil en fin. mog. trailer, 4 a 5 meter. Tel
02507-15680.
TE KOOP GEVR.: inboedel
voor het huisdier dat
goederen (kleingoed), boe
kwaliteit op prijs stelt.
ken, antiek/gr.moederst. sp
Grote Kracht 28.
enz. Tel. 02507-12370.
T.k.
gevr. lange dikke leren
Onroerende
motorjas of postjas, mt 52
goederen te koop
prijs ± ƒ 45. Tel. 02518-54794

Dier-Plezier

Onbeperkt ^^ _ ^
steen^illen 29,50
Q
J
P°nsvlees
,
oo en
fondue
oZ,OU

Japans
fonduevis

37,50

Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood

en een

aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren.
Vanaf l september maandag en
dinsdag gesloten.

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

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305
Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

gevraagd

Zalenverhuur

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

VERENIGINGSGEBOUW

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Grote Krocht 41, Zandvoort
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Stewardess zoekt 3-KAMERWONING, bij voorkeur Boul.
of Centr., max. huur p.m.
± ƒ 750. Tel. 02503-37205.
'.h. gevr. per direct en voor
perm. zelfst. WOONRUIMTE
voor jonge werkende vrouw,
±ƒ500 p.m. Tel. overdag:
12395; 's avonds: 12553.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 • DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

De Krocht

Huwelijk en
kennismaking
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contacten
club: 023-356840 (infoband).

Auto's en
auto-accessoires
T.k. 2CV6 (Lelijke Eend), bj
april '86, 20.000 km, i.pr.st,
(o.a. geh. vern. bodemplaat)
APK gekeurd, ƒ 7500. Tel. na
18 uur: 02507-16489.
Te koop SKODA 105 S Van,
nov. 1988, 30.000 km, kleur
wit, ƒ5500. Tel. 16902.

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
T.k. hardhouten ZOMERHUISJE met linnen dak, 6xc
mtr. Event. met bijhuisje, 3x3
mtr en opbergkar. Samen
f 5000. Tel. 072-623482.

Vaar/surfsport

* Te koop gevraagd: daMARINA Monnickendam, de
mesfiets met versnelling. Tel. gezellige jachthaven met alle
02507-19298.
'aciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. 02995-2595.

Diverse clubs

Little Teenie
vindt jongens en meisjes
aantrekkelijk, 50 cpm 06-

Dit weekend
PITTIGE KRAKELING
gevuld met gehakt,
kaas en paprika

APPELTAARTJE

Bakkerij
PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort
. Telefoon
^^
12865

Live Porno!
uit Zandvoort
Héél Nederland spreekt over de énige
echte Porno/Live Lijn in Zandvoort!
Pal aan de boulevard hebben twee
heerlijke nimfo's een absoluut anoniem
06/nummer laten installeren!

Dus,

géén Tapes

Inderdaad, hier is geen sprake van tapes
en/of bandjes, maar Anouk (25) en Lia (19)
zitten helemaal live bij de telefoon!
Wacht niet te lang, want op sexgebied is
nu alles écht mogelijk! Beleef het zelf
of luister wat anderen met Anouk en Lia
voor slechts 50 cpm. uitspoken via de'

06-340.350.40

Een rijpe hete negerin van 39
voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06320x320x91xxxxx320x320x91
Bea een lekkere sexy hete
meid van nog geen 18 (50
cpm) wil jou!!!! 06-320x320x77

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
Jong meisje
de eerste keer
06-340.340.21
Nummertje in de
schoolbank
06-340.340.20
Sadistische
sex met
jonge meisjes
06-340.340.90

k heb nou eenmaal hele groe ...! Topsex! Topsex!
jOcpm
06-320x325x25
/al je voor domin. vrouwen?
AH..AH....TOP S&M...AH..AH
Bel je meesteres, 50 cpm 06neesteressegenot... 50 cpm
06-320x331x13
AH
**** 320*332*32 **** ƒ 0,50 p.m. p.b.4100, Arnhem <\H

320-320-65

1,70
6,00

Red Ear Productions P.O. Box 547 Haarlem.

tweedehands kinderkleding
Adres: Poststraat 14
Sportartikelen
Uw
rubrieksadvertentie
Tel. 02507-18588
<unt u zowel schriftelijk als
Openingstijden:
Te koop
skischoenen, telefonisch opgeven. Zie voor
di./do. 10-12 uur
z.g.a.n, mt 45, ƒ125. Tel.het adres en/of telefoonnumvo. 13-16 uur - za. 10-16 uur 02507-14250.
mer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.
nbrengen: ma. vlgs afspraak.

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

Postcode:

NVM

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Gevr.: 2e-hands kinderkleing voor ons winkeltje „de
/agebond". Bel voor een afpraak: 02507-18588. Adres:
3
oststraat 14, Zandvoort.
Hoera 1 sept. gaan wij open

/ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ10,88
ƒ 12,08

M H

Kunst en antiek

Kleding

/ 3,63
/ 3,63
ƒ 3,63
/ 4,83
ƒ 6,04

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
W
rOQTFR "R V
telef. 02507-15531
. T T . MJOlIjIv D. V. telefax 02507-20025

KAMER TE HUUR.
De Witte Zwaan.
Tel. 02507-12164.

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

r

Je koopt een nieuw pand . . .
maar waarop was die beslissing eigenlijk gefundeerd?

* Vermist sinds zat. 25 aug.
zwarte kater met wit befje en
wit op pootjes. Naam: Gismo.
Omg. Lorentzstraat. Inl.: tel.
16757.

Foto Boomgaard

Ifr

204* KG Zwulvoort Tel. 02507-1^234

plus bijbeh. kookplaten, Neff,
ƒ250. Tel. 02507-15536.
Schoolstraat 4
Zandvoort
Wij STOFFEREN 10 bankstelTel. 02507-18789
kussens inclusief stof voor
* Rob en Sonja is het waar? ƒ295. Velours overgordijnen
In september 25 jaar!! De van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr
Vitrage en alle soorten modelFeestcommissie.
gordijnen v.a. ƒ 5,95 per me
* Sla je slag op de open dac ter, gratis gemaakt! 1000 vervan de B.C. Lotus of kom kij- schill. meubelstoff. van ƒ69
ken op de open dag van hè voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
Stekkie, want badminton i; soorten meubelen, boten en
een geweldige sport.
caravans, zeer voordelig. Alle
* Sweety en de Vlooi, nog soorten schuimrubber
op
nachtjes slapen, dan is het maat gesneden. Barkrukken
eindelijk waar. In het echt ver- stoff. incl. stof of leather-look
bonden, verbonden als een ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
paar. Bolleke en Remy.
ƒ 55. Echt schuimrubberen
* Ton G., weet je nu noc matras met zuiver scheerwol
steeds niet waar de mosterc afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amstervandaan komt?
dam, 020-220981; Ampèrestr.
* Ton van harte! De Meisjes.10. Zandvoort, 02507-19347.
Ton voor jou slingers aan
de wand en een advertentie
Dieren en
in de krant. Nog 50 jaar erbij,
dierendan hou je de hele Zandvoortbenodigdheden
se bevolking erg blij.

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. .k. uniek 17e-eeuws eikeblad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
houten REISBUREAU (deelGratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. baar), veel laatjes, laden en
werkruimte + mooie antieke
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met BUREAUSTOEL met leren ziting. Tel. 02908-4943, na 20
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
uur: 02990-23921, vragen
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
naar Leny.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Radio/tv/video
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

.

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

• Rubrieksadvertentie? Zie * Wie heeft er nog een paar
voor adres en/of telefoonnr. uurtjes over om ons te komen
de colofon in deze krant.
lelpen?
Kinderdagverblijf
Pippeloentje. Tel. 13665.
* Zandvoorts Vrouwenkoor
a.s. woensdagmorgen vroeg
op, half acht, in de Krocht.
Vergeet die wekker niet en je
zonnig humeur.

MICRO

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven / 300 uitkomen

Receptie?
Feestje?

J

Wendy-foon
06-320.332.77

Rijpe Claudia traint haar
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06xxxxxxx320x320x37xxxxxxxx
'N chique Dame 38, geeft les
aan jonge jongen: Pervers?
50cpmxxxxxxx06-320x320x38
Harriet: schunnig en hard
xxx...ge waagde porno...xxx
xxxSO cpm 06-320x320x53xxx

Diversen
* Heeft u nog fietsjes, duwkarr., steppen, driew. e.d. ongebr. in de schuur staan? Wij
komen ze graag bij u ophalen. Kdv. Pippeloentje, 13665.
* Wij zoeken een babyloopstpel en kinderstoelen. Is het
bij u een sta in de weg, wij
komen het graag halen. Kdv.
Pippeloentje. Tel. 13665.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Volt. verz.
Dag/nachtservice 020-424800
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School A, tweede klas MULO 1927

Hekwerk vernield
ZANDVOORT Vorige week wer
den een 19 en een 22 jarige man uit
Oosterhout aangehouden op de
Tjerk Hiddestraat, nadat zij een
stuk hekwerk hadden vermeld De
mannen wilden met hun auto over
het hekwerk rijden Na gehoord te
zijn aan het bureau verklaarde een
van de mannen het komend week
end van uit Brabant naar Zandvoort
te komen om het hek weer te repare
ren hetgeen door de gedupeerde ten
zeerste werd gewaardeerd

Inbraak
ZANDVOORT Bij een inbraak m
een woning aan de Julianaweg werd
vorige week dinsdag een doosjes
met sieraden weggenomen Men kon
in de woning komen nan vernieling
van een raam

Onwel
ZANDVOORT
Een 71 jarige
vrouw uit Zandvoort werd vorige
week dinsdag op de Grote Krocht
onwel en moest met hartklachten
per ambulance overgebracht wor
den naar het Spaarneziekenhuis in
Heemstede

Achtervolging
ZANDVOORT Een 18-jarige man
uit Marokko werd vorige week aan
gehouden nadat hij samen met een
tweede man ingebroken had in een
auto De eigenaar van de auto had de
mannen overlopen en kon na een
korte achtervolging de Marokkaan
aanhouden De tweede dader wist te
ontkomen De man bekende samen
met een hem onbekende Fransman
de auto inbraak te hebben gepleegd
Hij is voor nader onderzoek overge
geven aan de Vreemdelingendienst

Op de oude foto van deze week staat de tweede klas van de MULO van
School A. De foto is ingeleverd door M.J. van der Eist.
Op de voorste rij, van voor naar achter: Ludewme Raukens - Bets Mulder,
Jana Koper - Cor Pools, Wouter Klein - J. van Sluisdam, Bep Naz Wiaz - T.
v.d. Wolde.

Tweede rij: Annie Borghout - Lena v.d. Molen, Annie Zwemmer - Zus
Halderman, Nel de Groot - Annie Weber, J. Akke - J. Kaufman Staande
achteraan: Andries Weber, A. v. Moppe, Fr. de Boer, H. van Gogh, Hofstra.
Bezitters van oude groepsfoto kunnen deze ter plaatsing inleveren bij het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.

Woonwagenbewoners Zandvoort-noord
voelen niets voor gedwongen verhuizing
ZANDVOORT - De woonwagenbewoners uit Zandvoort-noord voelen er niets voor te
verhuizen naar het hoofdterrein van Zandvoortmeeuwen.
De provincie
Noord-Holland
streeft evenals de rijksoverheid naar integratie van woonwagenbewoners tussen de overige bevolking

van de diverse gemeenten Daarvoor
zouden nieuwe kleine centra in of
tegen de bebouwing moeten worden
gevestigd Een ander streven is méér
spreiding over de regio In Zandvoort zou er daarvoor wellicht een
plekje voor enkele wagens worden
vrijgemaakt op het huidige - hoofdveld van Zandvoortmeeuwen, waar
in 1992 woningen worden gebouwd

Uitgebrand
ZANDVOORT De auto van een
72 jarige man uit Zandvoort brand
de vorige week donderdag omstreeks 10 uur geheel uit De auto
was door onbekende oorzaak m
brand gevlogen

Tsjechische autootjes te gast

Daaraan gaan de nodige ruimtelijke
ordening procedures vooraf, waarop burgers kunnen inspreken
Een eventuele opheffing kan nog
jaren op zich laten wachten De bewoners van het woonwagencentrum
aan de Keesomstraat voelen er zelf
echter niets voor, en zijn vast van
plan op hun eigen plek te blijven
zitten, zo hebben zij al laten weten

(ADVERTENTIE)

In La Place Amstelveen ligt het
bestek klaarvoorde heerlijkste gerechten.
Voorde banen die erbij horen
kunt uV&D bellen.
In La Place, het gezellige restaurant van V&D
m Amstelveen, worden m het bijzijn van onze
gasten de heerlijkste gerechten bereid Daarbij zijn de
begrippen vers en kwaliteit dé sleutelwoorden
La Place, sfeervol en gastvrij, mag zich
dan ook verheugen m een enorme toeloop van gasten
En dat betekent natuurlijk méér werk voor ons
horeca-team Daarom zijn wij op zoek naar full-time

Medewerkers (m/v)
tot 25 jaar, voor afwisselend werk m de
warme en koude keuken, de service-afdeling en
spoelkeuken

Part-time medewerkers (m/v)
tot 40 jaar zijn eveneens bijzonder welkom
Ook tijdens de koopavonden en op zaterdagen
komen we handen tekort en hebben wij versterking
nodig
Voor energieke jonge mensen tussen 16 en 22
jaar, die de handen uit de mouwen willen steken, zijn
er volop mogelijkheden
Ervaring voor deze vacatures is van ondergeschikt
belang, maar er wordt wél veel initiatief en inzet
verwacht
Bovendien heeft u belangstelling voor het
bereiden van maaltijden en u hecht veel waarde aan
collegialiteit en verantwoordelijkheidsgevoel
Dat V&D daar een goede beloning tegenover stelt,
spreekt voor zich
Interesse in een nieuwe uitdaging' Bel dan
meteen de heer P van Kessel van onze afdeling
personeels?aken telefoonnummer 020-5456611

JaHace,
't Wordt steeds leuker bij V&D.

• De Tsjechische Aero van de Nederlander Helms, een van de vele Aero's
die zaterdagochtend kortstondig op de boulevard te zien zijn.
ZANDVOORT Zaterdagochtend
zijn er veertig oude auto's tezamen
met hun bestuurder te gast in Zand
voort Hoofdmoot vormen 32 Aero's,
sportautootjes uit Tsjecho Slowa
kije, gebouwd in de periode van 1929
tot 1947 Verder wordt de kolone
aangevuld met een T Ford, een oude
Chevrolet en nog enkele old timers

m omringende landen waaronder
ook Nederland De vereniging
maakt een rondrit door deze regio,
waarvoor men om 09 15 uur in Haar
lem vertrekt, waarna men via Aer
denhout en Bentveld naar Zand
voort rijdt Na een korte pauze trekt
men verder naar de Zaanse Schans

De wagens zijn tussen ongeveer
09 30 en 09 45 uur, helaas heel kort
dus maar, te zien op de parkeer
plaats op de Boulevard Barnaart,
vlakbij Palace Hotel De Aero's zijn
van leden van de Aero Interesse Ge
memschaft, die zo'n honderd leden
m Duitsland telt, plus nog een aantal

MENINGEN

Badminton
voor de jeugd
ZANDVOORT Onder het motto
'Badminton is meer dan een slag in
de lucht' organiseert de Zandvoort
se badmintonclub B C Lotus aan
staande zaterdag een open dag waar
op met name de jeugd kan kennis
maken met deze sport
Op het programma staat een spec
taculaire demonstratie door een se
lectiegroep van deze vereniging Er
kan gratis worden deelgenomen aan
een eerste badmintontraming en
vervolgens worden de jeugdige deel
nemers uitgenodigd om zelf een par
trjtje te spelen De open dag wordt
gehoudenin de sporthal van Pagee
brj het winkelcentrum in Zandvoort
Noord en begint om 10 uur Inlich
tingen bij Karin de Graaf, tel 19612
of Peter van Wijk, tel 16288

Postduiven
ZANDVOORT Zaterdag vlogen
de duiven vanaf Duffel een afstand
van 145 kilometer De duiven wer
den gelost om 8 40 uur en de eerste
jonge duif werd om 10 44 uur ge
klokt
De uitslag is als volgt H Terol l
en 4, R Sinnige 2 en 8, Th Smnige 3,
J Harteveld 5, P Koopman 6 en 10,
H Heiligers 7 en 9 De eerste oude
duif werd geklokt om 10 43 uur Uit
slag A v Yzendoorn l, combinatie
Koper-Koper 2, 3, 5 en 8, P Bol 4, 6,
10, E Paap 7, J v d Wal 9

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

lig samenzijn kunnen zij voor wat
de toekomst betreft wel vergeten
kan het mevrouw de Leeuw
' De tijd gaat snel, gebruik hem Ik
kwalijk nemen
wel" Deze tekst hing vroeger bij niet
Ik heb hier echter geen vrede
ons in de huiskamer De essentie mee
is toch te gek om los te
van dit advies ontging mij destijds lopenHet
te vinden
volkomen Het duurde altijd on zou zi]ndatdieerditniemand
werk over zou wil
noemelijk lang voordat de school len nemen Ik weet
het, makkelijk
week afgelopen was en we weer is dit baantje met Het
ert geen
konden genieten van een vrij cent op en er gaat veellev
tijd in zit
weekend Ook de periodes tussen ten Toch moet het mogelijk
zijn
de verschillende vakanties leken mensen te vinden die zich vooral
vaak eindeloos Met het verstnj tijdens
deze dagen in willen zetten
ken der jaren lijkt het er op, of de voor zijn
of haar medemens
tijd steeds sneller gaat Ik merk
het iedere week weer Zo heb je net
De tijd dringt vandaar mijn op
je 'Oog en oor' uit je apparaat ge roep
aan iedereen die onze ge
perst of de volgende editie roept meenschap
een warm hart toe
alweer om uitgetikt te worden
aagt Laat uw medemens met m
Hoewel we vandaag 30 augustus di
kou staan en eeef u op om ook
op onze kalender hebben staan, de
jaar weer te zorgen dat dit feest
gaan mijn gedachten nu al uit dit
succes wordt Denk nu met
naar het aankomende kerstfeest een een
ander het wel doet, want
Over amper vier maanden is het dat
die ander doet het niet Orgamsa
alweer zover Hoe kom je erop, tietalent
is een eerste vereiste
zult u zich misschien afvragen De
aan men moet kunnen vol
reden van mijn mijmering zal u waai
Ikzelf heb er geen tijd voor,
zodadelijk duidelijk worden Deze doen
misschien wel Kunt u zich en
week sprak ik mevrouw de Leeuw ukele
weken vrijmaken voor uw
Bij veel Zandvoortse ingezetenen medemens
dan verneem ik dit
is zij bekend vanwege haar vele graag onder
werk voor de jaarlijkse 'Kerst In' 16629 Ik zal er telefoonnummer
voor zorgen
Dit evenement wordt al tien jaar dat u met elkaar dan
in kontakt kunt
lang m het Gemeenschapshuls komen Voor goede
raad kunnen
door haar georganiseerd
we nog altijd een beroep doen op
de Leeuw Met genoegen
Een gezellig samenzijn voor ie mevrouw
ik gedurende deze twee dagen
dereen die daar behoefte aan zal
gedeelte van de bediening op
heeft Vorigjaar was ik er, gewoon een
mij nemen Lukt het echter met
om er eens een kijkje te nemen om
voldoende mensen bij elkaar
Het geplande 'halve uurtje' liep te brengen
dan gaat het feest niet
echter behoorlijk uit Gezelligheid door en laten
wij diegenen die
kent geen tijd Het optreden van daar zo'n grote behoefte
'Zamor', balletschool 'Marijke', ben, dus gewoon barsten'aan heb
het gospelkoor en de samenzang
van kerstliederen boeiden mij ma
teloos Het meest verrassende Vrouwenkoor
vond ik echter de reactie van het
Zo, nu een wat vrolijker onder
publiek dat gedurende deze twee werp
gaat goed met ons Zand
dagen durende happening het ge voortsHet
Vrouwenkoor Dit jaar be
meenschapshuis bezocht De ver staat deze
vereniging 5 jaar Dit
onderstelling dat alleen 'zielige eerste lustrum
zal op woensdag 5
mensen' naar een dergelijke bij september m besloten
kring wor
eenkomst zouden gaan, werd door den gevierd Het feestprogramma
de aanblik van de daar aanwezige blijft voor de 48 leden voorlopig
dorpsgenoten onmiddellijk gelo nog een raadsel De toekomst ziet
genstraft De blijheid en de saam er veelbelovend uit In de maand
horigheid onder de aanwezigen oktober
staat een concert gepland
was werkelijk hartverwarmend
en ook het Kerstconsert gaat dit
Uit hetgeen ik daar gezien heb, jaar
door
bleek zonneklaar dat dit evene
ment in een grote behoefte voor
ziet Zo'n 500 mensen bezochten Bakker Paap
namelijk deze 'Kerst In' Het is
Hoe vaak zijn we er al niet langs
daarom bedroevend te moeten gereden
Brood en ban
vernemen dat ook dit feest in het ket', De 'Heiligers,
bakkerswinkel aan de
Gemeenschapshuls van de lijst Zandvoortselaan
is bij iedereen
van evenementen afgevoerd gaat
bekend Zijn verse kadetten en
worden Na tien jaar houdt me wel
appelflappen zijn inmiddels we
vrouw de Leeuw het nu definitief reldberoemd
Bakker Heiligers
voor gezien
houdt het na 35 jaar verder voor
gezien Toch houdt deze winkel m
Aerdenhout niet op te bestaan
Alleenstaanden
zal Hans, zoals zijn
"Het organiseren van dit evene Stilzitten luidt,
echter niet Na l
ment wordt met het jaar moeihj voornaam
ker", laat zij weten Het tekort aan september gaat hij verder in zijn
'Truienparadijs' in het belenden
vrijwilligers is haar een doorn in de
De bakkerswinkel
het oog, ik kan mij voorstellen dat blijftperceel
gehandhaafd
Bakker Paap,
je er dan op een gegeven moment uit de Potgieterstraat
een
de brui aan geeft Bedroevend is filiaal m beginnen Voorzaldeer
bewo
het wel Zandvoort telt bijna ners van Bentveld betekent
dit
16 000 inwoners Het blijkt echter goed nieuws Voorlopig zal me
met mogelijk om 10 mensen bij vrouw
Paap of haar schoondoch
elkaar te krijgen die het werk van ter er de
zwaaien Paap is
deze vrouw willen voortzetten De echter opscepter
zoek naai een perma
alleenstaanden en anderen die op nente bemanning
om zijn produc
deze dagen gewoon behoefte heb ten m deze buurtgemeente
aan de
ben aan een beetje gezelligheid, man te brengen
blijven nu m de kou staan Letter
Dit was het weer voor deze
lijk en figuurlijk De tijd gaat snel week,
Over amper vier maanden is het week blijf gezond, tot de volgende
weer zover De versierde denne
Bram Stijnen
boom, het kerstdiner en het gezel

Kerst In

'Wat Zandvoort heeft, is mooi
Ik hou van Zandvoort Owee, in
dien er een schip strandt op het
Zandvoortse strand, dan gaat het hè
lemaal leeg Zo ook nu, met de vele
automobilisten die allemaal hun
zakken konden legen, omdat ze ge
vangen zaten Een heleboel zelfs van
's middags half drie tot 's avonds
kwart voor tien Toen pas de straat
uit, maar nog met uit Zandvoort
(gratis circuit hierbij wordt maar
weer eens aangetoond
hoeveel ons
circuit trekt) 1
Ik geloof echter dat de circuitdi
rectie en eigenlijk wij allemaal ver
leerd hebben, wat voor een mensen
massa (bij goede publiciteit) het cir
cuit al niet te weeg kan brengen
Hier was niet op gerekend Normaal
zijn wij voorbereid, zelfs vaak te
goed naar mijn zin, want circuitgan
gers worden de laatstejaren langs de
kortst mogelijke weg naar binnen
geloodst, maar ook via die kortst
mogelijke weg weer naar buiten ge
knikkerd Het dorp heeft hier echter
niets aan Bij uitzondering van deze
uit de hand gelopen zondag, want
jeugd en bedrijven hebben goed ver
diend aan deze puinhoop De men
sen moesten toch eten en drinken
enzovoort Nu zie je dat de mensen
begeleid moeten worden Dat wil
echter niet zeggen erin en eruit' Er
zijn genoeg mensen die na een paar
uur circuit graag nog even het doi p
m willen, maar dit niet mogen en
gewoon de boulevard opgejaagd
worden Wij wonen temet tegen het
circuit aan, maar ik moet zeggen,
dat ik vaak niet eens in de gaten heb
dat er iets op het circuit gaande is
Eigenlijk mis ik dat sfeertje van
vroeger, dat je de race auto's bij Jan
Jongsma op het Stationsplein hoor

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort, t a v Joan Kurpershoek U kunt uw brief ook afgeven
bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12 m Zandvoort De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

de ronken of bij David's op de Engel
bertstraat Als je dat hoorde was het
het seizoen, er werd weer wat ver
diend door Zandvooit Alle veran
dert, er kwamen steeds meer huizen
en vreemden bij, zoals de meenten
van het Anti Circuit Comité, die (dat
vind ik tenminste) Zandvoort geen
goed doen met hun geschrijt Ik kom
per jaar bij 1000 gezinnen en dan nog
het meest in Zandvooit, maai als
daai 15 'Anti Circuit' van zijn, dan is
het veel
Nu zullen ze gelijk weer naar vo
ren springen die paar Anti Cn cuit
gasten Maar ik ben het zat' Ze moe
ten eens kijken om ons heen Wij
hebben de mooiste omgeving van
Nederland Vreumden', wees blij,
dat je bij ons mag wonen Bloemen
daal, temet de rijkbte gemeente van
Nederland, kijk daar eens naar Je
gaat tegenwoordig met de fiets snel
Ier naar Haarlem dan met de auto
betonblokken, wegversmallingen,
de meeste stoplichten op een paai
kilometers, noem maar op Alles
verzinnen ze om Zandvoort te i^ole
ren En nu hebben wi) het gedaan'
Mijn excuus mensen, vooi het vast
zitten in Zandvoort, maar dit was
echt met alleen onze schuld
OK, zoveel mensen hadden wij
met verwacht maar de omliggende

gemeenten hebben hierbij ook ei g
veel schuld Ik dacht dat Zandvoort
wel bewezen heeft dat wij onze gas
ten ook willen helpen Wat dacht u
van mijn huiskamer, vol tot half tien
n m , allemaal vreemden en wij heb
ben gelachen Wat dacht u van onze
WC (vol), telefoon en koelkasten
(leeg) Allemaal voor die vreemden
OK de kinderen hebben wat kunnen
verdienen leuk toch' Maar \\ij ston
den ook kroketten en noem maar op
klaar te maken
Eindrisultaat WC vuil keuken
vuil doodmoe maar wel voldaan
Want het geeft wel een sfeer zoals
diezelfde vreemden zeiden en on
danks de file komen ze mi beslist
weer terne maar dan wel met de
trein Ik heb \vel beloofd dat dit
nooit meei zo lang zal dm en, want
iedereen is toch wel geschiokken
Dus snelweg doortrekken zoals het
plan was en de buren niet nog meer
obstakels verzinnen Bij zoveel men
sen op een hoop en dan vrijwillig
vastzitten,zijn ei altijd wel ergernis
sen en schermutselingen Daar zit
niemand op te wachten en dat willen
wij vermijden
Ik hoefde Zandvoort met uit U
wel, u was dus boos Hoe\ eel keer
pei jaar' Wat zegt u, wel een paar
keer per jaar? Nu ga dan maar weer
ergens anders wonen, want gekke
dingen gebeuren overal Op het plat
teland, bij de oogsttijd, m dorpen
door verveelde jongelui attracties
zoals Sail, Eftelmg, Corso, Aitis
krakers, noem maar op overal is
wat Wat Zandvoort heeft is mooi
Accepteei dat of ga weg
Marcel Mejcr
(\\aterlooiileintje)
Zandvoort
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•sxm VAG DEALERS
AMSTERDAM
OMGEVING.
BOVAG-dealers

Lada

Lorist Peugeot

Meer Garage
Linnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548

AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
'87 ƒ 15.500
205 Junior
'87 ƒ 12.250
205 XE
'87 ƒ 12.500
205 GR
'84 / 8.750
Suzuki 1.3 GLX ..'88/14.500
Mazda 323 1.5 .. .'83 ƒ 6.750
Mazda 323
'88 ƒ 16.500
Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
Tel. 020-237669.

LADA WETTER
Lada 1200 S
'85/3.750
Lada 2104 Combi .'85 ƒ4.500
Lada 2105 1.3 .. ..'86/6.000
Lada 2105 1.2 .. ..'86/5.750
Lada 2105 1.5 GL .'85/4.000
Lada 2107 1.5 LPG'85 ƒ4.500
L. Samara 1.3 eind'86 ƒ 8.500
AUDI
Kadett 1.2S,hb,lpg '84/6.250
Skoda 105 L
'86/4.000 T.k. AUDI 80 1,8 S + LPG, bj.
Zwanenburgerdijk 503
m. '87, vr.pr. ƒ23.000. Tel.
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. 075-350447.

BMW
SPOEDVERKOOP: BMW 316 BMW 316 i, 13 mnd. jong, 1e
'81, wit, voorspoilers. Vrpr eig., bl. met., LPG, 49.000 km,
ƒ3750. Tel. 020-902922.
ƒ 28.000 incl. btw. 02993-68281.

Citroen
Citroen Axel APK, b.j. '85
59.000 km. Vr.pr. ƒ4000. Tel
020-474108 na 18 uur.

^
ingdijk
autoverhuur

T.k. als nieuw Citroen Visa
super E, 4/"83 ƒ 2950, r/c, nwe
band. apk 5/'91: 020-968216.
T.k.
Citroen AX Mistral mei '90
o.a. 2 CV's, AX, BX
Trekhaak. 7000 km. ± ƒ 16.000
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
Tel. 03240-19388.
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam V.a. ƒ120 - 5 veerbollen op
BX 1.4 E, LPG,6-'86. BX 1.4 E, druk brengen bij de CitroenLPG, 9-'87. BX 1.6 TRI, LPG, specialist van Zaanstad:
GARAGE RENÉ SPAAN
2-'87. BX 19 TRS, LPG, 4-'87.
BX 14 LPG, '87-'88. Berebeit, \/issers-pad 11, Krommenis
075-281193 of-353788
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Fiat
PEUGEOT-TALBOT-DEALER
COBUSSEN Amsterdam
Sinds 1930
Wij hebben naast onze
Leeuwekeur gebruikte
Peugeot auto's, speciaal voor
U een Rat hoekje geres. nl:
Uno 45 5-'86, wit
ƒ9500
Uno45S, Fire 5-'87,rd/ 11.715
Uno 60 D, 8-'87, d.bl. ƒ 13.155
Panda 750 L, 5-'86, roodƒ 6500
KOM KIJKEN
DE KOFFIE STAAT KLAAR.
Baarsjesweg 249-253,
Amsterdam, tel: 020-121824

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
T.k. FIAT RITMO, bj. '83, nwe
APK, nette auto, ƒ2500. Tel.
02992-1253.
T.k. PANDA 750L, 11-'l
15.900 km, vr. pr. ƒ 8.000, uitst.
st. Tel: 020-991886.
„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

Ford
FORD ESCORT 1,4 Ghia, '89,
verlaagd, met brede banden,
autom. ramen, spiegel en nog
veel extra's, prijs n.o.t.k.
Bellen na 17 u. 075-312466.
o.a.
2000 CL, wit
1986 Ford Escort diesel 3-drs., 9-'i
2000 CL, grijs
198£ APK3-'91, 135.000 km., ƒ 5950
2000 GL, aut., rood
198E Tel. 02979-87343.
2000 CL, inj., dohc, blauw198£
2400 CL, rood
198S FORD SIERRA 2.0 CL, bj. 12-6
2900 GL, aut., grijs
198S '85, met LPG, kleur zwart, mei
2400 GHIA, grijs
1987 zonnedak en vele extra's, krrv
stand 86.000. Vr.pr. ƒ10.000
Officieel Ford-Dealer
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV Tel. 020-968742.
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Inl.: tel. 02503-13441.
Ford Sierra 2.0 GL, Sedan LPG,
4-'88. Berebeit, Amsteldijk 25 Accord m. '83, APK gekeurd,
veel bag.ruimte, 5 versn.
020-6627777.
f3750. 075-158811/166143.
T.k. FORD CAPRI 1600 GL,
eind '79, nieuw type, ƒ 1500.
Tel. 075-285942.
T.k.: FORD ESCORT BESTEL,
-Noord
uitgebouwd, veel extra's,
bouwj. '84, APK sept '91
Schaafstraat 24, A'dam-N.
ƒ4250. Tel. 075-354257.
Tel. 020-361153

18x
Scorpio

Honda

Isuzu

Lada

Lancia

Auto Halan
Grootste Lancia Dealer
van

Nederland
Nieuw Y10 Fire van ƒ 18.650
voor
16.500
Delta 1600 GTie van ƒ31.500
voor
ƒ 29.500

LADA combi wit, dec. '88
25.000 km, vr.pr. ƒ9.000. Tel
020-6622858/6643700.
WESTDORP
SAMARA HOLIDAY,
BLACK BEAUTY en CARLOTA
nu in de showroom.
Ruime voorraad nieuwe en
jonge LADA'S met BOVAG garantie en APK, 100% financ.
vanaf ƒ250.- p.m.
OCCASION VAN DEZE WEEK
Samara 1.5maart '89, ƒ 13.250
Adres verkoop:
Adm. de Ruyterweg 398,
A'dam, tel.: 020-825983.

autolak
. ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804

Subaru

Talbot

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend Talbot 1510 GLS, '80, 5-drs
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, APK tot 19-04-'91, ƒ1.500.
02999-278, Jisperweg 39-40. Tel. 015-146711/020-734190.

Toyota

Autofinanciering en verzekering

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
(s)loopauto's
Het HOOGSTE BOD?? Bel
HOOGSTE PRIJS
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Tel. 020-198691
Loop, sloop en schadeauto's
b***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
AUTOWRAKKEN tegen de met vrijwaring. Tel. 020-754193.
geeft les in Amsterdam, Haarlemmermeer en 't Gooi.
hoogste prijs voor de deur
• De autorubriek
* theoriecursus op video GRATIS; * speciaal motorpakket; ehaald. Autosloperij Jan.
„SHOWROOM" heeft
* speciale examenvoorwaarden; * Halen en brengen; el. 020-361178 / 02907-6248.
een oplage van 730.000 ex.
* Spoed en herhalingscursussen; •*• Diverse merken auto's,
ook automaat. ALLE RIJLESSEN ƒ29,50 PER LES
Ruysde Beerenbruckstraat 157, tel. 020-138473, b.g.g. 192401.

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

T.k. Kadett caravan 1.3 N, 5
drs. bj. '82, APK 5-'91, ƒ3500.
Zeilemaker-Opel
Tel. 02963-3692.
INRUILWAGENS
T.k. Opel Kadett 1.6 D, bj. '83, Constant keuze uit 100 auto's
APK 8-'91, grijs kent., gesloten
Burg. D. Kooimanweg 7,
uitv., ƒ 2500. Tel. 020-880700.
Purmerend 02990-22551.

Peugeot
Leeuwekeur occasions
met financieel voordeel:
nu kopen en volgend jaar
betalen (2/1/1991)
(max. ƒ 10.000)
OF EEN LAAGRENTENDE
FINANCIERING VOOR
24 OF 36 MAANDEN.

309 GR diesel, blauw met.
5-drs, '87, ƒ 15.950. Tel:
02997-3709.
PEUGEOT-TALBOT-DEALER
COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Zoekt u.... een echte Leeuwekeur gebruikte Peugeot dan
dus doe uw
moet U eens langs komen!
Kijken..., is bij ons vaak kopen
voordeel met
EN
de auto van
benzine tanken is bij Cobussen
± 10 cent goedkoper dan bij
uw keuze
de grotere pompstations.
Baarsjesweg 249-253
Peugeot:
205 GE 1.1
80.000 3-'86 Amsterdam, tel. 020-121824
205 GE 1.1
67.000 3-'84 PEUGEOT ÜUb Accent, bj.
205 GL
30.000 1-'86 1986, APK 4-'91, in perf. st.,
205 GL 1.1
60.000 4-'85 vr.pr. ƒ7950. Tel. 020-813504.
205 GL 1.1
49.000 4-'88
205 GL 1.1
63.000 1-'85 405 GR, 1.6, LPG, 2-'88. 505
205 GR 1.3
97.000 8-'84 GR, 2.2 i, fam. 1-'89. 505 SR,
1-'86. Berebeit, 020-6627777.
205 GR Diesel 169.000 1'205 GR Diesel 65.000 4-'87 T.k. PEUGEOT 604 Tl aut. '82,
205 GTI 130
80.000 3-'87 wit, elek. ramen/sch.dak, APK
205 Ralley
22.000 8-'
8-'91, ƒ2250. Tel. 020-902922.
205 XE 1.1 Ac. 50.000 5-'
205 XE Accent 49.000 1-'87 T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
205 XE Junior 55.000 1-'87 sloopschade etc. Vlotte afhd.
205 XE Junior 51.000 1-'87 KEIMPE CARS. 020-244255.
205 XL
43.600 3-'89 Peugeot 505 GL, nov. '84,
205 XL Diesel 78.000 1-'87 blauw,
LPG, 100.000 km,
205 XL Diesel 105.000 6-'85 schuifd., stuurb. ƒ4.500.
205 XR 1.3
34.000 11-'87 Bel: 02993-68281.
205 XR 1.3
58.000 4-'85
205 XR 1.3
76.000 8-'86
205 XR 1.3
43.000 2-'87
1200 m2 SHOWROOM
205 XR 1.4
18.000 9-'88
NIEUW EN GEBRUIKT
205 XR 1.4
49.000 4-'89
205 XT 75 pk 66.000 3-'86
305 Automaat 41.000 0-'86
Naast Melrostat. D'drecht
305 GR 1.5
100.000 8-'84
305 GTX
55.000 10-'86 ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
305 GTX
68.000 1-'86 bij het Olympisch stadion. Ver305 GTX
103.000 4-'86 koop nw. en gebr. Peugeots.
309 GE 1.1
49.000 1-'87 Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
309 GE 1.3
48.000 8-'87
309 GL Profil
51.000 1-'87
309 GR 1.6
110.000 2-'86
309 XR 1.3
55.000 5-'87 Acadyane "besteleend" bj.
405 GL 1.4
38.000 1-'88 '84, 84.000 km, i.z.g.st. ƒ 3500.
405 GL 1.4
38.000 12-'87 Tel. 02990-33364.
405 GR 1.6
40.000 5-'88
505 GR 1.6
50.000 3-'88
405 GR 1.6
19.000 1-'89
505 Fam. GR 80.000 8-'86 R25TX, 11-'87. R25TXMona505 Select
130.000 3-'85 co1-'88. R 25 GTX 11-'84. R 11
505 SX 20 LPG 80.000 11-'86 TXE, LPG, 4-'87. Berebeit,
505 Turbo Inj 105.000 7-'86 Amsteldijk 25, 020-6627777.
505 V6
49.000 1-'88
J5 Grand Volume47.000 3-'88 Renault 4 GTL, 1982, bodem
Panda 1000cl 20.000 10-'88 slechts, overigens i.z.g.st.
Panda 750cl
5.500 3-'88 ƒ300. 020-274218/234820.
Panda 750cl
38.000 2-'89
RENAULT AMSTERDAM
Scorpio 2.0cl
82.000 11-'87
Top occasions met 1 jaar
Corsa 1.2s
103.000 4-'84
garantie
9 GTX LPG
105.000 8-'86
Wibautstraat 224
Trafic LPG
75.000 3-'87
020- 561 96 11.
Ibizal.SGLX 20.000 1-'89
Golf TD Miljo 103.000 2-'89
Polo CL
70.000 3-'86
340 GL Aut.
32.000 6-'88
Off. ROVER DEALER:
740 GL
110.000 6-'86
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375

Pontiac

Renault

T.k. VW Golf 5 deurs, bj. '81,
km.st. 87.000, in perf. st., prijs
ƒ4250. Tel. 02942-1933.
Van 1e eig. VW Passat CL 1.6
nw model bj '89. Grafiet metall.
5 versn. 42.000 km. ƒ26.900.
Tel. 02990-29233.
Weg. bedr.auto: VW Golf 1,6
GL, '85, beige-met., 3-drs, apk,
88000 km., onderh. Bovag garage. ƒ 11.000,-. 020-6004107.

Autoverhuur
*AAA Auto Rent* Autoverh.
v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
weekendtarief. 020-6630836.
Bij:

Ouke Baas
niet duur!!!
- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

Golf LX'83, 52.000 km, nette
staat, nwe bndn, geen roest
vr.pr. ƒ5750, tel. 020-913144.
Golf 1.3, LPG, 6-'87, kl. wit.
Berebeit. Amsteldijk 25,
020-6627777.

Volvo
Volvo 340 GL, 1700 cc motor
nov. '87, rood, 41.000 km, i.n.st
ƒ 12.750. 02993-68281.
VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
745 GL station ABS
'90
740 GL diesel, beige
'88
740 GL diesel, grijs met. ..'87
740 GL d.blauw
'87
740 GL Turbo, wit
'86
740 GL aut., wit
'88
740 GL zilver met
'85
244 GL LPG
'85-'86
244 GL d.blauw
'87
360 4-drs, GLE 2.0
'86
360 3-drs. 2.0
'86
340 15 stuks
'83 t/m '89
340 aut. 7 stuks ..'85 t/m '89
340 diesel
'90

?

Auto's te koop gevraagd

1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop!
overdag
020-853683
's avonds
020-181775
Purmerend
02990- 34768
Zaandam
075-174996

AMSTERDAM
UW VOLVO-DEALER
Meeuwenlaan 128,
Tel. 020-369222.

Ook voor leasing.

Algemeen
Volkswagen Jetta bj '80 4
deurs ƒ 4.750. Volkswagen Jetta C 10e maand '85 ƒ9.750.
Mercedes 190E bj '87 div. opties, kleur grijs metal. Opel Ascona 1900 LPG 9e maand '81
prijs ƒ 3.250. Lada 2105 bj '85
prijs ƒ3500. Mitsubishi L 300,
kort model, 2.5 D, bj '87,
ƒ 13.950 ex. BTW.
AUTOBEDRIJF WALS,
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902- 1697/1981.

APK
KEURINGEN

ƒ63,50
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT
LET OP!
Wegens plaatsgebrek
grote "OPRUIMING"
bij Wagenpark

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
donderdag tot 21.00 uur.
Alle auto's APK. Hoge inruil.
Financiering mogelijk
.a. ƒ 5.000, 1 jr. gar. op alles
'eugeot 205 gti, m.'85,/ 12.950
vlercedes 300 TD station, aut.,
okt.'83, ƒ 13.950. Peugeot 309
<LD, bj.'87, ƒ12.950. BMW
316, orig.'87, LPG, ƒ16.950.
\lissan Micra, bj.'88, ƒ11.950.
Ford Sierra 1.6 laser, m.'87,
12.950. Ford Fiësta 1.1, eind
85, ƒ6.950. Citroen BX,
orig.'SS, 40.000 km. ƒ12.950.
Mitsubishi Lancer 1.8, GLD,
bj.'SS, ƒ 12.950. Ford Escort 1.3
L, m.'85, ƒ 7950. Rat Uno 60 S,
eind '86, ƒ7950. Seat Ibiza,
ij.'87, ƒ7950. Renault 18 all,
ij.'85, ƒ5950. VW Polo (Van)
eind '86, ƒ 6950. Opel Kadett,
3j.'81, ƒ 2950. Opel Ascona 1.6
3, bj.'82, ƒ2950. en nog div.
uto's v.a. ƒ 600 tot ƒ 15.000.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
'ostbus 156, 1000 AD A'dam

Bedrijfsautos
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.
Nissan Urvan diesel, 7-'85.
Escort 1.3, Verh. bestel, 4-'85.
Berebeit, 020-6627777.

Accessoires en
onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.
Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam. Tel.
320- 234986. Accu's, imperials,
ladder- & fietsdragers. Thule
dakdragers voor dakgootloze
auto's. Grote sorting onderdeen, gereedschappen & autolak
rote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.

Service en
reparatie
APK keuring geen afspraak,
Klaar terwijl u wacht. Ook repaaties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
APK en andere reparaties, snel
en goedkoop. Tel. 020-6628694
of 234189.

Boon APK
<euring zonder afspraak, geen
wachttijden ƒ 80,- all in.
Chrysantenstr. 9. A'dam-N.
Tel. 020-320657.
Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

Rover

Saab

Mercedes Benz

020-6650050

Seat

Mazda

Suzuki

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Galant 2.0 GL, LPG, 1-'87. Colt Galant Diesel,'85, groen met.,
voor A'dam Noord e.o.
1.2 GL, LPG, 4-'85. Berebeit, ƒ9900. Tel. 02997-3709.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
omst t.k. Suzuki Alto, b.j.
• De autorubriek
.UZUKI-ALTO AUT. 1982. km. Weg. '83,
Lancer wagon 1.5 GL '89 wit,
nwe staat, 10.000 km.,
„SHOWROOM" heelt
16000, grijs, prima staat, eind
23.000 km. trekh. radio/cass.
APK aug. '91 , incl. radio,
een oplage van 730.000 ex. '3.500,-. 020-960362.
'J2975-62613.
ƒ5200. Tel. 020-187478.

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
• Handelaar of particulier.
Adverteren in
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM"
SHOWROOM" is dé manier.
FAX: 020 - 665.63.21
Tel. 020-6658686.

AART VEER
GROENTE EN FRUIT
vraagt

Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
De hoogste prijs elk merk auto
a contant met vrijwaring.
Tel.: 02990-71693.
T.k. gevr. Toyota Carolla Carina
4 drs., lite ace, high ace, bj. t/m
'84, schade of zonder APK
geen bezw. Tel: 020-312567.

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

nette winkelbediende
full-time
Inl.:
A. Veer, tel. 14404,
na 18.00 uur tel. 12888.

Wij STOFFEREN

Van Vloten

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

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

Rijscholen

Volkswagen

T.k. OPEL KADETT, bj. '77,
nwe APK, nette auto, ƒ850.
Tel. 02992-1253.
T.k. Opel Kadett C 205 '78 APK
9-'91 Pr. ƒ 1375. Tel. na 18 uur:
02976-275.
T.k Opel Rekord, station,
2 liter b.j. '80. APK 7-'91
Vraagpr ƒ2450. 075-172109.
T.k. uitst. KADETT 1.3 S LS
Sedan, wit, juni '86, 64.200 km,
ƒ 14.500. Tel. 02507-16815.

Autosloperijen

Goedkope autoverz. met termijnbet., 100% autolening. Bel
of bezoek onze infowinkel, De
Rijpgracht 2, A'dam. Tel.:
020-846060 P.W.O. ass.

OMPIER

OCCASIONS KEUS
Koudijs
uit + 25 stuks, o.a.
Autobedrijf
B.V.
6 x Lancia Thema
'86.'88
WESTELIJK HALFROND 70
3 x Prisma 1600
'85/88
SAAB SERVICE MOLENAAR
(Kostverlorenhof)
1 x Y10
'88
rep., onderh., APK, LPG,
1183 JG Amstelveen
1 x A 112
'84
alarm etc. BOVAG LID
Tel. 020-45.54.51.
Voivo 340 GL
'83
HOOFDDORP, 02503-14097.
PEUGEOT - DEALER
VW Golf 1800
'85 250 T stationcar, 5-drs, licht
BMW 316, 4-drs
'86 met. velgen, schuifd., sun-roof, • „SHOWROOM" verschijnt
1e eig. SAAB 90, 1987.
huis aan huis in geheel
75.000 km, zivergr., o.papieren
getint glas. aut.,'80. ƒ 10.950.
Amsterdam en omgeving.
t.i. ƒ 15.000. 02990-23709.
Tel. 02997-3709.
• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
De FHnesstraat 22
SHOWROOM" is dé manier.
A'dam t/o Makro
Tel. 020-6658686.
Een PERFECTE Seat occasion
:
koopt u vertrouwd bij Seat SEAT AUTO KÖHLER-SEAT
Auto Centrum APC, 2e Schin- v.d. Madeweg 23 bij Makro
kelstr.
18-28.
Tel. 020- A'dam - 020-6686146.
Mazda 626, GLX, 2.0 diesel, bj. 763333/763334/763335.
626, GLX, 2.0, 5-drs., '84, 12-'85, i.z.g.st. rood, APK 8-'91,
ƒ8950. Tel. 02997-3709.
ƒ 11.000. Tel. 020-256102.
Mazda 626 1.6 XL, Sed. '87 626 1.6, GLX, LPG. 11-'86. 626
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
APK 9-'90, 53000 km. 1e eig. 1.6, LX coupé, 5-'87. Berebeit,
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Vr.pr. ƒ 11.500. 020-6625102.
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.

Mitsubishi

T.k.a. SUZUKI Vitara CABRIO
licht bl. metall., 4 mnd. oud
comfort pakket, geel kent,
7.000 km, licht metalen velg.
br. band., bullbar, rad/cass
ree., spec. striping, etc. Vr.pr
ƒ35.500. Tel: 020-915853.

l T.k. Toyota Corolla 1.3 sxl, LPG
instell. bj. 1987, km.st. 77.000,
VERKEERSSCHOOL AVS
kl. wit, luxe uitvoering, elektr.
schuifdak, i.z.g.st. Vraagprijs voor een ontspannen en snelle
opleiding. Alle autorijlessen
B!eubird2.0LX, LPG'87 en'.
f 16.500,- Tel. 03240-20815.
ƒ35 per les. Theorieles gratis.
Bleubird 1.6 L, LPG, 1-'87. Sun
Informatie: Niasstraat 29,
ny 1.3 L, LPG, 2-'87. Berebeit
Al meer dan 20 jaar
T.k. Toyota Corolla SXL, '86
Amsteldijk 25, 020-6627777.
voor betrouwbare occasions! 65.000 km., APK 4-'91, wit A'dam-O. Tel. 020-6652323.
A v.d. Neerweg 1, 02963-1325. f 10.500. Tel. 02990-43552.
AU l UHIJSCHOOL 'DIK MILET'
T.k. als nieuw Nissan Cherry 45
Ouderkerk a/d Amstel.
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
GL, 2/'84, ƒ5500, nwe. band.
Gratis halen en brengen.
uitl., apk 5/'91: 020-968216.
Tel. A'dam: 020-942145.

Opel
Corsa, 4-drs, beige met. 1.3 S
LPG, 56.000 km. '86, ƒ 13.950.
Tel.: 02997-3709.
Weg. omst. Corsa Swing 1,3,5drs., grijs met., mrt. '88, 19000
km., ƒ 16.000, 020-437480.

Diverse Alto's
Bouwjaren '84 t/m '88
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst,
Bozenhoven 119, Mijdrecht.
Tel. 02979-84866.

•*TOYOTA

Nissan
I.k.a. Nissan Sunny 1,7 diesel
GL, bj. april 1987, APK-gek. 5'91, km.st. 87.500, i.z.g.st.,
Vr.pr. ƒ 14.500. 02990-71693.
T.k.a. Datsun Sherry 1200
Luxe, bj. 1979, APK-gek. 9-'90.
Prijs ƒ 750. Tel. 02990-71693.

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86

* Fitness (onder begeleiding)
* Aeroaics
* Conditietraining
* Callanetics
ir (Sportjmassage
^ Sauna/Turks oad
* Zonnetianken

10 BANKSTELKUSSENS
- inclusief stof

ƒ295,Alle soorten schui
maat gesneden.
Prachtige l pers.
ƒ55..

* CALLANETICS: woe.avond van 18.45

* AEROBICS:
* SAUNA:

U.-19.45 u. en 19.45
U.-20.45 u.
do.ochtend van 10.00
u.-11.00 u. (meerdere
uren p.w. mogelijk).
In september willen we
weer starten, gaarne
telefonisch opgeven.
Woensdagavond
sauna-avond voor
dames v.a. 19.00 uur.

Fitness Paradise
Paradijsweg 1, Zandvoort
02507-17742.

matr;

WAARBORGGARANTIE
Gordijnengroothandel

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

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

Koffieclub „Priet-Praat"
zoekt part-time

medewerkster
voor bediening en keuken
Leeftijd tussen 18-25 jaar •
Tel. 02507-12690

HATHA YOGA

EN
ZWANGERSCHAPSYOGA
ZA N DVOORT
Het unieke bungalowpark Zandvoort omvat 440 luxe
bungalows, 125 hotelstudio's en uitgebreide centrale
voorzieningen zoals een subtropisch golfslagbad, een
wedstrijdbad, een scala aan horecafaciliteiten en shops,
bowling- en kegelbanen, vele sportfaciliteiten,
uitgebreide congres- en conferentie-accommodatie.
Het scala aan horecafaciliteiten bestaat onder meer uit
een groot Boulevard Restaurant met terras, een GrillRestaurant, een Italiaans Restaurant, een Pannekoekenrestaurant, een Zwembadsnackbar en diverse bars.
In totaal bieden de faciliteiten plaats aan ca. 1.000 gasten.
De congres- en conferentie-accommodatie biedt plaats
aan 10 tot ca. 1000 personen.
De afdeling Horeca biedt nog enkele vacatures:

KELNERS/SERVEERSTERS^
KOKS

Doorlopend

Ronneke Goossens
tel. 12305 of 19041

Squash
Sportcenter „Wim Buchel"
A.J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

Bespreek nu reeds uw
Squash-baan
Baanhuur v.a. ƒ 10,- per té uur.

met mogelijkheid tot full-time kontrakt

Randstad
heeft volop
werk
Huishoudelijke hulpen m/v
Voor korte en lange perioden, part-time of full-time functies.
Ervaring is niet noodzakelijk, een goede motivatie is

voldoende.

Ervaren verpleeghulpen m/v
Voor een huis in Zandvoort voor de ochtenduren van
08.00-12.30 uur. Deopdracht duurt in principe tot 1

november, maar een korte periode werken is ook mogelijk.
Mocht deze plek niet bij u passen, dan zijn er nog andere
mogelijkheden in de omgeving.

Cursus zorgassistent
Werken als zorgassistent c.q. verpleeghulp, maar geen
ervaring? Randstad Uitzendbureau start met een opleiding,

waarna u direct aan de slag kunt in diverse instellingen. De
cursus start op 24 september 1990 en duurt 5 weken. Hierin
wordt u bekend gemaakt met civiele taken, voeding en zorg
aan de patiënt. Functie-eisen: een goede motivatie, minimaal

lagere school en een goede fysieke gesteldheid. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Informatie bij Elsbeth den Otter, tel. 023-29 19 39,

KEUKENMEDR/VERKERS(M/V)
Er wordt gewerkt volgens wisselend rooster over
7 dagen per week.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Mitchell Landsberg, Horeca Manager, of aan de
afdeling personeelszaken.
De afdeling Civiele Dienst zoekt voor het
schoonhouden van de Hotelstudio's en van
de Centrale voorzieningen:

KAMERMEISJES (part time)
VOORWERKSTERStpa^e,
voor het kontroleren van de Hotelstudio's

MANUSJE VAN ALLES
(iemand voor alle voorkomende werkzaamheden
binnen de Civiele dienst)

Kleurenfoto's
7x10
45 et
Kleurenfoto's
9x13
69 et
Kleurenfoto's
10x15
79 et
Dubbelprint
9 x 13
115 et
Dubbelprint
10 x 15
130 et
Nabestellingen vanaf 85 et.
Ontwikkelkosten 4,50 (bij opdracht direct afdrukken)
Vandaag gebracht - overmorgen klaar

Sigarenmagazijn
J. LISSENBERG
Haltestraat 9 - Zandvoort

WEEKENDHULPEN
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Rina van Schalk, Manager Civiele Dienst, of aan
de afdeling Personeelszaken.

Heemstede. Binnenweg 49.

-ir randstad uitzendbureau

Snel...
Goed...
Voordelig.

Gran Dorado
Vondellaan 60 - 2041 BE Zandvoort - Tel. 02507 - 20 000.

Topkwaliteit
Kleurenfoto's

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Redactieadres ATV
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp. Vormgeving: Paul Busse
• De divers gekleurde linoleumtegels zijn makkelijk te
combineren, zodat men naar
eigen inzicht een sfeer kan
bepalen

Prinses Juliana
eregaste bij
Bloemencorso

• Grote vlakken linoleum
kunnen naadloos aan elkaar
gesmolten worden; zo zijn
stijlvolle accenten aan te geven

Eigen kleur- en vormcombinaties zijn mogelijk

past in goed moderne sfeer
JSL
'Zeil' op de vloer. Het lag vroeger
uit praktische overwegingen in sommige vertrekken van het huis. In de
keuken, het halletje en de kinderkamer was de vloerbedekking vaak
vlak, glad en koud. Voordeel was dat
de vloerbedekking niet leed onder
omgevallen juspannen, onzindelijke
hondjes en met water spelende kinderen. Ongelukjes werden geen rampen: vinyl en linoleum zijn makkelijk
schoon te houden. Daarentegen was
juist de huiskamer voorzien van een
kamerbreed hoogpolig tapijt.
Gelukkig kan de modieuze en trendgevoelige woninginrichter tegenwoordig praktische en esthetische invalshoeken combineren. Linoleum en vinyl zijn materialen voor
|op de vloer die goed passen in de huidige
moderne sferen. Ze zijn vlak, strak, soms
kleurrijk, naar eigen inzicht te combineren
n je kunt ze zo duur maken als je zelf wilt.
Praktisch, duurzaam, hygiënisch en modieus, wat wil je nog meer?
Het is misschien even wennen voor de
oude garde, want zeil op de vloer is nooit
geschouwd als statusverhogend. Bovendien
voelde het altijd koud aan. De angst voor de
)lote voeten op het koude zeil is wat achter:iaald. Het huidige linoleum en vinyl heeft
xich ontwikkeld tot een zachte redelijk warme vloerbedekking. De kleur is niet meer
lechts grauw bruin. De bedrijven die vlakke vloerbeddeking produceren, hebben er
inmiddels vele kleurtjes en structuren in
verwerkt.
Forbo Krommenie is de grootste leveran,:ier van vinyl en linoleum; Na'flinke tëgeni'allers gaat het de laatste jaren uitstekend
met het bedrijf. Het imago van het zeil is
tpgepoetst en de consument ziet de voordeen er weer van in. „We hebben nu een brede
copersgroep, in de leeftijdsgroep van twintig tot vijftig. Het produkt hebben we anders
mder de aandacht gebracht, met veel gelik;e foto's en zo. We laten zien hoe je linoleum

%*^j

en vinyl ook anders
kunt gebruiken in
het hele huis", vertelt Fred Ros van
Forbo.
„Om de vier jaar
vernieuwen we onze
collectie.
Kleuren
worden aangepast
en de hoeveelheid
soorten neemt alsmaar toe."
Linoleum is de
vloerbedekking met
de herkenbare geur.
De walm valt in gymzalen en scholen
vaak duidelijk op te
snuiven. Het natuurprodukt wordt gemaakt van lijnolie,
houtmeel, kurk, harsen en kleurstoffen.
Deze
materialen
worden op jute geperst en in droogkamers gehangen totdat de juiste vastheid en elasticiteit is
verkregen. Het walsen is een ambachteIrjk proces; men test
het produkt nog
steeds met de hand.
Behalve effen linoleum heeft Forbo • Vinyltegels bezitten een grote variëteit aan dessins
'marmoleum' in de collectie, dat een mar- is. Voordeel is wel dat vinyl zich nóg gemakmerachtige structuur . heeft. Krasjes zijn keiijker laat reinigen en je kan het zelf leghierop dus niet gauw te zien. Het vergt een gen."
spiegelgladde ondergrond en moet door de , Fprbd heeft in Krommenie stof doen opvakman wórden gelegd.
waaien door zijn geuroverlast. Besloten is
De vloerbedekking die ermee te vergelij- om de linoleum-stank te verminderen door
ken is, heet vinyl en is een soort PVC. Het de droogkamers aan te sluiten op een tachconsumentenvinyl is zacht en verend. De tig meter hoge schoorsteen. In een kwader
schuimlaag onder de kleurige top kan dik daglicht staat de firma door het asbest-prozijn en compenseert oneffenheden op de bleem. Het overal in Nederland gebruikte
vloer. Fred Ros: „Nadeel voor sommige novilon, het vinyl van Forbo, bevatte tot
mensen is dat vinyl geen natuurlijk produkt 1980 een onderlaag van asbest. Als het op de

vloer blijft liggen
zijn er geen gevaren,
maar bij verwij dering komen er deeltjes vrij die bij inademing kankerverwekkend kunnen zijn.
„Sinds de discussie over asbest, hebben we dit niet meer
in ons vinyl gebruikt. Het vinyl dat
na 1980 gemaakt is,
is vrij van asbest. De
meningen lopen uiteen over hoe gevaarlijk het is. Forbo
heeft een brochure
uitgebracht waarin
staat hoe oud vinyl
verantwoord verwijderd kan worden,"
aldus Fred Ros. De
werkwijze volgens
de brochure komt
erop neer dat de onderlaag nat gehouden moet worden,
maar volgens de Arbeidsinspectie
is
deze methode in
praktijk ondeugdelijk.
Het probleem van
het huidige vinyl is
Foto's: Forbo 'alleen nog' dat het
PVC-materiaal niet af te breken is en het
milieu schaadt bij verbranding. Gevaarlijk
bij gewoon gebruik is het niet.

Combineren
Linoleum en vinyl hebben een zeer strakke uitstraling van zichzelf. Dat wil echter
niet zeggen dat het produkt saai is, want het
materiaal leent zich er voor om mee te 'spelen'. Van beide soorten zijn tegels te koop.
Het spreekt voor zich dat hiermee de gekste

kleur- en vormcombinatie te verzinnen zijn.
Een eigen ontwerp is ook te maken met
grotere lappen van de vlakke vloerbedek
king. Met behulp van gladde en waterdichte
lasdraden (die worden ingesmolten) zijn
verschillende kleuren en zelfs soorten aan
elkaar te leggen. Oneindige mogelijkheden
om symmetrische, ronde of fantasiefiguren
op de vloer te maken zijn dank zij deze
techniek aanwezig. Op deze wijze kunnen
bepaalde delen van een vertrek stijlvol worden geaccentueerd.
„Met deze techniek krijg je een extra dimensie die je met een doorsnee-vloerbedekking niet kan behalen", zegt Ros. „We nierken dat het uitvoeren van eigen ontwerpen
steeds meer toeneemt."

Kiezels
De mogelijke structuur in de vaste 'lappen' linoleum is eigenlijk alleen marmerachtig. Met vinyl zijn de dessins gevarieerder. Zo is bijvoorbeeld het instrooien van
minuscule gekleurde vinylchips al gebruikelijk. Een dessin dat ook in verf op de
markt is en populair is in meubelstoffen.
Met een vinylvloer kan het uiterlijk van
steen, kiezels of een parketvloer geïmiteerd
worden. „Wat tegenwoordig veel gevraagd
wordt zijn geen imitaties, maar nieuwe,
unieke dessins. In onze nieuwe collecties
verwerken we nu vooral strakke grafische
structuren."
Door de jute ondergrond is linoleum niet
geschikt voor natte ruimten, met uitzondering van de linoleumtegels die wel vormvast
zijn. Omdat linoleum op de vloer vastgeplakt moet worden met lijm, blijft het oppassen: hoe natuurlijk het produkt ook is,
een verkeerde kit kan een milieuvriendelijke benadering flink verpesten. Er zijn echter lijmen op de markt die geen kwalijke
stoffen vrij laten komen. Voor vinyl geldt
dat deze tot een oppervlakte van veertig
vierkante meter los gelegd kan worden.
FERDINAND RUSCH

^erenkostuums in nieuw jasje
naast twee-delige combinaties

Vorig seizoen zagen we dat
de echte driedelige herenkostuums langzamerhand aan het
verdwijnen waren. Toen richtte de mannenmode zich al
meer op de twee-delige combinaties. Dit jaar is dat versterkt.
Voor de 'businessman', zoals
vele fabrikanten dit model
man noemen, bestaan nog
steeds de klassieke pinstripe
en donkerblauwe pakken zij
het dat er nieuwe kleuren en
soepele stoffen gebruikt worden.
Combinaties zijn het voor de heren dit seizoen helemaal. Of je nu
een spijkerbroek met colbert draagt
of een mooie pantalon, dat maakt
allemaal niet uit. Mannen mogen
best laten zien dat een bepaald nonchalance ze niet misstaat.
Voor degene die zich (gedwongen)
door
het werk toch in het pak steekt,
1
De herenkostuums (rechts) krijgen een moderner jasje maar de combina- is het misschien een schrale troost
ies (links) winnen het van de pakken
(Foto Hij Mannenmode) dat er een groot aantal nieuwe kleu-

ren op de markt gebracht is, zoals
donker- en blauwgroen, aubergine
en bordeaux. Daarnaast zijn er 'grisé' gekleurde pakken zoals taupe en
icegreen. De pakken onderscheiden
zich verder door een aantal details,
zoals bijvoorbeeld extra reversknopen en een klep als borstzak. De stof
bestaat uit kamgaren, crèpe en 'bicolor' stoffen.
De man die zich echter in het combinatiepak kan kleden mag zich gelukkig prijzen. Hij kan kiezen uit
duizend-en-één variaties. De colberts zijn voornamelijk enkelrij 2knoops met een enkele uitzondering
naar 6-knoops. Het tweed-colbert is
in opkomst. Ze zijn er in de zoete
kleuren lime, geel, oranje en roserood met als alternatief een vensterruit-dessin.
Pantalons zijn van bandplooi
voorzien en ruim van modellering.
Puur natuur om de benen, want de

Vanaf 4 september is het
weer even druk op de wateren
van Amsterdam. De 'HISWA te
Water 90' pakt dan uit met de
tentoonstelling van ruim 275
splinternieuwe zeil- en motorjachten rond het Nautisch
Kwartier. Behalve hedendaagse boten zijn er schepen uit het
verleden. Het pronkstuk van
de SAIL-manifestatie 'de Amsterdam', de replica van het
VOC-schip, is in de herkansing
te zien.

veel
bestrijdingsmiddelen
binnen krijgen.
In Duitsland
echter staat op
het etiket een
waarschuwing
dat een schil niet eetbaar is. Voor
grote hoeveelheden klopt dat ook.
Een stukje citroen schil raspen voor
bijvoorbeeld cake kan weinig
kwaad. Schadelijke gevolgen kunnen ontstaan wanneer dagelijks kilo's citrusvruchten met schil en al
gegeten worden.
Alternatief geteelde citrusvruchten bevatten als het goed is minder
resten van bestrijdingsmiddelen
dan citrusvruchten uit de gangbare
land- en tuinbouw. Wat kleurstoffen
betreft is er geen reden tot ongerustheid. Sinaasappelen en citroenen
worden niet geverfd. Het is echter
een goede gewoonte vanuit hygiënisch oogpunt groente en fruit voor
het gebruik eerst te wassen.

Cafeïne-vrije koffie is niet
schadelijk voor gezondheid

hulp van stoom uit dé koffie verwijderd. Tenslotte worden de bonen gedroogd en op normale wijze gebrand.
Er kan een restje oplosmiddel in
Is cafeïne-vrije koffie schadelijk de cafeïne-vrije koffie achterblijven.
'ior de gezondheid en is de manier Dit is echter heel weinig: minder dan
uarop de cafeïne uit de koffie ge- 0,001 mg per kilo koffie. Dit gehalte
ligt ver onder de hoeveelheid die
nald wordt wel veilig?
Er zijn verschillende technieken schadelijk zou kunnen zijn voor de
'n de cafeïne uit de koffie te halen, gezondheid.
ij het meest gebruikte procédé
Zijn schillen van citroenen en siorden de nog groene, ongebrande
ut'fiebonen schoongemaakt met naasappelen eetbaar?
Ja, alleen met mate. Op de schil
ater en waterdamp.
van de citrusvruchten zit vaak een
Vervolgens wordt de koffie ge- schimmelwerend middel. Sinaasap'engd met een oplosmiddel waarin pelen en citroenen mogen met
L
' cafeïne wel oplost maar de ande- schimmelwerende middelen behan:! bestanddelen van de koffie niet. deld worden. Hiervan mag maar een
adat de cafeïne is opgelost, wordt beperkte hoeveelheid gespoten worU
vloeistof met cafeïne verwijderd, den. Deze wettelijke maximum
ierna worden de restanten met be- grens voorkomt dat consumenten te

Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de
Voeding, postbus 85700,2508 CK 's G ravennage: Infolijn U6-821.22.72 (op werkdagen tussen
ï:t.:U) en 17 uur, ƒ 0.41) per minuut).

TRUDY STEENKAMP

• Een sportieve combinatie
Vroom en Dreesmann)

(Foto

De drijvende steigers aan de Prins
Hendrikkade vormen tot en met
zondag 9 september de thuishaven
voor de allernieuwste jachten. De
minimum lengte is zeven meter.
Van luxueus en modern motorjacht
tot Spartaanse wedstrijdzeilers worden er gepresenteerd. Het grootste
schip is de 'Glen Daisy', een 23,5 meter lang zeilschip.
De manifestatie, een vervolg van
de HISWA in maart in de RAI, is
gesitueerd in de oude scheepsbouwen havenbuurt van Amsterdam. In
en rond het Scheepvaartmuseum

Brochure voedselallergie •:
'Voedselallergie en voedselintolerantie' heet de nieuwe brochure
van het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding. De 32 bladzijden tellende brochure wil antwoord geven op vragen als wat voedselallergie en -intolerantie precies zijn,
welke klachten op deze aandoeningen kunnen wijzen en welke
voedingsmiddelen en voedselbestanddelen daarbij een rol kunnen
spelen. Daarnaast komt aan de:
orde hoe in het algemeen het stel-'
len van de diagnose en de behandeling verlopen en waar men te-recht kan voor deskundige bege-.
leiding.

De brochure is te bestellen door ./'4,25
(inclusief ƒ 1,75 verzendkosten) over te
maken op giro 4:!2.'i7ü() t.n.v. Voorlichtingsbureau voor de Voeding in Den Haag
onder vermelding van: Voedselallergie.

Designed toilet
De beoordeling van de closetzitting wordt de laatste jaren kritischer. Vooraanstaande designers
hebben de uitdaging aanvaard om
een zitting te ontwerpen die aan de
volgende voorwaarden voldoet:
makkelijk te reinigen, comfortabele zitvorm en geruisloos openen
en sluiten. Wanneer een zitting
een gladde onderzijde heeft, zonder hoeken, gaten en gleuven en zo
min mogelijk raakpunten met de
closetpot, wordt aan de eerste
voorwaarde voldaan. Daarnaast
heeft de 'pot' een zitting die de val
van de zitting en het deksel vertraagt, zodat ze zacht en geruisloos op de closetpot terechtkomen.

Voor meer informatie: Hamers «t Kesber,
tel. 01(W812i;«.

Veiligheidsglas douche
• Nieuw modebeeld: donker colbert
Op lichte broek

(Foto Matimque)

Nieuwste jachten en oude glorie
meren aan voor Hiswa te Water

VOEDING
Stoppen mei
offle
drinken
'il nog wel eens
elpeii bij slaapi'oblemcn. Cai'ïne-vrije koffie
4
dan een goed
Itcrnatief. Toch krijgt het Voorlichngsbureau voor de Voeding nog
cel vragen over cafcïne-vrije koffie.

stoffen van de broeken bestaan uit
100% wol of katoen. Het aanbod van
shirts is bijzonder ruim. De uni's
zijn verkrijgbaar in een breed kleurenscala, variërend van pastels en
middenkleuren tot donkere en intensieve kleuren. Daarnaast is er
volop keuze uit gêdessineerde
shirts. De dessins zijn onder meer
ontleend aan astrologische tekens
en barok afbeeldingen. De klassieke
shirts, die weer aan populariteit winnen, zijn eveneens in ruime mate
verkrijgbaar.
Ribcords broeken en shirts verschijnen dit seizoen ook (weer) in de
collectie. Gelukkig niet meer alleen
in de groene en bruine kleuren (het
boswachterstype), maar ook in nieuwe frisse tinten. Ribcords-shirts zijn
bovendien voorzien met zonnebloem en patchwork-prints.

Prinses Juliana zal zaterdag hut
defilé afnemen van hut 43ste Aalsmcurse Bloemencorso vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis op i'u:
Dam. De bloemunstoet trekt om vier
uur over de Dam.
Aan het, corso nemen drieëndertig
luxe wagens en twintig «rote praalwagens deel. 's Morgens start hut
corso in Aalsmeer om via Anistelveen en Buitcnvcldcrt naar Amsteidam-Zuid te rijden. Het corso vor
trekt vervolgens om kwart over twee
vanaf het Olympisch Stadion en
gaat via het Haarlemmermecrcircuit, de Overtoom, de Nassaukade,
de Rozengracht, N.Z. Voorburgwal
en Damrak naar du Dam. die om vier
uur wordt bereikt.
Het corso staat in het teken van
het vijftigjarige Prins Bernhardfonds en heeft als motto 'Bloeiende
Cultuur'. Dit leidde tot het verbeulden van het werkterrein van het
fonds zoals theater, musea, dans,
muziek, monumentenzorg, folklore,
letterkunde en natuurbehoud.
De praalwagens en versierde luxe
wagens zijn ook te zien op een tentoonstelling die vrijdag 31 augustus
van drie tot elf uur en zondag van
negen tot zes uur wordt gehouden in
de Verenigde Bloemenveilingen
Aalsmeer aan de Legmeerdijk in
Aalsmeer.
" ;•

komt het nautisch verleden van Nederland aan bod. Het nagemaakte
VOC-schip ligt er nog steeds om bewonderd te worden en verder zijn er
originele boten afgemeerd die ouder
zijn dan een halve eeuw. De marine
is er vertegenwoordigd met de 'Mercuur', een oceaaanmijnenveger uit
1953.
Aan de kade en in tentpaviljoens
zijn accessoires, zeil- en mastmakers, dekbeslag, motoren, scheepsmakelaars en navigatie-apparatuur
te vinden.
De waterbeurs wordt gezien als
goed oriëntatiepunt voor potentiële
kopers van grotere schepen. Vorig
jaar was tweederde van de 32.000 bezoekers van plan eens een kajuitjacht aan te schaffen. Volgens de
deelnemers aan de HISWA tonen
watersporters steeds meer voorkeur
voor grotere schepen. Sinds 1985 is
er een groei in de botenmarkt.
Mooie zomers stimuleren de nieuwe
toetreders tot het kopen van vooral
kleinere jachten.
Toegangsprijs voor de HISWA tr WatiT
bedraagt ƒ 12,51). Kinderen van -l tot 12 jaar
en houders van Pits (i5 krijgen vijl' gulden
korting. De tentoonstelling is van 4 tot 10
september dagelijks open van 10 tol IS nnr.

Voor mensen die de badkamer
graag optisch willen vergroten,
heeft Duscholux een serie douche
wanden ontwikkeld. De panelen
zijn vervaardigd van echt gehard
veiligheidsglas, waarbij de deur en
zijwand een aangesloten geheel
vormen. De transparante PVCprofielen zorgen voor een perfecte
sluiting. Naarboven aflopende aluminium profielen ronden du douchewanden harmonisch af. De
profielen zijn evenals de ergonomische deurgruep leverbaar in diverse kleuren. De douchewand is
leverbaar in diverse maten.

De prijs bedraagt ƒ i i-J 27,- vi ior een doucl'u'
wand van 0(1 x'sili ivnüiiH'HT. Voor nier!
informatie: Van Hoeflaken. tel. Ii:<5-)iill4ii.

jievelingsplekjc
Medewerkers aan deze pagina zullen vanaf volgende week per toerbeurt hun favoriete 'plekje' verklappen. Daarnaast in het komende nummer informatie over de
nieuwe trends op liet gebied van
Wonen.
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reeds meer dan 25 jaar
voor

„DAMES" SLANK-FIT
Cursus - combinatie van Aerobic
en callanatic
onvoorstelbaar goed!

Lessen op maandagavond 19.45 uur.
Donderdagmorgen 9.15 uur.
55+ club dinsdagmorgen 9.30 uur.

Kosten voor 8 maanden ƒ 240,SPORT CENTER

„WIM BUCHEL"

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

SCHAIK

Sportcenter

„Wim Buchel"
Zandvoort A.J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 15829-13965

Badminton - volleybal - squash jeugdjudo v. a. 5 jaar - jiu jitsu - judo
- dames slank fit lessen - sauna zonnebanken - zaalhuur.

MAKELAAR O.G.

LVJo&C V cKmjvJ" AUKCOOCIM
Fa. P. Kleijn

van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644

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

Zandvoorts Nieuwsblad

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestr. 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Wegens
overkompleet
VRIESKIST
met glazen
deksels,
±900 Itr. ƒ300,-.
Tel. na. 19.00 u:

15566.

Verzorgingsitistituut

JOKE DRAIJER
Weet u het nog?
Definitief pijnloos electrisch
ontharen d.m.v. DIPITRON.
Bikinilijn, oksel, bovenlip etc.
Nadere inlichtingen:
02507-14975
Kosterstraat 13 Zandvoort

Gevraagd

huishoudelijke
hulp

Uni of gestreept overhemd met lange mouw. Gekleurd luierpakje. 80% katoen/20% poly- Elastisch katoenen damesslips. Div. kleuren Uni herensokken. Div. kleuren. 70% acryl/
Div. modieuze kleuren. 65% polyester/35%
amide. Mt. 62-98.
6.25 Q 7C
en dessins. Mt. 34/36-42/44.4.75 "IO_ 30% polyamide. Mt. 39/42-43/46. Bundel
katoen. Mt. 37/38-43/44.19.75 O D _
2 voor v/1±^
3 voor l/J •" met 3 paar.
5.75.

2 voor /J O ^
Stropdassen. Div. gedessineerde polyester
stropdassen.
14.75 IQ "7D

Beha met gekruiste bandjes. In wit en ivoor.
Mt. 75-80A, 75-85B/C, 80-90D. 7.75
IQ 7C

2voor J.£/••*• *-J

2voor JLOi-*-^

2 bundels

10.18.-

Ongevormde panty's. 20 denier. Mt. 36/
Katoenen uni heren T-shirt. Div. kleuren,
40 en 40/44. Pak met 3 stuks 3.25. AJ_ Mt. 46/48-54/56.
11.75

2 pakken Oi

2voor

voor 1 ochtend
p. week

Tel. na 18.00
uur 12888.

\ , i

i

Te huur aangeboden

van
1 oktober t/m juni

GESTOFFEERDE +
1/2 GEMEUB. KAMERS
met wastafel, op
gang douche en
toilet, beneden
kookgelegenheid.
Tel. 13808, tel.
na 3 sept. 13191.

DROGISTERIJ

>

ei

<}

t

Wit en gedessineerd vinyl behang. Rol van
8,50 m x 53 cm.
15.75.

\

25.10.-

2 voor

Doos niet 30 huishoudkaarsen. Div. kleuren.

Veegvaste muurverf. Wit.
Inh. 2,5 L
6-2voor
Inh.SL
11.25 2 voor 17.50
Fietsbanden, l binnen- en buitenband.
26"
22.50

BOUWMAN

30.-

5.75
2 voor

/

Pullover met turtlehals. Polyester/katoen.
Div. kleuren.

(
a

Mt. 86-98
Mt. 104-116
Mt. 128-164

i

2 sets
26.- 2 sets 33.-

Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

28"

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

Lekvrije alkaline batterijen. Extra lange
levensduur. Monocel, Penlite, Halve Engelse
staaf en 9 Volts blok.
6-

i
l

~!

12.75

i f
/'

>$

Inl. 02507-19025.

tel. 02507-17413

1\

Driekamer app. (v/h
4) met uniek uitzicht

op zee, ind: entree,

i \
T

S

"•

X

Scheerschuim. Inh. 300 ml. 2.75
2 voor "li"v^

4.

Koker met 3 tennisballen. Goedgekeurd
door de KNLTB.
'
12.25
^1-

2 voor

Te kcop

5.-

r ~ ; n>'
1

Mevr. T. C.
Paap-Lukkassen

4 voor

L-,

moderne witte
eethoek
incl. 4 stoelen
ƒ 750,-.

VAKKUNDIG GEDIPL.
PEDICURE
VOOR ALGEHELE
VOETVERZORGING

Breigaren Softy. 88% acryl/12% wol. Bol
over? Geld terug! Bol a 50 gram. 1.75

s

f—£_

16.-

10.75 2 voor
12.75 2 voor 16.15.75 2 voor 20.-

Katoenen colpullovertje. Div. kleuren. Mt.
68-80.
7.75
2 voor

2 voor
Te koop
aangeboden:

8.75

Smalle ordner. O.a. in wit en O
zwart.
4.90 2 voor

Insteekhoezen voor negatieven. Pak met
6 stuks.
3.75 f\
/y C A
2voor

D-

Bodegas Castillo de Alhambra. Volle, fruitige rode en frisse witte Spaanse wijn. 4.95

Uni damesblouse met lange mouw. 6 kleu- Breigaren Flore. 100% acryl. Bol over? Geld
ren. 65% polyester/35% katoen. Mt. 38/46. terug! Bol a 50 gram.
1.75

19-75

4voor

Zalm- of kip/kerrieslaatje, 150 gram. 1.45

Aardewerk borden met fazantendecor.
Ontbijtbord 5.-. Plat en diep bord 5.75.

OC

hal, woonkamer (4x9)

badkamer, toilet,
keuken, c.v. 2
slaapk., 2 balkons,
ged. gemeubileerd.
Compleet met garage

prijs ƒ165.000,- k.k.
Brieven nr. 136509
bur. v/h blad.

Heftruck Service
WEBER
Inkoop • verkoop
verhuur heftrucks,
pompwagens etc.

Tel.
02507-16325/
02510-29066

Vers uit eigen banketbakkerij:
Tompouce.
1.10 4 voor

Chocoladetablet. 75 gram. Melk, puur, wit,
wit crispy, melk-hazelnoot en melk-'
Vers uit eigen banketbakkerij:
Saucijzebroodje.
1.15 4 voor
studentenhaver.
1.10 2 voor

l

2.50

Gelderse rookworst. Vers of vacuüm verpakt.
250 gram.
2.90

De normaalste zaak van de wereld.

2 voor

4.95

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
:
VAN'DE KUST TOT DE
'
FLEVOPOLDER
; EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
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Woningbouwvereniging eist schadevergoeding van gemeente

Leegstand bezorgt EMM financiële
: ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht heeft sinds eind
vorig jaar voor bijna negentigduizend gulden aan inkomsten
gederfd, als gevolg van leegstand. De leegstaande woningen zijn flats, die door de gemeente aan woningzoekenden
moeten worden toegewezen. In
een boze brief aan de gemeenteraad heeft EMM een volledige schadevergoeding geëist.

onnodig zo hoog is opgelopen, is ontstaan doordat de gemeente steeds
moeilijker komt tot het toewijzen
van EMM-woningen. Mede doordat
zij beschikt over vijftig procent van
de vrijgekomen woningen, kan de
leegstand gigantisch oplopen. Sommige flats, met name vierkamerflats, staan zelfs een halfjaar leeg en
al die tijd ontvangt de woningbouwvereniging geen huur. De noodzaak
van de gemeentelijke bemoeienis
wordt zo volkomen ongeloofwaardig, stelt EMM.

Marijke Brune. Tussen de woningbouwvereniging en de gemeente is
op bestuurlijk niveau een gesprek
op gang gebracht om tot een oplossing te komen. Bovendien valt van
de commissie voor maatschappelijk
welzijn te verwachten dat zij de ontwikkelingen op de voet volgt.

in de situatie brachten. "Je doet dat
niet zomaar", zegt Teunis over de
brief. "Maar het probleem dat opgelost had moeten worden, werd daarentegen steeds groter".
Het EMM-kader is de afgelopen
maanden veelvuldig door leden van
de vereniging aangeschoten met vragen over de leegstand. "Als wij aankwamen met dit verhaal over de geVerbaasd
meente, werden we alleen maar onDeze week drong de commissie er gelovig aangekeken", aldus Teunis.
bij wethouder Termes op aan, haar
op de hoogte te houden.
De commissieleden reageerden wel Voorkomen
EMM zal niet schromen om naar
verbaasd op de 'toonzetting' van de
Volgens het EMM-bestuur hadde rechter te stappen, als de gemeen- 'Goede hoop'
brief. EMM-directeur Gerrit Teunis den de problemen op eenvoudige
te niet bereid is de geleden schade te
"Ik heb goede hoop dat er een af- geeft toe dat het schrijven van zijn wijze kunnen worden voorkomen.
vergoeden. Dat blijkt uit de brief, die doende oplossing komt", zegt EMM- bestuur 'harder dan normaal' is. Dat De directeur wijst op twee belangrijal in juni is verstuurd, maar pas af- -directeur Gerrit Teunis", in een re- had te maken met het feit dat de ke factoren bij de woningtoewijzing:
gelopen week boven tafel is geko- actie. Hij voelt zich in zijn uitspraak contacten met de gemeente tot kort weinig inzicht in de vraag naar women. De schade, die volgens EMM gesteund door bestuursvoorzitter geleden weinig of geen verbetering ningen én een omslachtige procedu-

Geen antwoord
In juni had men echter nog geen
antwoord, behalve een overzicht van
toegewezen woningen. "De voorzitter van het college heeft daarvoor
onze verontschuldigingen aangeboden", aldus wethouder Termes.

S BTB o r k: <s i © o
De Zeeschuimers start deze
week met een afdeling snorkelduiken.

De Zandvoortse voetbalclubs zijn
hun competitie met redelijke tot
goede resultaten begonnen.

Het plaatselijke reservepolitie- -p
-korps krijgt van collega's uit Til- /
burg een leuk compliment.

Dronkenschap

Bromfietser valt

bezorger/ster

ZANDVOORT - Diverse
dorpsbewoners in het centrum
hebben onlangs behoorlijk in
angst gezeten in verband met
wateroverlast.
Hevige regenbuien deden het waterpeil in de afvoerputjes in huis opnieuw flink stijgen, ondanks alle
werkzaamheden afgelopen jaar aan
het rioolstelsel. Voor miljoenen is
dit vernieuwd en uitgebreid, waardoor wateroverlast in het centrum als gevolg van hevige regenbuien vrijwel uitgesloten zou zijn.
De gemeente heeft inmiddels onderzoek verricht. Daaruit bleek dat
er in het riool een vuilophoping was
ontstaan als gevolg van de werkzaamheden enige maanden geleden
in de Oosterstraat. "Maar dat komt
ook doordat het een hele tijd erg
droog is geweest", vertelt gemeente-ambtenaar Van Lierop. "Dan is er te
weinig 'spoelwater' om de buizen
schoon te houden".
Momenteel is de gemeente druk
bezig om diverse rioolbuizen in het
centrum schoon te maken. Daarbij
komt men nogal wat zand tegen, als
gevolg van de vele verstuivingen in
het voorjaar, plus vetafzettingen.
Deze laatste zijn vermoedelijk mei'endeels afkomstig van op het riool
aangesloten restaurants. Volgens
Van Lierop zijn het echter geen buitengewone grote hoeveelheden vet.

Vos doodt kippen
ZANDVOORT - In de nacht van
vrijdag op zaterdag heeft een vos
flink huisgehouden in een kippenhok aan de Brederodestraat. Daarbij
*noesten drie kippen het ontgelden.
De dader koos daarna het hazepad.

Porsche terug
ZANDVOORT - Een op 29 augustus in de Trompstraat gestolen Porsche, is in Amsterdam teruggevonöen. Het contactslpt van de auto
bleek verbroken. Eigenaar en voertuig zijn weer herenigd.

Waterstanden

12 sep

EMM had trouwens al in december 1989 en maart 1990 contact gezocht met het college van burgemeester en wethouders.

Hij wijst erop dat het doel van het
schrijven dus óók is, aan te geven
hoe leegstand in de toekomst te
voorkomen is.
Volgens de commissie MW mag
de woningbouwvereniging echter
niet op de 'beleidsstoel' van de gemeente gaan zitten. Volgens Teunis
is dat absoluut niet de bedoeling:
"EMM is een organisatie die probeert het volkshuisvestingsbelang
zo goed mogelijk te vertegenwoordi-
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Angst voor
wateroverlast

sep
sep
sep
sep
sep
sep

Beleidsstoel

De commissie Midden- en Kleinbedrijf wordt nog even in leven
gehouden.

Te laat open

Veertig antieke
autootjes - voornamelijk Tjechische Aero's op de boulevard,
een niet alledaags verschijnsel. Zaterdag
waren zij er wél.
De Europese
'Aero-Vrienden'
deden Zandvoort aan tijdens hun jaarlijkse ontmoetingsdag. De
voertuigjes trokken enige nonderden kijkers.

6
7
8
9
10
11

gen en de gemeente te adviseren. Als
wij denken dat iets beter kan, kun je
van ons niet anders verwachten, dan
dat wij daar advies over uitbrengen".
Het verschil in visie met de gemeente is volgens hem niet 'schokkend',
en de samenwerking voor het overige 'uitstekend'.

Zandvoorter bekent
moord op jongetje

ZANDVOORT-

HW

re. Voor iedere vrijgekomen flat
wordt één woningzoekende aangeschreven. Als deze niet binnen drie
weken op het aanbod ingaat, schrijft
de gemeente een volgende aan. "Zo
kan de toewijzing maanden gaan duren", aldus Teunis.

ZANDVOORT - Een 20-jarige man
uit Amsterdam werd zaterdagnacht
omstreeks drie uur aangehouden nadat hij tegen een telefooncel op het
Raadhuisplein had geschopt. De cel
liep daarbij weliswaar geen schade
op, maar de man kreeg een bekeuring wegens openbare dronkenZANDVpORT - Een vijfen- king geweest en voor zover bekend schap.
twintigjarige
Zandvoorter had hij ook geen psychische probleheeft bekend de moord te heb- men.
een reben gepleegd op een negenjarig Het onderzoek, waaraan
van twintig
jongetje uit Den Bosch. De jon- cherchebijstandsteam
ZANDVOORT - De beheerder van
man deelnam, is gedeeltelijk stopgegen werd op 3 augustus op de zet,
het team richt zich nu nog op een bar in de Stationsstraat werd
Valckenhoeflaan in Santpoort- het handelen van de Zandvoorter. zaterdag bekeurd omdat om 3.25 uur
Noord neergestoken. De ver- Deze is gisteren aan de officier van nog 25 personen in de bar aanwezig
waren. De man bleek kennelijk niet
dachte is in Velsen gearres- justitie voorgeleid.
in staat zijn gasten de deur uit te
teerd.
werken. Na enige tijd heeft de politie
(ADVERTENTIE)
het bezoek zelf uit de gelegenheid
De Zandvoorter kon zondagmidverwijderd.
dag worden aangehouden na een tip
van een pomphouder uit Velsen. Hij
had de verdachte herkend aan de
hand van het signalement dat door
de politie was verspreid. Op dat moZANDVOORT - Vrijdagmiddag
ment fietste de man langs de Rijkszoekt een
omstreeks vijf uur raakte een 16-jariweg in Santpoort, waar hij even later
ge Zandvoorter ernstig gewond nadoor agenten staande werd gehoudat hij met zijn bromfiets op de
den. Gelijk het signalement, samenvoor direct (in Centrum)
Dr.C.A. Gerkestraat ten val was gegesteld aan de hand van de verklaen
komen. Door onbekende oorzaak
ring van een neefje van het slachtofraakte de jongen met zijn voorwiel
fer, was hij in het bezit van schoenen
res.
bezorger/sters
de stoeprand waarna hij tegen een
met een opvallend profiel en een bril
boompje reed. Toen in het ziekenAanmelden:
met dikke glazen. Hij liet zich gewilhuis een buiktrauma werd geconstatel. 17166
lig overbrengen naar het politiebuteerd is hij direct geopereerd.
reau, waar hij al snel vertelde dat hij
de dader was van de steekpartij.

Niet echt
alledaags

Datum

De Agathaparochie heeft zaterdag een nieuwe pastor onthaald.

LW

HW

j
LW

l Ontmoetingsdag
f gaat toch door
ZANDVOORT - De Ont:
moetingsdag voor Zandyoortse ouderen gaat dit
jaar toch door, ondanks
het aftreden van mevrouw
van Maris. Deze feestelijke
bijeenkomst vindt plaats
op woensdag 7 november
inhet Gran Dorado-restaurant.
Het zag er somber uit vorig
jaar, toen mevrouw Van Maris
er definitief een punt achter zette. Achttien jaar lang was zij de
stuwende kracht geweest achter
de Zandvoortse Ontmoetingsdag. Maar vorig jaar vond zij het
welletjes, hoewel nog steeds
geen opvolger voorhanden was.
Inmiddels heeft het Comité
Ontmoetingsdag Jan Brabander, voormalig directeur van het
Huis in de Duinen, bereid gevonden haar taak over te nemen. De Ontmoetingsdag is bedoeld voor ongeveer 250 ingezetenen van deze gemeente die
weinig sociale contacten hebben, doordat zij slecht ter been
zijn of een andere handicap hebben. Op deze feestelijke bijeenkomst kan men in een gezellige
sfeer nieuwe contacten leggen
of oude banden verstevigen.
Tussen de middag worden er
bovendien nog zo'n vijftig gasten verwacht.

Hans van der Togt

ZANDVOORT - De dorpspomp die de gemeente van de
Rotary Club Zandvoort cadeau
krijgt is nog 'dolend'. In gedachten is deze al overal in het
dorp geplaatst, maar een beslissing is niet genomen. De
Rotary zelf lijkt het meest voor
het Gasthuishofje te voelen.
De gemeenteraad heeft de pomp
als geschenk 'aanvaard', maar over
de plaats waar deze moet komen,
kon de gemeenteraad vorige week
nog geen beslissing nemen. De discussie hierover komt terug in de
commissie voor Publieke Werken.
Uitgangspunt als locatie, was eerst
het Gasthuisplein, maar dat stuitte
op de bezwaren dat de pomp daar
bloot staat aan vandalisme en
'vloekt' met het nieuwe circustheater van Play In. Een andere suggestie was de pomp te plaatsen op het
Gasthuishofje. Persoonlijk geeft Rotary-voorzitter Jan Brabander aan
die plek de meeste voorkeur. 'Dat
past het best', vermoedt hij, overwegend dat de andere locaties bezwaren met zich meebrengen. Zo is het

Kerkplein 'te gevoelig voor vandalisme' en valt het Jan Snijerplein net
buiten het toeristengebied. Voor de
tuin van het Cultureel Centrum is de
pomp te groot.
Dat laatste vindt ook architect
Wagenaar, eveneens Rotary-lid. Hij
is wel voorstander van een rustige
locatie om te voorkomen dat de
pomp bijvoorbeeld volgespoten
wordt met graffiti. "Maar de heer
Van Lierop, van de gemeente, en ik
hebben een plannetje bedacht dat
we zouden kunnen uitvoeren". Het
voorstel houdt in, een eenvoudig
houten model te maken, dat eens op
verschillende plaatsen kan worden
neergezet. Met foto's daarvan kunnen 'degenen die beslissen moeten,
geholpen worden'.
Overigens is de Rotary zo ver dat
er onmiddellijk met de bouw van de
pomp begonnen kan worden. Het is
nu alleen nog wachten op een besluit
van de gemeente over de locatie. Lezers die een suggestie of standpunt
willen laten horen, kunnen die - uitsluitend schriftelijk - inleveren op
het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Daar
worden de 'stemmen' geteld.

Zomerzottenfestival
trofee alvast in huis

De presentatie is dit jaar wederom in handen van Hans van
der Togt, de muziek wordt verzorgd door Trio Norman Smith.
Andere medewerkenden zijn
onder andere de 'bloemendames' van De Wurf en dameskoor 'Malle Babbe'. Aan de organisatie
en verwezenlijking
wordt medewerking verleend
door tientallen vrijwillig(st)ers
en personeel van Gran Dorado,
het park stelt de accommodatie
in het boulevardgebouw gratis
ter beschikking. Op dit moment
zijn de voorbereidingen, inclusief het verzenden van de uitnodigingen, nog in volle gang.

04.56 00.46 17.17 14.52
05.29 01.10 17.52 15.36
06.08 01.45 18.31 13.55
06.47 02.14 19.09 14.40 ZANDVOORT - Radio Delta is niet
07.31 03.00 19.51 15.20 meer. De radiocontroledienst heeft
08.20 03.34 20.38 16.06 zaterdag met assistentie van de poli-

Illegale zender

09.15 04.14 21.40 17.01

Beslissing over definitieve
plek dorpspomp uitgesteld

tie de illegale radiozender uit de

13 sep
10.40 05.24 23.15 17.54 lucht gehaald. Deze zender bevond
H sep
12.03 07.05 -.- 19.30 zich in een pand aan de Van LennepVaanstanden: 11 sep. LK 22.53 u.
weg. Deze werd na de inval in beslag
Doodtij: 13 sep. 10.40u. NAP+67cm
genomen.

ZANDVOORT - Rotary Club Zandvoort heeft de trofee voor het Zomerzottenfestival, dat op zondag 9 september in de sporthal van Gran Dorado
wordt gehouden, alvast in huis. Voorzitter Jan Brabander, ter zijde gestaan
door Gran Dorado-directeur Jim Vermeulen die de hal gratis ter beschikking
heeft gesteld, mocht het beeldje afgelopen week in ontvangst nemen uit
handen van kunstenares Ria Claus. De trofee stelt een menselijke figuur
voor, 'die met heel zijn lichaam zijn vreugde uit'. Dit figuur staat op het
Rotary wiel, aangevend dat dit festival door deze club gedragen wordt.
Het evenement, met daarnaast een 'prijzenfestival' en een mini-kermis, is
gratis toegankelijk en begint om 10.00 uur. De sponsor-opbrengsten zijn ten
behoeve van kinderen die leiden aan een vorm van kanker.

Details
Volgens de recherche is de Zandvoorter zo goed op de hoogte van alle
details, dat er niet aan getwijfeld
moet worden dat hij de moord heeft
gepleegd. Hij weet zelfs meer details, dan wat openbaar is gemaakt.
Bovendien legde hij na zijn arrestatie spontaan een mes op tafel, waarmee de dodelijke steken zouden zijn
toegebracht. Een duidelijk motief
ontbreekt echter nog. De dader is
nog niet eerder met justitie in aanra-

Jongen gewond na botsing

Tegels boulevard
worden vervangen
na herfstvakantie
ZANDVOORT - De kapotte
tegels op de Boulevard de Favauge worden na de herfstvakantie vernieuwd. Aannemer
Nelis draagt de kosten.
Tal van tegels op de - begin dit jaar
- vernieuwde rood/witte boulevard
zijn nog vóór het seizoen kapot gereden. 'De schuldige lag op het kerkhof', zo luidde de algemene conclusie. Onduidelijkheid was of de tegels
van een te slechte kwaliteit waren, of
dat zij verkeerd waren gelegd. Naar
aanleiding van het onderzoek dat
het gemeentebestuur heeft laten
verrichten, blijkt dat de witte tegels
zwakker zijn dan de rode, door de
cementsoort die is gebruikt.
Dat er geen 'schuin randje' aan de
tegels zit en het feit dat zij tegen
elkaar aan gelegd zijn, heeft er volgens gemeente-ambtenaar Van Lierop waarschijnlijk niets mee te maken. "Normaliter moet het kunnen
zonder zo'n randje", aldus Van Lierop. Bovendien lijkt het aannemelijk dat de ondergrond van de tegels,
een mengeling van zand en cement,
niet genoeg is gemaakt. Dat wordt
momenteel nog onderzocht.
De boulevard valt momenteel nog
onder de afgesproken 'onderhouds'-periode van Nelis, zodat het tegelwerk in samenspraak met dit aannemersbedrijf wordt gerepareerd. Afgesproken is dat dit na de herfstvakantie zal plaatsvinden, zodat de
boulevard niet tijdens een drukke
periode opgebroken hoeft te worden. Zandverstuivingen hoeft men
hiervan volgens Van Lierop niet te
vrezen, omdat het om verspreid liggende kleine stukjes gaat.

Verdacht
ZANDVOORT - Drie mannen met
een buitenlandse nationaliteit zijn
zondagnacht op de Prinsesseweg
aangehouden omdat zij zich verdacht gedroegen. Bij onderzoek bleken de mannen niet in het bezit tezijn van de vereiste papieren. In hun
auto werden een gaspistool en een
slagwapen aangetroffen. De heren
zijn voor onderzoek ingesloten.

ZANDVOORT - Bij een ongeval op de Vondellaan vorige week donderdag
om kwart over acht 's avonds is een negenjarige jongen uit Zandvoort
gewond geraakt. De jongen die met zijn fiets uit de A.J. van der Moolenstraat kwam rijden, werd te laat opgemerkt door een 23-jarige automobilist
uit Haarlem. Onderzoek zal nog moeten uitwijzen of de Haarlemmer te hard
heeft gereden. De jongen werd met hoofdletsel en een beenbreuk per
ambulance naar het ziekenhuis Joannes de Deo in Haarlem overgebracht.
Foto Bram Stipen

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag \vil welen wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
J L
Naam: (m/v)
J L
Adres: l L
J L
I'osteode/I'laats:
1
l l l l l
J
l ( i . \ . i n . aiiuniU I
Telefoon: i i i
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L l l l
(iiro/Bunknr: i
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f 4,-iO* D kwartaal f 14,D halfjaar f 25.50 D jaar f 46.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
t' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: ()>0 -668.13. 00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
\Veekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 l'A
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken.
g "7 -J fJ37 1 "0 1 7003
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FAMILIEBERICHTEN

EERSTE HULP
BIJ

*

HOERA
Antje Molenaar-Kemp

*

85 jaar
Hartelijk gefeliciteerd
Cobi - Moon - Clara - Sjeane - Jaap
Ellen - Ton - Lies - Andre - Ingnd - *
Carlo - Leandra - Jan - Willem
Lmda - Joelle
-K
•K

HARTSTILSTAND
De KRUISVERENIGING ZANDVOORT organiseert weer een

REANIMATIECURSUS
Bij een plotselinge hartstilstand kan niet gewacht worden op een arts of ambulance
Leer dus ook reanimeren in slechts 4 x 2 lesuren.
Geen ingewikkelde theorie of nerveus examengedoe!
Cursuskosten ƒ35,- all-m.
Ook speciale club- of verenigingscursussen in eigen ambiance of pnveles bij
u thuis
Inl Hr de Leeuw, Herm. Heijermansweg 65, tel 16085.

Dt'7e advertentieruimte \an 80 mm breed en 50 mm
hoof; kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
\an hijsoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huvvelijk, geboorte of andere famihebenchten
U bereikt met deze advertentie 11200 mensen in
Zandvooit, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts /29.-(E\cl 6", BTW)

Afdeling Zandvoort
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de
Algemene Jaarvergadering die gehouden
zal worden op woensdag 3 oktober a.s. m
het Rode Kruis-Gebouw, NIC. Beetslaan 14,
Zandvoort.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda.
- Opening
- Verslag vorige vergadering
- Verslag secretaris
- Verslag penningmeester
- Verslag kolonne
- Verslag welfare
- Verslag Jeugd Rode Kruis
- Bestuursverkiezing
Aftredend zijn: de heren v. Caspel en Wertheim (de laatste is niet herkiesbaar).
Nieuwe kandidaten opgeven 2 weken vóór
de datum van de vergadering bij het Secretariaat.
- Rondvraag
- Sluiting

Veilnggebouw De Witte Zwaan

023-315855

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Zaterdag 1 september jl.
zijn wij uit de lucht gehaald.

WIJ BEDANKEN ALLE LUISTERAARS.
U zult in de nabije toekomst
nog van de discjockey's horen.

Reakties: Delta 102.5 FM
postbus 111
2050 AC Overveen

ABRIKOZENTAARTJE

7,60

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
winnaar Ondernemersbokaal 1989

o

tel 02507-15662

UnACII HOTEL

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

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

aanvang nieuwe cursussen! ƒ80,per maand zo vaak je wil.

FITNESS
COMPUTER
FITNESS
CALANETICS
CONDITIE
TRAINING
FIGUURCORRECTIE
SKI-GYM
SAUNA
STOOMBAD
WHIRLPOOL
MASSAGE
BEAUTY-SALON
SCHOONHEIDS
ARRANGEMENTEN

Groenten en fruit
GROTE KROCHT 25 ZANDVOORT
vraagt een leuke enthousiaste

D E N|

HEUVEL

Tel. 02507-13278

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen kunnen schriftelijke bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.

Voorbereidingsbesluit
(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 28 augustus 1990 besloten dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende percelen:
- Prof. Zeemanstraat 29
- Brederodestraat130
- achter Keesomstraat 15.
Deze besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. De afdeling is geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Openbare vergadering commissie Financiën
tijdstip : maandag 10 september 1990,20.00 uur
De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren.
6 september 1990

PATRIJZENSTRAAT 44:
4 kamermaisonnette op beg.gr. en 1e et., balkon z/w
terras zuid, ind. beg.gr. ruime slaapk. met wast. bergk.,
1e et. hal, woonk., keuken, 2 slaapk., badk. met douche
en toilet, serv.k. ƒ410 p/m. Vr.pr. ƒ144.500,- k.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 59/4:
Luxe 3/4 kamerhoekapp. op 1 e et., balkon zuid/oost, ind.
entree, ruime hal, toilet, gr. keuken met inbouwapp.,
ruime woonk. met parketvloer, 2 slaapk., badk. met
douche, serv.k. ƒ 375 p.m. (thermopane begl. in woonk.).
Vr.pr. ƒ164.000,- k.k. Garage ƒ 14.000,- k.k.

VAN GALENSTRAAT 42:
Goed onderh. 4 kam. hoekapp. op 2e et., riant uitz. op
zee, ind. entree, hal, toilet, badk. met ligbad, keuken, 2
slaapk., woonkamer, zitkamer, serv.k. ƒ388 p.m.
Vr.pr. ƒ185.000,- k.k.

OPEN HUIS

\ Begrafenissen
\ en crematies!
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:

De bouwplannen liggen met ingang van 10 september 1990 gedurende veertien dagen
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

AART VEER

| | VAN

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

- uitbreiden woning
- uitbreiden garage.

- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de straat, maar
geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale Inzamelingsroute of tijdens de normale grof vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer61510.
- plastic (verpakkingen) kunt u op de zaterdagroute ook niet apart inleveren.

Voor nadere inlichtingen en sollicitaties
belt u naar Aart Veer, telefoon 0250714404 of na 18.00 uur 12888.

DAG en NACHT bereikbaar

Voorgenomen bouwvergunningen

Dekt u aan de volgende punten?

en kleingoed

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend. Dit is
een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

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

VERKO(O)P(ST)ER

Inl. tel. 12164
Fa. Waterdrinker

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

De gemeentereiniging haalt zaterdag 8 september 1990 klein chemisch afval, glas en
oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald.

INBOEDELVEILING
Vastgesteld op woensdag 26 september

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

Zaterdag 8 september: Inzamelingsactie klein
chemisch afval, glas en oud papier

DEWITVERHUIZINGEN

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

- bouw balkon
' - bouw balkon

De burgemeester van Zandvoort

lid nederlandsche sauna vereniging
BURGEMEESTER VAN ALPHENSTRAAT 63

BKB4DE
VRHUIZRS

Aangevraagde bouwvergunningen
109B-90 Van Galenstraat 1
111B-90 Burg. Engelbertstraat 32

Brederodestraat130
Prof. Zeemanstraat 29

tlysée

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

Bi] meerdere aanmeldingen zal onder meer worden geselecteerd op basis van het
urgentiesysteem en doorstromingseffect.

(art.19WRO)

DIT WEEKEND

Het Delta Team

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Aanmeldingen kunt u tot uiterlijk veertien dagen na verschijning van dit blad sturen aan de
gemeente Zandvoort, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

~% ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

DELTA RADIO

\ ooi meei informatie bel Weekmedia Uithoorn, telefoon 02973-10011

Het Nederlandse
Rode Kruis

v

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

20-11-1924

Oproep

Koopsom: f 60.000,-k.k.
Geïnteresseerden hebben gedurende tien dagen na verschijning van dit blad de mogelijkheid om met de heer Z.C. Beekhuis, telefoon 02507-61558, een afspraak te maken
voor bezichtiging van de woning.

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

George Herzet

ADVERTENTIES

Verkoop gemeentewoning
De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen te koop aan de bovenwoning:
Secretaris Bosmanstraat 19a (appartementsrecht)
Entree, trap, gang, vier kamers, keuken, toilet met douche, twee balkons.

op 17 september a.s.

„Veilig in Gods armen"
Onverwacht hebben wij mijn echtgenoot, onze
vader, onze broer en liefste vnend verloren
1-9-1990
Eva Herzet-Schikkinger
Linda en Enk Herzet
fam. A. Schikkmger
Ki ka Keus
2041 LA Zandvoort
van Lennepweg l
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

VMUFSRIU

(SPAAR)
ZO'N PUINHOOP ZAL HET WEL NIET WORDEN!!!
Vanaf 27 augustus wordt het kantoor van de Rabobank
aan de Grote Krocht te Zandvoort verbouwd.
Gedurende 31/2 maand moeten wij vanuit een
„noodgebouw" onze bankdiensten voortzetten.
Dit betekent veel ongemak voor ons en voor u.
Hiervoor bieden wij u onze excuses aan en vragen begrip
voor deze situatie.
We weten zeker dat het de inspanning meer dan waard
zal zijn.
Medewerkers Rabobank Zandvoort

Rabobank
tijdelijk ingang
Hogeweg

HYPOTHEEK
RENTE

8.5%
9.2%

1 jaar
15 jaar

Lorentzstraat 2, zaterdag 8 september van 14.00-16.00
uur. Vrijst. semi-bungalow met garage, opp. 244 m2, ind.
entree, hal, woonk. met open haard, werkkamer,
halfopen luxe keuken, badk. met bad, toilet en wastafel,
slaapk., 1e et. 3 slaapk., toilet, veel bergruimte, balkon,
thermopane beglazing, geheel geïsoleerd.
Vr.pr. ƒ 335.000,- k.k.

VAN

(o.v.v. gem. gar.)

BEL NU VOOR MEER
INFORMATIE OF
VRIJBLIJVENDE OFFERTE
TEVENS GRATIS
INKOMENTOETS
Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507-l2468
VERZEKERINGEN
PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

• MAKELAAR O.G
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644
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Pastor van Polvliet hoopt op
open houding in de parochie
ZANDVOORT - De samenwerkende Roomskatholieke parochies Agatha (Zandvoort), Antonius (Aerdenhout) en Paulus
(Haarlem-Zuidwest), hebben een opvolgster gevonden voor pastor J. van der Meer. Zijn plaats wordt ingenomen door pastor
Clementine van Polvliet. Afgelopen zaterdag werd zij geïnstalleerd in de Antoniuskerk te Aerdenhout. Tot die tijd was zij
pastoraal werkster in Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmer).
De 32-jarige Clementine van Polvliet hoopt in deze drie gemeenten
op een 'open houding'. Zij is zich
ervan bewust dat de veranderingen
voor sommige mensen moeilijk zijn.
Toch hoopt zij dat haar de kans gegeven wordt zichzelf te laten zien.
Een en ander zegt zij tegen Frank
Habraken, van wiens hand onlangs
een uitgebreid artikel over de nieuwe pastor verscheen in het kerkelijk
blad Triangel. Het Zandvoorts
Nieuwsblad kreeg toestemming hier
wat gegevens uit te halen. De nieuwe
pastoraal werkster had het immers
afgelopen dagen te druk met verhuizen en momenteel is zij enkele weken weg voor een - reeds geplande vakantie. Op 24 september gaat zij
daadwerkelijk aan de slag.
Clementine wist op jonge leeftijd
al dat zij in de kerk werkzaam wilde
zijn. Aanvankelijk door de 'aansprekende verhalen', later 'vooral door
de mensen en de veelzijdigheid van
de kerk'. Na de HAVO studeerde zij
aan de Katholieke Theologische
Universiteit van Amsterdam, waarna een jaar stage in Almere volgde.
Daarna, zes jaar geleden al weer, be-

Soos Rode Kruis
ZANDVOORT - Ook voor de afdeling Welfare van het Rode Kruis is
de vakantie voorbij. De soos op de
donderdagmiddag gaat weer van
start. Deze wordt gehouden in het
Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14, van 13.30 tot 15.30 uur. Degenen die belangstelling hebben, zijn
welkom.

landde zij op haar vorige werkplek
in Amsterdam Zuid-Oost. Nu volgt
zij pastor Van der Meer op, die in
Almere is gaan werken.
Habraken vroeg haar naar haar
belangrijkste redenen om naar de
drie parochies in Zandvoort en omgeving te komen. Enerzijds was dat
omdat het basispastoraat is, anderzij ds de uitdaging van een geheel andere omgeving met geheel andere
mensen en achtergronden, plus - als
laatste punt - de collega. Zij verwacht goed op te kunnen schieten
met pastor Duijves. Duijves zelf
schreef onlangs in Triangel: 'Ik verheug mij erop dat we met haar een
veelzijdiger beeld krijgen van dienst
en ambt in onze kerk. Voor Clementine persoonlijk hoop ik, dat ze een
gelukkige tijd tegemoet gaat'.

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.

AMBULANCE: telefoon 023-319191
(Ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G: Mol, 15600; P. Paardekoper, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507;
P. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst:
telefoon
023-313233.

Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, telefoon 15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

| Kerkdiensten
Weekend:
8/9 september 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Selms,
vlootpredikant uit Haarlem
Kinderdienst in het Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds. W. Volker, Amstelveen
Vrijzinnige
NPB:

Geloofsgemeenschap

Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Verheus,
Haarlem
Roomskatholieke Kerk:
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ZANDVOORT - Binnenkort hopen
drie echtparen m Zandvoort hun
gouden of diamanten bruiloft te
kunnen vieren. Het echtpaar Penmngs-Compeer aan de Herman Heijermansweg hoopt op maandag 17
september hun 60-jarig huwelijkefeest te kunnen vieren. Burgemeester Van der Heijden zal hen later in
die week gelukwensen. Een dag later wordt het GO-jarig echtpaar Koning-Holtman aan de Herman Heijermansweg 73 in de bloemetjes gezet. Zandvoorts eerste burger zal
hen om 17 uur m strandpaviljoen 12
(De Wurf) feliciteren. Het echtpaar
Menks-Molenaar aan de Vondellaan
17 zit op woensdag 19 september al
50 jaar in het huwelijksbootje en
wordt om 16 uur door de burgemeebter en zijn echtgenote gelukgewenst

/diakonaal
inloopcentrum,
dat
draaiende wordt gehouden door vrijwilligers. Een ontwikkeling waarbij
de pastor nauw betrokken is geweest. Diverse nieuwe ontwikkelingen volgden, zoals een wekelijks
spreekuur en contacten met de gezondheidszorg.

Oecumene
Wat zij van de oecumene denkt?
'Daar kun je - gezien de huidige
maatschappelijke ontwikkelingen eigenlijk niet omheen. Belangrijk
acht zij dat er wederzijds respect is
voor eikaars (eigen) aardigheden.
En men moet er achter gaan staan,
zowel pastor als bestuur, als men
echt iets wil bereiken'.

Verrassing

Clementine van Polvliet zelf krijgt
- als het aan Frank Habraken ligt volledig de kans waar zij het eerder
over had. 'Die kans verdient zij dubbel en dwars' is zijn indruk naar
aanleiding van het gesprek. 'Zo
kwam tijdens het beantwoorden van
een vraag ondermeer naar voren dat
een pastor meer is dan alleen een
manager. Het gaat ook om de bronContacten
nen waaruit iemand zelf leeft. Wat
Juist de veelzijdigheid van het ons betreft bruist haar bron volop', • De 32-jarige Clementine van Polvliet uit Amsterdam is de opvolgster
geworden van pastor van der Meer.
. FOIO Bcrioit
werk trekt 'pastor van Polvliet' aan, aldus Habraken.
evenals de contacten met mensen.
Door de sterke wisseling van de bevolking in de Bijlmermeer was het
moeilijk lang met mensen op te trekken. Haar betrokkenheid met de
mensen heeft wel gevolgen gehad in
ZANDVOORT - Voor de ver- zelf Miss België was. De feestavond 02507-20000. Hierbij zijn exotische
haar eigen werken: 'In het begin ben kiezing van Miss Nederland is onder de titel Caribbean Night be- cocktails en deelname aan een uitgeje druk bezig met de kerkelijke kant volgende week zaterdag 15 sep- gint om 20 uur. Voor de gelegenheid breid buffet inbegrepen.
van je werkzaamheden. Daarin ga je tember het Gran Dorado com- is het Gran Place in tropische sferen
De nieuwe Miss Nederland zal
langzaam merken, dat er in het le- plex in Zandvoort het strijdtp- gebracht. De muzikale omlijsting deelnemen aan de Miss World verven van de mensen andere dingen
wordt verzorgd door de Steelband kiezmg. In principe kan elke Nederzijn, die ook verschrikkelijk belang- neel. De strijd tussen de mooi- The Tropical Dives en een groot sho- landse vrouw tussen de 17 en 24 jaar
rijk zijn. Mensen isoleren, enerzijds ste vrouwen van Nederland zal workest. Ook zanger Oscar Harris meedoen aan de verkiezing. Zij modoor het soort wijk, maar ook uit plaats vinden tijdens een grote treedt op.
gen niet getrouwd of getrouwd ge(stille) armoede. Daar mag je als feestavond in tropische sferen.
weest zijn en niet in verwachting
kerk niet aan voorbij gaan'.
De Miss Nederland verkiezing
Belangstellenden die de avond bij zijn of kinderen hebben. Zii moeten
Als oplossing openden vijf ver- wordt gepresenteerd door Goedele willen wonen kunnen kaarten a 65 een goede opleiding hebben er het
schillende kerken er een pastoraal- Liekens, die enkele jaren geleden gulden per persoon reserveren, tel. Engels beheersen. Vrouwen die menen in aanmerking te komen om aan
de competitie mee te doen, kunnen
twee zwart-wit pasfoto's en een foto
in volle lengte sturen naar Miss
World Nederland Promotie BV,
Centrum Voor Vrijwillige HulpverZANDVOORT - Het Jeugd Rode voor het C-diploma voor jongens en Postbus 9969, 1006 AR Amsterdam.
lening: Voor informatie, advies en Kruis Zandvoort gaat over enkele meisjes die het B-diploma al bezit- Er zullen vijftien kandidaten gesehulp tel. 17373, op alle werkdagen weken weer van start met verschil- ten. Tijdens de cursus wordt ook lecteerd worden. De kandidaat-misvan 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: lende cursussen. De jeugd-EHBO deelgenomen aan de Jeugd Rode sen zullen zich in drie ronden aan de
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
opleidingen worden gegeven in het Kruis dagen in de provincie. Ook jury en het publiek moeten tonen: m
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas zijn er excursies naar brandweer en avond-, vrijetijds- en badkleding. De
ginneweg l, tel. (02507) 19393. Beetslaan 14.
nummers twee tot en met zes zullen
politie.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
Belangstellenden kunnen zich 4 tot en met 11 oktober Nederland
De opleidingen zijn naar leeftijd
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip ingedeeld. Op woensdag 3 oktober voor 20 september aanmelden bij vertegenwoordigen tijdens de Miss
mogelijk na telefonische afspraak. van 13.30 tot 14.45 uur begint de cur- mevrouw A. Zonneveld, Diaconie- Koninkrijkverkiezing op Curagao.
Belbus: Om van de belbus (voor be- sus voor het EHBO-A diploma voor straat 21, tel. 12293 of mevrouw M.
woners van 55 jaar en ouder) ge- jongens en meisjes van 11 tot 13 jaar. Joustra, Lorentzstraat 465. De kosbruik te kunnen maken, dient men Jongens en meisjes van 13 tot 15 jaar ten van deelname bedragen vijftien
zich 24 uur van te voren op te geven beginnen op vrijdagmiddag 5 okto- gulden, inclusief lesboek en materibij Huis in de Duinen, tel. 13141, ber van 16.15 tot 17.30 uur met de aal. Voor jeugdleden en hun ouders
tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten opleiding voor het EHBO-B diplo- wordt er op 28 september om 19.30
per persoon bedragen: ƒ l,- voor een ma; hiervoor is geen A-diploma no- uur een kennismakingsavond geZANDVOORT - Tijdens de
enkele rit, ƒ1,50 retour.
dig. Op maandagavond l oktober houden m het Rode Kruisgebouw Monumentendag
aanstaande
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- van 18.30 tot 20 uur start de cursus aan de Nicolaas Beetslaan.
zaterdag zijn de Hervormde
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
Kerk en de toren ervan voor
023-320899 of 320464. Spreekuur op
iedere belangstellenden van 10
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Vertot 16 uur te bezichtigen. De
der volgens afspraak. Deze hulpverkerkvoogd
en de leden van de
ZANDVOORT - De Kruisvereni- lessen te volgen, bestaat ook de mo- kerkeraad alsmede bestuurslelening, beschikbaar voor iedere inging
Zandvoort
begint
op
maandag
gelijk
van
een
of
twee
privélessen.
woner van Zandvoort, is gratis.
den van het Genootschap Oud
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: te- 17 september ook dit jaar weer met De eigen bijdrage voor de cursus be- Zandvoort zullen de bezoekers
lefoon 023-329393 op werkdagen cursussen reanimatie, eerste hulp draagt 35 gulden, inclusief het in- rondleiden en informatie ver12.00-14.00 uur
en ma.avond bij hartstilstand. De cursus beslaat structieboekje en de diplomaregistrekken.
slechts vier lessen van twee uur. Er stratie.
19.00-21.00 uur.
De Nederlandse Hartstichting
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. wordt geoefend op een levensgrote
Op deze open dag zal organist GeDavidsstraat. Eerste woensdag van electronische oefenpop, maar er is streeft ernaar dat tenminste tien rard van Zwieten de Blom het orgel
ook
een
babyen
een
kleuterpop.
procent
van
de
bevolking
kan
reamde maand van 17.30 tot 18.30 uur.
en uitleg geven. De nieuwe
Er is beperkte deelname mogelijk, meren. Zeker vijftig procnet van de bespelen
Huurdersspreekuur NVH: Gratis
aanwinst in het interieur van de
zodat
belangstellenden
zich
tijdig
slachtoffers
van
een
hartstilstand
voor leden. Eerste en derde dinsdag
kerk - het model van een haringbomv.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier- dienen op te geven. De cursus reani- zou niet hebben hoeven overlijden schuit de 'Ora et Labora' - hangt
de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30 matie kan ook in club- of vereni- als er iemand in de buurt was ge- hoog in het schip van de kerk. Daaruur. 't Stekkie, Plemingstraat 9. gingsverband en bij instellingen en weest die léven-reddende reanima- over is ook veel te vertellen.
bedrijven georganiseerd worden. tie kan toepassen, voordat een arts
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging
EMM: Voor hen die geen tijd hebben vier of een ambulance ter plaatse is.
De kerk aan het Kerkplein is geKlachtentelefoonnummer
technibouwd in 1849 tegen de in 1618 hersche dienst: 17577. Bestuurlijk
bouwde toren (alleen deze staat op
spreekuur: iedere eerste dinsdag
de monumentenlijst) aan. De eerste
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
predikant was Johannes
ZANDVOORT - In het Elysée Be- Intercontinentaal en Nederlands hervormde
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Marcus.
ach Hotel in Zandvoort wordt van 17 team. Ook wordt er de match 'NederTaxi: tel. 12600.
tot en met 19 september het EOE- land tegen de rest van de wereld'.
In de kerk staat een doopbekken
-Optiebeurs Bridgetoernooi gehouuit 1655 en de klok stamt uit 1493.
den. Dit toernooi, waaraan de Zand- Daarnaast is er ook een team- en Het orgel is gebouwd in 1848. Aan
voortse Bridgeclub zijn medewer- parenrangschikking. Het toernooi beide zijden van de kansel hangen
king verleent, is voor Nederland telt vijftien ronden. Het toernooi is rouwborden. Links van Mattheus de
uniek. Alle paren worden gespon- voor publiek gratis toegankelijk, la Cave, kapitein van een fregat van
Zaterdag 19.00 uur: F. Meijer
Zondag 10.30 uur: Th. W. Duijves sord en een deel van de sponsorgel- maar is beperkt tot acht toeschou- de admiraliteit op de Maas, dat op
den zijn bestemd voor het Emma wers per tafel. Op de speeldagen zee is vergaan op 10 juli 1694. Zijn
m.m.v. beide koren
Kinderziekenhuis dat dit jaar 125 kunnen hiervoor bij de mformaties- graf is in de kerk, evenals dat van
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, jaar bestaat. Er nemen zestien paren tand kaartjes gereserveerd worden. een schepeling. Rechts hangt het
rouwbord van Vrouwe Johanna
Haarlem:
deel, die verdeeld zijn over vier
Margrietta Corbet, die verongelukt
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool- teams: een Amerikaans, Europees, Inlichtingen tel. 01802-1029.
/bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst H.A.,
ds. A. Snijders

Miss Nederland verkiezing in Gran Dorado

j Weekenddiensten
Weekend: 8/9 september 1990

Diamanten en
gouden echtparen

Jeugd Rode Kruis start cursussen

ZANDVOORT - Een inwoner van
Zandvoort werd afgelopen week verrast, toen hij hoorde dat zijn auto
was gestolen. In Amsterdam waren
's morgensvroeg twee mannen in het
voertuig aangehouden Zij hadden
de wagen uit de Swaluebtraat ontvreemd. De eigenaar deed alsnog
aangifte.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Woningbouwplan
ZANDVOORT - In de hal van hot
Raadhuis zijn de woningbouwplannen te zien voor het Zandvoortmeeu
wen-terrein aan de Vondellaan en de
Van Lennepweg. Aan de hand van
tekeningen wordt een overzicht go
geven welke woningen waar worden
gerealiseerd. Men kan er ook bekij
ken hoe de woningen er uit gaan
zien. In totaal worden hier 155 wo
ningen gerealiseerd, verdeeld over
de categorieën woningwet, premie
koop A en C en vrije sector

Mercedes weg
ZANDVOORT - Van de oprit van
een woning aan de Mr. Troelstra
straat is afgelopen week een Mcrcedes gestolen De sleuteltjes waren uit
het huis ontvreemd, samen met twee
handtassen De bewonei was wel
aanwezig maar heeft van de inbraak
mets gemerkt.

Heup gebroken
ZANDVOORT - Een 81-jange
vrouw heeft vorige weck vei moede
lijk haar heup gebroken bi] een valpartij aan de Jac. van Heemskerk
straat. Zij is per ambulance overge
bracht naar het Joannes de Deo zie
kenhuis.

Commissie Midden-/KIeinbedrijf
blijft nog paar maanden bestaan
ZANDVOORT - De Commissie Midden- en Kleinbedrijf
wordt pas vervangen als daarvoor in de plaats een andere
overlegstructuur is gekomen.
De gemeenteraad heeft hier afgelopen week toe besloten.

Het college geeft - blijkens het
raadsvoorstel - de voorkeur aan een
overleg op informele basis, zoals nu
al plaatsvindt met de Ondernemers
Vereniging Zandvoort. Dat overleg
kan worden uitgebreid met de andere (ondernemers-)verenigmgen van
onder andere horeca, strandpachHet besluit is vooral het gevolg ters en ambulante vishandel. Samen
van de stellmgname van de VVD. kan men dan komen tot een nieuwe
"We kunnen wel leven met het op- overleg-structuur, 'waarbij de in
heffen van de Commissie Midden- houd van de agenda zo kan worden
en Kleinbedrijf, maar pas op het mo- gekozen, dat op constructieve wijze
ment dat er een nieuwe overleg- een goed overleg wordt mogelijk gestructuur gereed is", aldus fractie- maakt, in het belang van alle betrokvoorzitter Tates. Hij hield voet bij kenen en de gemeente Zandvoort'.
stuk, al zou het volgens burgemeester Van der Heijden niet lang duren
In de huidige commissie, die al
eer die nieuwe overlegstructuur er sinds mei 1971 bestaat, blijft het
zou zijn.
overleg te veel beperkt tot vragen en
De overige partijen hadden een opmerkingen, en betreft de agenda
iets ruimer standpunt ingenomen veelal onderwerpen waarmee men
inzake het opheffen van deze com- m de praktijk wordt geconfronteerd.
missie, waarin ondernemers en ge- Zo'n commissie zou alleen zinvol
meentebestuurders enkele malen zijn, 'als een dergelijk orgaan zich
per jaar met elkaar overleg plegen. zou beperken tot een advisering
Zij hadden erop aangedrongen dat over het beleid m zijn algemeenheid,
binnen enkele maanden een nieuwe met betrekking tot de economische
structuur van start zou kunnen aspecten van het plaatselijke be
gaan.
drijfsleven'.

Hervormde Kerk te bezichtigen

Cursus reanimatie in Zandvoort

Bridgetoernooi in Beach Hotel

ZAKELIJK BEKEKEN

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,

Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.
Inlichtingen: R. van Rongen, L.
Meeszstraat
14, Haarlem, tel.

Foto
G van Zwieten de Blom

is tussen Noordwijk en Zandvoort
en op 22 september 1722 is aangespoeld. Ds. C. Swalue, schrijver van
het Zandvoorts volkslied, ligt niet

achter de kerk begraven, maar wel
zijn ouders. Boven de grafkapel van
Paulus Loot hangt een ornament m
marmer.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan
Kurpershoek. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648. Anonieme brieven
worden niet geplaatst

'Wat mooi is, is Zandvoort'

Dineren met
uitzicht op zee

ZANDVOORT - 'Schransen aan
zee' is de uitnodigende naam van
een nieuw restaurant aan de Boulevard Barnaart, vlakbij het Elysée
Beach Hotel, een plek met een levendig uitzicht. Het restaurant, ondergebracht in één van de bekende ronde bouwwerken aan de boulevard, is
Periode:
eigendom van Rien de Nijs en Irene
28/8/1990 - 3/9/1990
Oldigs. "Het is onze vijfde zaak",
zegt Rien. De vorige zaken waren
alle in Amsterdam gevestigd, waarGehuwd
Lancaster, Nigel David en Bussing, onder (9 jaar lang) het bekende restaurant 't Zwaantje in de Berestraat,
Paula
Douma, Peter en Steggerda, Jacque- vlakbij de Elandsgracht.
line
Waarom nu in deze badplaats?
Geboren
"We waren erg gecharmeerd van
Joost Benjamin, zoon van: Brandt, Zandvoort. We wonen al een half
Alfred Johannes en Borst, Nora
jaar hier en dachten te gaan genieten
Stephanie René, dochter van: Kees- van onze rust. Maar toen dit cafetaman, Hendrik Jan en Miknavich, Ja- ria te koop werd aangeboden...". Een
nice Carol
rigoreuze verbouwing volgde en eniBrett Johannes, zoon van: Dissel- ge tijd later kon 'Schransen aan zee'
dorp, Nicolaas Johannes Maria en worden geopend. "Het is schitteJansen, Hendrika Maria
rend", zegt Rien, die de open keuken
Chérida Maria Mariene, dochter bemant. "Het is voor het eerst in
van: Ter Bruggen, Edward Paul en mijn leven dat ik kan koken met
Slagveer, Mariene Georgetine
uitzicht op zee".

• Een bijzondere doorkijk vanuit de Hervormde
kerk naar de toren.

023-244553.

Burgerlijke stand B

• Rien en Irene voor hun nieuwe bistro, 'Schransen aan zee'. Foto Beriott

exportkwaliteit) is een van zijn specialiteiten, naast Spare-Ribs en suddervlees, elk voor ƒ19,50. "Daar heb
ik al tien jaar ervaring in", aldus de
kok, die met veel smaak over zijn
gerechten kan vertellen. Daarnaast
kan men er Ierse Prime-Ribs krijgen
en een Hollandse entrecote.

richten zich vooral op de bevolking
uit Zandvoort en omgeving. "Vandaar dat we het aangedurfd hebben
om op deze plek te beginnen". Men
eet er sowieso met uitzicht op zee,
alle tafeltjes staan voor het raam.
"En met wat geluk kun je er tegehjkertijd gemeten van een mooie zonsondergang". De keuken is open tot
23.00 uur, tot dat tijdstip kan men.
Overleden
"En het is een van de weinige reswerkelijk nog een diner bestellen.
De Bont, Dorothea Carolina Elise taurants in Zandvoort waar je met 'Gemoedelijk'
uitzicht op zee mosselen kunt eten".
Rien en Irene, die hun bistro type- Op dinsdag is 'Schransen aan zee'
Alphonsa, oud 89 jaar
'Super Zeeuwse Mosselen' (de hoge ren als 'gemoedelijk, op z'n Frans', echter gesloten.
Herzet, George, oud 65 jaar

'Accepteer dat of ga weg', was de
slotzin van Marcel Meijer. Wel nu,
wij zijn net gekomen en gaan onze
vijfde maand in. Dus eigenlijk kuiinen wij ons nog geen mening permiteren, maar ja, dat zinnetje hè ..
Wij (Joke en Willem) komen uit
Harmelen, een dorp van ongeveer
8000 zielen met zijn wel en wee's,
waar je je - politiek gezien • heerlijk
druk kunt maken over een ontbluitingsweg ter ontlasting van meerdere dorpen (S 20), of waar je heerlijk
kon badmintonnen in een hal met jawel - 7 banen (onze sport dus). Dit
alles hebben we eerst verruild voor
Haarlem waar wij een jaar mochten
wonen, dus ook wat kort voor een
mening. (Hoewel, mooi? Nou ja, leder zijn mening.)
Kortom, wij kwamen naar Zandvoort en zijn het dorp gaan verkennen, én zijn wel en wee's. En ziehier:
wéér een weg, al noemen ze het hier
een snelweg (en dat met 'may wégge'), en óók een sporthal, zelfs twee
hebben we er al gezien. Maar wat is
uiterlijk? Een 'mening'?
Het is in ieder geval zo (het gaat
nu over mensen) dat 1) Marjan je
opvangt en mag helpen zonder echte
eisen te stellen, 2) Peter je persoonlijk komt interesseren voor sport, 3)
Jaap het te gek vindt dat je geen lid
wordt van de kaartclub maar wel
wilt invallen, 4) Olof voor een kopje

koffie (drie al) iets voor ons uitzoekt
betreifende '1870'.
Nog »een 'mening' maar op znn
zachtst gezegd wel een indruk M;ia>
wc blijven verkennen voor mi]
(m.i.v. 3 septembei) uit hoofde van
mijn beroep (post) - en hopen dat do
eerste indruk niet verstooid wordt
Nog sterkei" volgens oiib wordt dat
alleen maar verbreed, ook al komt
op zo'n Amerikaanse dag 'iedereen
met de auto (derhalve zo'n slordige
27.000 voertuigen) Zandvooit ver
kennen. En wij maar hopen dat do
echte calamiteiten opgelobt worden
met het openbaar vervoei, of is dat
al weer ouderwets? Dus toch maai
een jetski of een heli ot...' Een me
nmg, suggestie...? Of toch maar hei
vragenuuitje van de gemeente, hoe
wel, die schijnt ook slecht te kunnen
luisteren.
En wij? Wij blijven verkennen en
gaan dus met weer ergens andeih
wonen, want mooie dingen gebeuren
met overal zomaar, de medemens
bepaalt mede heel veel. 'Accepteer
dat of ga weg' is voor ons dus een
'mening', maar dan zonder uitwijk
naar links of rechts. Dan maar toch
de 'indruk', want die is ook waardevol en met per definitie onbuigzaam
Willem Teeuwen
Zandvoort
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Dit weekend

2.60
2.75

Mueslibol
1 zak sprits
(eigen fabr.) 8 stuks

VOOR 95 CENT
MAAKT KODAK SEl£CT VAN
UWMOOISTEDIA ff/V
PRACHTIGE AfDRUK

TER KENNISMAKING
IN BENTVELD
(V/H FA. HEILIGERS)

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
SEPTEMBER 1990
huur ƒ 807,61 per maand
- bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v. en
bergruimte.
- Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 4 personen.

7.-

BAKKERIJ PAAP
Potgieterstraat 24, Zandvoort
tel. 12865
Zandvoortselaan 355,
Bentveld
Tel. 023-241967

2. De bejaardenwoning Lijsterstraat 2-20
huur ƒ 502,33 per maand
- bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v, berging en
lift.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- alleenstaanden van 65 jaar en ouder;
- 2-persoonshuishoudens waarvan één van de (huwelijks)partners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

HONDENKAPSALON

3. De flatwoning Brederodestraat 1-7

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Het najaar komt eraan,
zodat de honden verharen gaan.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

gezichtsbepalend

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

1. De eengezinswoning Celciusstraat 229

5 moorkoppen
MODERNE
MONTUREN

EJTUT1

huur ƒ 721,24 per maand
- bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
bergruimte.
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- 2-persoonshuishoudens;
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

Alleen bij:

4. De 2-kamerflatwoning Sophiaweg 71

(l G Slinger
"

Zandvoort,

Te koop

'

GEDIPL. OPTICIEN

LOODS

P G Slinger

(steen)

[ ERK.ZtEKENFONOSlEVERANCIERJ

[.ZlEKENFONWUVERflNCIER.1

GROTE KROCHT 20 a TEL.«35

GROTE KROCHT 20 » TEL: «35
ZRNOVOORT

ZRNDVOORT

gezicht „1990"

Maak een blij
gezicht met een
bloemetje van

300 m2 opp.

CEDIPL. OPTICIEN

Ruime inrit
Nieuw Nrd
Tel. 02507-16263
Na 18.00 uur

BLOEMENHUIS

Medi Interim

Het uitzendburo voor de gezondheidszorg

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Wij hebben direkt werk voor m/v

j

SLINGER OPTIEK

|
i

Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.

j Grote Krocht 20A - Zandvoort, tel. 02507-14395
t

Leverancier van alle ziekenfondsen.

in Zandvoort,
voor nette
zakenman.

Inkoop - verkoop
verhuur heftrucks,
pompwagens etc.

tussen
19.30-21.30 uur.

Te koop of te huur gevraagd

GROTE GARAGE
1 Bij voorkeur in de naaste
omgeving van de Watertoren.
;?.

.

• Reakties dagelijks (ook zat/zon)
%.-vaii 9*13 uur op tel. nr. 14116.

Te huur

200 m*

nedrijfs c.q.
kantoorruimte.
Tel.

02507-18108.

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Nieuwe lesclubs voor

Heftruck Service
WEBER

Tel.: 02507-18138

Dansschool
Albert van Lingen
Ballroom - Latin - American

Gezocht
gemeub.
woonruimte

Tel.

02507-16325/
02510-29066

scholieren - jongelui
en paren
Ie jaars - 2e jaars en 3e jaars
Aanvang Ie week oktober

INSCHRIJVING NU
elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 13.00-15.00 uur of telefonisch 02507-17082 of 16623.

TOTALE

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

HET HUIS IN DE DUINEN
TEL 02507-13141.

7. De flatwoning Lorentzstraat 329

9. De parkeerplaats Mr. Troelstrastraat K
huur ƒ 25,00 per maand
- De huurders van de woningen Mr. Troelstrastraat 61-1 t/m 6227 hebben voorrang bij de toewijzing. De toewijzing zal geschieden in volgorde van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen
van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 september a.s. vóór 12.00 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen
kan men dit kenbaar maken m één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte
brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat
1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op
vrijdag 14 september a.s. om 14.00 uur m het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
„puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen". Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter
minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de
gemeente Zandvoort.

1. Aangeboden:

50-100%
KORTING

de 3-kamerwoning
Van Lennepweg (1e etage)
huur ƒ407,05 (niet geharmoniseerd)
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v.
en berging.

Gevraagd:

4-kamerwoning in centrum of
Dr. J. G. Mezgerstraat
(niet in Nieuw Noord)

2. Aangeboden:

de 3-kamerwoning
De Schelp
huur ƒ 708,72 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v.,
berging en lift.

Nu op onze gehele kollektie

Gevraagd:

3 of 4 kamerwoning op 1e etage of begane
grond in Zandvoort-Zuid.

3. Aangeboden:

3-kamerwoning
Van Lennepweg (4e etage)
huur ƒ 452,83 per maand (niet geharmoniseerd)
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v.
en berging.

4.

Gevraagd:

eengezinswoning (niet in Nieuw Noord).

Aangeboden:

5-kamermaisonnette
De Schelp (bovenste etage met uitzicht op 3
kanten van Zandvoort)
huur: ƒ 892,48 per maand
bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v.
berging en lift.

ALLES MOET WEG!!!
Deze verkoop start vrijdag 24 augustus 10.00 uur bij
5.

BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE
WERKTIJDEN HOUDEN WIJ
REKENING MET EVENTUELE
SCHOOLGAANDE KINDEREN.
HEEFT U BELANGSTELLING, BEL
EENS OP EN VRAAG NAAR DHR.
R. DE VRIES.

huur ƒ715,03 per maand

RUILRUBRIEK SEPTEMBER 1990

PART-TIMERS
GEZOCHT
WIE WIL ONZE
BEWONERS
ASSISTEREN BIJ HET
ONDERHOUD VAN HUN
KAMERS.

6. De flatwoning Keesomstraat 245

huur ƒ719,63 per maand
- Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, c.v. douche, lift en bergruimte.
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor bovenstaande woningen slechts
woonvergunning aan:
- 2-persoonshuishoudens;
- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

- CURSUS ZORGASSISTENT

MEDI INTERIM

huur ƒ 486,98 per maand
- bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
bergruimte.

8. De flatwoning Lorentzstraat 361

Als jij kiest voor de gezondheidszorg en
dus in de eerste plaats kiest voor werken
met mensen, ben jij bij Medi Interim aan
het juiste adres.

02507-13547 (llse Nijs)
b.g.g. filiaal HAARLEM
Ged. Oude Gracht 114
Tel.: 023-317794

5. De flatwoning Flemingstraat 340

huur ƒ719,63 per maand

- GEZINSVERZORGENDEN

In oktober starten wij de cursus zorgassistent. Een diploma is voor deze cursus
niet vereist, wel enthousiasme om in de
gezondheidszorg te gaan werken.
Bel snel voor informatie of het maken van
een afspraak

huur ƒ 520,49 per maand
- bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en berg' ruimte.
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort verlenen voor deze woning slechts woonvergunning
aan:
- alleenstaanden
- 2-persoonshuishoudens

Gevraagd:

kleinere 3 of 4 kamerwoning in het centrum
van Zandvoort (geen flatwoning)

Aangeboden:

4-kamerwoning
De Schelp (1e etage)
huur ƒ 774,61 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.
berging en lift.

Gevraagd:

Kerkstraat 4 Zandvoort
Tel. 02507-13397

kleinere (flat)woning in Zandvoort Centrum of
Zandvoort-Zuid.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het
einde van deze maand.
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Zandvoortmeeuwen deelt de
buit met stug Terrasvogels
ZANDVOORT - De resultaten
van de oefencampagne waren
dermate goed dat Zandvoortmeeuwen vol vertrouwen aan
de voetbalcompetitie begon.
Helaas kon het niveau van de
oefenwedstrijden bij lange na
niet gehaald worden en werd er
niet meer behaald dan een 1-1
gelijkspel tegen het stugge Terrasvogels. In de tweede helft
liet Zandvoortmeeuwen de
kansen liggen om de strijd in
haar voordeel te beslissen.

• Zandvoortmeeuwen en Terrasvogels hielden elkaar in evenwicht.

Foto: Bram Stijnen

heb je nodig, vooral tegen stugge
ploegen als Terrasvogels. In ieder
geval is er verschrikkelijk hard gewerkt".
In de eerste helft viel het nerveuze
spel van Zandvoortmeeuwen duidelijk op. Veel passes kwamen niet
aan, onnodig balverlies en de combinaties wilden ook niet vlotten. Terrasvogels kon eveneens niet veel
goeds op het veld leggen, waardoor
het een bloedeloze eerste helft werd.
Geen van beide teams wist een uitgespeelde kans te creëren. Tegen de
trage Terrasvogels defensie hield
Zandvoortmeeuwen het tempo veel
te laag.

In de tweede helft schrok Zandvoortmeeuwen al snel wakker. Doelman Dobias Bloem redde op een inzet van de Terrasvogels-spits, waarna Zandvoortmeeuwen vooral door
inzet, een groot veldoverwicht
kreeg. Er volgden een paar hoekschoppen, maar die leverden niets
op. Dat Zandvoortmeeuwen toch
wel kan voetballen bleek uit een
paar goede aanvallen. Driemaal
werd er vlot gecombineerd en evenzovele malen ontstonden er doelrijpe kansen. Jos van der Mije, bijvoorbeeld, legde de bal panklaar voor de
voeten van Mischa Tibboel, doch die
schoot hoog over. Ook een kopbal
van Rob de Haan werd gekeerd en
het wachten was op de openingstrefIn een jaar tijd hebben de Zee- fer van Zandvoortmeeuwen.
schuimers (na het verlies van hun
afdelingen wedstrijdzwemmen en
. waterpolo) wederom een uitgebreid Counter
Terrasvogels was tot niet veel
pakket van zwemmogelijkheden te
meer in staat dan verdedigen en met
bieden.
Daarbij is zeker ook aandacht lange halen de voorwaartsen aan het
voor de zwem-ambities van volwas- werk te zetten. De Zandvoortse achsenen die zich steeds meer realise- terhoede kwam echter niet in de
ren dat de zwemsport niet aan leef- problemen en reageerde goed op de
tijd gebonden is. Een beknopt over- counters van Terrasvogels. Toch
zouden de Zandvoorters op een niet
zicht volgt hieronder:
verdiende achterstand komen. Een
- leszwemmen voor A en B (jeugd) vrije trap viel ongelukkig voor de
- leszwemmen voor A en B (vol- voeten van de toegesnelde spits en
Dobias Bloem was kansloos, 0-1. Het
wassenen)
pleit voor de Zandvoorters dat het
- recreatief zwemmen (Jeugd)
- swimjogging (volwassenen)
niet teneergeslagen was. Met nog
- reaktiverend zwemmen (volwas- tien minuten te gaan werd de druk
senen)
op het Terrasvogels-doel nog groter.
- kunstzwemmen (jeugd)
Middenvelder Ruud
Echteld
- snorkelen (jeugd, volwassenen?)
Voor informatie kunt u bellen met speelde een goede partij en hij zorgde voor een paar gevaarlijke situa15155 of 16511.
Was het resultaat beneden de verwachting toch blijft trainer Ton Hijnen optimistisch en vol vertrouwen
in zijn team. „De jongens waren erg
gespannen en voetbalden ook te nerveus", legde Hijnen na afloop uit.
„Als je de gehele wedstrijd bekijkt,
dan hadden we moeten winnen,
maar achteraf mag je nog blij zijn
met het ene punt. We missen nog de
man die op het middenveld de bal
vast kan houden, een rustpunt. Dat

Snorkelduiken nieuw bij Zeeschuimers
ZANDVOORT - Dinsdagavond 11 september a.s. start
de Zandvoortse Zwem & Poloclub „De Zeeschuimers" met
een afdeling Snorkelduiken
voor jongens en meisjes vanaf
10 jaar. Iedereen die hiervoor
belangstelling heeft kan zich
dan aanmelden voor een kennismakingsles o.l.v. de heer en
mevrouw Hellingman, die beiden geroutineerde duikers
zijn.
Snorkelduiken op zich is een zeer
plezierige sport. Lekker snel door
het water schieten met je zwemvinnen, onder water met je snorkel en
duikbril alles heel duidelijk waarnemen en tijdens vakanties genieten
van het onderwaterleven. Iets watje
als gewone zwemmer nooit zult
meemaken.

Snorkelen is een sport met andere dit jaar. Bel nu de Snorkelinfolijn
technieken dan wedstrijdzwemmen, (tel. 13479) voor inlichtingen en aanwaterpolo of kunstzwemmen. Daar- melden.
om ook deze nieuwe afdeling die als
In de zwemkring Noord-Holland
het voorportaal van de duiksport staan de Zandvoortse kunstzwem(met flessen) geldt. Duiken met fles- sters bijzonder goed geklasseerd.
sen doen de Zeeschuimers beslist Het zal in het komende seizoen weer
niet, want daar zijn gespecialiseerde een strijd worden om de eerste
duikverenigingen voor.
plaats tegen het Zaanse Alliance, dat
het afgelopen zwemseizoen net de
Bij de Zeeschuimers wordt ook Zeeschuimers voorbijzwom. De
opgeleid voor de brevetten, zodat na trainsters Ter Heijden, v.d. Aar en
verloop van tijd bepaalde snorkel- Sandbergen zijn nu al weer hard aan
vaardigheden ook beloond worden het trainen in zwembad de Duinpan
met een officieel diploma. 11 sep- (woensdag, vrijdag en zaterdag) als
tember van half acht tot half negen voorbereiding op de komende wedis de eerste gratis introductieles. strijden.
Heb je zelf een duikbril, zwemvinAan gebrek aan belangstelling
nen of een duikbril, neem die dan in hebben de kunstzwemsters beslist
ieder geval mee. Een zwemdiploma niet te klagen, want er melden zich
B is echter wel verplicht. De kosten bijna elke week nieuwe meisjes aan
zijn ƒ 25,- per maand en er is een voor deze fascinerende sport. Ook
aantrekkelijk aanbod voor degenen meisjes, die bij de Zeeschuimers
die zich inschrijven tot het eind van hun A en/of B-zwemdiploma haalden, stappen vaak direct over. Bij
het kunstzwemmen zijn er diploma's te behalen. Maar liefst zes
stuks zelfs. Dat geeft mogelijkheden
te over om je helemaal uit te leven in
deze zwemsport met muziek en
(voor de leek) vaak acrobatische
techniekfiguren. Kom (bij voorkeur) zaterdagochtend tussen negen
en tien uur eens kijken of meezwemZANDVOORT - Komend weekmen.
end wordt het raceseizoen voortgepoogde Zandvoort '75 alsnog met
een voorsprong aan de thee te beginzet met internationale races op het
circuit van Zandvoort. Na een zonen. De goede RCH-doelman redde Zwemlessers
echter op schoten van Rob Koning
Vlak voor de zomervakantie merpauze en een „excursie" naar
en Bas Heino.
zwommen 27 kinderen voor A en 11 het Belgische circuit van Zolder,
kinderen voor het B-diploma af. Een maken de coureurs zich op voor de
De tweede helft was van hetzelfde zeer gezellige ochtend in zwembad beslissende gevechten. In drie klaslaken een pak. Zandvoort '75 zag di- de Duinpan bezorgden al die „af- sen viel de beslissing al in België,
rect een schot van Johan van Marie, zwemmertjes" een fantastisch begin maar de nieuwe kampioenen willen
na een pass van Dennis Keuning, net van hun vakantie, want iedereen voor eigen publiek de eerste plek
over de lat gaan. Zandvoort '75 bleef slaagde en ontving - na een kunst- zeker bewijzen.
het RCH-doel bestoken, maar de zwemdemonstratie van hun clutageHet raceseizoen wordt aanstaande
doelman wist van geen wijken. De notes - het felbegeerde diploma.
Zandvoortse verdediging had weinig
Geslaagd voor A: Johnny Hakhoff, zondag hervat om 13.00 uur met een
moeite met de RCH-aanvallen. Rozemarijn de Regt, Sanne Jongert, enorme klapper. Dan komen de
Slechts eenmaal was er gevaar uit Eric Draijer, Djoeke Duivenvoor- Koni Produktiewagens onder twee
een vrije trap, maar Pierre Visser den, Joost Siebeling, Mara Roos, liter aan de start. De Alfa 75 heeft
haalde de bal uit de bovenhoek. De Marcella en Martina Balk, Marjana nog een appeltje te schillen met de
elf van trainer Gerard Nijkamp ble- Petrovic, Debby van der Veld, Mai Opel Kadet GSI. Maar ook de onderven op jacht naar een treffer. Mario Burger, Kim Verduijn, Maurice linge strijd tussen de Olivetti-Alfa's
van Meelen zag eerst een schot tegen Woonings, Maarten Scholder, Chan- en de privérijders van hetzelfde
de kruising belanden maar had zes tal v.d. Wal, Eric Jonathan Boda- merk is nog lang niet beslecht. En
minuten voor het einde eindelijk ge- mer, Rafael Putter, Nathalie Laura om dit alles nog interessanter te maluk.
Munnikes, Robert van Driel, Step- ken komen er in deze race voor het
In deze strijd viel het goede werk han Belunek, Jarine van Kampen, eerst een nieuwe Alfa 33 1.7-16 en een
van Ivar Steen op en toen via een Geoffrey Paap, Eelco Spek, Wouter extra 75 naar Zandvoort.
De Dunlop Formule Ford 200
fraaie actie van Rob Koning de bal van Driel, Roosjes Challick en Sarah
heeft in Jan Litjens al een kampioen,
voor de voeten van Mario van Meel- van Engelen.
en kwam was het wel raak, 0-1. RCH
Geslaagd voor B: Kiki Spek, Mi- maar zal door een hele vloot aan
gooide in de slotfase alles op de aan- chael Draijer, Hermance van Dijk, buitenlandse deelnemers zeker een
val en Zandvoort '75 counterde in Kitty Hissink, Deborah van Densen, enorme uitdaging voor de titelhoublessuretijd naar een 2-0 overwin- Remco Kooyman, Mike van der der en de andere Nederlanders betening. Jan Willem Luiten bediende Moolen, Tessa Kaufmann, Ronald kenen. De start is om 13.45 uur.
Mario van Meelen op maat en deze Kaales, Madeion van der Bos en Roy Waarschijnlijk is ook het startveld
van de Sports 2000 door deelname
knalde de bal hard en fraai in.
Lagendijk.

Zandvoort '75 doet
het weer goed: O- 2
ZANDVOORT - Zandvoort '75
is het nieuwe seizoen uitstekend van start gegaan'; Nadat
in de bekerstrijd achtereenvolgens de reserves van Haarlem
en tweede klasser CSW uit Wilnis werden uitgeschakeld werd
ook de eerste competitiewedstrijd winnend afgesloten. In
Heemstede werd RCH met 0-2
verslagen door twee late treffers van Mario van Meelen. De
zege had veel ruimer kunnen
zijn, maar de Zandvoorters
misten talrijke kansen.

In deze wedstrijd kreeg Zandvoort
'75 vele kansen, maar de eerste was
voor RCH. RCH liet deze kans ook al
liggen en daarna was het Zandvoort
'75 dat ten aanval trok. Mario van
Meelen knalde in het zijnet en dezelfde speler zag later een poging
over het doel verdwijnen. De Heemstedenaren trokken zich op eigen
helft terug, waardoor het initiatief
nog meer naar Zandvoort '75 ging.
De Zandvoortse achterhoede bleef
attent op de counters van RCH. De
badgasten schiepen zich vele kansen. Zo kopte Rob Koning rakelings
over en dezelfde speler kreeg even
later de kans om de wedstrijd open
te breken. Bas Heino lanceerde Koning die vrij voor de doelman kwam.
ZANDVOORT - De basketZijn lob ging echter over het doel. balvereniging The Lions be-

staat dit jaar 25 jaar en dat feit

De Zandvoorters brachten zich- wordt in de winter gevierd.
zelf even in de problemen na ver- Plannen zijn daartoe in voorkeerd uitverdedigen, maar doelman
Pierre Visser was attent en redde bereiding en mede daarom
bekwaam. Vlak voor het rustsignaal heeft de club een ware meta-

Autorit
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag organiseren de autosportverenigirig Sandevoerde en SHELL-station
Geerling de najaarsrit. Deze routebeschrijvingsrit heeft een lengte van
circa 25 kilotneter en is uitgezet door
de heer Van Megen. De start vindt
plaats om 20.01 uur in restaurant
Delicia aan de Kerkstraat 16. Inschrijving is mogelijk vanaf 19.30
uur. Per equipe zijn de inschrijvingskosten 12 gulden.

Duiven
ZANDVOOET - Afgelopen zaterdag vlogen de duiven in een wedvlucht over 165 kilometer vanaf
Strombeek. De duiven zijn gelost om
13 uur en de eerste jonge duif werd
geklokt om 15.09 uur. Uitslag jonge
duiven:
H. Terol l en 10, J. v.d. Wal 2 en 6, R.
Driehuizen 3 en 9, H. Heiligers 4, Th.
Sinnige 5, J. Harteveld 7, R. Sinnige

Sport kort
Badminton
Vanavond start de badmintonvereniging Sporting Club Zandvoort
met
de
badmintoncompetitie
1990/1991. De opzet is iets veranderd. Van twee groepen is overgeschakeld op één groep, hetgeen inhoudt dat er nu begonnen wordt om
20.30 uur. De speeltijd is echter wel
verlengd en duurt tot 10.30 uur. Ook
dit jaar wordt er een onderlinge recreatieve competitie gespeeld en de
clubleiding rekent ook nu weer op
een enthousiaste groep badmintonners.

Strandpachters
Het jaarlijkse Strandpachters
zaalvoetbaltoernooi is ook dit jaar
een groot succes geworden. De organiserende vereniging Zandvoortmeeuwen had de zaak, ondanks een
paar wegblijvers, goed in de hand.
De strijd was bovendien sportief en
stond onder leiding van een goed
scheidsrechterskorps. De sportiviteitsprijs ging ten slotte naar Lady
Bird. In de strijd om de beker bleek
Bad Zuid de sterkste door het belangrijke duel tegen Take Five met
2-0 te winnen. Take Five eindigde in
de eindrangschikking op een tweede
plaats. Senga Sengane en Club Maritime verzamelden evenveel punten
als Take Five maar het doelsaldo
was doorslaggevend. Senga Sengana
werd derde en Club Maritime vierde.

Internationale races
op Zandvoorts circuit
van een achttal Britten zo groot dat
deze race apart, dus ditmaal niet samen met de FF 2000, verreden moet
worden. Om 14.30 uur kan de kersverse kampioen bij de Bad Boys Citroën AX Cup Marcel van Vliet nog
eens laten zien waarom hij volgend
jaar de nummer l plaat mag voeren.
Hetzelfde geldt drie kwartier later
voor Franc ten Wolde in de Nomag
Van Diemen Formule Ford 1600.
Om 16.00 uur is het tweede hoogtepunt van de middag, namelijk de
Koni Produktiewagens boven twee
liter. Wellicht zal dan de beslissing
vallen in het titanengevecht tussen
de BMW's en de Mercedessen. Verwacht wordt dat in deze race belangrijke rollen zijn weggelegd voor Ger
van Krimpen en Allard Kalff. Na
deze race volgen direct de grote racemonsters in de BF Goodrich Ferrari-Porsche Challenge. In deze race
komen schitterende Ferrari's en
ook razendsnelle Porsches aan de
start. De afsluitende wedstrijd om
17.30 uur is eveneens de moeite
waard. Dan komen namelijk de
STPF Truckracers in de standaard-,
A- en C-klasse aan de start.
Voor dit weekend gelden de normale entreeprijzen. Volwassenen
betalen ƒ 15,- voor een terrein/tribunekaart en ƒ 15,- extra voor een rennerskwartierkaart. Kinderen onder
de twaalf jaar betalen de helft.

Groei zit erin bij The Lions

Foto: Surfmagazine

Surfers strijden om
twaalfde Brandingsci
ZANDVOORT - Aanstaand weekend organiseert de Zandvoortse
Windsurf Vereniging in samenwerking met Tim Klijn Funboard Centrum de 12e Zandvoortse Brandingscup. De surfers zullen elkaar bestrijden op de onderdelen slaom, courserace en waveperformance.
Twaalf jaar geleden werd de eerste
brandingsurfcup in Zandvoort gehouden. Deze wedstrijd was toen
nog een internationaal hoog aangeschreven wedstrijd en telde mee
denmoot te eindigen. Ik heb wel vertrouwen in de ploeg, maar het vergt
tijd om er wat van te maken. Met
hard werken moet dat echter best
gaan," aldus Beerepoot.

Vrouwen

morfose ondergaan. Het bestuur heeft de oude clubkleuren weggedaan en alle leden getrakteerd op een zeer verfrissend nieuw tenue, bestaande
uit de kleuren paars en geel. In
die kleuren gaan de mannenZANDVOORT - Aanstaande zon- en vrouwenteams van The
dag organiseert de rijwiel toerclub Lions proberen voor succesOlympia, traditiegetrouw, de 90 kilo- sen te zorgen.

Ook dit jaar heeft Olaf Vermeulen
de touwtjes in handen bij The Lions
vrouwen. De trainingen worden gedaan door Peter van Koningsbruggen en Olaf Vermeulen, terwijl Vermeulen de coaching op zich neemt.
Vorig jaar had het team weinig tegenstand en eindigde op een tweede
plaats.
Vele partijen werden met zeer
groot verschil gewonnen, reden
waarom de leiding van de club de
bond verzocht heeft een klasse hoger ingedeeld te worden. Dat verzoek is gehonoreerd. De training is
daarom uitgegroeid naar twee keer
per week om goed geprepareerd aan
de start te verschijnen. De selectie
heeft vrijwel geen wijzigingen ondergaan, alhoewel de teruggekeerde Simone Beerepoot een welkome versterking zal zijn.

Toertocht
om de Zuid

meter lange Toertocht Rond de
Aan het roer bij The Lions staat op
Zuid, vanuit Zandvoort. Voor deze
tocht kan men zich tussen 09.00 uur dit moment Johan Beerepoot. Vooren 10.00 uur melden en starten bij zitter maar tevens trainer/coach van
strandpaviljoen nr. 8 Trefpunt. De het eerste mannenteam. Hij vond
inschrijvingskosten bedragen ƒ 2,50. het verheugend dat er een behoorlijWil men aan deze tocht een herinne- ke ledenaanwas te constateren viel,
ring overhouden dan dient men waardoor er ook weer een mini (8
t/m 12) afdeling kon worden opgeƒ 10,- extra te betalen.
zet. Tevens heeft Lions een vijfde
De route gaat Rond de Zuid, dat herenteam ingeschreven.
wil zeggen dat er eerst gefietst wordt
„Gelukkig hebben we de groei
via het duinfietspad naar Langevelderslag-Noordwijk-Wassenaar
en weer te pakken," zegt Johan BeereScheveningen. De terugweg gaat via poot, die al vanaf 1958 bezig is met
Wassenaar-Katwijk a/d Rijn-Rijns- zijn favoriete sport basketbal. Hij
burg-Voorhout-Lisse en Vogelen- was toen medeoprichter van een
zang. De route is vooraf gecontro- aantal basketbalverenigingen in de
leerd en kan dus geheel op eigen Zaanstreek en streek in 1974 in
gelegenheid gefietst worden, wel die- Zandvoort neer. Werd lid van Lions,
len er twee controleplaatsen te wor- maar had in verband met zijn werk
öen aangedaan voor het verkrijgen zaamheden alleen maar tijd voor het
van een controlestempel. Deelne- spelen van wedstrijden. Nu is hij zoffiers, die de voorkeur geven aan het ver met zijn horecabedrijf dat hij
rijden in groepsverband, kunnen om wat meer tijd in Lions kan steken.
10.00 uur starten onder leiding van „Ik ben nu vijftien jaar lid en vind
dat ik wel wat terug mag doen. In
ervaren leden van RTC Olympia.
De route gaat over rustige wegen principe blijf ik drie jaar voorzitter,
e
n heeft, wat betreft de omgeving, maar blijf zelf wel spelen. We moeeen sterk wisselend karakter. Voor ten de vereniging weer wat opvijzetiadere inlichtingen kan men con- len en ik denk dat dat lukt. Ik contact opnemen met K. J. Koper, stateer een goed elan in de club en er
zijn aardig wat mensen die wat voor
12507-14833.

ties. In de laatste minuut werd een
voorzet van Echteld door Tibboel
tegen de paal gekopt, waarna een
scrimmage ontstond. Hieruit wist
Mischa Tibboel de bal over de doellijn te drukken, 1-1.

Zandvoorts
Nieuwsblad

• Voorzitter-trainer-coach Johan Beerepoot constateert dat de basketbalclub The Lions weer de groei te pakken
heeft.

de club willen doen. Zo sloeg de
scheidsrechterscursus erg goed aan
en maar liefst veertien leden haalden het diploma. Ja, er is enthousiasme genoeg in de vereniging."
De selectie voor het eerste team
heeft wat wijzigingen ondergaan. Zo

Foto: Bram Stijnen

is Becic gestopt, maar er was voldoende aanvulling vanuit de jeugd.
En met een aantal van die jeugdleden gaat Johan Beerepoot de competitie in. „De training wordt serieus
en strak aangepakt en als je daar al
mee begint kan dat een uitwerking

hebben op andere jongens om te
gaan basketballen. De jeugd moet
echter goed worden opgevangen en
gestimuleerd worden. In deze klasse
krijgen we het wel erg zwaar en we
gaan proberen ons te handhaven en
misschien lukt het wel om in de mid-

Coach Olaf Vermeulen ziet het,
ondanks dat een klasse hoger wordt
gespeeld, best wel zitten. „Het wordt
wel zwaarder, maar ze kunnen deze
klasse wel aan. De trainingen worden goed bezocht en daar proberen
we een ander speltype in te studeren. Er is op dit moment een positieve instelling en ik hoop dat zo te
houden. Op een paar na zijn het onbekende tegenstanders in deze competitie, maar ik dacht toch wel dat
we minstens in de middenmoot kunnen eindigen en zit het een beetje
mee misschien wel hoger. De aspiraties om hoger te spelen zijn er wel,
maar laten we er eerst dit seizoen
maar een goed jaar van maken,"
meent Olaf Vermeulen.
A.S.

voor het Wereldkampioenschap in
Hawaii. In Zandvoort en Jamaica
werden toen de selectiewedstrijden
gevaren. Deze start van het brandingsurfen groeide uit naar het latere world-cup circuit. Aan de eerste
wedstrijden kwamen toen onbekende surfers aan de start, die later
faam maakten in de surfsport. De
Zandvoorters Johan Driehuizen,
Tim Klijn en Wouter Egas maakten
toen naam. Wouter Egas won trouwens die eerste brandingsurfcup.
De opkomst van het prof-circuit
was in zicht en Zandvoort kon de
concurrentie tegen het grote geld
niet aan. Toch bleef men in Zandvoort zijn wedstrijden organiseren
en vorig jaar werd het plan opgevat
om de brandingsurfcup nieuw leven
in te blazen. Voor de organisatie
staat de gezelligheid voorop.
De wedstrijden vinden plaats op
het Noorderstrand voor de lokatie
van Tim Klijn Funboard Centrum.
Zaterdag is de eerste start om 11.00
uur en de laatste om 16.15 uur. Zondag vangt de eerste race aan om
10.00 uur, terwijl de laatste start zal
zijn om 15.00 uur. De prijsuitreiking
wordt om ongeveer 17.00 uur verwacht.
De organisatie heeft nu reeds vele
inschrijvingen binnen, uit binnenen buitenland en bovendien heeft de
Zandvoortse middenstand er voor
gezorgd dat elke windsurfer met een
prijs naar huis gaat.

Sportagenda
VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort'75-Beursbengels 15.00 uur terrein binnencircuit.
Jong Hercules-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.
Zondag: Halfweg-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.
HOCKEY
Zondag: Myra-ZHC heren
ZHC dames-Bennebroek 13.00
uur, Duintjesveld.
HANDBAL
Zondag: Uitwedstrijden: 10.00 uur
MAB Concordia H.-ZVM, 13.30 uur
W2 HCV'90 2-ZVM l, 11.00 uur HS
HCV'90 5-ZVM 3, 14.45 uur HJB
HVH-ZVM, 13.00 uur DS Odin (iZVM 3, 14.15 uur HS CSV-ZVM,
13.00 uur DS Risdam Zebra's-ZVM.
Thuiswedstrijden op velden binnencircuit: 11.00 uur MA ZVM 2HCV'90, 13.00 uur HS ZVM 2-GVO,
14.15 uur DS ZVM 2-BSM.
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8 september grote heropening
bij juwelier Nusselein
Ontdek bij juwelier Nusselein hoe ook
dobbelstenen edel kunnen zijn!
Op /.aterdag 8 september is het zo ver. Dan heropent juwelier Nusselein zijn
fonkelnieuwe zaak. Het waren maanden van keihard werken, maar het resultaat
mag er zijn! Een juweel van een winkel is het geworden: ruim, licht en zeer overzichtelijk. Logisch dat we de heropening niet onopgemerkt voorbij willen laten
gaan. We maken er een knalfeest van!

Doe een gooi naar uw winst.
Op 8 september toveren we de zaak voor één dag om in een casino, waar het altijd
prijs is! En kunt u ontdekken hoe 'edel' ook dobbelstenen kunnen zijn.
Namelijk, ongeacht het bedrag dat u die dag besteedt, mag u een gooi naar
uw winst doen. En dan leert een eenvoudig rekensommetje dat die winst
kan oplopen tot maar liefst 2 x 6 = 12%. Het bedrag wordt door een heuse
croupier uitgekeerd in buideltjes van 5 gulden. Tel uit uw winst!

Maak uw keuze uit de mooiste cadeaus!
Omdat we van de dag van de heropening een echt knalfeest willen maken, mag
iedereen die een bedrag besteedt tussen de 50 en 100 gulden of een aankoop doet
boven de 100 gulden, een keuze maken uit de mooiste cadeaus. En als u dan ook
nog even een briljante gooi doet..., het kan die dag niet op!

Ook de collectie is vernieuwd!
Natuurlijk behoort een feestelijke heropening ook gepaard te gaan met een totaal
vernieuwde collectie. En die hebben we vernieuwd. En uitgebreid! Vooral op het
gebied van horloges, en sieraden, kijkt u uw ogen uit! Eigenlijk is er bij juwelier
Nusselein maar één ding bij het oude gebleven: de service. Maar, naast al dat
nieuwe, is ook dat iets waar we heel blij mee zijn...
Alle geweldige openings-aanbiedingen gelden ook voor ons filiaal aan de Kinkerstraat.

stichting Bodaan
Bentveld
Stichting Bodaan is een verzorgingshuis voor 115 bejaarden
en bestaat uit een afdeling voor intensieve verzorging
behoevende bejaarden en een afdeling zelfstandig functionerende bejaarden. Eind 1989 zijn 36 aanleunwoningen en
16 inleunwoningen gerealiseerd.
De stichting Bodaan ligt in het duingebied van de gemeente
Zandvoort.

Burg. de Vlugtlaan/hoek Slotermeerlaan
Tel. 132371 -Amsterdam Slotermeer
Kinkerstraat 284-286
Tel. 183070 - Amsterdam West

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

Nusselein

sieraden die blij maken

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

In onze gezellige supermarkt hebben wij
op de groenteafdeling plaats voor een

Tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

part- of full-time

MEDEWERK(ST)ER
INTERESSE?
Bel dan vast voor een afspraak
de heer Bouwens,
telefoon 02507-14361

Ter ondersteuning van het team vragen wij een

part-time
huishoudelijke medewerker m/v

SPAR
Celsiusstraat 192, Zandvoort

voor 25 uur per week.

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

Functie-inhoud:
- Aan de hand van het schoonmaakschema in teamverband
het schoonmaken en -houden van zowel algemene ruimten
als de kamers van de bewoners.
- Het zo nodig verrichten van werkzaamheden in de
linnenkamer.
- U assisteert op andere afdelingen.
- U werkt samen met andere disciplines.
Functie-eisen:
- Ervaringskennis in het werken in de verzorgende sector.
- Gevoel voor hulpvaardigheid.
- In teamverband kunnen werken.
- Goede omgangsvormen.
Tevens zoeken wij voor diverse afdelingen
OPROEPKRACHTEN M/V, die in geval van afwezigheid van
het vaste personeel opgeroepen kunnen worden.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig
CAO-Bejaardentehuizen.
Voor nadere inlichtingen kunt u, tijdens kantooruren, contact
opnemen met mevrouw J.C.M. Vrolijk, Hoofd Huishouding,
Bramenlaan 2. Telefoon 023-248181.

stichting Bodaan

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

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

• Spiegel .\tiiiiifwand

• Vouwdeuren type TOURAINE'.

- Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem -

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

KAST-SYSTEMEN
V

oor elke opbergwens in elke
stijl een fraaie en praktische
oplossing met Zedka vouw- en
schuifwanden. Naar keuze met of
zonder handig kast-interieur.
U vindt de vele voorbeelden bij
De Graaf: Klassiek, modern of
hyper-rnodern. In legio
afwerkingen. Houtstruktiiur,
effen tinten,

kleuren, spiegelglas... noem
maar op. Een lust voor het oog,
een formidabele bergruimte van
topklasse. Kom bewonderen in de
royale showroom van De Graaf!
U kunt dan meteen
kennismaken met
het exclusieve
programma wandén plafondpanelen.

Zedka

K A S T - S M T E W EN OP M A A T

Meteen Micro komt u onder de mensen

Krentenbollen
zak a 6 stuks

1,39
Sla
klasse 1,
krop

0,59
Champignons

Haaskarbonade

Altijd volop parkeergelegenheid
Showroom Amsterdam: Jarmuiden 47 (Slolerdijk-West), tel. (020) 13 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u.cn zat. 10.00-16.00 u.

Celsiusstraat 192
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School A, MULO derde klas 1940

Huisvrouwen
houden open huis
ZANDVOORT - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen houdt
volgende week dinsdag van 10 tot 13
uur open huis in het Eigen Huis,
Boekenrodestraat 9 in Haarlem.
Bestuur, docenten, clubleidsters
en dergelijke zijn aanwezig om alle
gewenste toelichtingen te geven over
de verschillende cursussen, zoals
bridgen, Engelse conversatieles,
kunstgeschiedenis, moderne geschiedenis. literatuur, museumlessen, kalligrafie, milieuvoorlichting,
excursies, reizen, toneel, lezingen,
fietsen en wandelen. Inlichtingen
tel. 023-263044 of 256714.

Project over
verkeersveiligheid
ZANDVOORT - Op vrijdag 28 september om 15.30 uur start in Zandvoort in de W. Gertenbachmavo aan
de Zandvoortselaan 19 A het verkeersveiligheidsproject van het gewest Zuid-Kennemerland. Tevens
wordt er een tentoonstelling over dit
onderwerp geopend.

Op de oude foto van deze week de derde klas van de MULO van School A uit
1940. De foto is ingezonden door mevrouw J. Bakker-Huizing.
Staand van links naar rechts: Jos Feldkamp, Jan de Roode, Nol Vedder, ?,
klasseleraar V.d. Bos, Dolf Langervis.
Linkse rij: Ab Menist, Miep West, Ting Huizing, Fred Jacobs, Lou Weber.

Rechtse rij: Bep v.d. Sloot, Nora van Essen, Annie Weber, Judith Swaab, Stien
Dees, Truus Beus, Marco ?, Anton Paap.
Bezitters van oude school- of andere groepsfoto's kunnen deze ter plaatsing
inleveren bij het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12. Na plaatsing
krijgen zij een gratis extra afdruk.

Iriscopiste bekijkt gesteldheid via de ogen

Vanaf die dag zal het project als
een soort karavaan vele middelbare
scholen in het gewest bezoeken om
de leerlingen erop te wijzen dat hun
vaak roekeloze gedrag in het verkeer
mede oorzaak is van de vele ernstige
en zelfs dodelijke ongevallen. Sprekers bij de opening van de tentoonstelling zijn de heer Hokke, directeur van de W. Gertenbachmavo,
mevrouw drs. Beets-Hehewerth,
portefeuillehouder verkeer en vervoer van het gewest en de heer Goos,
directeur Veilig Verkeer Nederland.

Hond eten geven

ZANDVOORT - Een 28-jarige Duitser is donderdag een huis ingeslopen
'om een hond eten te geven'. Dat verklaarde hij tenminste tegen de politie. De man kreeg een proces-verbaal
wegens discriminatie. Zijn auto was
'versierd' met borden met discriminerende teksten en vlaggen. Deze
zijn in beslag genomen. De man is
Deutscher Heilpraktiker. In Neder- voor nader onderzoek ingesloten.
land wordt er nog wat kritischer tegen de iriscopist aangekeken. "Het
zou mooi zijn als we nauwer konden
samenwerken met artsen", bevestigt
ZANDVOORT - Vrouwen VanNu
Ria, die overigens wel aangesloten is maakt dinsdag 11 september een
bij de Landelijke Vereniging voor wandeling door de HaarlemmerNatuur Geneeskunde en geregis- hout. Vertrek om 09.45 uur met bus
treerd staat bij de NOVAG. "Als we 80 vanuit de L. Davidsstraat. In het
onze kennis konden delen, dan zou- nieuwe Valkmotel wordt koffie geden we samen veel sterker staan". dronken. Bij twijfel over het weer:
JOAN KURPERSHOEK tel. 13654.

'Veel mensen hebben ongezond eetpatroon'
ZANDVOORT - "Je kunt het
maar beter weten, als je iets
mankeert. Dan kun je er tenminste iets aan doen". Dat zegt
iriscopiste Ria Gerritsen die
elke vrijdag haar praktijk heeft
in de drogisterij van de familie
Goossens, in het winkelcentrurn Zandvoort-noord.

"Als iriscopist bekijk je via de
ogen hoe iemands gesteldheid is",
verklaart Ria Gerritsen. Zoals de
naam al zegt, kijkt zij, met behulp
van een speciale loep, naar de 'iris',
de gekleurde ring rond de zwarte
pupil. Aan de hand van kleur en
weefselstructuur, en eventuele afwijkingen daarin, bepaalt zij de conditie van haar cliënt. Met name de
plek waarop afwijkingen zich voordoen, geeft aan waar het aan mankeert. Volgens de theorie van de iriscopie is wel bijna élk plekje op de
iris via het zenuwstelsel verbonden
met een ander lichaamsdeel of orgaan. Zo kunnen kleurafwijkingen
iets zeggen over de nieren, het hart
of het cholesterolgehalte van het
bloed. De structuur van het oogweefsel zegt iets over iemands algehele gesteldheid. "Maar ook op het

gezicht zijn dingen te lezen", zegt
Ria Gerritsen, en vaak gebruikt zij
ook haar 'intuïtie'.
Zij merkt dat de moderne maatschappij, met de moderne voedingsen genotsmiddelen, bij menigeen
zijn sporen achterlaat. "Veel mensen zijn ontzettend 'vervuild', dat
kom ik écht vaak tegen. Die vervuiling kan leiden tot tal van klachten,
reuma is daar een goed voorbeeld
van. Als die mensen zich zouden reinigen, dan zouden zij zich een stuk
beter voelen". "Veel mensen weten
niet eens meer wat het is, om je echt
'goed' te voelen", voegt Ronneke
Goossens aan. Deze drogistersvrouwe, tevens yoga-lerares, heeft zich
eveneens verdiept in de wereld van
gezonde voeding. Beide zijn bovendien fervente voorstanders van homeopathische middelen, mits het
gebruik van een middel gewenst is,
uiteraard. "En dat het weken zou
duren, eer het werkt, is een fabeltje",
aldus Ronneke.
Ria geeft wat dat betreft ook adviezen, of raadt sommige cliënten aan
een tijdje een dieet te houden. En als
het nodig is, kan zij hen behandelen
met magnetiseren of 'acupunctuur-zonder-naalden'. "Het belangrijkste

is dat men zijn levensstijl aanpast,
lichaam en geest moeten weer in balans komen".
De cliënten worden vrijdags na
een afspraak ontvangen in de kleine
praktijk in de drogisterij. Ria is daar
enige jaren geleden begonnen, na
een toevallig contact met Ronneke
over homeopathie. Op de wand
hangt het diploma 'Natuurgeneeskundig Therapeut' van de Bund

Vrouwen VanNu

Complimenten uit Tilburg:

'Zandvoortse reservepolitie is een
uitstekend en gemotiveerdkorps'
ZANDVOORT - Het bezoek
van de reservepolitie uit Tilburg, vorige week zondag,
heeft de collega's uit Zandvoort heel wat complimenten
opgeleverd. "Een goed korps
met gemotiveerde mensen",
was de conclusie van brigadier
Van de Waal van het Tilburgse
politiekorps, na afloop van het
werkbezoek aan het Zandvoortse circuit.

ken hoe de reservepolitie uit deze
toeristenplaats functioneert. Beroeps-brigadier Van de Waal uit Tilburg was hier met zijn reservisten in
het kader van het Landelijk overleg
orgaan van de gemeentelijke reserve
politie (Lorg).

meente als overheid dient ook bij dit
soort evenementen een vinger in de
pap te hebben. De inzet van de politie is daarbij bittere noodzaak, er is
nu eenmaal geen alternatief".

Belangen

Waarnemend commandant, adjudant Piet van Koningsbrugge en brigadier Jan Hollander toonden zich
dik tevreden met het compliment
van deze beroepsagent. Zij wijten
het goed functioneren van hun
korps vooral aan het feit dat de
plaatselijke korpschef, Menkhorst,
én coördinator Honders 'feeling'
houden met het korps van reservisten. "Een goede leiding is een eerste
vereiste voor het goed functioneren
van de Zandvoortse reservepolitie",
aldus deze heren.

Het Lorg onderhoudt de onderlinge contacten tussen de verschillende korpsen en behartigt de belangen
van haar leden. De Zandvoortse inspecteur Schaap is vice-voorzitter
van deze belangengroep.
Van de Waal, belast met de opleidingen van de reservisten in zijn
woonplaats was vol lof over het
functioneren van de Zandvoortse
agenten. "Een goed korps met gemotiveerde mensen", verklaarde hij na
afloop van het werkbezoek.

De Tilburgse reguliere politie bestaat uit 435 mensen, beduidend
meer dan de enkele tientallen van
het Zandvoortse korps. In aanmerking genomen dat deze Brabantse
stad tien keer zoveel inwoners heeft,
dan is het niet overdreven veel. Het
Tilburgse
korps
reservepolitie
steekt echter met 40 manschappen,
waarvan 12 in opleiding, erg schril af
Zandvoort heeft wel een wat andebij het Zandvoortse korps, dat 43
re organisatie-structuur, maar er beleden telt.
staat volgens hem geen verschil in
Tijdens de historische race, die vo- de opleidingen.
rige week zondag op het circuit werd
Hoewel de werkzaamheden van de
gehouden waren 13 Brabanders te
Iriscopiste Ria Gerritsen (rechts) onderzoekt via de iris de lichamelijke gast in Zandvoort. Zij mochten een reserve-korpsen onderling nogal
gesteldheid.
dagje 'meedraaien' om eens te kij- verschillen, ziet deze brigadier toch
veel overeenkomsten. Ook Tilburg
kent zijn festiviteiten waarbij veel
bezoekers aanwezig zijn. De grote
Anneke Polak en Bankje Lagerwey zijn tegelijkertijd begonnen
hoeveelheid bezoekers, in dit geval
autosport-liefhebbers op het circuit,
was hem dan ook niet vreemd. Het
meest opvallende vond hij de goede
samenwerking tussen de reservepolitie, brandweer, Rode Kruis en cirZANDVOORT - Baukje Lacuitdirectie. "Op deze basis kun je
gerwey en Anneke Polak zijn al
dergelijke grootschalige evenemenschilderend goede vriendinnen
ten gemakkelijk in de hand nougeworden. Tien jaar geleden
den".

Na 10 jaar 'n gezamenlijke expositie
gingen zij toevallig allebei in de
leer bij Anna Lengkeek, nu exposeren zij samen in de Openbare Bibliotheek.

Bezuinigingen
Ook Tilburg kent de problemen
van de bezuinigingen. "De politie
moet prioriteiten stellen. Het handhaven van de openbare orde en de
criminaliteits-bestrijding
dient
voorrang te hebben", aldus Van de
Waal. In een particuliere bewakingsdienst op het circuit, zo die er al
mocht komen, ziet hij niets. "De ge-

"Je kunt ons wel twee schildersvriendinnen noemen", bevestigt
Baukje Lagerwey. Behalve van Anna
Lengkeek, eerst boven in het Cultureel Centrum en later in het schooltje De Klimop, hebben zij ook nog
samen les gehad van Ger Daniels.
Soms zien de twee elkaar maanden
niet, maar elke zomer gaan zij samen met nog wat mensen die schilderen een week op vakantie in eigen
land, om de mooie plekjes uit te zoeken. "Dat is heerlijk, dat buiten
aquarelleren", benadrukt Anneke
Polak.

*

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

Kerst In

Zomerzotten

Goed nieuws voor hen die de
Kerst In een warm hart toedragen.
De Kerst In gaat dit jaar gewoon
door, ook nu mevrouw de Leeuw om
persoonlijke redenen de organisatie
heeft opgegeven. Na de oproep in
deze krant hebben zich verschillende kandidaten gemeld om de organisatie op zich te nemen. Eén van hen
is mevrouw Schaap van het Favaugeplein. de voormalige hoofdleidster
van een kleuterschool. "Ik heb er
reuze zin in", liet zij deze week in
een telefonische reactie weten. Mevrouw de Leeuw toonde zich blij
toen zij vernam dat er een opvolgster voor haar gevonden was.
Ook de heer Paagman van de
Stichting Zandvoort Promotie wil
graag de helpende hand toesteken.
Uit hoofde van zijn functie in deze
stichting en als topman van radio de
'Branding' uit Heemstede heeft hij
voldoende capaciteiten in huis. Binnenkort gaan alle toekomstige medewerkers, inclusief mevrouw de
Leeuw, rond de tafel zitten om een
zo goed mogelijk programma op te
stellen. Hulde alvast voor deze sociaal voelende mensen.

Het Zomerzottenfestival gaat aanstaande zondag van start, dat belooft een grandioos spectakel te worden. In het Gran Dorado-complex
zullen twintig ploegen strijden om
de hoogste eer, de beker en natuurlijk de centjes voor het goede doel:
vakantiekampen voor jeugdige kankerpatiëntjes. Vijf Zandvoortse
ploegen doen aan dit ludieke spectakei mee. De Zandvoortse politie, het
Zandvoorts Mannenkoor, het Huis
in de Duinen, de Reddingsbrigade on
de Zandvoortse Tennisclub. De Rotary Club Zandvoort tekent voor de
organisatie. Het zou natuurlijk leuk
zijn als wij met z'n allen deze Zancivoortse ploegen gaan aanmoedigen.
De toegang is immers gratis. (En dat
moet ons toch wel aanspreken).

Passiebloem

Nooit geweten dat deze plant ook
in ons koude kikkerlandje kon gedij en. Rini Boom aan de Kostverlorenstraat heeft dit uit het tropisch Amerika afkomstige plantengeslacht al
twintig jaar in haar tuin staan. Tot
nu toe verdomde het gewas vrucht
te geven. Maar waarschijnlijk vanwege de uitzonderlijk goede zomer
Feestjes
draagt deze 'Passiflora coerulea', zoDe naam Ton Geerling zal u wel als zijn Latijnse naam luidt, nu de
bekend in de oren klinken. Ton runt nodige vruchten. Voor de bevruchal jaren een benzine-station nabij de ting heeft mevrouw Boom zelf gewatertoren. Deze goedlachse Zand- zorgd. Met een kwast heeft zij eigenvoorter werd deze week op de kop af handig het stuifmeel van de stam50 jaar. Op zich is dit niets bijzon- pers op de meeldraden gedepoders zult u wellicht denken. Toch neerd, een soort kunstmatige inselijkt mij het vermelden van deze minatie dus. De passiebloem dankt
mijlpaal alleszins de moeite waard. zijn naam aan het feit, dat de KathoDe 'Abraham' die Ton door zijn per- lieken in de bloemen de attributen
soneel kreeg aangeboden toonde van de 'passie des Heren' menen afaan hoe geliefd deze 'voetballer bij gebeeld te vinden.
het Zandvoortse politie-team' is.
Vanaf deze plaats wordt Ton alsnog
Café 'De Gnoom'
gelukgewenst.
Een ander feestje wordt zaterdag
Wilfred Tates heeft zijn bierpomp
bij Slinger Optiek gevierd. Deze aan de wilgen gehangen. Na 18 jaar
zaak van vader en zoon Slinger aan als kroegbaas door het leven te zijn
de Grote Krocht bestaat dan maar gegaan, houdt hij het verder voor
liefst al dertig jaar. Of (voor de insi- gezien. De politiek zal nu zijn leven
ders) pa Slinger ook al zo lang met gaan beheersen. Tates heeft in de
een 'half witje' rondloopt, is niet be- VVD zijn sporen al verdiend als
kend. Ook voor hen de felicitaties. voorzitter van deze partij. Nu is hij
zelf neergestreken op het pluche in
de raadszaal. De geruchten doen
Vijver
zelfs de ronde dat dit nieuwe raadsDe lange periode van droogte heeft lid de functie van wethouder ambiook in het binnencircuit zijn sporen eert. Voor het echter zover is, zal hij
achtergelaten. Deze week bleek het zich in deze nieuwe functie eerst nog
waterpeil van de vijvers behoorlijk waar moeten maken. Als kroegbaas
gezakt, zozeer zelfs, dat de rotzooi had hij capaciteiten genoeg, dus zal
die in de loop der jaren in deze plas- het in de Zandvoortse politiek ook
sen is geknikkerd, boven het water- wel lukken. Een nieuwe uitbater
oppervlak tevoorschijn kwam. Dat voor 'De Gnoom' is al gevonden.
sommige Zandvoorters het niet zo Over enkele maanden zult u achter
nauw nemen met het milieu, is al de tap het echtpaar Hoezee aan kungenoegzaam bekend. U moet er eens nen treffen. Deze voormalige circuseen kijkje gaan nemen. De auto- -artiesten hebben namelijk het café
wrakken komt u er vanzelf wel te- overgenomen. Loes en Dick zijn van
gen.
plan er iets moois van te maken. Na
jaren van jongleren, acrobatiek en
de clown spelen zijn zij er achter
Busstation
gekomen dat dit beroep niet lonend
Het restaurant bij het busstation meer is.
aan de Louis Davidsstraat heeft een
Het circus lijkt de meeste mensen
andere bezetting gekregen. Voorlo- niet meer aan te spreken, helaas. In
pig althans. Harrie en Toos, de vaste november wordt deze zaak aan het
uitbaters, zijn voor enkele weken Schelpenplein heropend. Het echtmet vakantie. Om de vaste klanten paar Hoezee kennende zal het café
van dit etablissement niet teleur te vanaf die datum lopen als nooit tevostellen, hebben zij voor een degelijke ren. Loes wordt de nieuwe baas en
vervanging gezorgd. Totdat het echt- Dick komt haar assisteren. Dit in
paar Hoeienbos terug is van vakan- tegenstelling tot vroeger. Toen was
tie zwaait Marga Bakker, de vrouw het precies andersom.
van de bekende Zandvoorter Ton, er
Dit was het weer voor deze week,
de 'pollepel'. (Het is maar dat u het blijf gezond, tot de volgende week.
weet).
Bram Stijnen

Zandvoortse filatelisten erg ac
ZANDVOORT - Bijna één op
de tien Nederlanders boven de
tien jaar spaart op de een of de
andere manier postzegels. In
albums, boekjes of doosjes
worden de kleinoden bewaard.
Dat blijkt uit een onderzoek van de
PTT. Ook in Zandvoort zijn er heel
wat verzamelaars, zo bleek afgelopen week in het Gemeenschapshuis.
Ongeveer de helft van al die Nederlanders verzamelt wat serieuzer
en systematischer. Van hen zijn er
zo'n 65.000 aangesloten bij filatelistische verenigingen, die in vrijwel
elke Nederlandse gemeente te vinden zijn. Ook Zandvoort kent zijn
postzegelclub. Afgelopen zondag waren ze te vinden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De ruilbeurs werd druk bezocht en de gezelligheid was kenmerkend voor deze groep van verzamelaars, die hun handel op de vele
tafels hadden uitgestald.
Veel van de verzamelaars beperkten zich tot de zegels uit eigen land,
andere daarentegen bleken in het

bezit van een wat uitgebreidere collectie. Blijkbaar geboeid door de uitgaven van verre, overzeese staten
waren sommigen in het bezit van
soms kostbare collecties. De serie
Hollandse zegels uit 1913 bleek het
meest waard. Een zegel van 10 gulden moest volgens de Zandvoortse
filatelist 975 gulden opbrengen. De
hele serie van 12 zegels was volgens
de cataloges meer dan 3000 gulden
waard. Toch kan ook met minder
geld een interessante collectie worden opgebouwd waarbij speurzin,
vindingrijkheid en doorzettingsvermogen belangrijker zijn dan een dikke portemonnee.
In de vele aktiviteiten van de
Zandvoortse Postzegel Club (ZPC)
spelen informatie en voorlichting
een belangrijke rol. In clubverband in het bijzonder tijdens de bijeenkomsten - komt dit tot uiting, vooral
in de kontakten tussen de leden. De
Zandvoortse Postzegel Club heeft
een clubblad dat één keer per maand
verschijnt. In dit blad staat alle in-

formatie over de clubactiviteiten en
wetenswaardigheden op het gebied
van de filatelie.
Elke vrijdagavond van de maand
wordt er een clubavond gehouden in
het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat. Op deze avonden is er
alle gelegenheid voor alle 'handel en
wandel' betreffende deze boeiende
hobby en voor het leggen en onderhouden van contacten met mede-filatelisten. Naast de gewone clubavonden organiseert de ZPC ook zogenaamde snuffelavonden, eens in
de twee maanden op donderdagavond. Dit zijn clubavonden met a's
bijzonderheid dat er die avond geen
veiling is. ledere tweede zondag varde maand is er in het Gemeenschapshuis een ruil- en verzamelbeurs. Deze beurs is van 13.00 lot
17.00 uur en de toegang is gratis.
Voor meer inlichtingen over de
Zandvoortse Postzegelclub kan men
terecht bij: mevrouw V.J. Alblas-Fuzy, Fahrenheitstraat 29, telefoon
15286 of J.G. Wijnbeek, Louis Davidsstraat 4, telefoon 14737.

Stekkie houdt open dag

Verschil
Dan blijkt ook duidelijk het verschil in keuze voor een onderwerp.
Bij Anneke zijn dat vrijwel altijd
bloemen, het liefst onkruidachtige
bloemen. Baukje kiest met wat meer
afwisseling, behalve bloemen ook
kastelen, oude landhuizen en andere
tafereeltjes.
Dat verschil komt ook overduideUjk uit op de expositie, die maandagavond officieel is geopend en die tijöens de openingsuren van de bïbliotheek is te zien. Maar er zijn daar
zowel van Anneke als van Baukje
ook enkele andere onderwerpen te

Compliment

de badpl

1^'/'-,,

• Baukje Lagerwey-Sytsma (links)
schildersvriendinnen noemen".
zien. Elkaar beïnvloeden is er niet
bij, zeggen beide. En dat blijkt wel.
Anneke, wier werk door Baukje
als 'romantisch' omschreven wordt,
exposeert dit jaar voor het eerst, een
aantal maanden geleden waren al
wat werken van haar te zien in het

ZANDVOORT - Met een open dag
aan de Celsiusstraat 190 aanstaande
zaterdag van 10 tot 16 uur begint
activiteitencentrum 't Stekkie/Van
Pageehal met het nieuwe seizoen.
Op deze dag wordt een overzicht geboden van alle activiteiten die in het
komend seizoen van start gaan. Het
overzicht wordt opgeluisterd met
en Anneke Polak: "Je kunt ons wel verschillende demonstraties en de
Foto: Berlott mogelijkheid om daaran even mee
te doen.
cultureel centrum.
Baukje had daar al twee keer werk
In 't Stekkie kunnen belangstelhangen. Zij nam ook het initiatief tot lenden onder andere naar werkstukde expositie in de bibliotheek, en ken van tekenen, schilderen en calliwat was logischer dan dat Anneke grafie, deelnemen aan een proefles
daaraan zou meedoen? De expositie yoga (om 10.30 uur), ontspanningsduurt tot 28 september.
J.K. techniek (om 10 en 11.30 uur). Ver-

der is er informatie over de talencursussen Egels, Frans en Spaans en de
cursus basiseducatie. Vrouwen VanNu en het zangkoor '12 Beaufort'
zijn ook aanwezig.
In de Van Pageehal worden een
aantal demonstraties gegeven van
badmintonvereniging Lotus, gymnastiekvereniging OSS en koersbal.
Voor kinderen zijn er tal van attracties, zoals tekenfilms, knutselhoek,
grabbelton en een ballonnenwedstrijd.
Op de open dag kan ingeschreven
worden voor alle cursussen en activiteiten. Voor wat betreft 't Stekkie
moet ook direct inschrijfgeld betaald worden.. De entree en de koffie • De Zandvoortse filatelisten zijn vaak te vinden in het Gemeenschapshllis.
Foto Bram Sti|nen
is gratis. Inlichtingen tel. 17113.
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BOVAG DEALERS
IN AMSTERDAM
OMGEVING.
18 x
Scorpio

BOVAG-dealers

Lada

Lorist Peugeot

Meer Garage
Lmnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

020-929548
LADA WETTER
Lada 1200 S
'85 ƒ3750
Lada 2105 13
'86/6000
Lada 2105 1 2
'86/5750
Lada 2105 1 5 GL '85 /4000
Lada 2107 15 LPG'85/4500
L. Samara 13 eind 8 6 / 8 500
Kadett 1 2S,hb,lpg '84/6250
Skoda 105 L
'86 ƒ4000
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572

AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
'87/15500
205 XE
'87/12500
205 GR
.'84 ƒ 8750
Mazda 323
'88/16500
Alle auto s met
3 Maanden Bovag Garantie
tevens service en reparatie
2e Wetenngdwarsstr 43 t/m 47
Tel 020-237669

Austin

ÖüôJO-Noord

oa
CL, wit
1986
CL, grijs
1988
GL, aut, rood
1988
CL, mj, dohc, blauw1989
CL, rood
1988
GL, aut, grijs
1989
GHIA, grijs
1987
Officieel Ford-Dealer
v KALMTHOUT & v. NIEL BV
Marktplein 11-29, Hoofddorp.
Inl tel. 02503-13441

Lada

Lada 2105, bj. '85.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel 02902-1697/1981.

Citroen BX 1400, LPG ]uni '87
ƒ9.750 Tel. 075-287733

BX 1.4 E. LPG, 6-'86 BX 19
TRS LPG, 4-'87 BX 1.6 TRI,
LPG,2-'87 BX 19 TRS, 14 LPG,
'87-'88 Berebeit, Amsteldijk
25, 020-6627777

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

2000
2000
2000
2000
2400
2900
2400

Off AUSTIN-DEALER-Pim v
Rootselaar - staat altijd voor u
klaar1 - Rhôneweg 40-42 - LADA 1200 S, bj. '86, ƒ3750,
A'dam - SI Dijk - Info - 131375. 54 000 km, staat binnen.
Inl 020-360420.

Citroen

V.a. ƒ 120 - 5 veerbollen op
druk brengen bij de Qtroenspecialist van Zaanstad
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

Isuzu

Autofinanciering
en verzekering

Autoverhuur

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

Nederland

TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk mfo-865511

Volkswagen

OCCASIONS KEUS
uit + 25 stuks, o a.
5 x Lancia Thema
'86/88 VW Jetta C, 10e maand '85
AUTOBEDRIJF WALS
3 x Prisma 1600
'85,'88
2 x Y10 LX
'88 Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902-1697/1981.
1 x A 112
'84
Volvo 340 GL
'83 Volkswagen Jetta, bj.'SO, 4-drs.
Fulvia coupe
'73
AUTOBEDRIJF WALS
BMW 316, 4-drs
'86 Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902-1697/1981.

Volvo

VW Jetta '80, APK, kl. rood.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902-1697/1981.

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.

T.k. wielen Golf GTi mod. '87
ong. + nwe 185 Continental
banden pr. ƒ800. 02976-288.

Algemeen

APK

VOLVO-DEALER BIEDT AAN'
KEURINGEN
745 GL station ABS
'90
ƒ63,50
740 GL diesel, grijs met. ..'87
740 GL d.blauw
'87 Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
740 GL Turbo, wit
'86 Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
740 GL aut., wit
'88 KLAAR TERWIJL U WACHT
FIAT UNO 55 S, m.'86, i.z.g.st
740 GL zilver met
'85
nw. APK, ƒ6950. Tel. 02990
244 GL LPG
'84-'85-'86
37825.
'87
Mercedes 190 E, bj.'87, diverse MERCEDES 190 dies., m. '86, 244 GL d.blauw
Supervoordeel tijdens onze
'86
autom., i.z.g.st. ƒ24.950. Inruil, 360 4-drs, GLE 2.0
opties, kleur grijs-metall.
360 3-drs. 2.0
'86
occasionshow
AUTOBEDRIJF WALS
gar. mog Tel. 02990-37825.
340 15 stuks
'83 t/m '89 Zaterdag 8 en zondag 9 sepDorpsstraat 32a, llpendam.
Mercedes 230 CE 2 drs. wit,
340 aut. 7 stuks ..'85 t/m '89
Mustang Fastback, aut. '80
Tel. 02902-1697/1981.
tember a.s.
elek schuifdak. w.w. glas, '83
340 diesel
'90
LPG, nw. APK, i.pr.st. ƒ2.950
Mazda dealer
104.000
km.
Schadevrij
1e
eig.
MERCEDES 200 dies., m. '80,
Tel. 02990-37825.
Van Vlotencar
nw. APK, i.pr.st. ƒ3.950. Tel. i. pr. st.v. onderh Vr.pr.
Ford Sierra 2.0 GL, Sedan LPG, 02990-37825.
ƒ 18.000. 02946-3844 na 18 u.
Slijperweg 18
4-'88 Berebeit, Amsteldijk 25,
A'dam-Noord
AMSTERDAM
020-6627777.
Tel. 020-320202.
UW VOLVO-DEALER

Zondag open

Ford
Scorpio 2.0 GL, d.bl.met., LPG,
'88, ƒ24.950. Tel. 02997-3709.
FORD SIERRA 2.0 L, nw. mod
'87, i.z.g.st. ƒ12.950. Tel.
02990-37825.

• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden m „SHOWROOM" is de manier.
Tel 020-6.658686.

Galant 2.0 GL, LPG, 1-'87. Colt
1.2 GL, LPG, 4-'85. Sapporo 2.0
GSR, LPG 1-'81. Berebeit,
Amsteldi|k 25, 020-6627777.

Meeuwenlaan 128,
Tel. 020-369222.
Ook voor leasing.
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

Opel

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804

carburateur. Een krukas of een startmotor.
Een cilinderkop of een dynamo: één keer
gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Tenminste, als het een Ford is. Want de
Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange
garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen.
Deze unieke garantie geldt overigens
voor elke personen- en bestelwagen van
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
zolang u de auto heeft.
Misschien toch iets om rekening mee
te houden als u een auto wilt kopen. Bij
de Ford dealer ligt een uitgebreide folder
voor u klaar, waarin alles uit de doeken
wordt gedaan.

Service

REPARATIES
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

Opel Omega 1.8 LSi, autom
LPG feb '88 ƒ15500.
035-855602/832080.
Opel Kadett 13 LS met LPG,
sept '87 / 10.500, 075-287733.

08-'91, b.j. 1986 ƒ8.500. Tel. ladder- & fietsdragers. Thule
020-966354, Liendenhof 303.
dakdragers voor dakgootloze
T.k. OPEL KADETT, bj. 8-'82, auto's. Grote sorting onderdeAPK tot 7-'91, i.zg.st„ ƒ3900. len, gereedschappen & autolak
Grote sortering ONDERDELEN
T.k. Opel Rekord jan. '80, 2 l. van schade-auto's, alle
motor, gas, APK-gek. mrt '91, merken, alle bouwjaren.
autom , schuifdak, trekh., vr.pr. RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
ƒ3000. Tel. 075-210759.
Tel. 020-664.9883.

£/Ot>a -Noord
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Tel. 020-361153

Mazda 626 1600 LX coupe
Zeilemaker-Opel
LPG, mei '87, ƒ12500.
INRUILWAGENS
Tel 075-287733
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Opel Kadett 1.6 D, 4-drs, 2-'86
Purmerend 02990-22551.
Kadett 1 3 LS, 3-drs station,
LPG, 1-'88 Corsa 1 2 S, 2-'85.
OPEL KADETT 1.3 S, LPG, bj.
Kadett 1 6 i, LPG, 3-'88 kadett
'86, ƒ11.950. i.z.gst. Tel.
1 3 LS, LPG 7-'87. Berebeit,
02990-37825
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Peugeot

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
donderdags tot 21.00 uur.
Alle auto's APK. Hoge inruil.
Financiering binnen 24 uur.
v.a. ƒ5.000,- 1 jaar garantie.
BMW 316 ong.'87, LPG, 4-drs,
ƒ16950. Mercedes 300 TD,
station aut., okt'83, ƒ12.950.
Peugeot 309 XLD, m.'88,
ƒ12.950. Citroen BX, eind '88,
40.000 km. ƒ 12.950. Peugeot
205 GTi, m.'85, ƒ11.950. Ford
Sierra 1.6, Laser, 5-drs, m.'87,
ƒ 12.950. Mitsubishi Lancer 1.8,
GLD, bj.'88, ƒ 12.950. Nissan
MicraDX, m.'89, ƒ 11.950. Alfa
33, 1.3, eind '87, ƒ9950. Lada
Samara 1.3GLS, m.'89, ƒ8950.
Ford Escort 1.3 Laser, bijna '86,
ƒ8950. Ford Resta 1.1, m.'86,
ƒ6950. VW Golf, diesel, bijna
'87, ƒ11.950. Renault 18 GTL,
bj.'85, LPG, ƒ5950. VW Polo
Van uitv., bj.'86, ƒ 6950. En nog
div. auto's v.a. ƒ600,- tot
ƒ 20.000,-.

Renault

R 25 TX, 11-'87 R 25 GTX,
11-'84 R 11 TXE, LPG, 4-'87.
Berebeit, 020-6627777.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
0 2 0 - 5 6 1 96 11.

DE HOOGSTE PRIJS
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel. 020-105478.
Occasionlijn. 023-365206
HOOGSTE PRIJS
De hoogste prijs elk merk auto
voor elk merk auto, a contant,
a contant met vrijwaring.
Tevens reparaties met vrijbl. met vnjwarmgsbewijs, géén
prijsopgave. Tel.: 02990-71693. sloopauto's. Tel. 02990-37825

Tuinmeubelen worden volgend
jaar gegarandeerd duurder.
Zeker weten.
Onze laatste 25
showroommodellen moeten
plaats maken voor de verlichting.
Alle bekende wereldmerken
moeten eruit
en u krijgt toch
de gebruikelijke garantie van 3, 5
of 8 jaar.

Doe nu uw voordeel
Zolang de voorraad strekt.
4 kussens
voor

100,-

Wegens verbouwing gesloten
van donderdag 13 september
tot zaterdag 6 oktober

KERKSTRAAT 20

men

ZANDVOORT

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

telefoon 023-385478
NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

DEZE UITVOERING BIJ
RINKO ZAL U ALS
MUZIEK IN DE OREN KLINKEN!

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

ƒ 295,-

Saab

Van 5 tot en met 15 september houden wij Open Huis.
Op het programma: een unieke uitvoering van de Renault 19,
de Symphonie. Virtuoos comfort en uitzonderlijke klasse met
toegiften als een exclusief comfortpakket, een in
delen neerklapbare achterbank, een stereo radiocassettespeler en sierlijke striping. Voor een
prijs die de handen op elkaar brengt!

Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.
Prachtige l pers. matras
ƒ55,.

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep , onderh , APK, LPG,
alarm
etc. BOVAG LID
HOOFDDORP, 02503-14097

WAARBORGGARANTIE

Seat
Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij Seat SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Auto Centrum APC, 2e Schm- v d. Madeweg 23 bij Makro
kelstr.
18-28
Tel 020- A'dam • 020-6686146
763333 763334-763335

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf. AUTOWRAKKEN tegen de
Loop, sloop en schadeauto's hoogste prijs voor de deur
met vrijwaring. Tel. 020-754193. gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248

CHRIS HARDENDOOD

405 GR, 1.6, LPG, 2-'88 505
GR, 2.2 i, familiale 1-'89.
PEUGEOT-DEALER
505 SR, 1-'86. 505 2.0 SX,
COBUSSEN AMSTERDAM
11-'86 Berebeit, 020-6627777.
Sinds 1930
Zoekt u een echte Leeuwe- T k. gevr/ Peugeots 504, 505,
keur gebruikte Peugeot dan sloopschade etc Vlotte afhd.
moet U eens langs komen1
KEIMPE CARS 020-244255.
Kijken , is bij ons vaak kopen
EN
benzine tanken is bij Cobussen
± 10 et per Itr goedkoper dan
1200 m2 SHOWROOM
bij de grotere pompstations.
NIEUW EN GEBRUIKT
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam, tel 020-121824 - v d. Madeweg 1. 020-6683311
Naast Melrostat. D'drecnl
PEUGEOT 505 GL 2 O liter,'86,
5 versnellingen, APK 6/'91. ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
Vr pr / 6950 Tel. 020-360420 bij het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr Peugeots
Ook inkoop. Tel. 020-6629517

RENAULT 5 GTL, nw mod. '86,
i.zgst ƒ7.950 Tel 0299037825

(s)loopauto's

LET OP!
"TOPOCCASIONS"
bij Wagenpark

Accessoires en
onderdelen

autolak

Autosloperij A. de üede
Neem geen risico: ong.
PTT-vrijwaring RDW

Auto's te koop gevraagd

Mitsubishi

NISSAN MICRA, m. '86, i.z.g.st,
nw. APK, ƒ 7.950. Tel. 02990- T.k.a. Nissan Sunny 1,7 diesel
37825.
LX, 3 drs., blauw, bj. april '87,
Bluebird 2.0 LX, LPG '87 en '88 APK 5-'91, 89.500km, i.z.g.st.
Bluebird 1.6 L, LPG, 1-'87. Sun Vr. pr. ƒ 14.500. Inruil en fman- AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
ny 1.3 L, LPG, 2-'87. Berebeit cienng mogelijk 02990-71693. Klaar terwijl u wacht. RuilstarAmstelduk 25. 020-6627777.
ters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
ValkenburOPEL KADETT 1600 GT, juni T.k. Kadett 1.2, rood, bj. 3-'85, gerstr. 134. Tel. 020-240748.
~~i, nwe. st, 3 mnd. gar., apk 4-'91, LPG, ƒ9000. Tel:
Autoshop J. Schievink, Rozenƒ21.750. Autobedrijf Bouwman 02977-23646, na 18.00 uur
gracht 69-71-73, A'dam. Tel.
tel. 02974-285.
T.k. Opel Corsa 12 S, GL, APK 020- 234986. Accu's, impenals,

Of het nu een waterpomp is of een

020-794842, 020-908683.

Van Vloten

Nissan

EEN KEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

niet duur!!!
- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en3 bestelauto's
van 3 m t/m 38 m3

5***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
geeft les in Amsterdam, Haarlemmermeer en 't Gooi.
* theonecursus op video GRATIS; * speciaal motorpakket;
* speciale examenvoorwaarden; * Halen en brengen;
•*- Spoed en herhalingscursussen; * Diverse merken auto's
ook automaat. ALLE RIJLESSEN ƒ29,50 PER LES
Ruys de Beerenbruckstraat 157, tel. 020-138473, b.g.g. 192401.

Golf 1.3, LPG, 6-'87, kl. wit.
Berebeit. Amsteldijk 25,
020-6627777.

VOLVO 240 GL Station, 1984,
gnjsgroen met., benzine, i.g.st.,
ƒ13.500. 020-231578/890416.

Mercedes Benz

Ouke Baas

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

Rijscholen

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

BIJ.

Anders dan anderen autoverhuur v.a. ƒ25 p.d. 125 km vrij.
J.Evertsenstr. 337, 020-135765.

Grootste Lancia Dealer
van

Mazda

Autosloperijen

Diverse Alto's
Weg. omst t.k. Suzuki Alto, b.j.
Bouwjaren '84 t/m '88
eind '83, nwe staat, 10.000 km.,
GA en GL, 3- en 5-drs uitv.
Off. Sub dealer Wim v. Aalst, APK aug. '91 , incl. radio, •*•AAA Auto Rent* Autoverh.
Bozenhoven 119, Mijdrecht. ƒ5200. Tel. 020-197478.
v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
Tel 02979-84866.
weekendtarief. 020-6630836.

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

Nieuw Y10 Rre van ƒ 18 650
voor
16.500
Delta 1600 GTie van ƒ31.500
voor
ƒ 29.500

Bedrijfsautos

Service en reparatie

Suzuki

Auto Halan

020-6650050

autoverhuur

1e 10 lessen a ƒ25
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Kwaliteit staat voorop!
overdag
020-853683 Nissan Urvan diesel, 7-'85.
Skoda 105 luxe, 1e eig. '84, De enige off. SUBARU DEA's avonds
020-181775 Escort 1.3, Verh. bestel, 4-'85
BINNEN GESTALD, 60.000 km, LER + occ. voor Purmerend APK keuring geen afspraak,
02990- 34768 Berebeit, 020-6627777.
APK 7/'91, ƒ 1500. 020-360420. e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, klaar terwijl u wacht. Ook'repa- Garage HUBh, gespec. m rem- Purmerend
Zaandam
075-174996
02999-278, Jisperweg 39-40.
raties en onderhoud. Gar. men en fricties. Comeniusstr.
West-Center 020-122476.
455, 020-177388. Lid BOVAG. AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
A.P.K. KEURINGSSTATION
GARAGE VITESSE, erkend 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Keuren zonder afspraak
APK station voor onderhoud,
Tel. A'dam: 020-942145.
Feenstra & Jimmink
reparatie, keuringen, laswerk,
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Asterweg
24A
A'dam
364702
carrosserie,
motorrevisie
van
VERKEERSSCHOOL
AVS
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Goedkope autoverz. met ter
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
APK LASWERK en reparatie. alle merken. Tevens uit voor- voor een ontspannen en snelle
Tel. 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581. Keuring klaarmaken, leder raad ± 15 gekeurde occasions opleiding. Alle autonjlessen mynbet., 100% autolening. Bel
merk auto. Vooraf prijsopgave. v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak ƒ35 per les. Theorieles gratis. of bezoek onze infowmkel, De
Niasstraat
29, Rijpgracht 2, A'dam. Tel
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer- 02507-19155, Voltastraat 5 Informatie'
020-846060 P W.O. ass.
A'dam-0. Tel. 020-6652323.
voor A'dam Noord e.o.
derdijk 386, Aalsmeerderbrug. Zandvoort.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Tel. 02977-27262.

Subaru

Skoda

Lancia

WESTDORP
SAMARA HOLIDAY,
BLACK BEAUTY en CARLOTA
nu m de showroom.
Ruime voorraad nieuwe en
jonge LADA'S met BOVAG gaDe Flinesstraat 22
o a 2 CV's, AX, BX
rantie en APK, 100% financ.
A'dam t/o Makro
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
vanaf ƒ250.- p.m.
Tel. 020-932750
OCCASION VAN DEZE WEEK
S. Stevmstraat 12a, A'dam Samara 1.3
okt.'86, ƒ8.250
Adres verkoop.
626 1.6, GLX, LPG, 11-'86. 626
Adm. de Ruijterweg 398,
1.6, LX coupé, 5-'87. Berebeit,
A'dam, tel.: 020-825983.
Amsteldijk 25, 020-6627777.

ingdijk

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86

Gordijnengroothandel

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

Showroom atelier fabrtkage.
Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1990

WEEKMEDIA 22

Peter Koper volbrengt triathlon
ZANDVOORT - Een paar
weken geleden leverde Peter
Koper een geweldige prestatie
door de tiende Spa Holland
Triathlon in Almere tot een
goed einde te brengen. Het was
voor Peter Koper de eerste triathlon waaraan hij meedeed en
het werd ook wel een hele zware. Maar onder begeleiding van
coach-vriendin Jolanda, die
ook coacht bij de kwart-triathlons waaraan de Zandvoorter
meermalen heeft deelgenomen, werd binnen de gestelde
tijd de triathlon afgewerkt.

• Peter Koper bezig met het voor hem zwaarste onderdeel: de marathon.

Voor Peter Koper was het een hele
belevenis om aan de triathlon in Almere mee te doen, maar dat het zo'n
zware tocht zou worden had hij niet
verwacht. Het zwemmen ging goed
en over de 3,8 kilometer deed hij l
uur, 25 minuten en 25 seconden. Met
het wielrennen had hij totaal geen
moeite. Deze sport is door vader
Klaas met de paplepel ingegeven. De
180 kilometer waren goed voor zes
uur en zeventien minuten, maar het
zwaarste gedeelte zou nog volgen. De
marathon, 42 kilometer lopen, werd
zijn zwakste onderdeel, maar met
een tijd van vijf uur 56 minuten bleef
hij met een totaaltijd van 13 uur 39
minuten ruimschoots binnen de
tijdslimiet. In het stadionnetje van
Almere viel ook Koper een ovatipneel applaus ten deel. De door zijn
werkgever KWS gesponsorde Peter
Koper vond het geweldig en heeft
zijn zinnen gezet op de triathlon van
1993.
„Ik heb mee gedaan om de triathlon te volbrengen," aldus Peter Koper. „Alles ging uitstekend behalve
het lopen, maar daar ben ik eigenlijk
ook te zwaar voor gebouwd. Aan eerdere marathons heb ik meegedaan
en toen deed ik er vier uur en vijftien

Casino-ZVM maakt uitstekende start
ZANDVOORT - De handbalteams van Casino-ZVM hebben
de eerste wedstrijd van het seizoen met goed gevolg afgewerkt. De Zandvoortse dames
vochten een verbeten en spannend duel uit met Kolping (9-9)
en de heren waren vooral in de
eerste helft erg goed op dreef.
Dat was genoeg om Dirkxhoorn met een 13-9 nederlaag
huiswaarts te zenden.

beschikken en knokten zich terug in
de wedstrijd. In de laatste minuut bij
de stand 8-9 kreeg Casino-ZVM door
een felle man to man balbezit, waaruit de verdiende gelijkmaker werd
gescoord, 9-9.
„Het positieve van deze wedstrijd
was dat we bleven knokken," aldus
coach Geert Dijkstra. „De vooruitgang met vorig jaar is, dat we bij een
achterstand niet het koppie lieten
hangen maar erin bleven geloven."
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
Stein 4, Mireille Martine 2, Margreet
Sterrenburg l, Sylvia Blom 1.

Casino-ZVM speelde de gehele
wedstrijd een agressieve 6-0 defensie
en dat liep perfect. Aanvallend lukte Mannen
het niet erg in de eerste helft, waarEen flitsende start van het Casinodoor Kolping met een 4-6 voor- ZVM-team was voldoende voor de
sprong kon gaan rusten. Toen Kol- uiteindelijke verdiende overwinping de voorsprong naar 4-7 uit- ning. In een zeer hoog tempo werd
bouwde leek Casino-ZVM een gesla- de defensie van Dirkxhoorn uiteen
gen ploeg. De Zandvoortse dames gespeeld en Caino-ZVM nam vijf
lieten echter zien over karakter te r>unten voorsprong. Daarna heeft

Casino-ZVM de strijd volledig gecontroleerd. Beide teams speelden goed
handbal, waardoor de wedstrijd het
aanzien meer dan waard was. In het
Zandvoortse doel keepte Fred van
Limbeek in de eerste helft een voortreffelijke partij en in de tweede helft
was het Johan Molenaar die het uitstekend deed.
Na een 9-4 voorsprong bij de rust
heeft Dirxhoorn wel geprobeerd de
stand een beter aanzien te geven,
maar de Zandvoorters hielden het
hoofd er goed bij en kwamen totaal
niet in gevaar. „Ik ben dan ook erg
tevreden met deze overwinning,"
verklaarde coach Joost Berkhout na
afloop. „Na de sterke opening hebben we de wedstrijd in handen gehouden en goed uitgespeeld."
Doelpunten Casino-ZVM: Jan van
Duijri 3, Guido Weidema 3, Peter
Pennings 3, Richard Vos 2, Ronald
Vos 2.

minuten over." Die tijd hoeft de
Zandvoorter wel niet te halen, maar
met een volgende triathlon zal daar
zeker meer op getraind worden. Nu
trainde hij ruim tien uur in de week.
Zwemmen werd gedaan bij een triathlonvereniging in Schalkwijk en
ook als lid van de ZRB werden de
nodige kilometers afgelegd.

Geintje
Het triathlon avontuur begon allemaal met een geintje. Na de Zandvoortse strandloop van 21 kilometer
waaraan hij mee wilde doen. Familie
en kennissen lachten hem uit, met
van dat haalt hij toch nooit. Toen dat
echter wel lukte, werd het plan opgevat om aan triathlon mee te gaan
doen. Er volgde een paar kwart triathlons met goed gevolg, met als

voorlopig grootste succes de tnathlon in Almere. „De combinatie van
drie sporten vond ik fijn", zegt Peter
Koper. „Het bleek een hele leuke ervaring te zijn. Vooral de hele triathlon was geweldig. Als je niet meedoet
aan de wedstrijd dan is het best leuk.
Tijdens het wisselen van sporten
praat je rustig met andere deelnemers. Het is niet zo gehaast als bij de
kwart, want daar doe je mee om zo
snel mogelijk te eindigen".
Voor volgend jaar heeft Koper een
minder vol programma en doet hij
uitsluitend aan kwart- en halve triathlons mee. In 1993 wil hij er m
Almere weer bij zijn met de bedoeImg zijn tijd van dit jaar te verbreken. „Dat moet lukken", zegt hij.
„Maar dan moet ik vooral op lopen
harder trainen".

ZHC mannen op schot
ZANDVOORT - De eerste
wedstrijd onder leiding van
coach Ronald Meyboom heeft
dan wel geen overwinning opgeleverd, de manier waarop gespeeld werd was echter veelbelovend. Het vorig jaar gedegradeerde Leiden had de grootste
moeite om de ZHC-hockeydames maet 2-1 terug te wijzen.
De ZHC-mannen deelden Terriers een gevoelige klap uit
door met 3-1 te winnen.
Het ambitieuze Leiden was over
de gehele wedstrijd genomen sterker. Doch een vanuit de verdediging
opererend ZHC, met aan het hoofd
de uitblinkende doelvrouwe Henny
Jansen, bood fel tegenstand. Technisch was Leiden een maat te groot
voor ZHC, dat vooral met inzet de
mindere techniek compenseerde. De
Zandvoortse counters waren zeker
niet ongevaarlijk maar voor de rust
zou er niet gescoord worden.
De tweede helft gaf weinig verandering van spelbeeld te zien. Een onverzettelijk ZHC leek voor een daverende verrassing te gaan zorgen toen
uit een snelle counter Marjolein Gielen raak schoot, 0-1. Leiden voerde
de druk op het Zandvoortse doel nog
meer op en een doelpunt kon bijna
niet achterwege blijven. Met nog een
kwartier te gaan was ook doelvrouwe Henny Jansen kansloos, 1-1. Vijf
minuten voor het einde zou ZHC
toch tegen een nederlaag gaan oplopen. De bal werd hoog in de cirkel
gespeeld, waarvoor eigenlijk moet
worden afgefloten, wat niet gebeurde en een Leiden-speelster kon de
bal intikken, 2-1.
Coach Ronald Meyboom was zeker niet teleurgesteld. „We hebben
een goede partij gespeeld. Door het
sterke Leiden werden we niet weggespeeld omdat we gedisciplineerd
hockeyden. De opdrachten werden
goed uitgevoerd."
j

ZHC speelde met overtuiging en
gaf Terriërs hockeyles. De goede en
snelle combinaties leverden ZHC
fraaie kansen op waaruit voor de
rust alleen Remco Hiemstra wist te
scoren, 1-0. In de tweede helft drukte
ZHC wel het veldoverwicht uit in
doelpunten. Wouter Kolk zorgde na
tien minuten voor 2-0 en de sterk
mee opgekomen Mare Meijer maakte er 3-0 van. ZHC zat op rozen en
kon wat gas terugnemen. Daardoor
kon Terriërs in de slotfase de eer
redden, 3-1. „Ik ben best tevreden
met deze overwinning", aldus coach
Gij s Sterrenburg. „We vinden elkaar
nog wat moeizaam, maar toch draaide het aardig. Er zit best wat in, in
deze groep."

(ADVERTENTIE)

geeff u meer!
zondag 30 september 1990

DAM TOT DAMLOOP
start om 14.00 uur
op het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer van de
Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar de Dam in Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 14 september a.s. bij de kantoren van
Het Parool en Weekmedia in en om Amsterdam, te weten:
Amsterdam : Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen : Gebouw Amstelsteijn,
Laan van de Helende Meesters 421 b
Uithoorn
: Stationsstraat 70
Zandvoort : Gasthuisplein 12
Purmerend : Weerwal 19
De inschrijfkosten bedragen ƒ 15,- per persoon.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m.
TC Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en
AV Zaanland.
Inlichtingen: overdag 020-26 64 44 en 075-16 22 21.
's Avonds (tot 21.00 uur) via nummer 02987-40 47 en 02987-51 25.

geeft u meenl

TZB geeft goed tegenspel
ZANDVOORT - Een nog niet
geheel volledig (vakanties)
TZB heeft tegen Schalkwijk
een 5-3 verlies geleden. Na een
zwakke eerste helft en bovendien nog eens drie blessures
liep TZB een 3-0 achterstand
aan. In de tweede helft heeft
TZB er van alles aan gedaan de

achterstand weg te werken,
maar meer dan een 5-3 nederlaag zat er niet in.
In een leuke en goed gespeelde
wedstrijd had Schalwijk de eerste
drie kwartier een duidelijk overwicht. Dat resulteerde dan ook in
een 3-0 voorsprong. Na de rust waren
de rollen omgedraaid en tapte TZB
uit een ander vaatje. Trainer-spits
speler Cees Smit zorgde voor 3-1 en
toen Ab Bol na een goed opgezette en
uitgespeelde aanval er 3-2 van maakte leek de strijd weer open.

Veel animo voor badminton
ZANDVOORT - Badmintonvereniging B.C. Lotus komt na een
aantal magere jaren weer helemaal terug. Dat bleek overduidelijk afgelopen zaterdag, toen de wedstrijdvereniging een open
dag hield voor de Zandvoortse jeugd, onder het motto 'Badminton is meer dan een slag in de lucht'.

De Zandvoorters hadden echter de
pech dat Henk de Reus, Willem Koning en Peter Auberlen geblesseerd
uitvielen. Twee man mochten vervangen worden en met tien man
moest TZB verder. Schalkwijk profiteerde in eerste instantie door do
voortreffelijke Zandvoortse doelman te verschalken, 4-2. TZB gaf
echter niet op en voerde goede combmaties uit. Cees Smit schoot opnieuw raak (4-3) en de Boys kregen
mogelijkheden op de gelijkmaker.
TZB drong sterk aan en uit een
counter bepaalde Schalkwijk de
eindstand op 5-3. Toch was spelertrainer Cees Smit geenszins ontevreden. „Vooral in de tweede helft gooiden we er een schepje bovenop en
speelden we een goede partij. We
kwamen goed terug en hadden de
strijd in eigen hand, maar konden
het niet afmaken. Nee, het viel toch
wel mee, we waren conditioneel ook
veel beter, maar het zat wat tegen".

Tekenend waren de professionele opzet en het grote enthousiasme waarmee deze flitsende zaalsport werd gedemonstreerd. Het jeugdige promotie-team presenteerde zich in speciaal voor deze gelegenheid beschikbaar
gestelde Gran Dorado-shirts.
Onder leiding van speaker Peter van Wijk werden eerst de verschillende
soorten slagen getoond, waarna de jeugd spelenderwijs een beetje vertrouwd gemaakt werd met het speelveld en de spelregels. Hoe aantrekkelijk
badminton kan zijn, bleek vooral tijdens de korte demonstratiepartijtjes.
Na een spannende en spektaculaire herendubbel van Dennis Spolders en
Martijn van Keulen tegen Dennis Lekkerkerker en Nicolas Ruyer aan de
andere kant van het net, was het de beurt aan de jeugd om het nu ook eens
zelf te proberen. Het vasthouden van een racket, het hooghouden van de
shuttle en het opslaan aan het begin van een partij stonden centraal tijdens
de eerste badmintonles waaraan door het jeugdige publiek met groot animo
werd deelgenomen.
Na een korte limonade-pauze werden de rackets snel weer opgepakt om
nog even vrij te badmintonnen. Dat alle banen tot het eind toe bezet bleven,
geeft al aan dat de jeugd het naar z'n zin had en zich op de open dag weer
eens lekker kon uitleven.

dit is uw krant
Wie in Zandvoort woont heeft een abonnement
' op de plaatselijke krant. Omdat u graag op de
hoogte bent van wat er in uw woonomgeving op
politiek, cultureel, sociaal en sportief gebied speelt.
Het Zandvoorts Nieuwsblad is een van de 22 edities
van Weekmedia, een
garantie voor
die krant moet ik hebben
Natuurlijk,
, ; Omdat ik graag w i l we'en wat /icb in mijn
afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het ?uiulvoorts Nieuwsblad
nieuwsvoorziening omgeving
13 weken voor maar f 10,50.
op hoog niveau.
Zandvoorts

Nieuwsblad

,\

Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad kost nog
geen gulden per week.
Geen geld voor een krant die
dagelijks werkt aan het wekelijks nieuws.
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Daarna \\oul ik abonnee en betaal per D maand l i.-iO* D kwartaal l 1-tD halfjaar l 25,50 D |aar l 16,*een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling
Voor jwstabonnees gelden andere tarieven

U kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons opgeven 020-668 15 00
Stuur de/e bon in een open envelop naar \\eekmedia. Antwoordnummer 10051.
1000 l'A Amsterdam L' hoeft geen post/egel te plakken

wie een abonnement heeft weet meer!
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Cursus Calligrafie

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina ,,MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,38 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
o Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6,13 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten
* BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt / 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsinc
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Studiecentrum ASR
Start in september m AMSTERDAM en ALMERE.
- TYPEN, Steno, Vergadertechniek/Notuleren, Secretaresse,
Kantoorassistent(e)
- MIDDENSTAND, Basisk Boekhouden, PD-Boekhouden,
MBA, Computer Boekhouden, Sociale Wetgeving.
- NEDERLANDS, Engels, Frans, Duits, Spaans, Algemene
Correspondentie, Bednjfscorr., Spreekv.; Rrst Certificate,
Proficiency; Tolk/Vertaler, Engels, Frans, Spaans.
- SEPR vak- en handelskennis; IATA/UFTAA.
- PD-Marketing, NIMA-A, NIMA-A repetitiecursus
- INTRO PC, MS-DOS, WordPerfect 4 2 of 5.0, WP-schakel
WP-übrary, dBase III +, Lotus 1-2-3; AMBI. HE.O, HE.1,
HE 2, PD-Informatica 1 & 2.
BEL AMSTERDAM, 020-760013, ALMERE: 03240-37755.

GRATIS
Woninglijst van Zandvoort

Aerobics!
DOMBO

10 bankstelkussens mei. stot v.a. ƒ295

Dak lek

Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen.
Ook ander loodgieterswerk.
Bellen voor 10 en na 18 uur:
02507-19559 of 02520-21378.
KALECO KUNSTSTOFFEN
fabrikant van kunststof ramen, deuren, schuifpuien
e.d., biedt snelle levertijd,
zeer scherpe prijzen en goede kwaliteit Tel.. 030-447420.
Fax 030-447188.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Videotheek

Dombo
5 films

Muziekinstrumenten

hele week

25.-

Foto Boomgaard

GEfl/C makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

NV M

5 REGELS im

Oproepen
Eerste les dinsdag 18 september a s in 't Stekkie v 9.0011 00 uur kosten ƒ 120 v. 12 lessen (mcl materiaal) Opgeven
Mededelingen
voor zondag 16 sept. Info en aanmelden bij 't Stekkie, tel
17113 of Vera Dieben 17677 óf Ellen Folkers 12143 óf op
„OPEN DAG" van 't Stekkie op zaterdag 8 sept a s. v. 10 00- * André en Imca gefelici16 00 uur Docentes zijn gildebroeder NVC en geven tevens teerd met jullie voorgenomen
huwelijk op 10 sept Groetjes,
les bij JHVU
Evert, Ineke, Dennis, Maike * BIJ een hartstilstand kan
Deventer Wij komen ook.
Huishoudelijk
men niet wachten op arts of
* André nog 4 nachtjes slaambulance ledereen kan lepersoneel
pen.. Ik hou van je. Je bruidje
ren reanimeren in 4 lessen Inl
gevraagd
Imca.
tel 16085, Hr de Leeuw.
BROODJES BESTELLEN?
CURSUS
Even
TAROT KAARTEN LEZEN Gevr. ervaren HUISH. HULP
voor 1 ochtend per week, ƒ 40 BROODJE BURGER belleni
Inl tel 02507-18100
per ochtend Brederodestr
18789
HATHA YOGA
Tel 18292
Boven ƒ 25 geen bez kosten
lesruime fysotherapie WillemAnders brengen wij
sen Er zijn nog een paar Gevr. zelfst HULP IN DE
HUISHOUDING voor 4 uur op
ƒ2,50 in rekening.
plaatsen vrij op dinsdag
vrijd of zat., ƒ 12,50 p u Tel. * De donderdagmiddagInfo tel 02507-14855.
na 19 uur. 02507-20100.
soos is vandaag weer begonKERAMIEK-CURSUS in Zandnen, v. 1330-15.30. NIC
voort Verschill technieken/
(Para)medisch
Beetsln 14 Rode Kruis Welfaengoberen/glazuren/raku etc.
re. Kom eens kennis maken
Info tel 02507-15536
personeel
* E H.B O -cursus start do
Vind je dat springen m een
gevraagd
27 sept om 20 uur. Aanm.
aerobicles maar niets7 Kom
tel 17599 of 27 sept. in het
dan eens een GRATIS
PROEFLES SPIERVERSTEVI- Wij hebben plaats voor een Rode kruis-gebouw, NIC
GING-STRETCHING nemeni APOTHEKERSASSISTENTE Beetsl 14, Zandvoort.
Ook herintreders zijn welkom
Bel voor info 19701/12215
eens
Onze apotheek is goed per * Help de Polen. Stuur
1
trein, tram of bus bereikbaar een 9voedselpakket Geen
adres Dat hebben wij voor u'
SCHINKEL APOTHEEK
Hoofddorpweg 1, Amster- Inl. tel. 02907-5235
Bel 19701/12215
dam Tel 020-157042
* Hoera Antje MolenaarKemp 85 jaar Gefeliciteerd
Videotheek
Sjeane, Clara, Moon, Cob. Je
Divers personeel
8 kleinkinderen en 3 achtergevraagd
kleinkinderen.
Corn. Slegersstraat 2b
* Hoerai Marianne de Boer
tel. 02507-12070
Gevraagd voor 1 oktober en Pascal van Leeuwen trouASSISTENT m dansschool, 3 wen morgen om 3 uur in het
Geopend dagelijks
avonden per week Br. o nr. raadhuis van Zandvoort. De
van 13.00-21.00 uur.
ceremoniemeester!
716-77119 bur. v d blad
Altijd de nieuwste
* l've looked all my live for
premièrefilms tevens
you, all my live l'll spent all
veruit de grootste
Kleding
my live with you, all my live. E
keuze in Zandvoort.
l love you. M.
Verhuur van
* Heel veel nachtjes nog
movieboxen.
„DE VAGEBOND"
vraagt tweedehands kinder- Mario, jaartal goed, datum
Corn. Slegersstraat 2b
kleding vanaf mt 86 t/m 176 fout Groetjes, Ab, Margreet.
Zandvoort.
Er is veel babykleding aanwe- P S heb je nou al een gezellig
Tel. 02507-12070
clubje gevonden?
zig Tel. 18588 of 16983
* Pascal en Marianne stappen 7 september om 15.00
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
uur in Zandvoort in het huwelijksbootje. Dat wordt een gezelhge boel.
Vitrage v a ƒ4.95 - velours v.a ƒ9.95. GRATIS GEMAAKT'
Meubelstof v.a ƒ 9.95. Wij stofferen ook zeer voordelig
uw boot/caravankussens of meubelen.
DE VRIES, Julianapark 40, Haarlem-Noord
Tel. 023-260359, b.g.g 023-371304

Lessen en clubs

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

Com. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

mi GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S

worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
o aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
« weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
« het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

k 0 0 P
T e
b r u i d s 1 a P 0 n , m a a t
3 8 , m 0 d e r n e
e n
s a 1 0 n t a f e 1
r i e t e n
s t 0 e 1
T e 1
0 2 - 3 4 3 .

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
Zandvoorts Nieuwsblad
-

1 regpl
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels
7 regels
8 regels
9 regels
10 regels

.

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

* Beloning1 Wie heeft Jeffrey's bril gevonden'? Het is al
de derde. 1 gele m blauwe
koker en 2x een bruine. Wie, o
wie? Tel. 17353
* Beloning. Wie heeft Jeffrey's bril gevonden? Omgeving Tolweg Tel. 17353;
adres. P. Leffertstraat 17.
* Spijkerjasje gevonden bij
De Schelp afhalen. Tel.
18483.

Rlöferintg'én ''" ' •*~* Waterhuishouding "'
Amsterdam
De dienst Riolering en Waterhuishouding Amsterdam is
één van de jongste zelfstandige diensten van de gemeente Amsterdam en is belast met de behandeling (mzameImg, transport en zuivering) van het afvalwater dat door
de Amsterdamse bevolking en bedrijven wordt geprodu-

ELEKTROMONTEURS

Videotheek

DOMBO

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

Radio/tv/video
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Computerapparatuur
en software
De beste FINANCIËLE SOFTWARE voor het kleinbedrijf.
Demonstratie? Bel Topic
Software. 020-256056.
Videotheek

Adres:
Plaats:
S.v.p. in rubriek:

ceerd. Daarnaast behoren het beheer van het oppervlaktewater en de zorg voor grondwateraangelegenheden
tot de taken. Optimale dienstverlening en zorg voor het
milieu staan bij deze nog jonge dienst centraal. Voor de
sector Zuivering en Bemaling zoeken wij een aantal

met belangstelling voor afvalwatertechniek
De sector Zuivering en Bemaling. Een van de
belangrijkste taken van deze sector is het ontwerp, de
bedrijfsvoering en het systeem- en procesbeheer van de
Amsterdamse rioolwaterzuivenngsinrichtmgen (Rl).
Jaarlijks verwerken de 4 RI's zo'n 75 miljoen m3 afvalwater Dit water wordt aangevoerd door circa 150 rioolgemalen, waarvan het ontwerp, beheer en onderhoud
ook wordt verzorgd door de sector. De sector controleert
bovendien of de afvalstoffen die de bedrijven lozen niet
schadelijk zijn voor de zuiveringsprocessen en berekent
de aan deze lozing verbonden heffingen. In het kader van
het oppervlaktewaterbeheer is de sector verder belast met
ontwerp en onderhoud van een 100-tal poldergemalen,
waaronder het gemaal dat per jaar 145 miljoen m3 water
in de Amsterdamse grachtengordel ververst.
De afdeling Machinedienst. Deze afdeling is
binnen de sector belast met het beheer, het onderhoud
en de bedrijfsvoering van de 4 RI's en de polder- en rioolgemalen. Een belangrijk deel van het werk wordt m eigen
beheer uitgevoerd door de eigen Centrale Technische
Dienst of het verantwoordelijke district. Voor een aantal
districten zoeken wij elektromonteurs.
De functie van Hoofdmonteur. U wordt belast
met onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden
binnen het gehele vakgebied. In principe verricht u deze
werkzaamheden volledig zelfstandig.
Wij vragen van u een afgeronde opleiding Elektrotechniek op LTS-niveau, aangevuld met een voltooide
opleiding TSI en/of TBI U beschikt over langdurige

ervaring (circa 10 jaar), waarin u een gedegen ervaring
hebt opgedaan met PLC-techniek. Een rijbewijs B is noodzakelijk
Het salaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van
leeftijd en ervaring, maximaal ƒ 3.391,- bruto per maand.
Het vacaturenummer is 32.
De functie van 1e Monteur. U wordt belast met
het uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden binnen het gehele vakgebied.
Wij vragen een afgeronde opleiding Elektrotechniek op
LTS-niveau en circa 5 jaar werkervaring. Kennis van PLCtechmek is gewenst. Het rijbewijs B is vereist.
Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
maximaal ƒ 3.187,- bruto per maand.
Het vacaturenummer is 29.
Informatie en sollicitatie. Vrouwen, leden van
etnische minderheden en gehandicapten worden met
name uitgenodigd te reageren en genieten bij voldoende
geschiktheid de voorkeur. Voor kinderopvang kan in
principe worden gezorgd. Bovendien kent de gemeente
Amsterdam goede studiefaciliteiten.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - binnen 14 dagen en
met vermelding van het betreffende vacaturenummer op
envelop en brief - richten aan de heer J. Jonker, afdeling
P&O, kamer 4105, Wibautstraat 3, 1091 GH Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer
ing. J.G. Kuperus, telefoon (020) 94 66 11.

DOMBO
De nieuwste dagfilms
7,50 p. dag

Receptie?
Feestje?

MOON 44

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

CASUALTIES OF WAR

Broodje Burger

DIE HARD

***
***

Schoolstraat 4
***
HALLOWEEN 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789
***
* Sorry Margreet, het was A TIME OF DESTINY
een drukfout, het is 17 de- Corn. Slegersstraat 2b
cember 14 jaar.
tel. 02507-12070
* Te koop horlogemakerse/o
goudsmid-werktafel,
ƒ100. Tel. 02507-16262.
Woninginrichting
* T.k. z g a.n. bureau, reprogrenen, 3 laden, 1 deur, afm.
Lijsten op maat
120x50, prijs ƒ65; ski-impenaal ƒ 50; klokthermostaat Hobij
neywell ƒ 100. Tel. 16010.
Foto Boomgaard
* Van 24 t/m 30 sept. is weer
Grote Krocht 26
de huis aan huis collecte voor
de Nierstichting Nederland.
Tel. 13529
Helpt u ons weer? Tel 15434.
TE KOOP: bankstel, 2+3-zits,
Voor trouwfoto's bruin leder, zeer mooi, ƒ 150;
eethoek, wit, 4 stoelen m. rieFoto Boomgaard ten zitting en leuning, exclusief, als nieuw, ƒ 250; wasdroGrote Krocht 26 ger ƒ 25; moderne radio/televisietafel, rijdbaar, wit, ƒ25;
stofzuiger, compleet, weinig
* Zondag 9 sept. Gemeen- gebruikt, ƒ25; eettafel, wit,
schapshuis, van 13-17 u., ver- 4 klapstoelen, 2 zwart, 2 wit,
zamelbeurs Zandvoort, ruilen, /100. Te bevragen: tel.
kopen, verkopen. Gratis toe- 02507-12030, na 17 uur
gang. Inl.. 14234, 12303.
* Te koop nieuwe witte salontafel m. messing rand,
ƒ200. Tel. 15515.
* Te
koop
salontafel,
chroom, s-vorm poten, bovenblad glas, onder wengé,
l af m. 124x50x38. Prijs ƒ 175
Tel. na 18 uur: 02507-16803.
Te koop slaapkamerameub.,
wit met ombouw, verlichting,
j kastjes en laden, herencomVideotheek
mode, 3-drs schuifkast m.
l spiegel, Auping lattenbodem,
2 dlg, 2x80x200 Tel. 13219.
T.k. aangeboden wegens verCorn. Slegersstraat 2b
huizmg- T.V.-KAST (donkereiken), 2 maanden oud, ƒ 850;
tel. 02507-12070
LINNENKAST (donkereiken),
1 45 mtr breed, 3'/2 jaar oud,
ƒ750. Tel. 020-470328
Foto - Film
T.k elektr. mbouwoven plus
bijbeh. kookplaten, Neff,
* Prachtige
fototoestel, ƒ250, grote ouderw. mangei
merk Olympus compact klein- ƒ150 + keukengeiser ƒ15.
beeld, wegens overcompleet, Tel. 02507-15536.
i z.g s t, voor ƒ 190. Tel. Wij STOFFEREN 10 bankstel15199.
kussens inclusief stof voor
* T k.a vergroter, zwart/wit, ƒ295 Velours overgordijnen
Axomat 3, mcl. lens, schalen van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr
etc , ƒ 175. Kruisstraat 6. Tel. Vitrage en alle soorten model16258.
gordijnen va. ƒ5,95
per meter, gratis gemaakt1 1000 verschill meubelstoff. van ƒ69
Huwelijk en
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
kennismaking
caravans, zeer voordelig Alle
soorten schuimrubber op
ALLEEN ZIJN MOE' Bel dan maat gesneden. Barkrukken
Parasol Reis- en Contacten- stoft mcl stof of leather-look
club. 023-356840 (infoband). ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ 55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Vaar/surfsport
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981, Ampèrestr.
MARINA Monnickendam, de 10, Zandvoort, 02507-19347.
gezellige jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
Hobby's en
beschikbaar. 02995-2595

Betamax
films te koop

Dombo

Te koop
aangeboden
diversen

Sportartikelen

Kom in beweging!

Ie koop aangeb voll. GOLFUITRUSTING Pr n.o.t.k. Tel.
02507-16331, na 18 uur.

en neem eens een gratis proefles

* Te koop 2 stuks bruine Luxaflex, 134 br., 256 br., ƒ95.
Onroerend goed
Tel. 12565.
en woonruimte
TE KOOP betonnen balkonvijver, 75x100x40, compl. m.
te huur
zeldzame goudvissen, ƒ 100;
aangeboden
betonnen bloembak, 72x42x
42, ƒ 30, partij kogelvrije glasplaten, dikte 2'/2 cm, div ma- Te huur LUXE 2-KAMERFLAT
ten (tafelblad); aquarium, getot 1-3-1991.
heel glas, 80x36x40, ƒ 40. Tel.
Tel. 02507-19357.
02507-12456.
* Te koop bureaustoel ƒ 35;
Onroerend goed
2-zits slaapbankje ƒ 200. Tel
en woonruimte
19357.
te
huur gevraagd
* Te koop k.t.v., 57 cm, ƒ 75;
kinderledikant + matras +
dekbed, ƒ125; buggy ƒ25. J.vrouw zkt per direct vrije
WOONRUIMTE met k.d t. m
Tel. 02507-15578.
Tel. 02507-17505,
* Te koop lattenbodem, Zandvoort.
90x200 cm, in prima staat, na 18.00 uur tot 20.00 uur.
Te huur gevraagd winkel met
ƒ35 Tel 14943.
bovenwoning Centrum Zand* Te koop oud grenen vloer- voort.
Br. o. nr. 763-77117 bur.
delen, br. 16, opp. ± 20 m2,
v.d. blad.
ƒ250. Tel 17063.
* Te koop partij witte grind- Werkend stel zoekt 3-kamertegelsJ2,50p.st. Tel. 13219 wonmg, Boul. of centrum,
max. huur p.m. ƒ 1000, Tel.
* Te koop scholieren-bu- 02507-17611.
reau, 2 laden, 1 kastje, 1.1.75, Zakenm. zoekt (met spoed)
br. 0.54, h. 0,75 m., prijs ƒ 40. permanente WOONRUIMTE
Tel. 17855.
in Zandvoort, liefst zomerhuis
* Te koop wandelwagen, o.i.d., tot ±/750 per mnd.
mcl. reiswieg, compleet ƒ 125, Bel overdag: 18081.
merk Teutonia. Tel. 16973.

Te koop
gevraagd
diversen
TE KOOP GEVR.: inboedelgoederen (klemgoed), boeken, antiek/gr moederst. sp.
enz. Tel. 02507-12370.
T.k. gevr. broeikas, 4x4 m.
Tel. 14852
T.k. gevr. lange dikke leren
MOTORJAS of postjas, rnt 52
prijs ± ƒ 45. Tel. 02518-54794.

AEROBICS
of
spierversteviging-stretching
Bel voor info: 19701/12215

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

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Diverse clubs

Live Porno!
uit Zandvoort
Héél Nederland spreekt over de énige
echte Porno/Live Lijn m Zandvoort!
Pal aan de boulevard hebben twee
heerlijke nimfo's een absoluut anoniem
06/nummer laten installereni

Dus, géén Tapes

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Inderdaad, hier is geen sprake van tapes
en/of bandjes, maar Anouk (25) en üa (19)
zitten helemaal live bij de telefoon!
Wacht niet te lang, want op sexgebied is
nu alles écht mogelijk! Beleef het zelf
of luister wat anderen met Anouk en üa
voor slechts 50 cpm. uitspoken via de:

DOMBO

06-340.350.50

Red Ear Productions P.O. Box 547 Haarlem.
AH..AH....TOP S&M...AH..AH
meesteressegenot... 50 cpm
Corn.
AH
06-320x331x13
AH
Slegersstraat 2b
Rijpe
Claudia
traint
haar
tel. 02507-12070
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06In de woeligste sexstraat van xxxxxxx320x320x37xxxxxxxx
Nederland zit achter elk raam
'N chique Dame 38, geeft les
een lekkere meid!
Onroerende
aan jonge jongen: Pervers?
Met
je
druk/draaischijf
bepaal
goederen te koop
50cpmxxxxxxx06-320x320x38
je zelf bij wie je komt'
gevraagd
Harnet: schunnig en hard
xxx...gewaagde porno...xxx
xxxSO cpm 06-320x320x53xxx
GARAGE
06-50cpm RJL pb.157 Z'voort Een rijpe hete negerin van 39
TE KOOP GEVRAAGD
verzamelingen
Tel. 02507-14534
voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06320x320x91xxxxx320x320x91
Een beurt
SPECIALE MUNTENBEURS
Woningruil
Dieren en
Bea een lekkere sexy hete
voor de klas
zondag 9 september a.s. van
meid van nog geen 18 (50
dieren10-17 uur in twee zalen van
cpm) wil jou!!!! 06-320x320x77
06-340.340.30
Aangebodenluxe
4-kamerbenodigdheden
ARTIS te Amsterdam, ingangflat
a/d
boulevard.
Huur
Plantage Middenlaan 41-A.
Jong meisje
Ook penningen, medailles en ƒ 1000. Gevraagd, goedkopeDENNIS PAPEGAAIEN
re
eengezmsof
ander
soort
de
eerste keer
vindt jongens en meisjes
een begrip m Nederland. Bel papiergeld.
aantrekkelijk, 50 cpm 06Ned. Ver. ,,De Verzamelaar". woning. Tel. 02507-15515.
06-340.340.21
voor gratis infoboek 020665.7658. Inruil en fin. mog. Tel. 020 - 42 35 19.
Nummertje in de

U ook?

De Woelige
Sexstraat!

340.340.05

Little Teenie

Dier-Plezier

Zalenverhuur

Auto's en
auto-accessoires

voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
VERENIGINGSGEBOUW
Grote Krocht 28.
* Goed tehuis gezocht voor
De Krocht
lieve cyperse kat. Baby is al- Grote Krocht 41, Zandvoort, Uw auto milieuvriendelijk
afstellen + koplampen bij
lergisch. Tel. 02507-17290.
tel. 02507-15705-18812, voor
APK keuring ƒ 80 all-m
* T.k. kananekooi, kop./mes- BRUILOFTEN - RECEPTIES
zonder afspraak.
sing, m. toebeh., ƒ45; beo/
BOON APK
KOFFIETAFELS
valkparkietenkooi, uitschuifb.
Chrysantentraat 9
. zijdelen/achterwand, com- • Zie de colofon voor opgaAmsterdam-Noord
pleet, wit, ƒ95 Tel 12698
ve van uw rubieksadvertentie
Tel. 020-320657.

Gratis

Naam:

Telefoon:

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

•

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04

Verloren en
gevonden

Tel. 13529

—M ICRO

Postcode:

10
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320-320-65

schoolbank
06-340.340.20
Sadistische
sex met
jonge meisjes
06-340.340.90
Ik heb nou eenmaal hele grote ...! Topsex! Topsex'
50cpm
06-320x325x25

Tanja's!
Sexkasteel
Ga mee op 'n bloedstollende
pure porno-trip door Tanja's
Sexkasteel1
Bepaal door je druk/draaischijf welke kamer je voor 50
cpm. bezoekt via: 06

340.340.00
RJL pb. 157 Z'voort

Türkge seks hatti
06-320.327.44
dakikasi 50 cent
Val je voor domin. vrouwen''
Bel je meesteres, 50 cpm 06**** 320*332*32 ****

Wendy-foon
06-320.332.77
ƒ 0,50 p.m. p.b. 4100, Arnhem

Diversen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag/nachtservice 020-424800

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller want

Je huis
in de krant
brengtmensen
over de vloer.

Nette vrouw bezoekt nette
mannen thuis. Brieven o. nr.
795-77114 bur. v.d. blad.

Pour Toi
50 cpm. Sexspanning via 06

320.320.05
320.320.05
RJL pb. 157 Z'voort

En de makelaar weet van
wanten en kranten

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Eedactieadres ATV
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp. Vormgeving: Paul Busse
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FA VORIETE PLEKJES
Deze week starten we met een nieuwe rubriek. Medewerkers van deze ATV-pagina nemen u mee naar één van hun
favoriete plekjes. Verschillende mensen, verschillende plekjes in verschillende plaatsen. De spits wordt afgebeten door
de Aalsmeerse Leni Paul. Zij is reisjournaliste en verzorgt
voor ons regelmatig de rubriek 'Toeren' (zie ook deze week).
Leni heeft een favoriet plekje in haar eigen woonplaats: De
Historische Tuin.

Wie was Frau Drusky?

• CRISCA

Het geeft een toch wat merkwaardig gevoel wanneer je op
een van de warmste dagen in
het jaar kijkt naar een show
met de nieuwe herfst-Avintermode. Voor de detaillisten kan
het eigenlijk niet ongelukkiger. De nieuwe collectie truien,
jassen en broeken hangen al
lang weer in de winkels maar
bijna niemand taalt er nog
naar. Het is zelfs met dit weer
dat we de afgelopen weken
hebben gehad, moeilijk te gelpven dat er toch echt weer tijd
komt dat we niet meer zonder
jas op straat kunnen.
Het weer in Nederland kennende
zal het echt wel zover komen dat we
de dikke jacks met shawls en mutsen uit de kast kunnen halen. Hoewel vaak met de weersomstandighe-

• Foxy Fashion

C & A Nederland

den ook het kleurbeeld in de kleding
wat somberder wordt, hoeven we
daar dit seizoen niet zo bang voor te
zijn. De nieuwe jassen en mantels
mogen gezien worden.
Vrolijke kleuren, zwierig, ruime
capuchons en opvallende kragen
zijn de kenmerken. De stijl varieert
van sportief tot sophisticated en ook
de lengte kent verschillende varianten van 7/8,3/4, halflang of zelfs korter. En ja hoor, vaders haal hem
maar weer uit de kast want dochter
en zoon gaan dit seizoen weer héle-

maal in de jassen met de befaamde
houtje-touwtje-sluiting lopen. Ze
zijn er uiteraard in de originele
vorm: comfortabel en sportief, of in
een nieuwe opvatting: extra lang,
stijlvol en voorzien van nieuwe details als rimpelceintuur en borg- en
kunstbontgarneringen.

IJspastels
De zogenaamde swaggers (korte
wijde damesmantel zonder ceintuur) zijn er dit seizoen m allerlei

• C & A Nederland

kleuren. Ze tonen sportief boven een
wollen wintershort, gedragen met
een kleurige maillot en sierlijk op
een rechte rok.
Zeer subtiele geeltinten, paars,
oranje en blauw/groen worden afgewisseld met het ietwat 'babykleurige' rose en blauw. De modeshows
tonen m ieder geval al duidelijk dat
alle kleuren over elkaar heen gedragen mogen worden. Niks vloekt
meer bij elkaar. Eose mag met rood
en oranje. Het is mooi om te zien hoe
een felle kleur een zachtgetinte garderobe veel sprekender maakt. Wie
het wat rustiger wil houden, kiest
voor de zachte poeder- of ijspastels.
Uiteraard zijn ook dit jaar de jacks
met vergeten. De parka blijft in het
modebeeld en daarnaast zien we
korte montycoats met bontgarneringen en niet te vergeten de, vooral
grote, capuchons.
TRUDY STEENKAMP

De overtreffende trap beperkt
me. Lieve plekjes weet ik genoeg,
maar het allerliefste en dan ook
nog in de eigen omgeving? Waarschijnlijk is dat toch de Aalsmeerse Historische Tuin. Op dit mooie
plekje Aalsmeer, reikend vanaf de
schilderachtige Uiterweg tot aan
de Ringvaart, liggen de wortels
van mijn geboortedorp. Rust, geuren en kleuren overheersen er en
de gehaaste tijd waarin wij leven
lijkt mijlenver. Een enkele passerende speedboot zetje soms eventjes terug in het nu, na enkele seconden is die echter al een stip
aan de horizon.
Kleuren van onalledaagse, lang
vergeten bloemen en planten trekken je aandacht. Nooit geweten
dat Herman Eilers een sering was
en de Prince van Bulgaria een
heerlijk geurende roos. En wie
zou Prau Drusky zijn geweest?
Haar naam siert een wat knoestige struik.
Geurende bloemen werden zeldzaam in onze op produktie, rentabiliteit en opbrengst gebaseerde
tuinbouw. Hier, in de Historische
Tuin, valt er nog veel te ruiken.
Zoet geurende Lathyrus, niet voor
niets in Engeland Sweet Peas genoemd, wisselen af met ouderwetse rozen, bedwelmend en sensueel

zoals een roos hoort te zijn.
Juweeltjes van knip- en snoeikunst zijn de vormbomen Buxus
en Taxus, door de toegewijde hand
van een vakman omgesmeed tot
frivole kippetjes, stoere schepen
en trotse pauwen. In het begin van
deze eeuw vonden ze vanuit het
toen nog geïsoleerde Aalsmeer
hun weg door de wereld.
In het gedeelte met lang vergeten rassen van appelbomen staat
een volbeladen Schone van Boskoop. Een nauwelijks merkbaar
briesje doet een blozende vrucht
vlak voor mijn voeten op de grond
vallen. Op de bank aan het eind
van de tuin, onder de komngslmde, zet ik er mijn tanden in. Niet te
vergelijken met de koelhuis Granny's van nu, is mijn eerste gedachte Of zijn de zoete herinneringen
soms ook in staat, naast het vervormen van beelden, de smaak
van fruit te verbeteren?.
Hoe het ook zij, de Historische
Tuin, Uiterweg 32 in Aalsmeer, die
tot eind september is geopend, is
de moeite waard. Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 10
tot 13 uur, woensdag, zaterdag en
zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Entree ƒ 3,-. Kinderen van 7 tot 15
jaar en 65-plussers ƒ 1,50.
LENIPAUL

'Wooncomfort'
Deze maand verschijnt de tweede
uitgave van het blad 'Wooncom
fort'. Het magazine is erop gericht
in elke uitgave over elk vertrek
van het huis (en van de tuin) eer
belangrijk stuk voorlichting te ge
ven. In de tweede uitgave ligt het
accent op vloerbedekking (met
name parket en karpetten). Daar
naast artikelen over kastenwan
den, badkamermeubelen en de
aanleg van een gazon. Een van de
hoofdonderwerpen is een verhaal
over de planning, materialen en
bouw van een serre of veranda
Het tweemaandelijks verschijnen
de blad is voor / 4,95 te koop bi] de
supermarkt en tijdschriftenhan
del.

Trendy woninginrichting
is flexibel en gedurfd
Het publiek heeft zondag er even
aan mogen snuffelen wat de komende maanden in de meubelbranche verwacht kan worden. De
Internationale Meubelbeurs in
Utrecht is verder alleen bestemd
voor de vakhandel die allerlei nieuwe collecties bekijkt en aanschaft.
De meubelzaken gaan zich nu opmaken voor de maand oktober,
sinds enkele jaren de nationale
Woonmaand. Duidelijk is dat de
consument tegenwoordig zelf uitmaakt hoe zijn woning er uit gaat
zien: gemeenschappelijke factor
van de nieuwe ontwerpen is dan
ook flexibiliteit.

Pamela

Jan de

TOEREN

zonder dat we de buurman
naapen".
„Het is afgelopen met de
cleane high tech vormgeving van de afgelopen tien
jaar, waarin niemand zich
op zijn gemak voelde. We
staan aan de. vooravond
van de nieuwe knusheid.
De kille zakelijkheid in het
meubelontwerp wordt mgeruild voor warme kleuren, bloemmahonie, wortelnoten, stoffen
met
bloemmotief en marmer.
Je vindt in de ontwerpen
iets terug van de brutaliteit van de jaren zestig,
Ganzeboom b v
Vivaldi-collectie
maar dan in combinatie
Niet alleen in mode tekent zich steeds
met de strakke vloeiende
meer een onbedwingbare drang naar in- van vormgeving en creativiteit. Hoewel lijnen van nu."
Volgens Van den Berg
dividualisme af, ook in woninginrichting er nauwelijks regels gelden voor kleur- en
komt dat tot uitdrukking. Een rijke va- materiaalcombinaties, is het vaak wel be- wordt het interieur pas
riëteit aan kleuren, vormen en materia- langrijk dat er doordacht gebruik wordt trendy als er iets staat wat
len geeft de consument de vrije keus zijn gemaakt van de ruimte.
je er eigenlijk niet in verwensen en ideeën uit te voeren. Allerlei
Door meubels de hoofdrol te laten spe- wacht. „Er moet iets
meubelstukken en decoratieve elemen- len en het aantal decoraties tot een mmi- 'fouts' in staan. Dat alles
ten uit verschillende stijlperioden kun- mum te beperken, werken de ideeën vaak gebeurt onder het motto
nen naar hartelust met elkaar worden het best. De flexibele inrichting heeft het van: mensen ga je eigen
gecombineerd. Een Jugendstil-stoel kan voordeel dat iedereen er op elk moment gang, doe gewoon waar je
naast een klassieke bank staan en een Art mee kan beginnen en dat je steeds kunt zin m hebt".
Veel aandacht op de
Deco-tafel vindt ook naast een kubisti- aanvullen wanneer de financiële situatie
sche kast zijn plaats.
dat ook toestaat.
Meubelbeurs in Utrecht
Meubelontwerper Gerard van den Berg kregen de vier meubelontHet komt er op neer dat je tegenwoordig kunt laten zien wat je in huis durft. denkt dat men zich m de negentiger jaren werpers Jan des Bouvne,
Deze soms ironische houding kan leiden thuis weer behaaglijk wil voelen en pre- Gerard van den Berg, Pier- • Xerxes
Bouvne
tot een nieuwe en persoonlijke uitvoering cies doen „waar we zelf zin in hebben, re Mazairac en Karel
Boonzaaijer die samenwerkten
in één expostieruimte. De
'Dutch Event', zoals de beurs is
betiteld, is op dit ogenblik van
nog meer internationaal belang omdat de toonaangevende
beurs m Milaan
opgeschoven is
naar het voorjaar. Uniek is de
samenwerking
•••"*^^^^
van Nederlandse
fabrikanten van designmeuebelen en verwacht wordt dat dit
kattenshow wordt gehouden. Vijfhonderd Moor- op buitenlanders een grote aantjes en Poelie's van bijzondere klasse, dus de adel trekkingskracht zal hebben.
onder de poezen, zijn er bijeen om door internationaal erkende keurmeesters kritisch te worden
bekeken en beoordeeld. Publiek mag voor vijf Driehoek
Jan des Bouvne ontwikkelde
gulden meekijken. Kinderen tot en met 12 jaar en
de Garden Collection, bestaan65-plussers betalen ƒ 2,50.
de uit stoelen, fauteuils en chai• 1579: Unie van Utrecht en Unie van Atrecht. In ses longues Ze zijn weerbestenveel, intussen vergrijsde hoofden zit dit feit nog
steeds bikkelvast m gehamerd. Maar wie bezoekt
er zo maar eens in Noord-Frankrijk de stad Atrecht? Ik reed vorige week vanuit Amsterdam
; . Vv^r^ï'^f-T^^^ naar deze intussen al eeuwenlang Arras geheten
stad toe en keek er mrjn ogen uit. Indrukwekkende, ruime pleinen, juweeltjes van bouwkunst
waaronder het raadhuis en het Sint-Vaastplein
en schitterende gevels. Wie Arras voor een dagtocht te veel vindt (er is in deze omgeving, op
twee uur afstand van de zee, nog veel meer te
Jonge gnoe's in de Beekse Bergen
zien), kan gerieflijk en betaalbaar overnachten in
Hotel Agena in Paches Theumesnil onder de rook
van Lille.
• Voor de bewoners van het Safaripark Beekse • Wie van naïeve schilderkunst houdt mag het
Bergen had de hittegolf gevolgen voor een gnoe- kleurenfeest van de Braziliaanse kunstenaar Ivofamilie. Liefst vier van deze Afrikaanse antilopen
en Luiz Pigueiredo met overslaan. Religie,
werden er in de heetste week van het jaar gebo- naldo
carnaval en heel het bonte dagelijkse leven van
ren, zo meldt men ons. Momenteel wonen er dit Zuidamerikaanse land is door ogenschijnlijk
naast de andere levende have een mannetje gnoe, eenvoudig kleurgebruik vastgelegd door deze
4 vrouwtjes en 4 kinderen-gnoe. Wie van safari in twee kunstenaars die tot en met 15 oktober expoeigen land houdt is er nog tijd tot 10 oktober het seren in het Informatiecentrum voor de Naïeve
park te bezoeken. Openingstijden tot eind sep- Kunst, Voorhaven 25 in Rotterdam-Delfshaven.
tember van 10-18 uur, in oktober sluit het park al Openingstijden maandag tot en met zaterdag van
om 16 uur 's middags.
9.30 tot 16.30 uur, zondag van 13 tot 16.30 uur.
• Nog meer fauna, maar nu vogels. Duizend tropi- • Voor wandelaars is er deze maand van 22 tot en
sche vogels zijn er te bekijken in het pas geopen- met 24 september gelegenheid mee te stappen in
de Bird World, op het voor de kust van Wales de voor de 20e keer te houden Internationale
gelegen eiland Anglesey. Ze zijn daar trouwens Bodensee Wandeltocht. In 3 etappen wordt er in
ook op een ander natuurgebied actief. Anglesey totaal 100 kilometer afgelegd en men slaat drie
heeft een Sea Zoo en een vlinderpaleis, Pili Palas, vliegen in één klap. De tocht voert namelijk rondgenoemd. Alles wordt beheerd door het echtpaar om de Bodensee door zowel Duitsland, OostenJordan in Dwyran, dat u graag rondleidt.
rijk als Zwitserland. Info: Zwitsers Verkeersbu• Voor de vele kattenliefhebbers die ons land telt, reau, tel. 020-222033.
nu al leuk om te weten dat in de Sporthal Kaldeborn in Heerlen op zondag 23 september een
Soll 1012
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Inca-cultuur in Brussel, kattenshow
in Heerlen, wandelen rond Bodensee
Verre bestemmingen zijn populair, temeer nu tropische kusten en junglegebieden steeds meer betaalbaar worden voor
minder draagkrachtigen. In deze rubriek
naast wat allerhande binnen handbereik,
ook enkele verre tips.
• We hoeven niet naar Peru, om over de Incacultuur alles te weten te komen. Op 21 september
opent in de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel een
expositie waar aan de hand van ca. 500 objecten
uit Peruaanse, Noord-Amerikaanse en Europese
musea, meer dan 3000 jaar Peruaanse geschiedenis is vastgelegd. Het ontstaan van de eerste grote
beschaving in 1500 voor Christus tot aan het einde van het Incarijk in 1533 wordt er aanschouweüjk gemaakt. De tentoonstelling duurt tot het
eind van het jaar, is maandag gesloten, verder
dagelijks open van 10-17 uur en woensdags tot 22
uur.
• 7 botanische tuinen, 3 wildparken, 23 natuur- en
bosleerpaden, 4 natuurmusea en een natuurreservaat, het Pïrgschachner Moor, dit alles is te
vinden in Stiermarken, dat dan ook het Groene
Hart van Oostenrijk wordt genoemd. Voor natuurliefhebbers wellicht de moeite waard voor
een herfstreis.
• De Canarische Eilanden mogen zich nog steeds
verheugen in de belangstelling van veel Nederlanöers. Neckermann heeft als specialist in dit gebied voor de komende winter er bovendien zijn
Prijacn verlaagd. Voor wie zou en zee soms eventjes wat teveel worden is het leuk in Las Palmas
eens de culturele schreden te richten naar het
Casa Museo Colón, het aan Columbus gewijde
Museum. In dit gebouw zou deze zeevaarder eens
hebben overnacht toen hij de Canarische Eilantfen aandeed tijdens zijn eerste reis naar Amerika. Er wordt een beeld gegeven van de invloed die
Christoffel heeft gehad op de ontwikkeling van
het eiland, lang vóór het massatoerisme toesloeg.
Het museum staat aan de Calle Colón 1. Elke dag
°pen van 9 tot 13 uur, dinsdags gesloten.

Schoner zuigen
Fabrikant Miele haakt m op de
milieuproblematiek met de ontwikkelmg van het super air-clean
filter voor stofzuigers. „Dit filter,
opgebouwd uit drie lagen filtermateriaal, garandeert dat de kleinste
stofpartikeltjes tenminste 6 maal
beter uit de uitgeblazen lucht worden verwijderd dan bij een normaal filter", aldus Miele. Het meuwe filter wordt vanaf heden in alle
Miele stofzuigers toegepast.

'Zacht' speelgoed

Peter de Lier

dig en herkenbaar aan het uitgespaarde
driehoekig motief in de rug, dat tevens
dient als handgreep. Gerard van den Berg
ging verder met de ontwikkeling in metalen meube- len en presenteerde
voor
het
eerst zijn
nieuwe collectie Labelproduk-•^mmfttm-^ties aan het
publiek.
Opvallend waren ook de verschillende
meubelprogramma's voor senioren. Een
aantal bedrijven richt zich op deze groep
met meubelen m moderne en klassieke
uitvoeringen. Onder de naam Look Line
werden modellen getoond waarbij de bekledmg makkelijk verwisselbaar is, een
eigenschap die toekomst kan hebben
voor mensen die steeds wat anders willen.
FERDINAND RUSCH

'Softies' is de naam van een nieuw
speelgoed dat onlangs gemtrodu
ceerd werd op de Nederlandse
markt. Het spel bestaat uit eer
complete serie van acht verschil
lende spelen, gemaakt van zacht
kunststofmatenaal, met onder an
dere letters, cijfers en puzzels De
letters zijn bedoeld om zoveel mo
gelijk woordjes mee te vormen en
de cijfers om op een speelse wijze
mee te rekenen. Het spel is ge
maakt voor kinderen vanaf vier
jaar. De prijs is f 3,95 en is te koop
bij speelgoed- en tabakswinkels,
grootwinkelbedrijven en boek- en
tijdschriftenwinkels.

'Afgelopen met
cleane high tech
vormgeving'

Motorsport op video
Liefhebbers van motorsport kun
nen hun hart ophalen bij drie
nieuwe video's 'De geschiedenis
van de motorsport'. Van de eerste
races op pruttelende tweewielors
m 1907 tot de huidige wereldkam
pioenschappen waarin snelheidsduivels op een oor door de bocht
blazen. De drie banden bestaan uit
zes delen. De set kost / 39,95 en is
te koop bij V&D, Pree Record
Shop, benzinestations en video
theken.

Stoomgemaal in werking
Tijdens de monumentendagen op
zaterdag 8 en zondag 9 september
is het stoomgemaal m Halfweg in
vol bedrijf. De stoommachine van
500 pk zal om 11.30 uur worden
gestart en tot 16 30 uur blijven
draaien Bovendien zullen tijdens
deze dagen verschillende miniatuur stoommachines in bedrijf
zijn die door zelf geproduceerde
stoom in beweging worden ge
bracht. Bezoekers kunnen een vol
ledige uitleg krijgen. De toegang
voor het gemaal is voor dit week
end verlaagd tot f2,50 per per
soon.

Vegetarische kaas

Gerard v d Berg

Wat doet de Consumentenbond nu
eigenlijk en wat hebben wij er aan.
Ferdinand Rusch bericht hierover
volgende week op deze ATV-pagina. Daarnaast meldt het Voorliclitingsburcau voor de Voeding iets
over vegetarische kaas en pubiiceren we een fa\ oriet plekje van één
van onze ATV-mcdcwcrkers.
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UITSLAG TREKKING AUGUSTUS 1990
Staat uw postcode er
ook tussen?
Dan heeft u geluk, als u meedoet aan
de Postcode Loterij. U heeft dan
namelijk ook een prijs gewonnen.
Zo gaat dat bij de Postcode Loterij.
iedereen die in dezelfde postcode
speelt als een winnaar heeft ook een
priis Tot duizend gulden zelfs
dezelfde prijs.

De gemakkelijkste en
leukste loterij van
Nederland.
Meedoen met de Postcode Loterij is
heel simpel. Als u onderstaande bon
invult en opstuurt, doet u volgende
maand ook al mee. Prijzen krijgt u
automatisch op uw rekening bijgeboekt. Opzeggen kan op elk moment.

Elke maand kans op de
100.000,-. Elke maand
kans op duizenden
andere prijzen.

U steunt drie goede doelen
Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumentenvoor behoud van de schaarse natuurgebieden in Nederland.
Vereniging VluchtelingenWerkzet zich in voor de vluchtelingen uit
de hele wereld.
Novib/Gast aan Tafel- helpt mensen
en projecten in de Derde Wereld.

Elke maand gaat de 100.000,eruit. Elke maand ook zijn er duizenden andere prijzen. Van tien tot
duizenden guldens.

FEEST IN DE VOLGENDE NEDERLANDSE POSTCODES:
Op 29 augustus 1990 zijn de volgende lotnummers getrokken. Zijn alleen vier cijfers van de postcode vermeld dan heeft iedereen die meedoet in die postcode
een prijs van ƒ10,-. Is de gehele postcode vermeld dan heeft iedereen in die postcode een prijs tussen 25,- en 1000,- gewonnen.
50,- 2287
NM
10,2941 AB
25,- 3085 CW 25,2718 EN 01
50,BR 100,- 2287 TG
2959
10,- 3134 NH
50,- 3813 XD 02
Gran
Dorado
25,- 2315 EK
25,TN
3037 RL 1000,- 3136 XB
25,- Gran Dorado
10,VM
25,- 2324
25,- 3223 BD
3039 CB
50,- reis
VH 100,- 2402 BA
50,- 2742 TK
25,- 3051 LC
25,- 3299 AE
50,- 3817 RM 700,WE 1000,- 2518
10,- 2761 GH 7000,- 3066 PB
25,- 3318
10,- 3972 HG 25,50,- 2522 TW 100,- 2831 VH
MH
25,- 3067 DA
50,- 3328 BK
50,- 4142 VK
25,ES 100,- 2542
10,- 2905 RA
25,- 3067 DE 25,- 3335
10,- 4501 BD
50,CL
25,- 2542 VC
25,- 2906 BB
50,- 3068
10,- 3431
10,- 4531 HJ
25,JJ
25,- 2545 CL 100,- 2925 TE
25,- 3085
10,- 3437 WG 25,- 4613 CL
25,RL
50,3555 CX
25- 4681 AB 500,100,3571 VJ
TJ
2545 CL 01
50,- 4816 HA
25,CC 100,4817
3751
VN
25,10,HOOFDPRIJS
50,ER
4818
LC
1000,3752 VH 01
CS 500,4872 RS
25,Gran Dorado
50,AT
4901 AP
25,reis
PK 100,4908 BB 01
AT 500,3761 GE
25,voor iedereen in de postcode
PV
50,3813 KC
25,- Gran Dorado
reis
2545 CL een troostprijs van ƒ100,10,CZ 500,5251 XW
25,RB
25,- 2562 EA
25,BJ
25,- 2563 GV
25,- Natuurlijk aanbevolen!
25,- 2584 AM
NA
50,NM 100,- 2584 CK
25,- Door mee te doen met de Postcode Loterij geeft u niet
AM 100,- 2595 RA
25,- alleen uzelf een kans op een mooie prijs. U geeft ook
50,- 2595 RH
50,- natuurbescherming meer kans om te doen wat nodig is
NB
25,- 2595 ST 700,KN
voor het behoud van een leefbare omgeving. Die kans
50,- 2622 EX 700,AB
geeft
u ons graag, natuurlijk!
100,- 2625 TP
AT
25,Hartelijk
dank,
^^
70,2672
1966 PC 01
'*> <-<-_rtx- j>
2678 KD
25,Gran Dorado
2681 KS
50,- Dr P. Winsemius
reis
2713 SL
25,- voorzitter Natuurmonumenten
2252 BW
25,50,2267 AE
1013
1033
1063
1065
1071
1072
1079
1082
1083
1092
1093
1093
1181
1181
1182
1213
1216
1421
1501
1507
1622
1645
1718
1724
1724
1749
1816
1817
1821
1946

ƒ100.000

Op prijzen boven de 1000 gulden at 25°= kansspelbelasting Trekking is iedere
maand De trekking wordt vemchtdoor NotansLJongmansteDnebergenRiisenburg Trekkingslijsten en Reglement ain verkrijgbaar to| het s«cretatiaat
Willemsparkweg176 1071HT Amsterdam De foteni is goedgekeurd door de minister
van Justitie onder nummer L089Cï09a'177 89 d d 20/10/1989 Als u het niet met een

5272
5283
5531
5628
5632
5652
5709
5751
6023
6031
6043
6075
6131
6166
6217
6267
6269
6372
6419
6471
6595

25,25,10,50,ZL
LA 500,70,25,NK
TJ
25,25,AG
25,BR
70,50.ZG
AN
25,50,JR
HG 700,ED 500,EX 500,BN
25,XE 700,AS
25,50,AV
CA
KT

OP TELETEKST
Pag. 525

DZ
50,- 7421 DH
GR 100,- ,7523 WH
JD
25,- '7595 AG
JN 500,- 7823 CN
CK 500,- 7944 GX
DX
50,- 8019 AZ
XJ
50,- 8023 BE
PJ
700,- 8084 VA
BV
50,- 8095
CA
50,- 8242 G K
BJ
50,- 8242 VC
NW 700,- 8471 NW
LX 7000,- 8918 BH

6707
6825
6825
6825
6841
6871
6903
6942
6981
7025
7242
7245
7415

25,700,25,25,50,25,50,50,10,100,50,50,50,-

9172
9301
9367
9461
9481
9641
9713
9832
9865

NW

PK
EB
GJ
RJ
TE

25,
70,
25,
25,
50,
10,
50,25,.
70,-

EXTRA PRIJZEN
VOOR DE LEZERS
VAN ONS BLAD
1013
1013
1019
1034
1035
1053
1055
1063
1066
1068
1069
1073

JK 700,-

TB
CP
CG
BG

25,25,700,25,-

EW 50,XK 50,10,10,DN 25,HH 700,HC 25,-

1075
CH
1076 RX
1082 TM
1092 ER
1103 RM
1107 WR
1108 BG
1111
NN
1115 CD
1121 VH
1151 CB
1075

10,- 1181
50,- 1182
25,- 1427
25,- 1431
25,- 1441
50,- 1445
25,- 1445
700,- 1521
50,- 1566
25,- 2132
25,50,-

KB
AR
AP
LP
XR

50,25,50,25,50,10,BC 25,WG 700,GH 25,ZM 50,-

afsdin(ving eens bent dan kunt u binnen een maand de bank of giro opdracht
geven hetoedrag terug te boeken De verstrekte macrrtjgnokunt u altijd weer intrekken Hiervoor kunt u ach wenden tol de Stichting Natonate Postcode Loten] De pnjzen worden automatisch op uw bank/girorekening gestort

DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ!
Kwekerij
P. van KLEEFF

stichting Bodaan

Van Stolbergweg 1,
Zandvoort.
Tel. 17093

Bentveld
Stichting Bodaan is een verzorgingshuis voor 115 bejaarden
en bestaat uit een afdeling voor intensieve verzorging
behoevende bejaarden en een afdeling zelfstandig functionerende bejaarden. Eind 1989 zijn 36 aanleunwoningen en
16 mleunwonmgen gerealiseerd.
De stichting Bodaan ligt m het duingebied van de gemeente
Zandvoort.

Van 1 september tot
15 november
dinsdags gesloten.

Voor de groepsverzorging vragen wij een

ziekenverzorgende/
bejaardenverzorgende m/v
voor een full-time dienstverband.

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
Functie-informatie:
- U geeft mede leiding aan de medewerkers van de
verplegmgs- en verzorgmgsdienst.
- U helpt actief mee m de uitvoering van de verzorging en de
begeleiding van de bewoners gericht op een goed woonen leefklimaat
- U werkt in samenwerking met andere disciplines.
- De werktijden zijn in principe overdag.
Functie-eisen:
- U heeft een (zieken)verzorgende opleiding zv, MDGO-vz of
bejaardenverzorgende opleiding
- U heeft belangstelling voor en/of ervaring met de zorg voor
de oudere mens.

Te koop

DROGISTERIJ

PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

dames- en
kinderwinterkleding
Kostverlorenstr. 85
(achter)
Tel. 14460

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON 023-261230
TELEFAX 023-274785

ICIH

GfflKMSfM

stichting Bodaan

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

HATHA YOGA
EN
ZWANGERSCHAPSYOGA
Doorlopend

Ronneke Goossens
tel. 12305 of 19041
HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd m poedels en terriërs
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid

Onbeperkt
steengrillen 29,50
Japans
fonduevlees 32,50

„OUDERWETSE" WERKSTERS
voor een kraakhelder Riche
Een „ouderwetse"

SCHOOLVERLATERS
die opgeleid willen worden tot gastheer of
gastvrouw in dit unieke bedrijf.
Interesse: Neem dan contact op met Petra
Vlasman Donkers of Jan Bakker.
Tel. 02507-12553.

Kent u uw postcode?
Dan weet u al bijna
uw lotnummer.
Uw lotnummer bestaat uit
uw postcode plus twee
door de computer toegekende cijfers. Die weet u |
alleen. Hoe meer mensen
in uw postcode meespelen?
hoe groter de kans op prijzen voor allemaal. Want hoe
meer mensen in uw postcode
meedoen, des te vaker zit ook
uw postcode in de grote trommel waaruit de notaris de prijzen
trekt. Per postcode kunnen maximaal 50 loten meespelen.

WINDE 100.000 ME7
DEZE BON!
ik doe mee en maak kans op duizenden
prijzen. Ik machtig u hierbij maandelijks tot
wederopzegging het aangegeven bedrag
van mijn rekening af te schrijven.

l
postbanknummer
banknummer
l
l D 1 lot {10 gulden) D 2 loten (20 gulden)
l l
loten (
gulden)
l
Naam:
l Adres:
Postcode: l l l l l l l Woonplaats:,
l datum:
handtekening:
l

l

a.u.b. invullen met blokletters
ituren in een open enveloppe zonder
postzegel aan:

Dhr /Mevr.

NATIONALE |
LOTERIJ!

stichting Bodaan
Bentveld
Stichting Bodaan is een verzorgingshuis voor 115 bejaarden
en bestaat uit een afdeling voor intensieve verzorging
behoevende bejaarden en een afdeling zelfstandig functionerende bejaarden. Eind 1989 zijn 36 aanleunwoningen en
16 inleunwoningen gerealiseerd.
De stichting Bodaan ligt in het duingebied van de gemeente
Zandvoort.
Ter ondersteuning van het team vragen wij een

bejaardenhelpende m/v
voor 20 uur per week.
Functie-inhoud:
- Verzorgen en begeleiden van de bewoners.
- Mede zorgdragen voor een goed woon- en leefklimaat.
- Het mede stimuleren en assisteren van bewoners bij de
A.D.L.-activiteiten.
- Verrichten van lichte huishoudelijke werkzaamheden.
- De werktijden zijn in principe voor alle diensten, waarbij het
"weekend-op-weekend-af"-systeem wordt gehanteerd.
Functie-eisen:
- Belangstelling voor en ervaring met intensieve verzorging
behoevende bejaarden.
- Het in teamverband kunnen werken.
Tevens zoeken wij voor diverse afdelingen
OPROEPKRACHTEN MA/, die in geval van afwezigheid van
het vaste personeel opgeroepen kunnen worden.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig
CAO-Bejaardentehuizen.
Voor nadere inlichtingen kunt u, tijdens kantooruren, contact
opnemen met mevrouw T. Miedema, Hoofd Verzorging,
Bramenlaan 2. Telefoon 023-248181.

37,50 -:i.

Wij zijn op zoek naar

voor o.a. heerlijke Crèpe Suzette

/v

van DENSEN en ZN.

„De Vuurboet"

OBER
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan de afdeling Personeelszaken,
Postbus 448, 1200 AK Hilversum, onder
vermelding van vacaturenummer 107.

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

Steengrill Restaurant

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

Voor nadere inlichtingen kunt u, tijdens kantooruren, contact
opnemen met mevrouw T. Miedema, Hoofd Verzorging,
Bramenlaan 2 Telefoon 023-248181.

voor

bijna nieuwe

Herintreders kunnen ook reflecteren.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig
CAO-Bejaardentehuizen.

reeds meer dan 25 jaar

U kunt ook winnen
met
1
uw eigen postcode .

Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wiltül
Zeestraat 36,
tel. 1 2092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren.

Vanaf l september maandag en
dinsdag gesloten.

stichting Bodaan

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan de afdeling Personeelszaken,
Postbus 448, 1200 AK Hilversum, onder
vermelding van vacaturenummei 106.

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
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Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 37

Begroting en meerjarenraming sluitend

eek

Vervuilde vrouw

'Zomerzotten'

Toerist gaat
onderhoud van
wegen betalen

ZANDVOORT - Een buschauffeur
ontdekte vorige week woensdag een
ongenode gast in zijn voertuig. Hij
was met een lege bus vanuit de remise in Haarlem naar Zandvoort vertrokken. Daar aangekomen zag hij
dat achterin de bus een vrouw lag.
Het ging om een 35-jarige vrouw uit
Amsterdam die vermoedelijk de
nacht had doorgebracht in de bus,
waaruit zij werd verwijderd.
Korte tijd later werd de politie
weer om assistentie geroepen daar
de vrouw een rustplaats had gezocht
in de toegangshal van een winkelbedrijf aan de Grote Krocht. Hierop
werd de ernstig vervuilde vrouw
naar het politiebureau overgebracht. Na een verplichte douche en
andere kleding aangetrokken te hebben, heeft zij het buren u verlaten.

ZANDVOORT - Het wegennet in Zandvoort moet in de komende jaren voor enkele miljoenen guldens worden opgeknapt.
Burgemeester en wethouders reserveren hiervoor grote bedragen in de begroting 1991 en de meerjarenraming 1991-1995, die
beide wél sluitend zijn. Voor nieuw beleid is er 161.000,- gulden
geraamd. Om de kosten te kunnen dragen, moet de toeristenbelasting in drie jaar tijd worden verdubbeld.
Het college is van mening dat 'de
afgelopen jaren, als gevolg van de
bezuinigingen, onvoldoende aandacht is besteed aan het onderhoud
van gebouwen, straten, wegen en rioleringen'. "Er moet al extra geïnvesceerd worden om het normale niveau te bereiken", zei wethouder
Ingwersen vrijdagmiddag tijdens de
perspresentatie van de begroting
over het wegennet. Voor onderhoud
van wegen was in het vorige investeringsplan een post geraamd van
500.000 gulden per jaar. In het nieuwe investeringsplan wordt al rekening gehouden met stelposten van
700.000,- gulden (1992) jaarlijks oplopend tot anderhalf miljoen gulden in
1995. Burgemeester en wethouders
verwachten echter dat de investeringen nog verder moeten worden opgevoerd om een verantwoord onderhoudsniveau te kunnen bereiken en
handhaven. Bij de raming van deze
bedragen is rekening gehouden met
de uitvoering van het centrumplan.

Toeristenbelasting

ZANDVOORT - De Stichting 't
Web heeft haar informatie- en steunpunt voorzieningen weer opengesreld. 'Web' staat voor Werkverband
Emancipatie en Belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke handicap in Zuid-Kennemerland.
Het Informatiecentrum is te vinden
aan de Koningstraat 14 te Haarlem.
Het steunpunt is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend,
en dan ook telefonisch te bereiken
onder nummer 023 - 315090.

l Schimmenspel
\ rond landgoed
l Groot Bentveld

l ZAND VOORT-Rond het
j landgoed Groot Bentveld is
L: een waar 'schimmenspel'
•: ontstaan. Voor het aan} grenzende perceel grond is
i bij de gemeente een nieuw
5 bouwplan ingediend, maar
;i het is niet precies duidelijk
i wie de eigenaar is.
i'"i Rond het landgoed Groot\ -Bentveld is een bijzonder

1 'schimmige toestand' onst?•< staan, zoals wethouder Van Cas» pel het vorige week in de com: missie voor Publieke Werken
•f. omschreef. Dat betreft met
i; name de vraag wie op dit ogen2 blik de eigenaar van het monu•• ment is, 'kandidaat' zijn twee
;i bouwmaatschappijen 'Bakker'.
;' Maar mogelijk is één daarvan
? failliet, stelt men bij de gemeen'f. te. Er zijn advocaten - ook van
j; de gemeente - aan het werk gej zet om uit te zoeken hoe een en
•! ander in elkaar zit. Dat onder; zoek is nog gaande.
i' "Er gebeurt van alles en eigenr lijk gebeurt er niets", bevestigt
:; gemeente-ambtenaar Dost, sec?1 torhoofd Eigendommenbeheer.
Voor een aan Groot Bentveld
s belendend perceel is een nieuw
j bouwplan ingediend, het ziet er
S echter naar uit dat alleen al om
j verkeerstechnische
redenen
~ wordt afgewezen. "Eén van de
• voorwaarden is een goede ont; sluiting", aldus Dost. "Die is er
". niet".

Waterstanden
!3 sep
4 sep

HW

LW

HW

L.W

10.40 05.24 23.1517.54
12.03 07.05 -.-- 19.30

"We lopen belachelijk achter als
het gaat om het heffen van toeristenbelasting", verduidelijkt Ingwersen.
Het tarief ligt hier volgens hem gelijk met dat van Epe, 'een gemeente
met drie campings en een dorpspomp'. Ter vergelijking noemt hij de
cijfers in andere gemeenten: Noordwijk dit jaar een gulden maar dit
wordt verhoogd, Bergen in 1991 1,10
gulden, Valkenburg 1,85 gulden en als grote klapper - Scheveningen
2,65 gulden.
De dagtoerist lijkt voorlopig nog
ongeschonden uit de strijd te komen, al is er een ambtelijk stuk dat
voorziet in het belasten van de dagrecreant. "Maar in Nederland is het
nog niet vertoond", zo belicht Ingwersen het ontbreken van een dergelijke heffing. Juridisch (én praktisch) zijn er wat dat betreft veel
'hobbels', dat werd een paar jaar geleden al duidelijk toen de gemeente
Amsterdam toeristenbelasting wilde gaan heffen op rondvaartboten.
De toerist moest ergens 'verblijven'
wilde hij aangeslagen kunnen worden voor een dergelijke belasting. In
ieder geval zal de komende jaren in
Zandvoort wél bekeken worden of
en in hoeverre de dagrecreant belast
kan worden, zo beloofde Ingwersen.
Zie ook pagina 3

1
5
1
6
1

ZANDVOORT - Tal van 'zomerzotten' zorgden ervoor dat de toeschouwers niets te kort kwamen, zondag
tijdens het Zomerzottenfestival. De
Rotary Club Zandvoort haalde bovendien met dit bonte spectakel
ruim veertigduizend gulden op. Dat
bedrag werd later overhandigd aan
een gelukkige voorzitter Wim Hageman van de Stichting Kinderoncologische Vacantiekampen, ten behoeve van jonge kankerpatiënt]es.
Zo'n twintig teams van veertien
man kwamen in actie in de sporthal
en op de vijver in het Gran Doradopark, onder -leiding van NCRV-commentator Dick Passchier en Louis
Schuurman, die zich bezig had ge-

Foto: Bram Stijnen

houden met het bedenken van de
diverse onderdelen. Met onder andere enorme ballen, zespersoons ski's
en een waterballet op de vijver kon
het evenement de vergelijking met
'Spel zonder grenzen' met verve
doorstaan.
Na een spannende dag ging de trofee uiteindelijk naar Tennisclub
Zandvoort, de firma Baardse uit
Aalsmeer werd tweede en de Zandvoortse Reddings Brigade eindigde
eervol als derde. Rotary-voorzitter
Jan Brabander toonde zich na afloop uiterst tevreden. Volgens hem
zit het er dik in dat evenement volgend jaar wordt herhaald.

ZANDVOORT - 'Alle voor de
gemeente ter verdeling beschikbare woningen zijn toegewezen'. Dat zegt het college
van burgemeester en wethouders in een reactie op het artikel in het Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week. Het ge-

sep
00.55 09.10 13.46 21.05
sep
02.15 10.25 14.40 22.14
?sep
03.05 12.21 15.1823.04
'8 sep
03.4613.2315.5823.50
'9 sep
04.15 14.10 16.36-.20 sep
04.51 00.24 17.11 14.43
21 sep 05.25 01.15 17.45 13.24

ZANDVOORT - Op het perceel Hogeweg 76 zal het komende jaar een nieuw bouwwerk verrijzen: een 'appartementenvilla' met een parkeerkelder en zeven woningen.

• Op het perceel Hogeweg 76 verrijst binnenkort een nieuwe 'appartementenvilla'.

Het gebouw is ontworpen door OrTegenwoordig is het gemeentelijk
uitgangspunt dat met een dergelijk dening Martini B.V. uit Groningen.
woningbouwproject zelf voorzien De prijzen van de appartementen
moet worden in de parkeerbehoefte. liggen rond de drie ton, vrij op naam.

Gezinszorg heeft nieuwe mensenhard nodig
ZANDVOORT - De gezinszorg heeft nog steeds dringend
nieuwe medewerkers nodig.
Dat werd afgelopen dinsdag
met een landelijke actiedag in
heel Nederland nog eens duidelijk gemaakt. De Stichting
Gezinszorg
Kennemerland
Zuid vroeg dinsdagochtend
om 'vijf voor twaalf' op het
Zandvoortse Raadhuis aandacht voor haar situatie.
"Het is in alle vier gemeenten
waar wij werkzaam zijn 'vijf voor
twaalf", stelt Riet van Rijn, directrice van de Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid.
Naast Zandvoort zijn dat de gemeenten Heemstede, Bennebroek
en Bloemendaal. "We hebben constant een tekort aan mensen", verklaart zij, "een vijfde deel van het
aantal uren zorgverlening dat gegeven zou moeten worden, wordt niet
gegeven.
Al gaat het niet echt slecht, het
kan beter". Dat het aantal 'alfa'-hulpen dit jaar flink is toegenomen,
heeft er al enigszins voor gezorgd
dat de situatie verbeterd is.

kraam op het Raadhuisplein. Daar
werden belangstellenden erop gewezen hoe belangrijk de gezinszorg is,
hoe anders deze is dan men denkt,
en hoe hard er nieuwe mensen nodig
zijn.
"Het gaat vooral om de imago-verbetering", aldus Ria Verdegaal. Het
werk betreft niet altijd 'alleen maar'
huishoudelijk werk: menig cliënt
die huishoudelijke hulp nodig heeft,
heeft ook wel behoefte aan wat persoonlijke aandacht.
Vaak wordt het salaris als verklaring gebruikt voor het tekort aan
mensen, volgens mevrouw Van Rijn
is de beloning inderdaad twintig procent te laag in vergelijking met bejaarden- en ziekenhuizen.

"Maar geld is niet zozeer het punt.
Het gaat er méér om dat de mensen
zich geroepen voelen om dit werk te
gaan doen".
De stichting probeert vooral herintredende vrouwen en schoolverlaters te interesseren. "En wij proberen opvangplaatsen te kopen voor
• Loco-burgemeester Van Caspel ontving dinsdagochtend een paraplu kinderen, maar dat hangt nog af van
met opschrift, als startsein voor de actiedag van de gezinszorg. Van Caspel
de subsidiegever".
wordt hier geflankeerd door (v.l.n.r.) Karin Schuiling (ambulante thuiszorg),

De Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid, gevestigd aan de Van
paraplu overhandigd, een 'stukje be- lijke Vereniging Thuiszorg zouden Lennepweg l te Aerdenhout, houdt
scherming' als symbool voor de de cliënten beslist niet in de steek woensdag 26 september van 10.00 tot
gelaten worden, zo verzekerde Riet 11.30 uur een informatie-ochtend
start van de actie.
van Rijn eerder. Behalve het bezoek over de mogelijkheden om in de
aan het Raadhuis was de actie in thuiszorg te werken. Inlichtingen
'Anders'
Zandvoort vooral te merken aan de kunnen verkregen worden onder
Tijdens de actiedag van de Lande- aanwezigheid van een informatie- nummer 023-213421.
Foto: Beriott

Cursus

^

In 't Stekkie merkt men dit
«3
jaar een opvallende belang<&
stelling voor cursussen, veel zijn al
vol geboekt.

Bengels
Zij deden hun naam aan de
c
'Beursbengels', Zandvoort
O
75 miste daardoor de volle winst.
De Zandvoorters waren veel gevaarlijker.

Net een'maatje'te klein was
c
het Casino-ZVM herenteam O
voor het sterke CSV uit Castricum.
Dat zegt coach Joost Berkhout.

Foto
Het is al meer dan vijftig jaar
geleden dat Henk Menks op
een kleine foto ene Arendje MÏ
•Aaknaar ontdekte. Nu viert het echtpaar
zijn gouden jubileum.

f

meentebestuur acht zich niet
aansprakelijk voor de geleden
huurderving van Eendracht
Maakt Macht.

gemeente moet meerdere belangen
tegen elkaar afwegen en hoopt nog
steeds dat met inachtneming van
een ieders verantwoordelijkheid in
nauwe samenwerking tussen geNaar de mening van het college meente en EMM een oplossing kan
van b en w 'kan er op dit moment worden gevonden voor de knelpunzeker niet worden gesproken van ten in de woonruimteverdeling'.
leegstand, behoudens die verhuurkwesties waarbij een gebruikelijke
frictieleegstand ontstaat'. Het colle- Overleg
ge reageert hiermee op het artikel
Het gemeentebestuur wijst er op
van vorige week in het Zandvoorts dat 'naar aanleiding van de onderlinNieuwsblad. Daarin werd gemeld dat ge problematiek' op 22 augustus
woningbouwvereniging EMM het overleg heeft plaatsgevonden tussen
gemeentebestuur - per brief van 22 gemeente- en EMM-bestuur. 'In dit
juni jongstleden - aansprakelijk bestuurlijk overleg is afgesproken
heeft gesteld voor een huurderving dat op directie- respectievelijk ambvan bijna 90.000 gulden sinds eind telijk niveau overleg zal worden gevorig jaar.
pleegd over de gerezen problemen in
Die huurderving zou het gevolg de sfeer van de woonruimteverdezijn van een grootschalige leegstand, ling, en dat ten behoeve van een ververoorzaakt door een inefficiënte volgoverleg op 11 november aanwoningtoewijzing bij de gemeente. staande oplossingen worden aangeHet college spreekt een en ander te- dragen'.
gen en heeft op 7 augustus schriftelijk aan EMM medegedeeld niet aanGeen commentaar
sprakelijk te zijn.
Omwille van het verdere overleg
wil het EMM-bestuur liever geen
Arbitrair
commentaar geven op het verhaal
'De inhoud van de visie van EMM van het gemeentebestuur. Wel
is uitermate arbitrair en wekt ten wordt duidelijk dat het achter het
onrechte bij woningzoekenden ver- commentaar van directeur Teunis
wachtingen, die helaas niet altijd staat. "Natuurlijk worden toelichkunnen worden gehonoreerd'. Dat ting en verklaringen van de direcstelt het college nu naar aanleiding teur, zoals verschenen in de pers,
van het krante-artikel, waarvoor door het bestuur gekend en onderEMM-directeur Teunis om een toe- schreven", aldus bestuursvoorzitter
lichting was benaderd.
Marijke Brune.
"Op dit moment is er geen leegstand", zegt wethouder Termes desgevraagd, "behalve dan de frictieleegstand". Ook deze reactie betreft
de woningen die de gemeente ter beschikking staan. Hij kan niet zeggen
ZANDVOORT - Bij een inbraak in
hoe lang deze 'frictieleegstand', het een woning aan de Marnix van St.
gevolg van het wisselen van taewo- Aldegondestraat, werden vrijdag diners, gemiddeld duurt.
verse vertrekken doorzocht. Na ver'De kritiek die via de pers tot uit- breking van een keukenraam was de
drukking is gekomen, doet naar de woning binnengedrongen. De bemening van het gemeentebestuur woonster was met vakantie. Er werd
geen recht aan de feitelijke situatie', een leren jas ontvreemd. In een café
zo schrijft het college. 'In hoeverre aan de Zeestraat werden op dezelfde
de mededelingen van de directeur dag twee fruitautomaten opengebrogedekt worden door het bestuur van ken. Hoeveel geld er is ontvreemd is
EMM is ons niet geheel duidelijk. De niet bekend.

Inbraken

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag uil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het /.andvoorts N'ieuwsblad
13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad

Kinderopvang

team-coördinator Ria Verdegaal en Trudy Heemskerk.

55-Plussers kunnen met vraO
gen en voor activiteiten weer
O
normaal terecht in het dienstencentrum.

en zijn wél toegewezen'

voor 'villa'

Het gemeentebestuur heeft onlangs besloten de bouwvergunning
af te geven voor deze 'appartementenvilla', die gebouwd gaat worden
in opdracht van PCN Vastgoedadviseurs BV uit Naarden.
Het bouwwerk, dat een toegangshal en een breed bordes krijgt aan de
Hogeweg, sluit direct aan op de
nieuwbouw die momenteel op het
terrein 'Sterre der Zee' wordt neergezet.
Het project van PCN bevat zes appartementeri met twee of drie kamers, waarvan de verkoop wordt
verzorgd door makelaarskantoor
Cense.
Het penthouse, op de bovenste
(vierde) verdieping, wordt gereserveerd voor de bewoner van het huidige pand, dat binnenkort gesloopt
gaat worden.
De bewoners kunnen hun auto
kwijt in de speciale parkeerkelder.

ZANDVOORT - Een 11-jarig Zandvoorts jongetje liep zaterdag een nat
pak op toen hij door een getergde
visser in het water werd geduwd. Het
jongetje was tot groot ongenoegen
van de aanwezige vissers in de vijver
aan de Frans Zwaanstraat aan het
spelen met een radiografisch bestuurbare boot.
De boot werd door een van de vissers afgepakt en toen de jongen deze
kwam opeisen werd hij in het water
geduwd. De politie heeft beide aangesproken en de visser duidelijk gemaakt dat hij dergelijke praktijken
achterwege moet laten.

MZEWÈËK*

Gemeentebestuur oneens met uitlatingen EMM

Landelijke actiedag voor betere 'beeldvorming'

In de meeste gemeenten is dinsdag de burgemeester benaderd omdat deze als hoofd 'verantwoordelijk
is voor de zorg voor de gemeente'.
"Hun zorg willen wij delen", zei Riet
van Rijn eerder deze week.
Op het Zandvoortse raadhuis
werd Van der Heijden dinsdagochtend vervangen door loco-burgemeester Van Caspel. Deze kreeg van
Vaanstanden: 19 sep. NM 02.46 u.
Springtij: 20 sep. 04.51 u. NAP+116cm team-coördinator Ria Verdegaal een
1

'Heen en weer', een race op de vijver in het Gran Doradopark.

Belachelijk

Steunpunt Web
opnieuw open

Datum

Getergde visser
gooit kind in water

van deze weg met eenvoudige middelen te vergroten is. Het college wil
wel het tijdelijke camperterrein
voor komend jaar handhaven, terwijl onderzoek wordt verricht naar
een definitief terrein in de duinen
aan de oostkant van de boulevard.
Om de verkeersproblemen terug
te dringen, wordt momenteel de
laatste hand gelegd aan drie discussienota's:
Hoofdwegenstructuur,
Parkeren en Verkeersstructuur
Zandvoort-Centrum.

De beleidsvoornemens moeten
voor eenbelangrijk deel mogelijk gemaakt worden door het verhogen
van de toeristenbelasting. Het college wil deze binnen drie jaar tijd verdubbelen: volgend jaar een stijging
van drie kwartjes naar een gulden,
in 1992 en 1993 respectievelijk naar
1,25 en 1,50 gulden. De verhogingen
moeten jaarlijks 287.500,- gulden opleveren. Voor deze maatregel is gekozen, 'omdat het negatieve saldo
Boulevards
op de recreatiebegroting niet oneDe reconstructies van de Boule- venredig zwaar op de Zandvoortse
vard Paulus Loot en de noord-boule- inwoners mag drukken. Anders gevard zijn voorlopig van de baan. zegd: de Zandvoorters mogen - afgeVoor de eerste is het verzoek om zien van de trendmatige verhoginrijkssubsidie afgewezen. Het beheer gen - niet nog zwaarder worden bevan de noord-boulevard gaat binnen- last. Er moet nu een extra bijdrage
kort over naar de provincie. Toch van de toeristen worden gevraagd',
zal bekeken worden of de veiligheid aldus het college.
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FAMILIEBERICHTEN

Pap en Mam
Opa en Oma
Hartstikke bedankt voor de gezellige dag gisteren en op naar de 51ste trouwdag!!
Akke en Joop
René, Frank, Arthur
Mieke en Ton
Normen

Eindelijk is het zo ver!
Morgen trouwen

Wilma Wisman
en

Gerrit v/d Nulft
Wij wensen hen al het geluk van de wereld.

Erna
60 jaar

1930

1990
Op 17 sept. hopen onze ouders en (over)grootouders

,

Kostverlorenstraat 70A
Huisarts. Tel. 12499
afwezig
van 17 sept. tot en met 3 oktober
WAARNEMING DE HUISARTSEN
C. A. Jagtenberg
Thorbeckestr. 44. Tel. 13355
en/of J. G. Anderson
Kostverlorenstraat 116. Tel. 12058

Willem Pennings

•*

60 jaar getrouwd

Henk Koning
en
Jet Koning-Holtman
Vinden jullie dit ook een paar apart, kom dan
naar de receptie op:
18 september a.s. van 17.00-18.30 uur.
Strandpaviljoen 12 „De Wurf".
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
K s in Duinen
ALrm. Heyermansweg 73
Kamer 90
2042 XR ZANDVOORT

Slinger Optiek
wil bij deze iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling bij ons
30-jarig1 jubileum
Fam. Slinger

DONDERDAG
20 SEPTEMBER a.s.
weer beginnen met de

opleiding zwemmend redden,
voor kinderen van 6 jaar en ouder

u

Arendje Molenaar

*
"'
v.
£
i

zijn 50 jaar getrouwd.
Ter gelegenheid hiervan kunt u hen zaterdag 22
september van 16.00 tot 17.30 uur feliciteren in
Strandpaviljoen Thalassa (nr. 18).

v.

Enige en algemene kennisgeving
Op zondag 9 september 1990 hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve moeder en schoonmoeder en onze fijne oma

Maria Visser-Schafelner
weduwe van Jan Visser
op de leeftijd van 81 jaar.
Zandvoort:
K. A. Visser
A. C. Visser-Spreeuw
Alkmaar:
Jan Visser
Marga Visser-Kolkman
Mandy
Zandvoort:
Mario Visser
Lisse:
Colinda Rijerkerk-Visser
Bram Rijerkerk
Robin en Kevin
Correspondentieadres: K. A. Visser
Flemingstraat 10
2041 VK Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft woensdag 12 september in besloten kring plaatsgevonden.

Zacht en kalm is overleden onze lieve zuster en
tante

De kosten voor de begroting bedragen f 15,00; de meerjarenraming 1991 -1994 kost f
7,50.

Tel.

Aangevraagde bouwvergunning

02507-16325/
02510-29066

114B-90 Brederodestraat102

- bouw garage

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

Gevraagd voor
direct

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

hulp in de
huishouding

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

2 of 3 ochtenden per
week.
Goede beloning.
Telefoon (tot 18 uur)
15859.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

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

Voorgenomen bouwvergunning
Van Stolbergweg 1 a

(art.19WRO)
- oprichten kassencomplex tevens verkoopruimte

Het bouwplan ligt met ingang van 14 september 1990 gedurende veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4.
Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen tegen de voorgenomen vrijstelling schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort.

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

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

Verleende bouwvergunningen
198B-89 Hogeweg76
064B-90 Jan Snijerplein 7

- bouw appartementengebouw
- bouw berging

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
13 september 1990

Aanvang 19.00 uur.
Inl. tel. 17694, na 18.00 uur.

HATHA YOGA
EN
ZWANGERSCHAPSYOGA

Kinderen en
Kleinkinderen

A Vondellaan 17
2041 BA ZANDVOORT

Inkoop - verkoop
verhuur heftrucks,
pompwagens etc.

Vondellaan zij-ingang.

1990

en

De begroting 1991 en de meerjarenraming 1991-1995 zijn voor belangstellenden verkrijgbaar bij de afdeling Financieel Beleid van de sector Middelen, Swaluêstraat 2. De
afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

De Zandvoortse Reddingsbrigade gaat op

ZWEMBAD
„DE DUINPAN"
Henk Menks

Begroting 1991
De gemeenteraad behandelt maandag 29 en dinsdag 30 oktober de begroting voor
1991. Daaraan voorafgaand wordt de begroting in oktober besproken in de commissie
Maatschappelijk Welzijn (2 oktober), Bestuurlijke Zaken (3 oktober), Ruimtelijke Ordening (4 oktober) en Financiën (8 oktober).

Heftruck Service
WEBER

START
ZWEMSEiZOEN

m. dipl. A + B in

1940

Hotel Zuiderbad
12613
Ronald Weilers

ADVERTENTIES

en

Margaretha Pennings-Compeer
hun 60-jarig huwelijk te vieren.
Receptie van 16.30-18.00 uur in Restaurant
„Zonnehoek", Bloemendaal aan Zee.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

ambulant
huish. hulp

DOKTERSBERICHTEN

F. B. Weenink,
HEEL VEEL GELUK

Gevr. voor
direct

Doorlopend

Ronneke Goossens
tel. 12305 of 19041
Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
Onbeperkt
steengrillen 29,50
fonduevlees
Japans
fonduevis

37,50

Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren.

Vanaf l september maandag en
dinsdag gesloten.

Batje Terol

weduwe van L. Jansen
in de ouderdom van 72 jaar.
De begrafenis heeft inmiddels in Ede plaats gevonden.
Uit aller naam
A. Schuiten-Terol
'
Alhoewel woorden tekort schieten danken wij u voor
uw intense, liefdevolle belangstelling getoond bij het
overlijden van

Henk Spierieus
U heeft hiermee blijk gegeven op uw eigen wijze van
Henk te hebben gehouden en dit zal ons kracht geven
om verder te gaan.
Uit aller naam:
Wil Zwemmer
2042 NG Zandvoort, augustus 1990
Prinsesseweg 27

HOERA!
Dicky, Mary en Daan,
dat wordt het weekend masseren.
Dan komen onze Knetermannen thuis.
Incl.: Zadelpijn van l week.
Groetjes LOES
Wij willen U oprecht danken voor Uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en
opa

Herman Duivenvoorden
Het persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen
tot uiting gebracht medeleven was voor ons een grote
troost.
Uit aller naam:
J. M. Duivenvoorden-Guiteneau
Zandvoort, september 1990

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
v
inschrijvingen l
Uitvaartverzekering
NIVO-POÜS
J
• een Natura,•/
uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvobr.

In div. kleuren. Katoen/polyester. Mt. 37/38-43/44.

In div. kleuren. Katoen/polyester. Mt. 37/38-43/44.

Omdat kiezen bij ons soms moeilijk is,
is ruilen bij ons extra makkelijk,
Draaitopstofzuiger. 1000 Watt. Incl.
3 extra zuigmonden en metalen
buizen. Kema Keur en l jaar Hema
garantie.

Wit katoenen herenondergoed.
Mt. 4-8. Slip.
Smglet en
sportbroek. Mt. 5 -8. -&?5 7.75

6.25

Elastisch katoenen beha. In wit,
ivoor en skin. Mt. 75-85 A/B/C en

75-85 D.

10.75

Isoleerkan. Inh. l liter. Wit en zwart.

9.75

169.-

Canvas boodschappentas met
voorvak. In zwart, navy en rood.

Digitale wekker met repeteersysteem, l jaar Hema garantie.

12.75
Regenlaarsjes.
Div. kleuren.
Mt. 22-26 Mt. 27-30 - 1&F5
Mt. 31-35 -

11.75
12.75
13.75

Uni heren sweatshirt met embleem.
65% polyester/35% katoen. Mt.
46/48-54/56. In blauw, groen en
bordeaux.

46.75

21J5
GOED
zo herkent u aanbiedingen m de Hema

HEMA, DR normaalste zaak van de wereld.

o
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Nieuwe inkomstenbron voor gemeente
!_^

_

Opbrengst parkeerboetes
voortaan in gemeentekas
ZANDVOORT - Naar alle waarschijnlijkheid zal per l januari de
opbrengst van parkeerboetes rechtstreeks naar de gemeentekas
vloeien.
Een extra inkomstenbron dus voor burgemeester en wethoudérs, die ook dit jaar een sluitende begroting en meerjarenraming kunnen presenteren. 'Maar daar is het nodige pas- en
meetwerk aan vooraf gegaan', aldus het college. De begroting en
de meerjarenraming, de eerste onder het 'bewind' van CDA-wethpuder van financiën Peter Ingwersen, richten zich vooral op de
toekomst, aldus het college.
De begroting voor 1991 omvat in
totaal ruim 52 miljoen gulden en laat
voor volgend jaar een post 'onvoorzien' van 95.393 gulden zien. En dat
terwijl er in april bij de behandeling
van de voorjaarsnota voor 1991 nog
een tekort van 70.000 gulden werd
geraamd. 'Tijd derhalve om de fihanciële zeilen bij te zetten', aldus
het college. Het is gelukt om het
geraamde tekort weg te werken, een
aantal nieuwe investeringen te bereIcenen, geraamde investeringen te
verhogen en enkele structurele bedragen op te nemen voor punten die
voortvloeien uit het beleidsplan en
het collegeprogramma.

Parkeerboetes
Daarnaast kunnen ook nog eens de
subsidies voor sportverenigingen en
instellingen op het terrein van sociaal cultureel werk, kinderopvang en
emancipatiewerk met twee procent
omhoog. De meerjarenraming is
sluitend met een budgettaire ruimte
van 65.669 gulden.
Behalve de te verhogen toeristen-

belasting, zijn er ook op andere posten flinke inkomsten te verwachten.
Bijvoorbeeld de parkeerboetes. Momenteel worden er voorbereidingen
getroffen om parkeerboetes te fiscaliseren tot een soort gemeentebelasting. Dat betekent dat de opbrengst
rechtstreeks in de portemonnee van
de gemeente terechtkomt, in plaats
van in de rijkskas. Wethouder Ingwersen schatte eerder dit jaar de
mogelijke extra opbrengst voor de
gemeente op zo'n honderdduizend
gulden.
Daarnaast zijn er de gemeentelijke belastingen. Deze worden, met
uitzondering van de woonforensenbelasting, volgend jaar trendmatig
aangepast.
Dat wil zeggen: met 2,2 procent
verhoogd. De tarieven voor reinigingsrechten en de afvalstoffenverwerking gaan met 2,7 procent omhoog, er vanuit gaande dat deze kostendekkend moeten zijn. De kosten
kunnen de komende jaren waarschijnlijk aanzienlijk gaan stijgen.

Weekenddiensten

iVcekend: 15/16 sept. 1990
lervormde Kerk, Kerkplein:
'ondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuven
tinderdienst in het Jeugdhuis

Haarlem:
Zondag 09.30 uur: Zondagsschool/bijbelgespreksgroepen
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders
Crèche en kindernevendienst

jereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Prof. Dr. Mr. I.A. Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
A. Snijders
Diepenhorst
Geloofsgemeenschap

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.

COMMENTAAR

Eerherstel
Soms zij .n discussies bijna niet
meer te voly en, zoals nu tussen Eendracht Maakt Macht en het gemeentebestuur. il'ijn de woningen van
EMM, die worden toegewezen door
de gemeente,, nu wel of niet verhuurd? Van b eide instanties mag je
toch verwacht en dat zij de waarheid
spreken. Hoe . het dan ook mogelijk
is dat beider ui tlatingen recht tegenover elkaar stat vn, 'mag Joost weten'.

Nieuw beleid
Dit jaar is er ook ruimte voor
nieuw beleid. Op basis van het beleidsplan 1990-1994 is er een totaalbedrag van 161.000 gulden gereserveerd voor nieuw beleid. Daarvan
wordt 60.000 gulden besteed aan bevordering van de sociale veiligheid
in nieuw-noord, 70.000 gulden aan
een controleur honden en vuilstort,
15.000 gulden aan een scholenproj eet milieu- en anti-vandalisme educatie, 10.000 gulden aan eenmalige
verkeersmaatregelen bij bejaardenhuizen en 6.000 gulden aan eenmalige uitbreiding van bloembakken en
verfraaiing van wegbermen met
bloembollen.

Voor de gemee.interaad, die in feite
een oogje moet ,1'iouden op 'onoirbare' ontwikkeling'Sn, wordt het zo wel
heel moeilijk. W, int wie moet zij geloven? Beide par tijen spelen elkaar
immers de 'zwan ".e piet' toe.
Wellicht wordt hè 't voor de gemeenteraadsleden tijd > om zich eens wat
meer in deze kwe; stie te verdiepen.
Vooral omdat er zoveel belangen
mee gemoeid zijn: van woningzoekenden en van de andere burgers
van Zandvoort. Wan t als er geld verloren gaat aan huu rderving, komt
dit waarschijnlijk tot :h op het bordje
van de Zandvoortse • bevolking terecht. Tenzij het töcl i een storm in
een glas water is. Dan geldt een specifiek belang van hel'. gemeentebestuur en de ambtenar ij: eerherstel.

Structuurschets
Daarnaasf staan er nog wat opmerkelijke uitgaves op het programma. Zo wil het college een bedrag
van 200.000 gulden uittrekken voor
een 'structuurschets', als basis voor
het ruimtelijke ordeningsbeleid van
de komende tien jaar. 'Criterium
daarbij moet zijn een kwaliteitsverbetering ten aanzien van het wonen,
werken en recreëren in de gemeente', aldus een gemeentelijk persbericht. Voor de jaren 1992 tot en met
1994 is jaarlijks 100.000 gulden geraamd voor het maken van nieuwe
bestemmingsplannen voor het centrum van het dorp. Het college verwacht dat er tot en met 1995 in de
verschillende categorieën 338 woningen gebouwd kunnen worden.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en Politie
POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer hulp tel. 17373, op alle werkdagen
De strandpolitie keert volgend
14444.
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: jaar met drie man terug. Het college
BRANDWEER: tel. 61584, alarm- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
stelt voor om daarvoor in de begronummer 12000.
ting van 1991 ƒ96.000,- te reserveren.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- Dienstencentrum Zandvoort: Konin- Tevens ligt het in de bedoeling nogevalllen), Centrale Post Ambulan- ginneweg l, tel. (02507) 19393. ta's op te stellen, die te gebruiken
cevervoer (CPA) Kennemerland.
Spreekuur op dinsdag en donderdag zijn bij de hantering van de AlgemeDIERENAMBULANCE (Dièrenbe- van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip ne Plaatselijke Verordening. Met
scherming): 023-246899.
mogelijk na telefonische afspraak. name wordt gedacht aan reclamebeBelbus: Om van de belbus (voor be- leid, horeca, terrassen, winkeluitHUISARTSEN: De volgende huisart- woners van 55 jaar en ouder) ge- stallingen en opslag van materialen.
sen hebben een gezamenlijke waar- bruik te kunnen maken, dient men
nemingsregeling, inlichtingen daar- zich 24 uur van te voren op te geven
over via het telefoonnummer van de bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- Sociaal
eigen huisarts: J. Anderson, 12058; sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
De subsidies voor instellingen die
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg, persoon bedragen: ƒ l,- voor een en- vallen onder de subsidieverordenin13355; G. Mol, 15600; P. Paardeko- kele rit, ƒ1,50 retour.
gen sociaal cultureel werk, kinderper, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507; Alg. Maatschappelijk Werk Zand- opvang, emancipatiewerk en de subF. Weenink, 12499. Inlichtingen om- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg sidieverordening
sportverenigintrent de diensten van dokter Flierin- 023-320899 of 320464. Spreekuur op gen, gaan in 1991 met 2 procent omga worden verstrekt via nummer werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- hoog. Voor verscherping van de con12181.
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- trole op misbruik en het oneigenlijk
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpver- gebruik van het recht op een uitkeirts bellen.
lening, beschikbaar voor iedere in- ring, wordt 10.000 gulden geraamd.
\potheek: Zeestraat Apotheek, J.W, woner van Zandvoort, is gratis.
Dat heeft er mee te maken dat het
Neutel, tel. 13073.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. uitkeringsbestand niet daalt, in teWijkverpleging: Voor spoedgevallen 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 genstelling tot de ontwikkelingen in
's het Kruiswerk Zuid-Kennemer- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
de regiogemeenten. Wel wordt in de
and 's avonds, 's nachts en in het Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. meerjarenraming 20.000 gulden
weekend te bereiken via de dokter- Davidsstraat. Eerste woensdag van apart gezet voor kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen. Het colinformatiedienst: tel. 023-313233.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth Huurdersspreekuur ZVH: Wegens lege verwacht namelijk dat meer
ie Boer-Burgh, Kochstraat 6A, vakantie tot half augustus alleen te- Zandvoorters een beroep zullen
landvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. lefonisch bereikbaar onder nummer doen op deze regeling, als gevolg van
123-341734.
15064 of 18095. Postbus 287, 2040 AG de hogere tarieven van met name de
afvalstoffenheffing en de rioolaf[*ierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- Zandvoort.
voerrechten.
aeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Meren (overige diensten): Vereni- Woningbouwvereniging EMM:
In het kader van de stimulerings;ing v.h. welzijn der dieren (02507) Klachtentelefoonnummer techni- maatregel kinderopvang voor 1991
14561,
Vermissingsdienst sche dienst: 17577. Bestuurlijk kan de gemeente aanspraak maken
123-383361, Asiel Zandvoort (tevens spreekuur: iedere eerste dinsdag op 75.000 gulden (15 opvangplaatiension) 02507-13888, Asiel Haarlem van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. sen).
De daaropvolgende twee jaren
123-244443.
Taxi: tel. 12600.
stijgt dat bedrag naar 125.000 gulden
(25 opvangplaatsen).

Kerkdiensten

Dienstencentrum Zandvoort
draait nu weer als vanouds

dan zal opnieuw overwogen worden
of de tarieven kostendekkend moeten zijn.

Weekend: 15/16 sept. 1990

Vrijzinnige

iZandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1990

De begroting wordt op maandag
29 en dinsdag 30 oktober in de gemeenteraad behandeld.

Horeca-wedl oop
komt weer terug
ZANDVOORT - De Zandvoortse horeca-wedlo op komt
weer terug. Dit keer n; iet in het
centrum, maar op dt ï Boulevard Barnaart, op 30 september.

•

Nathalie Lin-

deboom probeert
in het diensten-

centrum aan de
Koninginneweg

alle vragen van
ouderen te beantwoorden.
Foto: Berlott

ZANDVOORT - Het Dienstencentrum Zandvoort, dat
allerlei zaken regelt voor de
ouderen in deze gemeente,
draait weer volop. Enige tijd
geleden is Nathalie Lindeboom aangesteld als - voorlo
pige - nieuwe coördinator. Na
enkele jaren van een onregelmatige bezetting, is het centrum, gevestigd aan de Koninginneweg nr. l, nu weer
vrijwel dagelijks te bereiken.
"Het dienstencentrum is er specifiek voor oudere mensen", zegt
de 25-jarige coördinatrice Nathalie Lindeboom. "Maar het is jammer dat er op dit ogenblik nog
maar weinig mensen gebruik van
maken". Er zijn wel wat verklaringen voor. Zo is het dienstencentrum de afgelopen jaren vanwege
ziekte van de vorige coördinator
vaak dicht geweest. "En er zijn
altijd mensen die bij dit soort instellingen toch een soort drempelvrees hebben", constateert Nathalle. Toch is dat beslist niet nodig,
vindt zij.

Hulp
Ouderen kunnen pp het dienstencentrum, telefonisch te bereiken onder nummer 19393, voor diverse zaken terecht. Bijvoorbeeld
voor allerlei vormen van hulp.
"We kunnen samen kijken wat er
aan de situatie te verbeteren is",

bevestigt Nathalie. "Ik kan dan wat
regelen voor de mensen en hen eventueel doorverwijzen". Ook van deze
mogelijkheid kan meer gebruik gemaakt worden dan men nu doet.
Sommige ouderen vragen niet zo
snel om hulp, ervaart de coördinatrice van het Dienstencentrum.
Maar in veel gevallen zou dat wel
beter zijn. Men hoeft dan ook niet te
schromen om de drempel over te
stappen bij het centrum, of te bellen.
"De mensen worden in ieder geval
op de goede weg geholpen", aldus
Nathalie.

Vragen
Vragen staat vrij, zo blijkt ook
hier: men kan er terecht voor allerlei
vragen. Dus ook bijvoorbeeld voor
hulp bij het aanvragen van de AOW,
of hoe het in zijn werk gaat als men
naar een verzorgingshuis wil.
Vanuit het dienstencentrum worden allerlei zaken geregeld, zoals het
telefonische alarmeringsysteem (er
zijn nog een paar zendertjes beschikbaar), de belbus, tafeltje dekje
voor mensen die niet meer in staat
zijn zelf voor hun warme maaltijd te
zorgen, en méér faciliteiten voor ouderen. Maar ook allerlei gezellige activiteiten, zoals: handwerken, houtbewerken, kaarten, koersbal en zingen.
Ook volksdansen is al begonnen in
het gemeenschapshuis, op 2 oktober
houdt deze groep een open dag van
14.30 tot 15.00 uur. Op het diensten-

centrum bevindt zich een lijst met
activiteiten.

Gymnastiek
De meeste activiteiten vinden
plaats in het Gemeenschapshuis.
Maar voor sport en spel moet men
bijvoorbeeld in de Pellikaanhal
zijn. Op het dienstencentrum is
daarover alle informatie te verkrijgen. Halverwege de maand oktober start er ook gymnastiek
voor ouderen, meldt de coördinatrice, die een onderzoek verricht
naar nieuwe activiteiten. Waar
precies, is nog niet bekend.-En zo
valt er nog wel meer te verwachten van het dienstencentrum. "We
zijn enthousiast bezig met plannen voor de toekomst", zegt Nathalie Lindeboom. Maar de meeste
kunnen pas goed van start gaan,
als het dienstencentrum Zandvoort zelfstandig is geworden, los
van Haarlem en Heemstede. Dat
valt binnenkort te verwachten.
Het dienstencentrum is telefonisch te bereiken onder nummer
19393.
Het spreekuur is op dinsdag en
donderdag van 13.30 tot 15.00 uur.
Maar ook op de andere uren
(dinsdag en donderdag van 09.15
tot 15.15 uur en op woensdag en
vrijdag van 09.15 tot 13.15 uur),
kan men wel even binnenvallen
voor een vraag.
J.K.

Burgerlijke stand

Cursussen in nieuw
seizoen populair
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Ondertrouwd
Batteljee, Jean Jacques en Van
Duijn, Cornelia
Janssen, Robert Gerardus Cornelis
en Moore, Patricia Maria Theresia
Gehuwd
Van Leeuwen, Pascal en De Boer,
Marianne
Geboren
Ekin, zoon van: Ceyran, Mustafa en
Ceyran, Meliha
Riek, zoon van: Nieveld, Dick en Visser, Wubbina Cornelia
Robin Manon, dochter van: Huppelschoten, Harry Gustaaf en Thape,
Adriana Wilhelmina
Marita L.A., dochter van: Koper,
Dirk en Luhulima, Johanna Peninna
Laura M., dochter van: Schut, Peter
en Dinnissen, Wilhelmina J.M.
Jeffrey, zoon van: Koning, Pieter en
Drommel, Maartje A.
Debbie, dochter van: Bakkenhoven,
Freddy J. en Van Buuringen, Mar ij ke A.M.
Kim, dochter van: Kroon, Nicolaas
J. en Kuiper, Loura A.

Hoewel het aantal bezoekers op de
open dag zowel in 't Stekkie als in de
aangrenzende Van Pagéehal niet bijzonder groot was, zijn vrijwel alle
cursussen volgeboekt. Voor volwassenen zijn nog slechts enkele plaatsen vrij bij de cursussen Engels en
Spaans. Voor Engels zijn er twee
cursussen, op donderdag van 13.15
tot 14.30 uur en van 19.30 tot 20.45
uur voor beginners en van 14.30 tot
15.45 uur en van 20.45 tot 22 uur voor
gevorderden. De kosten van deze
cursus bedragen 125 gulden exclusief materiaal.
Voor de jeugd zijn nog enkele
plaatsen bij de toneelcursus, tekenen, en het kinderkookcafé. Belangstellenden kunnen van maandag tot
en met donderdag van 13.30 tot 17.00
uur contact opnemen met 't Stekkie, :
tel 17113. Tijdens de open dag werden in de Van Pageehal door verschillende sportverenigingen demonstraties gegeven.
'

Eigen bedrijf

Leergierige Zandvoorters zijn echter niet alleen op 't Stekkie aangewezen als zij cursussen willen volgen.
Aanstaande zaterdag start de Kamer
van Koophandel van Haarlem en
omstreken met de cursus 'Een eigen
bedrijf beginnen'. Deze cursus die
zes zaterdagen in beslag neemt, is
Overleden
Van Greuninge, Cornelis Petrus bestemd voor personen die al vastomlijnde plannen voor een eigen beHendricus, oud 73 jaar
drijf hebben. Een onderdeel van de

ZANDVOORT - Het korps reserve politie kan een aantal nieuwe leden .
inzetten, zij hebben hun opleiding
onlangs met goed gevolg afgesloten.
Dat zijn Petra en Marion de Krijger,
F. Deen, R.A. Leenderts en R. Buys.
Ondertussen zijn andere kandidaten aan hun opleiding begonnen, ,
P.A.W. Boonstra, K.H. Dijkhuis,
J.H. van Heyningen, B. Kruyff en '
M.C.P. van Warmerdam.

D66 vergadert
ZANDVOORT - De Zandvoortse
afdeling van D66 houdt dinsdag 18
september een openbare vergadering in het Gemeenschapshuis (L.
Davidsstraat), aanvang20.00 uur. Er
vindt een voorbespreking plaats van
cle voorlichtingsavond over het 'Lokaal referendum'. Daarnaast komen
huishoudelijke zaken aan bod, evenals een verslag van wethouder en
raadsleden.
3ANDVOORT - Een kleine brand
in een woning aan de Thorbeckestr.aat vernielde vrijdag een wasemkap en zorgde voor behoorlijke rookovorlast. Een pan met frituurvet
bleek vlam gevat te hebben, waarna
de v/lammen oversloegen op de afzuig'kap. De brandweer was snel ter
plaatse en bluste het vuur.

r

'ondag 10.30 uur: Woord/commuüedienst door dhr. P. v.d. Smaal en
levr. B. Bleijs.
ierk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, Periode:
4 - 10 september 1990

Reservepolitie
verder uitgebreid

Vlam in de pan

ZANDVOORT - Voor de cursussen die in het nieuwe seizoen
worden gegeven, bestaat nu al veel belangstelling. Om geïnteresZat. 17.00 - 19.00 uur en maandag seerden uitvoerig te informeren over de cursussen en activitei19.00 - 21.00 uur. Inl.: E. van Rongen, ten in het nieuwe seizoen, organiseerde activiteitencentrum 't
jjfooinskatholieke Kerk:
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. Stekkie in Zandvoort-noord zaterdag een open dag. Het is dit
'aterdag 19.00 uur: Woord/commu- 023-244553.
jaar voor het eerst dat 't Stekkie ook het beheer krijgt over de
liedienst door dhr. P. v.d. Smaal en
Van Pageehal en daarmee een taak van de gemeente overneemt.
nevr. B. Bleijs.
Zondag 10.30 uur: S. v.d. Meer, Haar-

Het evenement wordt £ ïeor^iniseerd door de Stichting Za '.ndvóort
Promotie. Deze roept horei :amedewerkers uit Zandvoort op on i mee te
doen aan deze nieuwe editie van dit
ludieke spectakel. Deze 'we 'dstrijd
met hindernissen' over 800 meter
tussen Bouwes Palace en Beat -h Hotel maakt deel uit van de zoge: naamde 'Run van Zandvoort'. De stic '.hting
is gevestigd in het VVV-kantoc -T aan
het Schoolplein.
De andere onderdelen zijn wedstrijden voor regiotoppers (800 meter) en recreanten (5000 meter). Ook
zijn prominente radio- en TV-m> edewerkers uitgenodigd, plus gemi ?enteraadsleden uit Zandvoort en c >mliggende gemeenten, voor een 'F'rominentenloop', eveneens over ! iOO
meter.

Lezers schrijven:

'Diorpspomp op
Raadhuisplein'

lessen is het opstellen en uitwerken
van een ondernemingsplan, waarbij
de commerciële en financiële aspecten veel aandacht krijgen. De cursusdata zijn 15, 22 september, 6, 13
oktober en 3 en 10 november van 10
tot 16 uur. De cursus kost 400 gulden. Belangstellenden kunnen verdere informatie inwinnen of zich
aanmelden bij de Kamer van Koophandel, mevrouw S. van der Kind,
tel. 023-159138.

ZAMDVOORT • Een klein
aantal lezers heeft gebruik gemaakt orn zijn mening te geven
voor d e locatie van de dorpspomp. Bij de gemeente wordt
immers i nog steeds gezocht naar
een goe>iie plek. Op vallenderwijze kwam in alle reacties één
plein na ar voren: het Raadhuisplein.

Kreater

Volgen, s sommigen op het
stuk tussen het Kerkplein en de
Kleine Kirocht, op de plek van
het kleine drinkwaterfonteintje.
Reden: oruidat er veel mensen
lopen en z itten, en er daardoor
ook sociah •? controle is. De suggestie won it gedaan een lichtbundel op i ie pomp te richten,
omdat er m inder vandalisme is
op goed ver lichte plekken.

Bij de stichting Kreater voor
kunstzinnige vorming in Haarlem is
een groot aantal cursussen zo populair dat al begonnen is met inschrijvingslrjsten voor het seizoen vanaf
januari 1991. Cursussen waar nu nog
plaats is, zijn: tekenen/schilderen,
aquarelleren, modeltekenen, boetseren,, fotografie, creatief schrijven,
moderne dans, mime, flamencp, theaterpresentatie en toneelschrijven,
inlichtingen tel. 023-317183/325756.
Bij het Educatief Centrum Haarlem worden de cursussen Nederlands, Engels, rekenen, algemene
ontwikkeling, computer en beroepenoriëntatie gegeven, inlichtingen, Tijdens de open dag kregen bezoekers uitvoerige informatie over wat het
nieuwe cursusseizoen te bieden heeft.
tel. 023-319553.
Foto Berlott

met een cursus lezen en interprete- die tien avonden duurt. De deelnaPaul van Wierst start maandag 17 ren van Tarotkaarten. Er is nog mekosten bedragen ƒ100,-. Voor inseptember hier in Zandvoort weer plaats op de cursus voor beginners, lichtingen kan men bellen: tel. 18100.

Eén schrijve'. T stelt voor om de
pomp (eveni ;ens op het Raadhuisplein) m idden in het plant soen te zetter i. Omdat daar veel
verkeer langs komt en iedereen
de pomp goed l kan zien. Bovendien zal er da: ar niet zo snel tegenaan geschc :>pt worden, verwacht de schn yver.
Suggesties zi, in • schriftelijk welkom bij f iet Zandvoorts
Nieuwsblad, Ga sthuisplein 12.
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Achtste trekking Postcode Loterij

Tien keer prijs op één lot

E l d e r s ','ielen er ook een
heieboe'l prijzen dicht bij
elkaar: 7 5 in Breda. 84 rond het
Kerkplc; m in Den Haag, 95 in
Noordvv-ijk. 109 in Hoofddorp.
103 in Amsterdam-Zuid. 113 in
R o e r m o n d , en l i e f s t 133 in
Rotte rdam-Zuid. Daarnaast
wercU: n er ook nog vijf Gran

Bij 25 nieuwe deelnemers
aan de Postcode Loterij
glijden deze week een
complete set w a n d e l - en
fietskaarten van tien unieke
n a t u u r g e b i e d e n in de bus.
Een extra presentje van
Natuurmonumenten, één van
de instellingen die door de
Postcode L o t e r i j worden
ondersteund. Een mooie
gelegenheid om nog eens in
het najaar op stap te gaan en
te genieten van een paar van
de mooiste natuurgebieden
van Nederland.

f

N a t u u r l i j k is het leuk om zelf
een prijs te winnen. Maar het is
nóg l e u k e r om te w e t e n dat
a n d e r e m e d e s p e l e r s in de
Postcode Loterij óók dezelfde
p r i j s i n o n t v a n g s t mogen
n e m e n . Z o a l s h e t d i t keer
m o e d e r en d o c h t e r J a n s s e n
overkwam.

Met vakantie gaan is leuk, maar
soms is terugkomen zelfs nog
l e u k e r . Dat ondervond tenminste de familie Vermeer uit
Eindhoven.

Opnieuw
extra
prijzen
(uitgekeerd

Win 100.000 met
uw postcode!

Dorado Reixcn uitgeloot.

B o v e n d i e n is het ook nog
m o g e l i j k om met een totaal
andere postcode mee te doen
dan die van uzelf. Zo kunnen
clubs, verenigingen of bedrijven gezamenlijk meedoen op
één postcode. Want hoe meer er
op één postcode meedoen, hoe
groter de kans op een prijs.
Daar weet mevrouw Janssen
alles van!

Marieke propte net de eerste
v a k a n t i e w a s in de m a c h i n e ,
toen één van de buren even
l a n g s k w a m . Ja, l e u k gehad,
warm geweest, fijn weer thuis
te zijn, hier nog iets gebeurd?
Nou, ja, ook warm, ook leuk,
en nog wat: het schijnt dat er
hier in de straat een hoofdprijs
gevallen is van de Nationale
Postcode Loterij! Maar wie het
is, weten we nog niet. In elk
geval wel dat het meer moet
zijn dan ƒ 1.000,-, anders zouden we allemaal dezelfde prijs
gekregen hebben.
Ja, de
Postcode Loterij, Marieke
herinnerde zich nog dat ergens
vlak voor Kerst hun middelste
zoon een hele middag op pad

ledere maand opnieuw worden
grote prijzen verloot onder de
deelnemers van de Nationale
Postcode
Loterij.
Een
Hoofdprijs van 100.000,-.
Verder vele Postcodeprijzen
van 1.000,- 500,- 100,- 50,25,- en 10.-. Daarnaast zijn er
nog extra regionale prijzen.

De hele straat

part- of full-time

MEDEWERK(ST)ER
INTERESSE?
Bel dan vast voor een afspraak
de heer Bouwens,
telefoon 02507-14361
SPAR
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Het speciale van de Nationale
Postcode Loterij is dat, als een
Postcodeprijs op een postcode
valt, iedereen die met dezelfde
postcode meespeelt, automatisch ook een prijs krijgt

Met de komst van Nicolc is de stuf van Je Nationale Postcode Loterij in Amsterdam wederom uitgebreid.
Dat was ook nodig omdat liet aantal deelnemers hlijft groeien. Samen met het computercentrum verwerken
zij honderdduizenden adressen per maand.
foto: John Muller

Hoofdprijswinnaars komen nietsvermoedend thuis

Dubbele vakantie
was geweest om loten te
verkopen, heette dat niet de
KinderKerstLoop? Het had
gehoosd van de regen die dag.
Toen hij aan het eind van de
m i d d a g met dat verregende
smoeltje voor haar stond had ze
zelf ook nog maar ingetekend,
hoewel ze het eerst niet van
plan geweest was. Haar man
Peter nam 's morgens het telefoontje aan. Bea Post van de
Postcode Loterij vertelde hem
dat het gezin de prijs van
ƒ 100.000 had gewonnen!
Marieke dacht eerst nog aan
een grapje van een van de
buren, maar toen ze zelf even
later terugbelde, bleek het toch
werkelijk waar te zijn.

Meedoen
Enige weken later is alle
o p w i n d i n g en aanvankelijk
ongeloof bezonken. Marieke:

"We hebben heel veel leuke
reacties gehad, felicitaties van
mensen die we nauwelijks
kennen, kaarten en brieven van
vrienden en familie. Het is nog
steeds ongelofelijk. Iedereen is
ook echt blij voor ons.
Wat we met het geld gaan
doen'? Nou, in elk geval gaat er
een behoorlijk deel rechtstreeks
naar de bank! We zijn in geen
geval van plan om alles maar
direct uit te geven. Kijk, we
hebben drie opgroeiende zoons,
en het is een prettig gevoel om
zo'n bedrag al vast te hebben
staan. Neem bijvoorbeeld
alleen maar het halen van een
rijbewijs. Studies, de diverse
sporten, het kan nu allemaal
wat makkelijker. N a t u u r l i j k
hebben we al wel wat zaken
gekocht waar we normaal
gesproken nog even mee

Zo heeft Marieke sinds kort een
al lang begeerde magnetronoven in huis, handig met drie
sportende zoons, die diverse
avonden op de meest uiteenlopende tijden moeten eten.
Voor zichzelf heeft ze een fiets
gekocht, en Peter heeft nu
eindelijk een cassetterecorder
in de auto. Ook zijn ze van plan
om de tuin behoorlijk aan te
pakken, en in huis zullen ook
wat veranderingen plaatsvinden. Een laatste tip van
Marieke en Peter: "Doe mee
met de Postcode Loterij! Wij
dachten ook dat we nooit iets
zouden w i n n e n , en kijk,
gewone mensen in een gewone
straat, het kan wel degelijk!"
* Om privacy redenen zijn de namen
van de winnaars veranderd.

Alle merken
Gashaarden en gasfqrnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.
Eénmans Administratiekantoor te Zandvoort zoekt:
ADMINISTRATIEVE KRACHT m/v
voor licht administratief werk en het bedienen van een
tekstverwerker, mogelijk bereid tot enig huishoudelijk werk,
voor min. 20 en max. 40 uur per week, in nader overleg.
Opleiding: typediploma, mog. P.D.
Brieven onder nr. 140716 bur. v.d. blad.

Dansschool
Albert van Lingen

uitgereikt. Tot 1.000 gulden
zelfs dezelfde prijs!

Hoofdprijs
Uw lotnummer is uw postcode
plus twee door de computer
toegekende cijfers.
De Hoofdprijs v a l t op het
volledige nummer. Bij de
Postcodeprijzen w i n n e n a l l e
andere l o t e n met dezelfde
postcode óók dezelfde prijs.
Hoe groter het a a n t a l deelnemers in dezelfde postcode,
hoe meer k a n s dat ook uw
postcode in de prijzen valt. Als
uw buurnan 1.000 gulden wint.

dan w i n t uw lot óók 1.000,
gulden.
Met de bon hieronder k u n t u
direct meedoen. Als u die
invult en opstuurt, machtigt u
de Nationale Postcode Loterij
om een t i e n t j e per lot af te
s c h r i j v e n van uw giro- of
bankrekening.
De o p b r e n g s t e n van de
Postcode Loterij komen ten
goede aan organisaties die zich'
inzetten voor de Derde Wereld,
of voor natuur, mens en milieu.
Zo v e r e n i g t de g e z e l l i g s t e
loterij van Nederland het,
nuttige met het aangename.

~wFN~ EÉN TON ."BON" """""

gewacht zouden hebben, maar
nu kon 't wat eerder."

Fa. Gansner & Co.
In onze gezellige supermarkt hebben wij
op de groenteafdeling plaats voor een

slag zal gepubliceerd worden in
deze krant. Op prijzen boven de
l.000 gulden zit 25% kansspelbelasting. De loterij is gocdgekeurd door de minister van Justitie
onder het n u m m e r LO 890/
098/l77.i!9 d.d. 20/10/I989. Als u
het niet met een afschrijving eens
bent, dan kunt u binnen één maand
de bank of giro opdracht geven het
bedrag terug te boeken. De verstrekte machtiging k u n t u altijd
weer intrekken. Hiervoor k u n t u
zich wenden tol de S t i c h t i n g
Nationale Postcode Loterij.

T r e k k i n g wordt iedere m a a n d
verricht door Notaris L. Jongman.s
te Driebergen-Rijsenburg. Deelname impliceert aanvaarding van
het reglement. Ongeveer 4 weken
vóór de trekking wordt het inleggeld automatisch afgeschreven.
Prijzen worden automatisch op
bank- of g i r o r e k e n i n g gestort.
Trekking.slijsien en reglement zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat,
Willem.sparkweg I76, I 0 7 I HT
Amsterdam, door het toesturen van
een aan uzelf geadresseerde en
gefrankeerde enveloppe. De u i t -

Kijk voortaan direct na
de trekking op pagina
525 en u weet meteen
of u in de prijzen bent
gevallen!

Bij de achtste trekking op 29 augustus van de
Nationale Postcode Loterij viel voor het eerst
een lot van ƒ 500,- op een postcode met tien
deelnemers. Maar de verrassing was nog groter,
toen bleek dat het om twee deelneemsters ging,
mevrouw Janssen en haar dochter, die gezamenlijk vijfduize nd gulden ontvingen; ieder de helft.
"Dat is nog eci i s boffen!" lacht
m e v r o u w J a n s s e n aan de
telefoon. 'Ja, v / e doen al sinds
december me u. want het leek
ons /o'n leuke; loterij. Ik heb in
heel wat loterijen meegespeeld,
maar dit is di.- eerste keer dat ik
»v\at win. En c l a n nog wel samen
met m'n dochter. En j u l l i e /ijn
ook s n e l n;iet o v e r m a k e n : 't
s t o n d m i n d e r d a n e e n week
l a t e r al op o n / c giro's. Daar
laten wc 't lekker op staan, dan
k u n n e n u , e n o g eens l e u k e
dingen voor anderen doen.'

Spelregels

De Nationale
Postcode Loterij
nu ook op
Teletekst!

D
D
D
D

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij
en ik wil kans maken op een van de vele prijzen
1 lot
(10 gulden) Ik machtig u hierbij maandelijks
2 loten (20 gulden) tot wederopzeggen het aange3 loten (30 gulden) geven bedrag van onderstaande
...loten (...gulden) rekening af te schrijven.
gironummer

banknummer

Dhr./Mevr. .
Adres
Postcode .
Woonplaats.

In welke postcode
wilt u meespelen?
U kunt meespelen in de
postcode van uw adres,
maar u mag ook een andere
uitkiezen. Per lot kunt u in
één postcode meespelen.

l l l l l l l
l l l l l l l

_x
....x

l M M l l
l M l l l

....x

l

NATIONALE

handtekening .

LOTERIJ

datum.

l
l
l

l

Bon uitknippen en opsturen in een open enveloppe zonder postzegel naar:
|
Nationale Postcode Loterij - Antwoordnummer 17960 -1000 WR Amsterdam
'
_
15.09.9o|

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum
l

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Ballroom - Latin - American

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren
Ie jaars - 2e jaars en 3e jaars
Aanvang Ie week oktober

INSCHRIJVING NU

Inspirerende winkels
vol drankjes
Ontdek de fijne nuances van sherry
en port.
Merken als Harveys en Domecq
sherry, Cockburn's en Offley port
hebben veel verschillende variëteiten.
En Impodra heeft ze allemaal.
Asbach Uralt
0,70 liter
Safari
0,70 liter
Henkes
Jonge Jenever
1,0 liter
De Kuyper
Jonge Jenever +gratis glas
l,O liter
Bols
Bessenjenever
l,O liter
Navarra Don Cristian
Tinto / Blanco / Rosado
0,75 liter
Ch. St. Germain
Bordeaux Supérieur A.C.
0,75 liter
Lc Galion
Bordeaux Rouge
0,75 liter

Offle-y Port I

Harveys
Manzamlla

Domecq La
Ina Sherry
0,70 liter

Heineken
Krat a 24 x 30 cl.
Ridder
Krnt a 24 x 30 cl.
+ gratis glas
Brand
Krat a 24 x 30 cl.
+ gratis kookboek

elke vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 13.00-15.00 uur of telefonisch
02507-17082 of 16623.

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

28,95

RINKO RAAKT
DE GEVOELIGE SNAAR
VAN DE AUTOLIEFHEBBER.

16,95
18,45
-««•.
19,95
13,98

5,45
7,95
5,95
17,48

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

ƒ295,-

18,98
18,48

WAARBORGGARANTIE
Geldig van 13 september t/m 3 oktober 1990

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend

Tot en met 15 september houden wij Open Huis.
Een waar festival vol bijzondere hoogtepunten. Een ervan is
een unieke uitvoering van de Renault 21, de Symphonie.
Virtuoos comfort en uitzonderlijke klasse met als toegiften
een exclusief comfortpakket, een in delen
neerklapbare achterbank, een magistrale
stereo radio-cassettespeler en een sierlijke
striping. Voor een prijs die de handen op
elkaar brengt!

RENAULT

Autobedrijven Rinko

GordijnengroothanOcl

DE VRIES
Haoilemmetdijk 169 • A da
tel. 020-220981

Amp«restra<it 10
Éamlvoort tel 02507 1SJ4/

of 12330

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)
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Introductie op
circuit voor
automobilisten

Defensief De Beursbengels
neemt Zandvoort 75 punt af
i ZANDVOORT - Zandvoort
'75 is er niet in geslaagd het
zeer behoudend spelende De
Beursbengels te verslaan. De
Zandvoorters kregen de beste
mogelijkheden, maar paal en
lat stonden in de tweede helft
een overwinning in de weg. De
mannen van trainer Gerard
Nijkamp werkten in die tweede helft wel de achterstand
weg maar bleven steken op 1-1.

terstand. In een onschuldige overtreding, in het Zandvoortse strafschopgebied, zag de scheidsrechter
een overtreding en de toegekende
strafschop werd door Visser benut.
In de slotfase van de eerste helft was
Zandvoort '75 dicht bij de gelijkmaker. Na een vrije trap van Dennis
Keuning kreeg René Paap de bal
voor de voeten, maar zijn schot
kwam tegen de paal. Dat de counters
van De Beursbengels gevaarlijk waren bleek even later. Een aanval
werd besloten met een knap schot,
maar de bal ketste via de lat het veld
Het technisch goed voetballende weer in.
De Beursbengels groef zich vanaf
het eerste fluitsignaal in. Met goed
en snel uitgevoerde counters pro- Feller
In de tweede helft een feller Zandbeerden de Amsterdammers gevaar
in de Zandvoortse defensie te stich- voort '75 dat nog meer druk op het
ten. De Zandvoort '75-defensie was De Beursbengels-doel uitoefende.
echter bij de les en hield vooralsnog Het grote offensief leverde al snel de
de gelederen gesloten. De aanvallen verdiende gelijkmaker op. Een goed
van Zandvoort '75 waren gevaarlij- genomen vrije trap van Mario van
ker en Ivar Steen zag zijn inzet, na Meelen bereikte de aanstormende
goed :voorbereidend werk van René Ivar Steen, die met een prachtig en
Paap en Mario van Meelen, in het onhoudbaar schot de partijen in
zijnet belanden. Een uitval van De evenwicht bracht, 1-1.
Beursbengels leek de Zandvoorters
De Zandvoorters bleven aandrinop achterstand te zetten, maar de gen en gingen op zoek naar de overinzet kwam via de handen van doel- winning. Zonder de defensie te verwaarlozen bleven de badgasten de
man Pierre Visser tegen de lat.
Wat Zandvoort '75 ook probeerde aanval opzoeken. Soms te gehaast,
de overmacht aan Beursbengels-ver- maar de kansen kwamen toch. Zo
dedigers was zo groot dat er geen knalden Thomas Schulte, Rob Kpdoorkomen aan was. In de 35e mi- ning en Johan van Marie veelvuldig
nuut kwam Zandvoort '75 geheel te- op het doel, maar de betrouwbare
gen de verhouding in op een 0-1 ach- De Beursbengels-doelman wist van

Goede start The Lions
ZANDVOORT - The Lions
basketbalteams kenden een
goede start van de competitie.
Het geheel in nieuwe outfit gestoken damesteam won met
37-33 van Kinheim na een
spannende partij basketbal. De
heren speelden een prima partij doch het zeer geroutineerde
Epibratos sloeg in de slotfase
toe en won met 57-63.
Toch was trainer/coach Johan
Beerepoot zeer te spreken over het
vertoonde spel van zijn pupillen.
„Deze jonge, onervaren ploeg, heeft
zich enorm geweerd tegen de routiniers van Epibratos", meende Beerepoot. „We moeten nog wat groeien,
maar van dit team kan je best wat
verwachten". Vooral in de eerste
helft speelde Lions een goede partij.
In een hoog tempo werd Epibratos
teruggedrongen en op' een vijf punten achterstand gezet. Het fanatiek
spelende Lions kwam echter met
een foutenlast te zitten, waardoor er
veelvuldig gewisseld moest worden.
Epibratos is er dan dé ploeg naar om
van kleine inzinkingen te profiteren
en met de rust was de score in evenwicht, 26-26.

weldige
doelpunten
produktie
kwam, 11-16 bij de pauze.
De tweede helft stond bol van de
irritatie en de spanning. De scheidsrechters floten tegen elkaar op,
maar ondanks dat speelde Lions nu
een stuk beter. Na zes minuten was
de stand pp 20-20 gekomen en daarna nam Lions een lichte voorsprong.
In een rommelige slotfase bleef
Lions haar eigen spel spelen en gaf
Kinheim geen kans om terug te komen. Eindstand 37-33.
„In de tweede helft hebben we een
hoger tempo gespeeld en ging het
beter", aldus coach Olaf Vermeulen.
„De overwinning is een goede opsteker in deze hogere klasse, waarin we
ons best kunnen handhaven".
Topscores Lions: Inge Stobbelaar
12, Elles Bruinsma 11.

RTCOlympia tocht
Rond de Noord

ZANDVOORT - Aanstaande
zondag 16 september organiseert de Rijwiel Toerclub
Olympia de laatste fietstocht
van het seizoen. Dit is een 50
kilometer lange tocht Rond de
In de tweede helft deden de teams Noord, die zowel op eigen geleopnieuw niet voor elkaar onder. Met genheid als in groepsverband
veel inzet en goed opgebouwde aan- gereden kan worden.
vallen zette Lions de aanvallen op en
scoorde menigmaal. Epibratos bleef
echter bij en toen Lions in de slotfase een paar maal balverlies leed, was
het gedaan. De gasten profiteerden
koelbloedig en grepen de overwinning met 57-63.

'.ZANDVOORT - Zaterdag vlogen
de duiven over een afstand van 202
kilometer vanaf Soignies. De duiven
werden gelost om 10.05 uur en de
eerste duif kwam om 13.08 binnen.

Inschrijving en start vinden plaats
bij strandpaviljoen Nr. 8 Trefpunt.
Deelnemers welke op eigen gelegenheid rijden kunnen tussen 09.00 uur
en 09.30 uur inschrijven en starten,
voor het fietsen in groepsverband
kan tussen 09.30 en 10.00 uur worden ingeschreven. De start van de
laatste groep is om 10.00 uur. Het
inschrijfgeld bedraagt ƒ 2,50 inclusief een kop koffie tijdens een rust in
IJmuiden. Iedereen die een herinnering aan deze tocht wil overhouden
betaalt ƒ 10,- extra.
De naam van de tocht geeft al aan,
dat er in noordelijke richting gereden zal worden. Via Bentveld, Overveen, Santpoort en Driehuis wordt
er naar IJmuiden gereden, waar een
kop koffie gedronken wordt in de
gastvrije kantine van de voetbalvereniging Stormvogels. De tocht wordt
vervolgd via de kop van de vissershaven en de sluizen naar VelsenNoord. Na een pontvaart gaat het via
Driehuis, Bloemendaal, Overveen
en Aerdenhout weer terug naar
Zandvoort.

Uitslag jonge duiven: H. Heiligers
l en 10, Th. Sinnige 2 en 4, H. Terol 3,
Combinatie P. en M. Bol 5 en 9, R.
Sinnige 6, E. Paap 7, J. v.d. Wal 8.
Uitslag oude duiven: A. v. Yzendoorn, J. v.d. Wal 2,7 en 8, Combinatie Koper 3, 5, 6 en 9, H. Lansdorp 4
en 10.

Gezien het gezellige karakter van
deze tocht is er ieder jaar veel interesse voor deze Rond de Noordtocht en de organisatie verwacht
ook dit jaar weer een groot deelnemersveld.
Voor nadere inlichtingen: K. J. Koper, telefoon 02507-14833.

Vrouwen
Het treffen tussen The Lions en
Kinheim was in de eerste helft niet
groots. Vooral The Lions wist de
basket nauwelijks te vinden. De kansen waren er wel maar een zuiver
schot ontbrak. Verdedigend hield
Lions de zaak redelijk dicht, waardoor ook Kinheim niet tot een ge-

Duivensport

geen wijken. Het was eigenlijk een
eenzijdige wedstrijd, waarin slechts
één ploeg wilde voetballen, Zandvoort '75. De Beursbengels was tevreden met het ene punt.
De Zandvoorters waren echter
niet tevreden met de gelijke stand en
zetten in de slotfase nog even aan.
Zij hadden echter geen geluk toen
Mario van Meelen van verre zijn harde inzet op de kruising uiteen zag
spatten. Gezien het grote veldoverwicht toch wat teleurstelling bij de
Zandvoorters na afloop. Ook trainer
Gerard Nijkamp had op meer gehoopt. „We hebben het spel gemaakt
en ook kansen gehad, maar hebben
het niet afgemaakt. Het succes in de
bekerstrijd heeft de andere ploegen
gewaarschuwd en ook De Beursbengels groef zich in. We geven weinig
kansen weg, maar moeten zelf wel
meer scoren.
We missen toch nog scherpte in het
zestienmetergebied om de zaak af te
maken. Daar gaan we goed op trainen en bovendien moet je ook een
beetje geluk hebben. Het punt verlies was niet nodig geweest maar er
is geen man overboord. We moeten
er mee leren leven dat de tegenstander zich ingraaft en daar moeten we
iets op vinden", stelde Gerard Nijkamp.

Standenvoetbal
Vierde klasse KNVB zaterdag
NFC
2-4 SCW
2-2
OSDO
2-3 Hoofddorp22
Zandvoort '75 2-3 SMS
2-2
Aalsmeer
2-3 Swift
2-1
RCH
2-2 SIZO
2-0
Beursbeng.
2-2 Bl'daal 2-0
Eerste klasse
DSC'74
Velsen
Overbos
HBC
Z'voortm.
Energie

HVB zaterdag
2-4 DCO
2-1
2-4 Geel Wit 2-1
2-4 Renova 2-0
2-4 J. Hercules20
2-4 Stormvogels
2-0
2-2 Halfweg 2-0

Eerste klasse HVB zondag
Concordia
2-4 Terrasvo
gels
2-2
Spaarnestad 2-3 Hillegom 2-2
Halfweg
2-3 WH
2-1
EHS
2-3 Z'voortm. 2-1
Velsenoord 2-3 Heemstede
2-0
DIOS
2-2 DSC'74 2-0
Tweede klasse HVB zondag
Vogelenzang 2-4 BSM
2-1
Schalkwijk 2-4 Spaarnvogels
2-1
Alliance
2-3 Overbos 1-0
SVIJ
2-3 TZB
1-0
DSK;"
2-2-NIJW 2-0
THB
2-2
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Bij Z'75-De Beursbengels werden soms felle duels uitgevochten.

Veel schade tijdens autoraces
ZANDVOORT - De ruim zesduizend toeschouwers die afgelopen zondag naar de Zandvoortse racepiste trokken,
konden hun race-hart lekker
ophalen tijdens zeer spectaculaire races. In vrijwel elke race
gingen de coureurs er dermate
tegenaan dat crashes niet van
de lucht waren. Enorm veel
materiële schade, maar daar
buiten gave races, waarbij ook
de jury zich niet onbetuigd liet.
Zo werd de Belgische winnaar van
de Formule Ford 1600 Van Hooi gediskwalificeerd omdat hij een inhaalmanoeuvre deed onder de „gele
vlag". Daardoor kreeg de zeer sterk
debuterende Martijn Koene de overwinning toebedeeld. In de toerwagen klasse tot 1300 cc viel Suzukirijder Berend Oeberius Kapteyn de
eer te beurt van een diskwalificatie.
Hij schakelde zich zelf uit voor de
titel door er te snel van door te gaan
na de interventie van de pacecar. Nu
was het voor teamgenoot Ronald Ciapponi een gemakkelijke klus de titel te pakken.
Er waren ook rijders die uit het
inzetten van de pacecar profijt trokken. TpenJPaul Broos in de,, klasse
tot 2ÓOÓ cc spinde werd de race ge-

ZVM defensief erg zwak
ZANDVOORT - In de tweede
competitiewedstrijd is Zandvoortmeeuwen tegen een flinke afstraffing aangelopen. Tegen Halfweg klopte er vooral
defensief niet veel van en de 6-2
nederlaag is daarmede wel verklaard.

•( >>

ZANDVOORT - Op zondag 30 september organiseert de Dutch Racing
School op het circuit van Zandvoort
de jaarlijkse introductiedag voor automobilisten en aankomend racetalent. Zij kunnen kennismaken met
verschillende cursussen.
De kennismakingsdag, die op 9
uur begint in Restaurant de la Course, biedt een veelomvattend programma, waarin alle mogelijkheden
van de Dutch Racing School tot uiting komen. Spektakulaire demonstraties van gecontroleerd glijden
door de bochten - powerslide en driften - worden afgewisseld met meerijden op racesnelheid in een Sports
2000 en het onder instructie rijden
over het circuit, waarbij de basistechnieken van de racerij aan bod
komen. Een onvergetelijke belevenis is ook het zelf besturen van een
open éénzits racewagen, Formule
Ford 1600.
De introductiedag bevat ook veel
wedstrijdelementen,
zoals een
slip-slalom en een kartcompetitie.
De beste cursist wordt beloond met
een gratis schooldag in de FF 1600
cursus. De deelnamekosten voor
deze dag bedragen 160 gulden per
persoon. Belangstellenden kunnen
zich opgeven bij de Dutch Racing
School, postbus 533, 2003 RM Haarlem, tel. 023-243599. Er is slechts beperkte inschrijving mogelijk.

wen dat ging proberen de achterstand weg te werken. Halfweg moest
terug en probeerde het met counters
die vooralsnog geen succes opleverden. In deze fase zat het de Zandvoorters niet mee. Eerst kopte Remco van Nigtevegt de bal tegen de lat
en even later knalde Riek de Haan
de bal tegen de paal. De Zandvoortse
aanvallen volgden elkaar snel op
zonder dat er succes werd geboekt.
Het aanvallend spel gaf Halfweg dermate veel ruimte dat in de slotfase
doelman Dobias Bloem tweemaal
kansloos werd gepasseerd, 6-2.
„Een grote maar toch enigszins
geflatteerde nederlaag", meende secretaris Henk Kinneging. „In de
tweede helft waren we veel sterker
en ook feller, maar paal en lat stonden in de weg. Toen zat het even niet
mee".

In de beginfase al een direct sterk
aanvallend Halfweg dat toch geen
kans zag Zandvoortmeeuwen op
achterstand te zetten. Zandvoortmeeuwen hield stand en kon na een
kwartier spelen onder de druk vandaan komen en zelfs verrassend een
0-1 voorsprong nemen. De opgerukte Jack Goedegebuure gaf een fraaie
voorzet die even fraai werd ingekopt
door Riek de Haan. De vreugde was
echter van korte duur aangezien
binnen vijf minuten een paar maal
werd misgetast in de Zandvoortse
defensie en Halfweg leidde met 2-1.
Nog leek er geen vuiltje aan de
lucht toen Zandvoortmeeuwen in de
35e minuut weer langszij kwam. Via
VOETBAL
een benutte strafschop van Francis
Zaterdag:
Bloemendaal-Zandde Boer kwam Zandvoortmeeuwen roort '75 14.30 uur
op 2-2. Nog voor de rust slaagde ' Zandvoortmeeuwen-Geel
Wit
Halfweg er weer in afstand te ne- 14.30 uur terrein Vondellaan.
men. Ook nu aarzelend optreden
Zondag:
Zandvoortmeeuwenvan de Zandvoortse defensie en Heemstede 14.30 uur terrein Vontweemaal werd de bal in het doel dellaan
gefrommeld, 4-2.
SVIJ-TZB 14.30 uur
In de tweede helft best een redeBASKETBAL
lijk veldspel van ZandvoortmeeuZaterdag
20.30 uur Lions heren-Rac. Beverwijk 2 Pellikaanhal
HOCKEY
Zondag: ZHC heren-Haarlem
14.30 uur
Roomburg-ZHC dames
HANDBAL
Zondag uitwedstrijden: 14.10 uur
MAA ADO 3-ZVM 2, 16.15 uur JA
Blinkert-ZVM, 13.00 uur DS GVO 1ZVM 2, 11.00 uur HS HCV'90 3-ZVM
derdeel inderdaad iedereen het na- 2, 10.00 uur MA TYBB-ZVM.
kijken, terwijl Patrick Burgonje geThuiswedstrijden op de velden in
noegen moest nemen met een vijfde het binnencircuit: 09.30 uur W ZVMplaats, wat net voldoende was om de Blinkert 2, 10.30 uur HJ ZVMeerste plaats overall te delen. Van HCV'90,11.45 uur ZVM 3-Full Speed
Tol en Bonvie slaagden er niet in 2, 13.00 uur DS ZVM-Orient, 14.15
zich in de top te handhaven en vielen uur ZVM-AOG, 15.30 uur DS ZVM 3ook in het overall-klassement terug. Overbos 4.
Uitslagen slalom mannen: 1. PaZAALVOETBAL
trick Bourgonje en Olaf van Tol, 3.
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
Edwin Bonvie, 4. Marcel van de
Zwart, 5. Stephan van den Berg, 6. 18.00 uur ZVM-Hillegom D-jun.,
Edwin Junge, 7. Remko van der Kaa- 18.30 uur Z'75-IJmond'73 C-jun.,
den, 8. Ron Ruiter, 9. Theo Pauw en 19.00 uur TZB 3-Sekura 2, 19.45 uur
Trefpunt-Club Maritime, 20.40 uur
Thilo Tref.
ZVM 2-De Zon 2, 21.25 uur Bad
Course race: 1. Stephan van den Zuid/ZVN-Concordia, 22.20 uur ZN
Berg, 2. Hans Knipscheer, 3. Alexan- 3-NAS 3.
der Hoekstra, 4. Gijs van Meegen, 5.
Maandagavond in de PellikaanPatrick Bourgonje, 6. Remko van
der Kaaden, 7. Ron Ruiter, 8. Adri hal: 20.45 uur HB/Alarm-KalmKeet, 9. Martijn Ritzema en Jacob thout, 21.35 uur ZN 4-Halfweg 3,
22.20 uur Z/N 5-Halfweg 2.
Kiestra.
Dinsdagavond in de Pellikaanhal:
Overall: 1. Stephan van den Berg
en Patrick Bourgonje, 3. Remko van 19.00 uur TZB 2-TZB 3, 19.45 uur
der Kaaden, 4. Hans Knipscheer, 5. TZB 4-HB/Alarm 2, 20.40 uur NiRon Ruiter en Gijs van Meegen, 7. hot/JBS-DEM dames, 21.25 uur ZN
Edwin Junge, 8. Theo Pauw, 9. 7-Sporting 4, 22.20 uur ZN 3-KalmAlexander Hoekstra, 10. Adri Keet. thout 2.

Sportagenda

neutraliseerd en daardoor konden
de Opelrijder Egbert Tol en Alfacoureur Paul van Splunteren weer
aansluiten. Top was er weer bij en
nadat de coureurs weer konden vertrekken sloeg hij razendsnel toe. De
tot dan toe onbedreigd aan de leiding rijdende Caron, in een Peugeot
405 MI, werd verrast en naar de
tweede plaats verwezen. Van Splunteren reed naar de nationale titel
door zich te handhaven op de derde
plaats.
Enorm was de ravage in de klasse
van de grote toerwagens. De start
was desastreus. Veel wagens ramden elkaar en de schade liep hoog
op. Voor de wagens van Van der
Beek (Mazda), Jeroen Hin (Mercedes) en Ger van Krimpen (Ford) was
de schade enorm. De BMW's kwamen nu in een zeer gunstige positie

en Cor Euser kon daardoor zijn
kans op een titel vergroten. Hij snelde dan ook naar de zege in deze
wedstrijd en haalde punten in op
Van Dedem die ook nog Huisman en
Krab moest voor laten gaan.
Ook was er grote schade in de
spectaculaire Porsche/Ferrari race.
De kostbare Ferrari 398 GTB van
Klaas Zwart raakte in de eerste ronde van de baan en liep daarbij zware
schade op. De wagen caramboleerde
weer de baan op en daarbij werd de
toegesnelde Ferrari F 40 van Charles Zwolsman gepakt en ook zwaar
beschadigd.
Het slotnummer van de dag, de
sensationele Truckrace, leverde een
overwinning op voor de Badhoevedorper Willem Burger met een
Phoenix Man.

Uitslagen:

Casino-ZVM maatje
te klein voor CSV
ZANDVOORT - In Castricum was
het herenhandbalteam van CasinoZVM niet opgewassen tegen het sterke CSV. CSV speelt in de zaalcompetitie veel hoger dan Casino-ZVM en
liet dat op het veld zien. Toch heeft
het Zahdvöoftsè'mannenteam er alles aan gedaan de score een dragelijk
aanzien te geven.
Een op volle sterkte spelend CSV
had weinig moeite met het zonder
wisselspelers handballende CasinoZVM. Vooral in de eerste helft was
er een klasse verschil tussen de
teams en CSV ging met een 11-4
voorsprong de rust in. In de tweede
helft bleef Casino-ZVM knokken
voor een beter resultaat en het lukte
nu ook veel beter. Met een paar
fraaie aanvallen en daarop volgende
scores wisten de Zandvoorters de
schade te beperken tot een 21-11 nederlaag. „We hebben geprobeerd er
een lekkere partij van te maken, we
weten dat we een maatje te klein zijn
voor CSV. Het was echter belangrijk
dat de jongens bleven knokken", aldus coach Joost Berkhout.
Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Weidema 4, Richard Vos 2, Kees
Hoek 2, Fred van Limbeek l, Peter
Pennings l, Gerard Damhoff 1.

Produktiewagens tot 1300 cc: 1.
Kreijne - Peugeot 205, 2. Ciapponi Suzuki Swift, 3. Nobels - Citroen AX.
Stand NK: 1. en kampioen Ciapponi
107 punten, 2. Oeberius Kapteyn Suzuki 102, 3. Kreijne 82. Tot 2000
cc: 1. Top - Opel Kadet, 2. Caron Peugeot 405 MI, 3. Van Splunteren Alfa Romeo 75. Stand NK: 1. en kampioen Van Splunteren 111 punten, 2.
Vörös - 65, 3. Van Reenen 65. Boven'
2000 cc: 1. Euser BMW M3, 2. Huis-,
man - BMW M3, 3. Krab - BMW M3.
Stand NK: 1. Van Dedem - Mercedes
190 E 98 punten, 2. Euser 92 punten,
3. Hin 65 punten. Formule Ford
1600: 1. Koene - Van Diemen, 2.
Koopman • Van Diemen, 3. Salomaa
(Fin) Reynard. Stand NK: 1. en kampioen Ten Wolde 118 punten, 2.
Koopman 90, 3. Middeldorp 81. Formule Ford 2000: 1. Gerhards, 2. Berger (GBr.), 3. Jorghensen (Den).
Stand NK: 1. en kampioen Litjens 95
punten, 2. Gerhards 94,3. Krijnen 66.
Sports 2000: 1. Wright (Gbr.), 2.
Buurman, 3. Brands. Stand NK: 1.
en kampioen Brands 115 punten, 2.
Onderstal 67, 3. Ernst 62. Citroen
AX: 1. Van Dijk, 2. Van der Slik, 3.
Hoogendoorn. Stand Cup: 1. en kampioen Van Vliet 108 punten, 2. Van
Dijk 61, 3. Molenaar 51. Ferrari/Porsche Challenge: 1. Lettinga - Porsche, 2. Kroymans - Ferrari, 3. v.d.
Velden - Ferrari.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZVM-zaterdag
overwinning door
strafschoppen
ZANDVOORT - Door twee
benutte strafschoppen van
Paul Blei behaalde het zaterdag voetbalelftal van Zandvoortmeeuwen de tweede overwinning van dit seizoen. Jong
Hercules vond het na de tweede toegekende strafschop genoeg, en door het tumult staakte de scheidsrechter voor tien
minuten de strijd.
Over het geheel genomen had
Zandvoortmeeuwen het beste van
het spel, maar toch werd het een
uiterst zware wedstrijd. Jong Hercules compenseerde de mindere techniek met enorme vechtlust en maakte het de Zandvoorters danig lastig.
Het goed verzorgde spel van Zandvoortmeeuwen gaf in de eerste helft
toch wel perspectief en na een half
uur spelen ontstond de openingstreffer. Ferry van Rhee werd in
kansrijke positie neergelegd en de
daaruit toegekende strafschop werd
door Paul Blei benut, 0-1.
In de tweede helft moest Zandvoortmeeuwen het initiatief laten
aan een fel aandringend Jong Hercules. Het offensief hield een kwartier
aan, waarna de Zandvoorters weer
meer grip op de strijd kregen. Zandvoortmeeuwen ging toen op zoek
naar de tweede treffer, maar uit een
counter, gevolgd door een prachtig
onhoudbaar schot ontstond de gelijkmaker, 1-1. De badgasten hervonden zich snel en gingen er wat feller
tegenaan. Opnieuw werd Ferry van
Rhee getorpedeerd, er er volgde een
beslissing die juist was, maar waarmee Jong Hercules zich niet kon
verenigen. Strafschop. Na enig tumult, een wedstrijdstaking van tien
minuten en verwijdering van een
Jong Hercules speler, schoot Paul
Blei van elf meter onberispelijk in, 12. In de resterende tien minuten
heeft Zandvoortmeeuwen de strijd
koelbloedig uitgespeeld. Trainer
Alex Heesemans was uiterst tevreden met het vertoonde spel en de
twee punten.

Af af a start
nieuw seizoen
ZANDVOORT - Deze maand begint de Zandvoortse sportvereniging
Afafa met het nieuwe seizoen. Er
worden enkele nieuwe kortlopende
opleidingen georganiseerd, die voor
iedereen te volgen zijn, zoals krachttraining, zelfverdediging, managementtraining en een antistress cursus. Deze cursussen duren vier, acht
of twaalf weken en worden verzorgd
door ervaren instructeurs.
• Naast deze nieuwe opleidingen
gaan ook de vaste lessen, zoals karate, callanetics en aerobic weer van
start. Ook bestaat de mogelijkheid
om onder deskundige begeleiding
overdag te sporten. Voor meer informatie over de activiteiten van Afafa
kunnen belangstellenden terecht bij
Peter Koopman, tel. 13602 of Ruud
Luttik, tel. 19171.

Programma Lotus
ZANDVOORT - Het programma
van badmintonvereniging Lotus, dat
zondag vanaf 13.30 uur in de Pellikaanhal wordt afgewikkeld, ziet er
als volgt uit. Lotus 1-Martinus Amstelveen, Lotus 2-Amsterdam 6, Lotus 3-Insulinde 3, Lotus 4-Flower
Shuttle 7, Lotus 5-Johez l, Lotus
Bl-Almere BI, Lotus B2-Duinwijck
B3.

Formule-1 weer op circuit

Gigantisch deelnemersveld
bij perfecte Brandingsurfcup
ZANDVOORT - De organisaUe van de twaalfde Zandvoortse Brandingscup boekte afgelopen weekend een enorm succes. Maar liefst 120 deelnemers
(sters) hadden zich gemeld
voor dit unieke evenement. In
het geweldige deelnemersveld
bevond zich de nationale top,
die er een prachtig surfspectakel van maakte. De winst bij de
ftiannen ging uiteindelijk naar
Stephan van den Berg, die echter wel de eerste plaats moest
öelen met Patrick Bourgonje.
öij de vrouwen (zes surfsters)
bleek Martine van Soolingen
veruit de beste.
Op de locatie bij Tim Klijn funooard Centrum proefde men een
lekkere sfeer. De profs waren hier
laar
toegekomen, niet voor de prij2
en, maar echt voor de gezelligheid.
De Zandvoortse Windsurf Vereniging zorgde bovendien voor een uit-

stekende en vlotte organisatie en
verzorgde zaterdag maar liefst zestig starts op het onderdeel slalom.
Wouter Egas van de windsurfvereniging was bijzonder enthousiast
over het welslagen van dit evenement. „Het ouderwetse sfeertje slaat
erg aan, en de topjongens komen
dan ook voor de eer en de gezelligheid. Iedereen was tevreden met de
organisatie en als je zo'n gigantisch
deelnemersveld bijeen krijgt is dat
een motivatie om door te gaan. Met
behulp van een twintigtal vrrjwilligers was de organisatie perfect."
De slalomraces werden snelle en
spannende wedstrijden. Patrick
Bourgonje en Olaf van Tol wisten dit
onderdeel winnend af te sluiten, terwijl de favoriet Stephan van den
Berg slechts vijfde werd. Een knappe derde plaats was er weggelegd
voor Edwin Bonvie. Om het overall
klassement nog winnend te kunnen
beëindigen moest Stephan van den
Berg een eerste plaats pakken in de
course races en mocht Patrick
Bourgonje niet te hoog eindigen.
Stephan van den Berg gaf op dit on-

Morgen en overmorgen zijn op het circuit van Zandvoort weer formule-1 racewagens te zien.
Archiel Weekmedia

ZANDVOORT - Morgen en overmorgen zullen op het circuit van
Zandvoort weer formule-1 racewagens rijden. Voor de tweede keer dit
seizoen zal door onder andere het
Engelse Formule-1 team Leyton
House March nieuw materiaal getest worden.
Het Engelse team, dat eveneens
actief is in de Formule-3000, zal samen met een aantal andere teams

waaronder GA Motor Sport, komen
testen of nieuw ontwikkelde onderdelen ook beter en sneller zijn dan
de nu in gebruik zijnde. De onderdelen op deze F-l testwagens, zoals een
nieuw soort 'underbody' en aërodynamische verbeteringen, zullen bij
een gunstig testresultaat mogelijkerwijs al gebruikt gaan worden tijdens de Grand Prix van Portugal en
Spanje.
De rijders van dit team, de Italiaan

Ivan Capelli en de Braziliaan Maurizio Gugelmin, die dit seizoen al goede resultaten behaald hebben, zullen de nieuwe onderdelen zelf komen uittesten. De testritten worden
gehouden op vrijdag van 9 tot 13 uur
en zaterdag van 9 tot 17 uur. Een
kaartje om de testen bij te wonen
kost tien gulden en geeft toegang tot
de tribune en het rennerskwartier.
Inlichtingen via de Circuit Park Infolijn, tel. 02507-16004
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De autorubriek voor Amsterdam en omgeving
Lada

Lada

LADA WETTER
Lada 1200 S . . . .'85 /3.750
Lada 2105 1 3 ... .'86/6000
Lada 2105 1 2
,'86 / 5 750
Lada 2105 1.5 GL .'85/4.000
Lada 2107 15 LPG'85 /4500
L Samara 1.3 emd'86/8.500
Kadett 1.2S,hb,lpg '84/6.250
Skoda 105 L
'86/4.000
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel. 02907-6572.

Lmnaeuskade 5-7
1098 BC Amsterdam

-

020-929548

BMW
316 284, 159000 km, blauw.
ƒ 11 900.- Tel. 02979-84866
BMW 525 i, autom.. LPG, bj.
'84, ƒ 12500. Alex van Uden,
tel 02520-15278

BMW 315, bj. '82, nw APK
kl. zwart i pr st. ƒ3950 inr mogelijk Tel 02990-37825.
Wegens emigratie BMW 316i,
mei '89. Ipg, bl. met., stereo,
ƒ28000,-. Tel.' 02990-32709.

Citroen
BX 19 TZI Break, mrt. 1990; BX
14 Cham., mei 1989; BX 14E,
LPG, april 1988. BX 14, mei '88,
BX 14RE, aug. '87; BX 14, juni
'86; AX 10E, sept. '87.
Autobedr W.v Aalst, Bovag-lid,
tel 02979-84866.

WESTDORP
SAMARA met gratis striping,
radio/cassette, grill, matten.
Samara Black-Beauty m
diverse uitvoeringen.
Ruime voorraad nieuwe en
jonge LADA'S met BOVAG
garantie en APK, 100% financ.
vanaf ƒ250.- per maand.
OCCASION VAN DEZE WEEK
Lada 2105 1.2, 9-'89, / 7.750.
Adres verkoop.
Adm. de Ruijterweg 398,
A'dam, tel.' 020-825983

Lancia

Auto Halan
Grootste Lancia Dealer
van

Nederland

CX TRD Turbo 2, schuifd., '88, Nieuw Y10 Rre van ƒ 18.650
voor
16.500
ƒ27.500, CX 22 TRS,'89, LPG,
Thema 2000 ie van ƒ52.300
35.000 km., ƒ29.500; CX 20,
voor
ƒ49.950
'88, ƒ 18.500; CX Prestige Turbo 2 airco, ABS, '87 ƒ 22.500;
OCCASIONS KEUS
CX Turbo diesel '83, ƒ 4950; CX
uit ± 25 stuks, o.a.
Diesel, '83 ƒ 3950, BX 19 TRD,
5 x Lancia Thema
'86,'88
'89 ƒ23750; BX 19 TRD, '88
'85,'88
ƒ18.500; BX 19 TRD, '87 3 x Prisma 1600
'88
ƒ 14.750; BX 19 D,'87 ƒ 13.500; 2 x Y10 LX
'84
BX 19 RD Brake, '86 ƒ 12.500; 1 x A 112
'84
BX GTI LPG, '88 ƒ 22.500; BX Alfa 6
'73
GTI, '87 ƒ 18.500; BX 19 TRS, Fulvia coupé
'86
'89, LPG, ƒ 24.500; BX 19 TRS, BMW 316, 4-drs
'87 ƒ 15.500; BX 16TRS, '88,
LPG ƒ18.500; BX 16 TRI, '87
ƒ13.750; BX 14, '86 ƒ 7950; AX
14 TRD, '89 ƒ 15.000; AX 11 E,
'87 ƒ 8500; Visa 11 Leader, '86
ƒ5950; 2CV, '82 ƒ 2500; GSA,
'82 ƒ1750, C 15D, '86 ƒ6500.
Visa garage, Houtmankade 37,
A'dam, tel. 020-278410.

PEUGEOT-DEALER
Rover
COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Mercedes 190 E, bj '87, diverse
Off. ROVER DEALER:
Zoekt u.... een echte Leeuweopties, kleur gnjs-metall.
keur gebruikte Peugeot dan Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
AUTOBEDRIJF WALS
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
moet U eens langs komen!
Dorpsstraat 32a, llpendam
Kijken..., is bij ons vaak kopen
Tel. 02902-1697/1981.
EN
Saab
T.k. Mercedes 220 D, b.j.76, benzine tanken is bij Cobussen
apk, i.pr.st., t.e.a.b.
± 10 et. per Itr goedkoper dan Saab Turbo 900 nw. mod. '80,
Tel. 020-762465/929969.
bij de grotere pompstations.
i.pr.st, nw APK rijd als nieuw
Baarsjesweg 249-253
ƒ2450. Tel. 02990-37825.
Nissan
Amsterdam, tel. 020-121824
Saab bj. 73 pracht auto, nw
Cherry 1200 luxe model '81,
APK, rijd nieuw ƒ3950.
Lorist Peugeot
apk 8-'91, keurige auto,
Tel. 02990-37825.
AMSTERDAM-CENTRUM
ƒ 1375. Tel. 020-125155.
205 XR
'87 ƒ15.500 Saab 99 GL, bj. 78, autom. nw.
Nissan Micra bj. '85 i. pr. st. Nw 205 XE
'87 ƒ 12.500 APK, rijd prima ƒ 1450.
APK rijd prima ƒ6950. Inruil Mazda 323
'88 ƒ 16.500 Tel. 02990-37825.
mog. Tel. 02990-37825.
Alle auto's met
SAAB SERVICE MOLENAAR
Nissan Micra Trend bj. okt. '87, 3 Maanden Bovag-Garantie
rep., onderh., APK, LPG,
tevens
service
en
reparatie
1e eig., kleur grijs met., 75.000
alarm
etc. BOVAG LID
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
k m , / 11.500. 020-891727.
HOOFDDORP, 02503-14097.
Tel. 020-237669.
Datsun 2602,2+2, '78, liefhebVan 1e eig., altijd bij ons in
berauto, 5-bak, sportwielen, T.k. PEUGEOT 205 1.1 XL,'88, onderhoud geweest: 900 C, 4rood,
36.000
km,
ƒ
14.500.
Tel.
ƒ3775. 020-132857.
deurs, Ipg, 1988. 9000 l, 1986.
020-105695, na 19 uur.
Saab Jorritsma, Wagenweg 10
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505, Purmerend. 02990-23741.
Opel
sloopschade etc. Vlotte afhd.
Kadett 1.3 Combi 6/87, 1ste KEIMPE CARS. 020-244255.
Seat
eig., 73.000 km, blauw met.,
ƒ 17.500. Tel. 02979-84866.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
OPEL ASCONA 2.0 S, 2-drs.,
1200 m2 SHOWROOM
A'dam - 020-6686146.
bj.79, ƒ 1250.
NIEUW EN GEBRUIKT
AUTOBEDRIJF WALS
d Madeweg 1. 020-6683311
Skoda
Dorpsstraat 32a, llpendam.
NadSl Meirostal D drecht
Tel. 02902-1697/1981.
SKODA 120L, LPG, 8-'84. APK
Opel Rekord, LPG, bj. 79,
Renault
8-91, 96000 km., motor 25000
nw. APK, rijd prima ƒ 1450.
km., versnellingsbak moet geTel. 02990-37825.
RENAULT AMSTERDAM
repareerd
worden,
vr.pr.
OPEL ASCONA 1.9 79, rijdt
Top occasions met 1 jaar
ƒ 1300. Tel. 020-912997.
prima, trekh., 2e motor, prijs
garantie
• De advertentie-afdeling beƒ 1500. Tel. 020-202572.
Wibautstraat 224
houdt zich het recht voor ad020-561 96 11.
vertenties eventueel zonder

Mercedes Benz

BOVAG-dealers

Meer Garage

Elke week 730.000 exemplaren.Tel. 020 - 665 86 86

020-6650050
De Rmesstraat 22
A'dam t/o Makro

autolak

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804

Renault 18 GTL stationcar, opgaaf van redenen te weigegroot, 80.000 km, bijna '85, ren. (Art. 16 regelen voor het
ƒ6500,-. Tel.:02993-68281.
advertentiewezen).

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

T.k. OPEL KADETT 1.3 N, 1981, voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
apk tot 25/9, bruin met., t.e.a.b. Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.
Tel. 020-415080.

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

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
Toyota Celica 1,6 ST, wit, b.j.
2-'83, 150.000 km., Ipg, ƒ 5500.
Tel. 02908-3361.
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk info-865511

Triumph

Citroen CX 2000 bj. '84,
i.z.g.st., nw. APK met. grijs,
ƒ6950. Inr. mog. 02990-37825.

Gebruikte auto's
nu met voordeelstip.

V.a. ƒ120 - 5 veerbollen op
druk brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad:
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of-353788
<om nu bij ons langs voor een Leeuwekeur gebruikte auto
van welk merk dan ook), en profiteer van het fantastische
prijsvoordeel. Op vele gebruikte auto's is een gekleurde STIP
geplakt die het tijdelijke voordeel aangeeft.
J kunt zelf bepalen hoe hiervan gebruik maakt.

Volvo
Volvo 244L, bj, 77 LPG, rijdt
prima, niet gekeurd ƒ650.
Tel. 02990-37825.
Volvo 244 GL nw., mod '80,
1e eig. pracht auto, nw. APK
/1950. Tel. 02990-37825.

Volvo 244 GL, nieuw model '81,
T.k.a. TR 7, bj. 79, 5 versn., kl. APK 8-'91, LPG, ƒ2275.
rood, sunroof, get. glas, in g.st. 020-132857.
APK 7-'91, ƒ 4950. 02503-41871 Van part. (1e eig.) Volvo 240,
2.3 L, stuurbekr., 5 bak., nov.
Volkswagen
'85. ƒ 12.900. Tel. 020-470353.
Tussen 19.00 en 22.00 uur.
VW Jetta C, 10e maand '85 VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
AUTOBEDRIJF WALS
745 GL station ABS
'90
Dorpsstraat 32a, llpendam.
740 GL diesel, grijs met. ..'87
Tel. 02902-1697/1981.
740 GL d.blauw
'87
'86
Volkswagen Jetta, bj.'SO, 4-drs. 740 GL Turbo, wit
740 GL aut., wit
'88
AUTOBEDRIJF WALS
740 GL zilver met
'85
Dorpsstraat 32a, llpendam.
244 GL LPG
'84-'85-'86
Tel. 02902-1697/1981.
244 GL d.blauw
'87
VW Passat CL Variant autom.
360 4-drs, GLE 2.0
'86
APK gekrd. bj '83 i. pr. st.
360 3-drs. 2.0
'86
ƒ4950. Tel. 02990-37825.
340 15 stuks
'83 t/m '89
VW kever bj. 74, punt gaaf. 340 aut. 7 stuks ..'85 t/m '89
nw. APK, rijdt prima ƒ 3950.
340 diesel
'90
Tel. 02990-37825.
T.k. aangeb. VW Golf CL, b.j.
'89, zwart, 3 drs., 50.000 km.,
ƒ23.500. Tel. 020-421746.
VW Passat GL 66KW - 6/85 - 5
versn. - grijs - 94.000 km - APK
gek. tot 28-9-1991 - ƒ10.500
Tel: 020-991906 na 13.30 uur.

Accessoires en
onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Autoshop J. Schievink, Rozengracht 69-71-73, A'dam. Tel.
020- 234986. Accu's, imperials,
Alto GL, 5 drs., aprü '88; Alto
GARAGE van ROOTSELAAR Colt, okt. '86, 60.000 km, wit,
Zeilemaker-Opel
Talbot
ladder- & fietsdragers. Thule
aut., april '88; Alto GL, 5 drs,
ƒ 10.950. Tel. 02979-84866.
off. Citroen-service adres
INRUILWAGENS
dakdragers voor dakgootloze
biedt aan- 2x AX 11 TGE, '89, Lancer wagon 1.5 GL Station, Constant keuze uit 100 auto's mei '87; Alto GL (wis/was) '87;Talbot Solara SX, b.j. '81, aut., auto's. Grote sorting onderdeAlto '85. Autobedr. W.v.Aalst,
17000 en 19000km. 2x BX 16 '89 wit, 23.000 km. trekh. radio/
veel extra's. Tel.: 010-4267280. len, gereedschappen & autolak
Burg. D. Kooimanweg 7,
Bovag-lid, tel. 02979-84866.
TRi, '88, 50000 en 55000km. BX cass. BEL: 02975-62613.
Purmerend 02990-22551.
1900 GTi, '87, 62000km. BX
1900
GTi, '87, 44000km,
Peugeot
sch./kanteldak. BX 19 D, '89,
49000km. + Div. inruilauto's.
FfRS
Blooksven 40, Zaandam,
tel. 075-350985.

Mitsubishi

Algemeen

Toyota

Van Vloten
AMSTERDAM
UW VOLVO-DEALER
Meeuwenlaan 128,
Tel. 020-369222.
Ook voor leasing.

APK

5***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
geeft les in Amsterdam, Haarlemmermeer en 't Gooi.
* theoriecursus op video GRATIS; * speciaal motorpakket;
KEURINGEN
* speciale examenvoorwaarden; * Halen en brengen;
ƒ63,50
* Spoed en herhalingscursussen; * Diverse merken auto's,
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
ook automaat. ALLE RIJLESSEN ƒ29,50 PER LES
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709 Ruys de Beerenbruckstraat 157,.tel. 020-138473, b.g.g. 192401.
KLAAR TERWIJL U WACHT
1e 10 lessen a ƒ25
LET OP!
Autofinanciering
AUTORIJSCHOOL MICHEL
Autobedrijf
Kwaliteit staat voorop!
en verzekering
JOHAN BOOM
overdag
020-853683
Zuiderakerweg 83, (oranje hek) 's avonds
020-181775 Goedkope autoverz. met terA'dam-Osdorp, tel. 020-105478 Purmerend
02990- 34768 mijnbet., 100% autolening. Bel
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur Zaandam
075-174996 of bezoek onze infowinkel, De
donderdags tot 21.00 uur.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Rijpgracht 2, A'dam. Tel.:
Alle auto's APK. Hoge inruil.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. 020-846060 P.W.O. ass.
Rnanciering binnen 24 uur.
Gratis halen en brengen.
v.a. ƒ 5.000,-1 jaar gar. op alles.
Tel. A'dam: 020-942145.
• De autorubriek
Mazda 626 2.0, HB, m.'86,
„SHOWROOM" heeft
VERKEERSSCHOOL AVS
ƒ9950. BMW 316 orig. '87,
een oplage van 730.000 ex.
LPG, 4-drs., ƒ16.950. Citroen voor een ontspannen en snelle
BX, eind '88, 40.ooo km., opleiding. Alle autorijlessen
ƒ12.950. Peugeot 309 XLD, ƒ 35 per les. Theorieles gratis.
Niasstraat
29,
m.'88, ƒ 12.950. Ford Resta 1.1, Informatie:
m.'88, ƒ 11.950. Ford Sierra 1.6 A'dam-0. Tel. 020-6652323.
Laser, 5-drs„ m.'87, ƒ11.950.
DE HOOGSTE PRIJS
Mitsubishi
Lancer
GLD,
Subaru
elk merk auto a contant met
orig.'SS, ƒ 12.950. Nissan Micra,
bj.'88, ƒ 11.950. VW Golf diesel, De enige off. SUBARU DEA- vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
nov. '86, ƒ 11.950. Ford Escort LER + occ. voor Purmerend
HOOGSTE PRIJS
1.3 Laser, okt. '85, ƒ 8950. Opel e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
voor elk merk auto, a contant,
Kadett 1.6 D combi (Van) dec. 02999-278, Jisperweg 39-40.
met vrijwaringsbewijs, geen
'86, 1 eig., ƒ 8950. BMW 525 E,
bijna '86, i.nw.st, ƒ12.950. SUBARU COUPE 1.8, 4 wd. bj. sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Lada Samara 1.3 GLS, m.'89, '90 ƒ34.500. Alex van Uden Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
ƒ8950. Rat Uno 45, bj. '87, Tel. 02520-15278.
ƒ7950. Seat Ibiza, bijna '88, SUBARU COUPE 1.8, 4 wd. Occasionlijn. 023-365206
ƒ7950. VW Kever, bj.73, bj. '89, 30.000 km. ƒ26.750.
Te koop gevr. Peugeots 404,
i.nw.st., ƒ4950. Renault 18 Alex van Uden, 02520-15278. 504,505, J5,604 TD. Schade of
GTL, bj.'85, ƒ 5950. en nog div.
sloop.
Autocommerce,
auto's v.a. ƒ600 tot ƒ20.000.
023-338895.
Service en

Autoverhuur
*AAA Auto Rent* Autoverh.
v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
weekendtarief. 020-6630836.
Anders dan anderen autoverhuur v.a. ƒ25 p.d. 125 km vrij.
Alle auto's met radio/cass.rec.
J.Evertsenstr. 337, 020-135765.

Bij:

Ouke Baas
niet duur!!!
- auto-ambulance
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

Auto's te koop
gevraagd

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

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

T IN AMERIKA

NU IN ZANDVOORT AAN DE BOULEVARD

Gratis accessoires naar keuze (inclusief montage).
• Een hoge inruilprijs van uw huidige auto.
Een korting op de aanschafpnjs.
Eén van de speciale financieringsaanbiedingen
o.a 2 CV's, AX, BX
Wat u ook kiest, voordeel is troef. Bovendien heeft u het
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
voordeel van een gebruikte auto met Leeuwekeur garantie.Tel. 020-932750
En dat is zeker en beter. Hieronder vindt u een greep uit ons
S. Stevmstraat 12a, A'dam
aanbod. Kom dus bij ons kijken, want wie het eerst komt
Dit weekend verkoop ik mijn die heeft de meeste keus.
OUDE, TROUWE, BLAUWE
EENDJE 2CV6, met APK tot
april 1991. Gezien de leeftijd
(1978) is er wel een blutsje af,
maar in vrij goede staat.
De vraagprijs ƒ 1700. Telefoon:
020-798 798

Fiat

Kom naar het
stippenfestival
van Peugeot

Uno 60S Rialto, okt. '87, 60.000 PEUGEOT
km, rood metallic, ƒ 11.950,-. 205 GE 1.1
Tel. 02979-84866.
205 GE 1.1
205 GL
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. 205 GL 1.1
205 GL 1.1
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
205 GR 1.3
Tel. 02975-62020.
205 GR Diesel
Fiat Panda 45, bj. '81,
205 GTI 1.9
nw. APK, rijd prima ƒ 1450.
205 Ralley
Tel 02990-37825.
205 XE Accent
205 XE Junior
Ford
205 XE Junior
205 XL
T.k. Ford Escort Diesel, 1984. 205 XL Diesel
Tel. 02979-87343.
205 XR 1.3
Ford Granada 2,1D. goed on- 205 XR 1.3
derh. i.z.g.st., APK 8.91, motor 205 XR 1 3
100%,'81, ƒ 2650. 020-999935. 205 XR 1.4
205 XR 1.4
Ford Sierra M '85, i. pr. st. nw. 205 XT 75 pk
APK / 7950. Inruil rnog.
305 GR 1.5
Tel. 02990-37825.
305 GTX
Ford Sierra 2.0 L, nw. mod. '87 305 GTX
i. pr. st. /12.950. Inruil mog. 309 GE 1.1
309 GE 1.3
Tel 02990-37825
309 GL Profil
Ford Taunus 1 6 L, bj '81 LPG, 309 GR 1.6
nw APK. 4 drs. punt gaaf rijd 309 XR 1.3
prima / 1450. 02990-37825.
405 GL 1.4
405 GR 1.6
405 GR 1.6
405 GR 1.6
405 GR 1.6
505 Pam GR
o.a.
505 SX 20, LPG
2000 CL, wit
1986 505 Turbo Inj.
2000 CL, grijs
1988 505 V6
2000 CL, m j . dohc, blauw1989 J5 Grand Volu
2400 CL, rood
1988 =iat Panda 1000CL
2900 GL, aut., grijs
1989 riat Panda 750CL
2400 GHIA, grijs
1987 rord Fiesta 1 1CL
Officieel Foid-Dealer
-ord Scorpio 2.0CL
v. KALMTHOUT & v NIEL BV Renault 9 GTX, LPG
Marktplein 11-29, Hoofddorp. Renault Trafic, LPG
Inl/ tel. 02503-13441.
Seat Ibiza 1.5 GLX
Escort, '81, besteller, met geel \/W Golf C 1.8i
kent., LPG, APK 4-'91, ƒ 1975. \/W Golf TD Miljo
\/W Polo CL
020-132857.
'olvo 340 GL Aut.
\/olvo 740 GL
Isuzu

17x
Scorpio

£72tf)a. Noord

67.000 km, 03-84, / 8.900,00
30.000 km, 08-86, ƒ 12.700,00
30.000 km, 01-86, ƒ 12.500,00
49.000 km. 04-88, ƒ15.950,00
64.000 km, 04-85, ƒ 10.250,00
98.000 km, 08-84, ƒ 8.750,00
169.000 km, 01-86, /10.800,00
80.000 km, 03-87, ƒ20.500,00
21.000 km, 08-88. ƒ 20.5000,00
50.000 km, 05-88, ƒ 14.500,00
57.800 km, 01-87, ƒ 12.800,00
51.000 km, 01-87, ƒ 12.200,00
43.600 km, 03-89, ƒ 16.950,00
78.000 km, 01-87, ƒ 15.750,00
73.400 km, 08-86, ƒ 12.500,00
35.000 km, 11-87, ƒ 16.250,00
58.000 km, 04-85, ƒ 10.950,00
18.800 km, 09-88, ƒ 18.950,00
49.000 km, 04-89, ƒ 18.700,00
67.000 km, 03-86, ƒ 14.900,00
102.000 km, 08-84, ƒ 7.250,00
103.600 km, 04-86, ƒ 10.950,00
45 000 km, 10-86, ƒ 11.950,00
55.000 km, 01-87, ƒ 12.750,00
65 000 km, 08-87, ƒ 12.950,00
51.000 km, 01-87, ƒ 13.900,00
111.000 km, 02-86, ƒ 9.950,00
62.000 km, 05-87, ƒ 14.950,00
52.000 km, 12-87, ƒ 19.250,00
43.300 km, 05-88, ƒ24.500,00
43.000 km, 05-88, ƒ24.500,00
50.500 km, 03-88, ƒ23.250,00
16.500 km, 01-89, ƒ27.500,00
80.000 km, 08-86, ƒ 18 500,00
80.000 km, 11-86, ƒ 14.750,00
121.500 km, 07-86, ƒ 14.750,00
50.000 km, 01-88, ƒ36.500,00
46000 km, 03-88, ƒ29.500,00
20.800 km, 10-88, ƒ 10.950,00
6.000 km, 03-88, ƒ 10.500,00
19.000 km, 12-87, ƒ 12.800,00
84000 km, 11-87, ƒ 19.900,00
100.300 km, 08-86, ƒ 9.950,00
75.000 km, 03-87, ƒ 14.950,00
17.500 km, 01-89, ƒ 16.750,00
47.000 km, 10-87, ƒ 18.750,00
103.000 km, 02-89, ƒ26.950,000
76.000 km, 03-86, ƒ 11.250,00
32.000 km, 06-88, ƒ 17.900,00
110.000 km, 06-86, ƒ20.500,00

Koudijs Autobedrijf B.V.
Westelijk Halfrond 70

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

(KOSTVERLORENHOF). 1183 JG AMSTELVEEN

Mini

PEUGEOT - DEALER

Tel.: 020-455451

ZUIDWIJK - Mmervalaan 8t>,
Ford Mustang, bj. '81, met. Peugeot 505 Break, GL dies. bij het Olympisch stadion. Verbj.
'84,
nw.
APK,
rijd
perf.
blauw, i pr.st. / 2950.
koop nw. en gebr. Peugeots.
stationw ƒ 4950. 02990-37825.
Tel 02990-37825.
Ook inkoop Tel 020-6629517.

De hoogste prijs elk merk auto
a contant met vrijwaring.
Tevens reparaties met vrijbl.
APK + grote beurt v.a. ƒ 290 prijsopgave. Tel.: 02990-71693.
incl. DIESELSERVICE; brandT.k. gevr. Toyota Corolla Carina
stofpornpen; verstuivers;
4 drs., Lite Ace, High Ace, bj.
cil.koppen vlakken. Garage/
t/m '84, schade of zonder APK
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht, geen bezw. Tel: 020-312567.
tel. 020-980639.
BLOKSMA
RADIATEURENAPK keuring geen afspraak, warmtewisselaars, Kapoeasklaar terwijl u wacht. Ook repa- weg 17, A'dam, 020-148385.
raties en onderhoud. Gar.
Grote sortering ONDERDELEN
West-Center 020-122476.
van schade-auto's, alle
A.P.K. KEURINGSSTATION
merken, alle bouwjaren.
Keuren zonder afspraak
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Feenstra & Jimmink
Lid Nevar.
Asterweg 24A A'dam 364702
TOYOTA-DE GRAAF
Garage ROBE, gespec. in remAlle onderdelen voorradig.
men en fricties. Comeniusstr. Condensatorweg 44, A'dam
455, 020-177388. Lid BOVAG. Sl.dijk. Info 020-865511.

reparatie

BROODJE BURGER
Deze week in de reclame:
BROODJE WARM VLEES
(fricandeau)

Tijdelijk tot
15 september 1990

ingdijk
autoverhuur

Rijscholen

4.50

nu

Verder hebben wij óók nog vele
andere warme happen

THE HUNGRY WHALE

II

Vrijdag 14 september om 18.00 uur opent „the Hungry Whale" haar deuren,
daarna iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend vanaf 11.00 uur 's
morgens.

VÉÉL VIS

VÉÉL VLEES

VÉÉL SALADES

16 VERSCHILLENDE SALADES IN ONZE SALADE-DAR EN ALTIJD ONDEPERKT ETEN.

Gemiddelde dinerprijs ƒ25,- all in.

Geopend dgls 11.00-1.00 's nachts
vrij + za 11.00-2.45 's nachts
Dinsdag gesloten.
Schoolstraat 4. Tel. 18789.

BURG.
VAN ALPHENSTRAAT 59/13:
Vierkam. hoekapp. op 4e et., ind.
entree, ruime hal, 3 slaapk., badk. met
douche, keuken, serv.k. /375,-p.m.
Vr.pr. ƒ 155.000,- k.k.

HOGEWEG 6+7:
Driekamerapp. pp 2e etage (voorheen
2 app., makkelijk weer te splitsen),
ind. entree, hal, dubbele woonk. met
open keuken, balkon, 2 slaapk., 2
badk. met ligbad, toilet en wastafel,
serv.k. ƒ 632,-p.m.
Vr.pr. ƒ 275.000,-k.k.

SECR. BOSMANSTRAAT 9:

UITZICHT OVER ZEE
Reservering gewenst - tel. 02507-31075

Boul. Barnaart 18, Zandvoort
Voor uw privé party is ons restaurant van maandag t/m woensdag te huur.

geeff u meer/
zondag 30 september 1990

DAM TOT DAMLOOP
start om 14.00 uur
op het Damrak in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer van de
Dam in Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar de Dam in Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot 14 september a.s. bij de kantoren van
Het Parool en Weekmedia in en om Amsterdam, te weten:
Amsterdam : Wibautstraat 131 en Rokin 110
Amstelveen : Gebouw Amstelsteijn,
Laan van de Helende Meesters 421 b
Uithoorn
: Stationsstraat 70
Zandvoort : Gasthuisplein 12
Purmerend : Weerwal 19
De inschrijfkosten bedragen ƒ 15,- per persoon.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m.
TC Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en
AV Zaanland.
Inlichtingen: overdag 020-26 64 44 en 075-16 22 21.
's Avonds (tot 21.00 uur) via nummer 02987-40 47 en 02987-51 25.

NU OOK IN ZANDVOORT!

Medi Interim

Het uitzendburo voor de gezondheidszorg
Wij hebben direkt werk voor m/v

- VERPLEGENDEN
Ben je thans al parttime werkzaam,
maar wil je graag af en toe een dag,
avond of nacht extra werken? Medi
Interim heeft werk dat aansluit op
jouw wensen.
- VERPLEEGHULPEN
In Zandvoort en directe omgeving zijn
wij, voor diverse bejaardenhuizen, op
zoek naar enthousiaste zorgassistenten c.q. verpleeghulpen, die parttime
of fulltime aan de slag willen.
Bel snel voor informatie of het maken van
een afspraak
MEDI INTERIM 02507-13547 (llse Nijs)
b.g.g. filiaal HAARLEM
Ged. Oude Gracht 114
tel. 023-317794

Eengezinswon, met voor- en
achtertuin, ind. beg. gr. entree, hal,
doorzonwoonk., mooie keuken, toilet,
1e et. 3 slaapk., toilet, badk. met
douche en wastafel, 2 balkons (oost
en west), c.v. thermopane begl.
Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k.

OPEN HUIS
Fazantenstraat 15, zaterdag 15
september van 14.00 tot 16.00 uur.
Vrijst. bungalow met garage, opp. 585
m2, ind. entree, hal, woonk. met open
haard, werkk., 2 slaapk., keuken met
inb.app., toilet, badk. met ligbad en
wastafel, zolder bereikb. via vlizotrap,
c.v.
Vr.pr. /475.000;-k.k.

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties /
Huur / Verhuur / Beheer Projekten
/ Adviezen / Hypotheken /
Assurantiën
Hogeweg 56 a /
2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* /
Fax 02507-18644
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Verrassingen
voor jarig
vrouwenkoor

School C

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Vrouwenkoor heeft
woensdag 5 september het vijfjarig bestaan op uitbundige
wijze gevierd Het 48 leden tellende koor vertrok die dag al
vroeg, om 8 uur, vanaf De
Krocht voor een verrassmgsrit

"Het werd een heel gezellige dag",
vertelt secretaris Hanneke Jongs
ma De dames, door het bestuur
voorzien van feesthoedjes, mochten
raden wat er verder ging gebeuren
die dag Het werd een programma
met zeer gewaardeerde verrassm
gen, zoals de koffiestop m de Witte
Bergen te Laren en het bezoekje aan
Paleis 't Loo, waar de meeste vrou
wen nog met eerder geweest waren
Rond het middaguur kwam een
uitgebreide lunch tevoorschijn voor
een picknick op de hei, waarna een
tocht van 2'A uur volgde met de ei
gen bus door de kroondomemen, on
der leiding van een gids Rond 18 00
uur was iedereen teiug m De
Krocht, waar het gezelschap een een
koud buffet en nog een feestavond
wachtte
De Krocht is de vaste plek van het
Vrouwen Koor, waarvan Gerrie
Haitsma voorzitter is De dames
houden hier elke woensdagavond
vanaf 8 uur hun repetitie Ook nieu
we leden zijn er van harte welkom
"We hebben er best graag nog wat
goede stemmen bij", bevestigt Han
neke Jongsma Belangstellenden
kunnen woensdagavond een kijkje
komen nemen

oog" "en"s « oor
*j
badplaats; door
£

f

Helaas moet u het deze week
zonder de geliefde nieuwtjes van
'oog en oor' doen Onze medewer
ker Bram Stijnen heeft tot onze
schrik zondag zijn rechterarm ge
broken toen hij foto's aan het ma
ken was van het Zomerzottenfesti
val Hij werd onverwacht door één
van de enthousiast deelnemende
teams 'omvergewalst'
Gelukkig kwam er spontaan
hulp van alle kanten en werd
Bram snel door makelaar Cense
naar het ziekenhuis gebracht La
ter op de middag mocht hij naar

huis ' Het is echt onvergetelijk
hoe goed men mij geholpen heeft",
is zijn commentaar achteraf "Ik
wil iedereen dan ook enorm be
danken" Ook later is Bram dooi
familie en kennissen fantastisch
opgevangen "Maar ik kom zo snel
mogelijk terug", laat hij de lezers
weten
De redactie wenst hem m ieder
geval sterkte en een spoedig her
stel Zo ook Edo van Tetterode,
die we bereid vonden een toepas
selijke tekening te maken

Alert
Deze week een oude foto van School C, vermoedelijk uit het jaar 1925 De foto
werd ingezonden door M J van der Eist Helaas zijn niet alle namen van de
leerlingen meer bekend
Van de bovenste rij zijn bekend Barend Barendse (3e) en J ter Wolbeek Van de rij
daaronder J v d Mey, R Vogel, Berta (5e), Siska Bierenbroodspot (8e) en T
v d Wolde

Daarvoor Bep Zoutman (2e), H Hamers, Greta Meufels (4e) Zittend Wiennga
(2e) en Loeki van Toombergen Van de rij vooraan A van Orde (3e) NicoPaat(6e)
en K Kemp (8e) Liggend H Luitmg (2e) en H Fezevier
Ook andere oude school- of verenigingsfoto s zijn welkom op de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12 te Zandvoort Men krijgt de foto zo
spoedig mogelijk terug met een extra afdruk op het hier getoonde formaat

ZANDVOORT Een alerte reactie
van een buurtbewoner voorkwam
dat zondag op een parkeerplaats bij
de Sophiaweg een personenauto uit
brandde Vermoedelijk was door
middel van een molotov cocktail ge
tracht de auto in brand te steken
Het voertuig liep nauwelijks schade
op Er is een onderzoek ingesteld

Echtpaar Menks-Molenaar viert gouden bruiloft

Henk ontdekte Arendje op een foto
ZANDVOORT - Henk Menks
werd meteen verliefd toen hij
Arendje Molenaar op een piepklein fotootje zag Korte tijd
later, zonder hem ooit gezien
te hebben, ontving zij een briefkaart van hem hij droomde al
van haar. Nu, september 1990,
zijn Henk en Arendje vijftig
jaar getrouwd, een feest dat komende week wordt gevierd
"Ik kende een broer van Arendje,
en die zei tegen mij 'Ik heb nog een
leuke zuster' En hij toonde me een
foto van hem zelf samen met zijn
zusje Arendje" Henk Menks was op
slag verliefd Hij vertelt het alsof het
de dag van gister was, en ondertussen haalt Arendje het bewuste plaatje van haarzelf en broer Leen tevoorschrjn Het ziet er nog uit als nieuw,
hoewel het meer dan vijftig jaar oud
is
Henk Menks (70) komt oorspronkehjk uit Haarlem maar al in 1932
kwam hij samen met zijn moeder,
weduwe, m Zandvoort wonen Hij is
inmiddels totaal ingeburgerd Onder andere door het voetbal Henk
speelde bij de Zeemeeuwen, op het
veld op het huidige gebied Tollen
straat/Potgieterstraat
Bovendien
hielp hij nog met de aanleg van het
Zandvoortmeeuwenterrein En wel
licht kent men hem van de volk
stuindersveremging of van de Bom
schuiten Bouwclub, waar hij onder
andere gewerkt heeft aan de babbel
wagen, het circus en de loods van de
redboot En nog steeds is hij actief
hd
Vroeger was hij ook 'duivenmel
ker', samen met Arie Schuiten, Ser

Kledingactie
voor Roemenië
ZANDVOORT - Volgende week
woensdag wordt m Zandvoort kle
ding ingezameld door Kleding Inza
meling Charitatieve Instellingen
'KICD ten behoeve van Roemenie
Bewoners, die hieraan willen mee
doen, wordt verzocht om de zak met
kleding voor 9 uur 's morgens buiten
te zetten Ook kan er een financiële
bijdrage gestort worden op giro
3367600 ten name van KICI, inlich
tingen tel 070 3245467

né, van Lansdorp, Keur en Dors
man En Henk heeft nog geholpen
met het oprichten van Pleines Later
werd de aandacht weer wat verlegd
naar voetbal, toen hij een dertienja
rige 'carrière' als scheidsrechter be
gon.
Arendje (70) komt uit een gezin
met 12 kinderen en woont haar hele
leven al op Zandvoort Haar meisjes
naam, Molenaar, verraadt wel dat zrj
een Zandvoortse is En wel één van
een bekend geslacht in de badplaats,
zrj stamt namelijk af van dorpsom
roeper Molenaar, 'De Bokkurn' De
beeltenis van haar grootvader is, samen met die van 'zijn' Arendje, te
bewonderen in de tuin van het Cultureel Centrum Haar vader was een
van de eersten m Zandvoort met een
strandtent, enige jaren terug stond
er in deze krant nog een prachtige
foto van Jan Molenaar m zijn eenvoudige optrekje, voornamelijk bestaand uit planken en tentdoek

Bonnie
Hij was ook de eerste met de
'scheldnaam' Bonnie Over de oorsprong daarvan zijn Arendje en haar
broer Arie het bijna eens In ieder
geval kwam het woord indirect van
een jonge Fransman, afkomstig van
een gestrande Franse bark Hrj zou
Jan Molenaar verteld hebben dat hij
hier alles 'bon' ('goed') vond Volgens Arie was het een klein jongetje,
een leeftijdgenootje van Jan Mole
naar, dat zo lang ondergebracht bij
Jan en zijn ouders was ondergebracht Dat jongetje had het over
'bon nuit' oftewel 'welterusten'
Ook Arendje zit nog lang met stil,
zo zijn twee van haar hobby's klaver-

NIEUWS UIT DE
VERENIGINGEN

Vrouwen VanNu
De bridgeclub van de Vrouwen
VanNu start op maandag 17 septem
ber haar winterseizoen en wel in ho
tel Lammy, Hogeweg 34, aanvang
12 30 uur Op dinsdag 18 september
houdt de vereniging een bijeenkomst in het Gemeenschapshuis,
aanvang 14 00 uur, waar een demon
stratie Pergamano wordt gegeven
Dit is een Columbiaanse techniek
voor het maken van kaarten en ande
re werkstukken van perkament
(ADVERTENTIE)

Gasthuishofje krijgt
zijn oude kleur terug

jassen en bridgen, bij TZB, Zandvoort '25, de ANBO en/of de Zandvoortse Bridgeclub Een rij bekers
getuigt van haar kwaliteiten op dit
gebied "En ik ben haar traimngspartner", zegt Henk Arendje stond
bovendien twee jaar geleden al m
deze krant, toen haalde zij op 69 jan
ge leeftijd het diploma van de 'moeder Mavo'

Vlag
Volgende week wordt de vlag ge
hezen aan de woning aan de Vondel
laan "Het wordt een rood wit blauwe vlag", zegt Arendje enigszins met
sprjt "Een Zandvoortse vlag is met
meer te krijgen, m ieder geval met
op tijd" Het jubileum is aanstaande
woensdag (het bezoek van de burge
meester is al aangekondigd), maar
m de familiekring wordt het feest
een paar dagen later gevierd Zater
dag kunnen namelijk alle zes kmde
ren en twaalf kleinkinderen erbij
zijn Ook zoon Jan en zijn vrouw
Coby en dochter Marie Louise en
haar man Dieter die in het bmtenland wonen, respectievelijk m Cana
da en m Duitsland "Ik houd van
ieder evenveel", verzekert Arendje
"Ze zijn gelukkig allemaal goed te
recht gekomen Ze hebben allemaal
fijn werk en ze zijn gezond, dat is • Henk en Arendje Menks-Molenaar, hier met Bruno ('een echte Fries'),
hopen volgende week hun vijftigjarig huwelijk te vieren
heel belangrijk"
Foto Berlott
Hoe hun feestje eruit gaat zien,
weten Henk en Arendje nog niet
"Dat mógen we nog met weten", zegt
Henk "De kinderen organiseren
dat" Zeker is, dat elke inspanning
hoog wordt gewaardeerd door het
jubilerend echtpaar

ZANDVOORT - Het Gasthuishofje krijgt waarschijnlijk
weer het aangezicht van vroeger dagen Het hofje was vroeger wit geschilderd, die kleur
krijgt het weer terug Het schilderwerk maakt deel uit van
een
groot-onderhoudsbeurt
die waarschijnlijk begin volgend jaar van start gaat

Gasthuishofje en de Noorderstraat
tekst en uitleg gegeven over de werk
zaamheden De bewoners hebben
volgens hem positief gereageerd "Al
zal het wel wat overlast geven maar
dat proberen we samen met Bewo
nerszaken (van de gemeente, red)
zoveel mogelijk op te vangen"

Dak vernieuwd

Woningbouwvereniging
EMM
verwacht m januari of februari te
kunnen beginnen met de groot on
derhoudsbeurt Die betreft behalve
het Gasthuishofje ook een aantal
woningen in de Noorderstraat plus
18 stuks m de Helmersstraat De
plannen, waarvoor een bijdrage uit
het fonds stads en dorpsvermeu
wing is aangevraagd, gaan deze week
naar de gemeente en moeten vervol
gens doorgestuurd worden naar het
ministerie
"Ik verwacht dat de werkzaamhe
den ruim een jaar in beslag zullen
nemen", zegt Peter Kramer, hoofd
technische dienst bij EMM Hij
tieeft vorige week op een speciale
oewonersavond, de tweede voor het

Naast het vervangen van onder an
dere deuren en plafonds, het verhel
pen van gebreken en het aanbrengen
van individuele verbeteringen
wordt ook het dak vernieuwd Een
ingrijpende zaak, dat is duidelijk
"Maar we proberen er m ieder geval
wel voor te zorgen dat de woningen
's avonds weer dicht zijn", aldus
Kramer, "zodat de bewoners in hun
eigen huis kunnen blijven"
Het is de bedoeling de 43 wonin
gen van het hofje na het onderhoud
wit te schilderen, zoals het vroeger
is geweest Tevens zullen ook alle
trappetjes en hekjes opgeknapt wor
den, zodat het hofje binnenkort 'als
nieuw' opgeleverd kan worden Vol
gens Kramer heeft een en ander
geen directe huurverhoging tot ge
volg

teem Er zal een aantal bijzonderhe
den' uit Japan te bewonderen en te
koop zijn Daainaast kan men naai
hartelust spelen met nieuwe MSX
Games, zoals SD Snatcher, Dragons
layer en Metal Gear 2 OpdeCompu
terdag zullen meei dan 25 standhou
ders uit binnen en buitenland aan
wezig zijn

wordt de klanten met een pas met
pincode verzocht voor een kasopna
me uitsluitend gebruik te maken
van de geldautomaat De overige ka
sactiviteiten worden voortgezet van
uit een noodgebouw achter het hui
dige kantoor Dat is bereikbaar via
de Hogeweg of door de 'poort' aan de
Grote Krocht

Rabo verbouwd

Gouden worst

ZANDVOORT De Rabo bank die
al tien jaar aan de Grote Krocht is
gevestigd, woidt momenteel flink
verbouwd De moderne tijd stelt im
mers geheel andere eisen, zo stelt de
directie Gewerkt wordt o a aan een
'modern cliencbediemngsconcept,
met computers op de balieplekken'
Zo lang de verbouwing duurt,
waarschijnlijk tot 15 december,

ZANDVOORT Slagerij Vreeburg,
Haltestraat 54, heeft van het Inti
tuut Ambachtelijke Slagersproduk
ten weer de nodige onderscheidin
gen gekregen Vreeburg ontving een
erkenning in 'goud' voor zijn fijne
rookworst, gekookte worst, lever
worst, gbkookte achterham en paar
deworst De erkenning is een jaar
geldig

ZAKELIJK BEKEKEN

JK

Hardnekkig

Eigen tekst
ZANDVOORT - De 24 jarige
Zandvoorter Job Schaeffer en
zijn een jaar oudere compagnon Steven Kooijman uit Santpoort hebben beslist geen spijt
dat zij er aan zijn begonnen
Het runnen van een eigen
zaak, All Colour Prints, bevalt
hen uitstekend Men kan er in
korte tijd textiel laten bedrukken met een afbeelding naar
keuze

ZANDVOORT
Een 58-jarige
vrouw uit Zwitserland werd vorige
week donderdag tweemaal aange
houden nadat zrj met haar auto was
gaan rijden, terwijl zij teveel alcohol
had gedronken De eerste maal was
de vrouw daarbij tegen een auto in
de Kostverlorenstraat gereden Na
dat zrj door de politie was heenge
zonden, kroop zij opnieuw achter
het stuur en botste wederom tegen
een auto, dit keer in de Cornelis Sle
gerstraat Hierop is de auto van de
"We wilden gewoon wat onderne
vrouw na overleg met de officier van
men", zegt Job Schaeffer, "het is
justitie in beslag genomen
leuk om voor jezelf te beginnen"
Het lijkt er alleszins op dat het een
succesformule is geweest, de ope
mng van hun bedrijfje aan de Kleine
Krocht, m het pand waar voorheen
het sigarenzaakje van de familie
Bluijs was gevestigd Job en Steven
bedrukken er 'textiel', van petten en
T shirts tot en met overhemden en
jacks In feite kan elk kledingstuk er
bedrukt worden Bij particulieren
vinden vooral de T shirts gretig af
tiek Men kan dan ook zelf bepalen
wat er op het shirt komt te staan,
van een eigen tekst tot aan een eigen
vignet of kleurenfoto Dankzij de ge
avanceerde apparatuur van All Co
lour Prints is dat binnen enkele mi
nuten geregeld De afdrukken zijn
maximaal op A3 formaat

Bedrijfsleven
Grote Krocht 26
Zandvoort - tel. 13529

De activiteiten van het tweetal
slaan ook goed aan bij het bedrijfsle
ven Binnen korte tijd hebben zij
zich al een opmerkelijk uitgebreide
klantenkring verworven, met alleen
m Zandvoort maar ook m diverse
andere gemeenten Inmiddels be
staat ruim 75° o van de klantenkring
uit bedrijven Voorwaarde is vaak
dat het snel gebeurt "We kregen
laatst op woensdag een order van

c Steven (l) en
Job zetten - als
voorbeeld - de
voorpagina van
het Zandvoorts
Nieuwsblad bmnen enkele minuten op een
T-shirt.
Foto Berlott

een hotelschool Die wilde 110
T shirts en een zelfde aantal ovei
hemden hebben, maar die moesten
dan wel vrijdag al klaar zijn' Grote
orders kunnen Job en Steven, die m
het weekend geholpen woi den door
Pietei Hoogvorst, best aan Vooi
grote aantallen kunnen zij eventueel
uitwijken naar een drukkerij
All Colour Pi mtb Kleine Krocht 2,
is dagelijks geopend, van 10 00 tot
18 00 uur

Computerdag
In gebouw De Krocht en m het
Gemeenschapshuis wordt zaterdag
22 september van 10 00 tot 17 00 uur
de tweede MSX Computerdag ge
houden Deze staat m het teken van
de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van het MSX computersys
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CHRIS HARDENDOOD
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reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

ï

telefoon 023-385478
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Huwelijk en
kennismaking

Alleen blijven hoeft niet!
RELATIEBUREAU 50 PLUS
Tel.: 02289-3570/2951
Te huur LUXE 2-KAMERFLAT
ALLEEN
ZIJN MOE? Bel dan
tot 1-3-1991.
Parasol Reis- en ContactenTel. 02507-19357.
club: 023-356840 (infoband).

Vaar/surfsport

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
MARINA Monnickendam, de advertenties, eventueel zongezellige jachthaven met alle der opgave van redenen, te
faciliteiten. Enkele ligplaatsen weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).
beschikbaar. 02995-2595.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
Eénmans administratiekantoor te Zandvoort zoekt:

administratieve kracht m/v

THEFOURTH

voor licht administratief werk en het bedienen van een
tekstverwerker, mogelijk bereid tot enig huishoudelijk werk,
voor min. 20 en max. 40 uur per week, in nader overleg.
Opleiding: typediploma mog. PD.
Brieven onder nr. 712-77135 bur. v.d. blad.

Divers personeel
gevraagd

NIGHTGAME
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Receptie?
Feestje?

Oppas gevraagd/
aangeboden

Gevraagd voor 1 oktober Lieve OPPAS gevr. v. 2 kind.,
ASSISTENT in dansschool, 3 4 en 7 jaar, enkele uren p.w.
avonden per week. Br. o. nr. n.o.t.k. Tel. 02507-14087.
716-77138 bur. v.d. blad.

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

Broodje Burger
* Aart Veer bedankt voor je
vitaminen bij het ZomerzotSchoolstraat 4
tenfestival. Team Zandvoorts
Zandvoort
Mannenkoor.
Tel. 02507-18789
* Badminton voor de jeugd. * Recreatie-badminton duinPupillen; aspiranten; junioren. streek,
woensdagavond
Aanm./inl.: vrijdagavond v. Sporthal Pellikaan of vrijdagPageehal of woensdagavond avond in de Van Pageehal.
m de Pelikaanhal.
Voor inschr./inl.: 16288.
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen'
o.l.v. Anja
Bel voor info: 19701/12215
18789
Boven ƒ 25 geen bez.kosten.
Voor trouwfoto's
Anders brengen wij
ƒ2,50 in rekening.
Foto Boomgaard
* Duinstreek-badminton
Grote Krocht 26
start op 14 sept. met rekr.badminton in de V. Pageehal.
Tel. 13529
Kom op dinsdag voor nadere
kennismaking of bel 16288.
Woninginrichting
* Ed en Kees onze coach en
hulp-coach, bedankt voor jullie inspanning. Team ZandLijsten op maat
voorts Mannenkoor.
bij* Een goed idee, wordt lid
en kom zingen bij de ZOV,
Foto
Boomgaard
iedere donderdagavond, aanGrote Krocht 26
vang 20 uur. Voor inlichtingen: tel. 13840 of 18910.
Tel. 13529
* E.H.B.O-cursus start do.
Te koop:
27 sept. om 20.00 uur. Aanm.
2-PERS. BED + MATRAS.
tel. 17599 of 27 sept. in het
T.e.a.b. Tel. 16864.
Rode Kruisgebouw,
Nic.
* Te koop bureaustoel ƒ 35;
Beetsl. 14, Zandvoort.
2-zits slaapbankje ƒ200. Tel.
* Hanneke bedankt voor je 19357.
enorme inzet voor vrouwen* Te koop gasfornuis, in
koor. Een koorlid.
goede staat, wit + kookboek,
* Help de Polen. Stuur eens ƒ 125; salontafel, chroom, met
een voedselpakket! Geen rookglas, 50x120, ƒ65. Tel.
adres? Dat hebben wij voor u! 02507-14862.
Inl.: tel. 02907-5235.
* Te koop nieuwe witte sa* Jongens en meisjes ge- lontafel met messing rand
vraagd voor ZOV's Ballet- ƒ200. Tel. 15515.
groep, vanaf 13 jaar, iedere
donderdagavond van 19 tot T.k. 4 leuke Henry II stoeltjes
20 uur. Voor inl.: tel. 13840. ƒ275; wollen trapl., 6.10 m,
ƒ100; koff.zet., 8-kops, ƒ20;
* Kiek Bluys wordt op 19/9 mahonie eeth., kolomt., ƒ 325.
75 jaar. Van harte vanuit Tel. 18803.
Singapore.
Gelukgewenst.
Henk, Tineke, Bertie en Tjitse, T.k. bruin leren bankstel,
3+2+1, ƒ350; staande lamp
Michel en Irene.
+ kap, ƒ 100, klassieke stijl; 2
* Kiek. Volgende week is het goede gaskachels, samen
écht zo ver. Hartelijk gefelici- ƒ 450, per stuk ƒ 250 + ƒ 200.
teerd Kiek.
Tel. 02507-14137.
* Lieve Bram, veel sterkte Wij STOFFEREN 10 bankstelen van harte beterschap. kussens inclusief stof voor
Margo en Maaike.
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Luchtkussen
Vitrage en alle soorten modelte huur nog enkele dagen in gordijnen v.a. ƒ 5,95 per mesept./okt. Tel. 02503-36562.
ter, gratis gemaakt! 1000 ver* Mama, nu echt 75. Gefeli- schill. meubelstoff. van ƒ69
citeerd. Myrna, Rob en Fran- voor ƒ9,95. Wij stofferen alle
cis.
soorten meubelen, boten en
* Oma, van harte gefelici- caravans, zeer voordelig. Alle
teerd. Kiki D, Nadine, Ernst, soorten schuimrubber op
maat gesneden. Barkrukken
Rosalie.
stoff. incl. stof of leather-look
* Opa zonder tand en Oma ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
olifant tot de 29ste. Jullie lieve ƒ55. Echt schuimrubberen
schoonzoons.
matras met zuiver scheerwol
* Van 24 t/m 30 sept. is weer afgedekt ƒ225. DE VRIES,
de huis aan huis collecte voor Haarlemmerdijk 168, Amsterde Nierstichting Nederland. dam, 020-220981; Ampèrestr.
Helpt u ons weer? Tel. 15434. 10, Zandvoort, 02507-19347.
Kunst en antiek

GRATIS
Weggelopen of
gevonden dieren

BLUE WATER

Woninglijst van Zandvoort
makelaars o.g.

l * Vermist: zwart/witte kater,
roepnaam: Banjer. Inl.: fam.
Heemskerk, tel. 15563.

DOMBO

fieénpêlé week
' ' '
1 1

5 REGELS

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Aerobics!

Oranjestraat 7 • Zandvoort
Tel. 02507-12327

w,

Oproepen
Mededelingen

Tel. 02507-12614

LJIJ
NVM

HEDEN INBRENG van goederen v.d. veiling van 1 en 2 okt.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33,
A'veen. Tel.
020-473004.
('s Maandags gesloten.)

Houten kozijnen
Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit.
Tel. 02202-2700.
Fax. 02202-2730.
KALECO KUNSTSTOFFEN
fabrikant van kunststof ramen, deuren, schuifpuien
e.d., biedt snelle levertijd,
zeer scherpe prijzen en goede kwaliteit. Tel.: 030-447420.
Fax: 030-447188.

* Te koop gevraagd klein kamer-koelkastje. Tel. 18611.
TE KOOP GEVR.: inboedelgoederen (kleingoed), boeken, antiek/gr.moederst. sp.
Bel direct voor AL uw
reparaties en vernieuwingen. enz. Tel. 02507-12370.
Ook ander loodgieterswerk. T.k. gevr. lange dikke leren
Bellen voor 10 en na 18 uur: MOTORJAS of postjas, mt 52
02507-19559 of 02520-21378. prijs ± ƒ 45. Tel. 02518-54794.

—M ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Rijwielen, motoren, bromfietsen
Zaterdag 8 en 15 september
Reisorg. verkoopt bijna nieuwe slechts enkele weken gebruikte
Batavus Champion/Sparta 4012 HBS (speciaal model-zwart)
ATB CycleTechProNova, zowel D/H. Framehoogtes 50-53-57-6165 cm, met 12/18 versnellingen + handremmen (Sparta perfect
hydraulisch systeem) voor prijzen v.a. ƒ400 (Batavus - nieuw
ƒ 925), Sparta ƒ 500 (nieuw ƒ 1150). Ook oudere fietsen v.a. ƒ 250.
WAAR: Amsterdam, Spaklerweg t.o. Delta Ljoyd, achter
Amstelstation: volg bordjes Cycletours. Tijd: 9.00-15.30
uur. Info: tel. 020-274098/6684639.

Financiën en handelszaken

Bij de Landelijke Bemiddeling voor Ambtenaren
ook v. semi-ambt., pers. PTT/postb. en geprivatiseerde bedr.

met verlaagd tarief
Rijksstraatweg 72, 1115 AT Duivendrecht.

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

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel. 02507-14643
Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Computerapparatuur
en software

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

Muziekinstrumenten

Foto Boomgaard

Dieren en
dierenbenodigdheden

13.00-21.00 UUR

Te koop
aangeboden
diversen

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

-ras£i<ri;4 \*;-•,««.. ••:>'•••' ••i.--. • - -

m

•_;. • ..

Adres:

Slegersstraat 2b
''

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Gevraagd GARAGEBOX.
Tel. 020-444137.
Jong werkend stel zoekt
woonruimte
(tijd./perm.),
nax. ƒ 750 incl. 020-736205.

Diverse clubs

Kleding

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ 12,08

Tanja's!
Sexkasteel

Val je voor domin. vrouwen?
* T.k. gevr. homecomp., Bel je meesteres, 50 cpm 06Gevr. ervaren HUISH. HULP Commodore 129 met diskdr. **** 320*332*32 ****
voor 1 ochtend per week, ƒ 40 1541. Tel. 02507-17735.
Wendy-foon
per ochtend. Brederodestr.
Tel. 18292.
06-320.332.77
Foto - Film
ƒ 0,50 p.m. p.b. 4100, Arnhem
Gevraagd een flink meisje of
oudere vrouw om wat lichte
AH..AH....TOP S&M...AH..AH
*
Prachtige
compact-camehulp in de huishouding te gera, merk Olympus, i.z.g.st, meesteressegenot... 50 cpm
ven. Centrum. Goede beloAH
06-320x331x13
AH
ning. Br. o. nr. 710-77137 bur. van ƒ499 voor slechts ƒ 190,
wegens overcompleet. Tel. Rijpe Claudia traint haar
v.d. blad.
02507-15199.
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06Invalide dame vraagt HULP v.
xxxxxxx320x320x37xxxxxxxx
Bloemen, planten
5 dagen p.w., ± 1 uur p.d.
'N chique Dame 38, geeft les
Lichte werkzaamh. Tel. 13467
en tuinartikelen
aan jonge jongen: Pervers?
Zelfstandige
huishoudelijke
50cpmxxxxxxx06-320x320x38
hulp gevraagd, 1 dagdeel per * T.k. grasmaaimach. met
nylonkoordje, merk Wolf, Harriet: schunnig en hard
week. Tel. 12643.
z.g.a.n., prijs ƒ50. Tel. 02507- xxx...gewaagde porno...xxx
xxxSO cpm 06-320x320x53xxx
13952.
„DE VAGEBOND"
vraagt.2e-hands kleding,
maat 128 t/m 152.
Verder volop voorraad.
Tel. 18588/16983.
Poststraat 14.

* Te koop: allesdrager voor
Nissan Sunny ƒ75; babybouncer, nog als nieuw, ƒ 65;
sapcentrifuge
ƒ40.
Tel.
02507-19185.
* Te koop babydraagzak,
roze gestreept, nieuw, ƒ50.
Tel. 14250.
* Te koop combiwagen Teutonia, compleet met dekbed/
hoes, ƒ 150; Maxi Cosy ƒ 50;
rieten kinderzitje ƒ 20. Tel.
16973.
Te koop massief eiken COMMODE van Welcome, ƒ400.
Tel. 17511.
T.k.a. LIGBEDDEN + matrassen. Tel. 12224 of 15297,
Le Berry Beach Zuid Boul.

320.320.05
320.320.05

Woningruil. Aangeb.:
De
Schelp, 3-kam.won., woonk.,
2 sip.kam., douche, c.v., berRJL pb. 157 Z'voort
ging, lift. Gevr.: 3- of 4-kam.
won. of et. Centr. Z'voort. Br.
o. nr. 764-77136 bur. v.d. blad.
Woningruil: vrije bovenwoning
met 6 kamers t/o De Mirandabad in Amsterdam. Gevr. 3- Ga mee op 'n bloedstollende
kam.won. in Zandvoort (niet
pure porno-trip door Tanja's
in Noord) Info: 02507-15393.
Sexkasteel!
Bepaal door je druk/draaischijf welke kamer je voor 50
Onroerende
cpm. bezoekt via: 06

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Radio/tv/video

De Krocht

regels
regels
regels
regels
regels

50 cpm. Sexspanning via 06

L.B.A., 020-997633

VERENIGINGSGEBOUW

6
7
8
9
10

J

320-320-65
Pour Toi

ook voor doorlopend krediet, lopende leningen geen be- • Rubrieksadvertentie? Zie
zwaar.
voor adres en/of telefoonnr.
1e colofon in deze krant.

Zalenverhuur

1 regel ƒ 3,63
2 regels ƒ 3,63
3 regels ƒ 3,63
4 regels ƒ 4,83
5 regels ƒ 6,04

vindt jongens en meisjes
aantrekkelijk, 50 cpm 06-

goederen te koop
gevraagd

Ambtenarenleningen

NIET GRATIS
DENNIS PAPEGAAIEN
zijn:
een begrip in Nederland. Bel
• alle Micro's groter dan 5 regels
voor gratis infoboek: 020• brieven onder nummer
665.7658. Inruil en fin. mog.
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil
Dier-Plezier
• personeel gevraagd/aangeboden
voor het huisdier dat
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
kwaliteit op prijs stelt.
• commerciële Micro's
Grote Krocht 28.
Graf/5 Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
* Te koop hondemand in de
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
vorm van een bankstel,
z.g.a.n., ƒ75. Tel. 19071, na
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee 19 uur.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Lessen en clubs
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
k
r
T e
0 0 P
b
u i d s i a P 0 n
m a a t
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
CURSUS
m 0 d e r n e
3 8
s a 1 0 n t a f e 1
e n
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
TAROT KAARTEN LEZEN
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
Inl.: tel. 02507-18100
r i e t e n
s t 0 e 1
T e 1
0 2 - 3 4 3 .
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
* Ma. 17 sept. start de curOf afgeven bij:
sus reanimatie. Leer óók eerIndien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
ste hulp bij hartstilstand in 4
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein
12,
2041
JM
Zandvoort
lessen bij de Kruisver. Inl. tel.
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
16085, hr. de Leeuw.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad

Little Teenie

Woningruil

EEN ECHTE BATAVUS/SPARTA/ATB VOOR HALF GELD!!

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

r

Een rijpe hete negerin van 39
voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06320x320x91xxxxx320x320x91
Bea een lekkere sexy hete
meid van nog geen 18 (50
cpm) wil jou!!!! 06-320x320x77

Dak lek

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

• ^V GRATIS

Te koop
gevraagd
diversen

340.340.00
RJL pb. 157 Z'voort

De Woelige
Sexstraat!
In de woeligste sexstraat van
Nederland zit achter elk raam
een lekkere meid!
Met je druk/draaischijf bepaal
je zelf bij wie je komt!

340.340.05
06-50cpm RJL pb.157 Z'voort

Een beurt
voor de klas
06-340.340.30
Jong meisje
de eerste keer
06-340.340.21
Nummertje in de
schoolbank
06-340.340.20
Sadistische
sex met
jonge meisjes
06-340.340.90
Ik heb nou eenmaal hele grote ...! Topsex! Topsex!
SOcpm
06-320x325x25

Live Porno!
uit Zandvoort
Héél Nederland spreekt over de énige
echte Porno/Live Lijn in Zandvoort!
Pal aan de boulevard hebben twee
heerlijke nimfo's een absoluut anoniem
06/nummer laten installeren!

Dus, géén Tapes
Inderdaad, hier is geen sprake van tapes
en/of bandjes, maar Anouk (25) en Lia (19)
zitten helemaal live bij de telefoon!
Wacht niet te lang, want op sexgebied is
nu alles écht mogelijk! Beleef het zelf
of luister wat anderen met Anouk en Lia
voor slechts 50 cpm. uitspoken via de:

06-340.340.50
Red Ear Productions P.O. Box 547 Haarlem.

Diversen
Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van overdekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam;
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.
* Te koop: donkerbruin spijlX.Y.Z. B.V. verhuizingen en tjesbed met lattenbodem
kamerverhuizingen. Voll. verz. ƒ50. Te koop gevr.: wipstoelDag/nachtservice 020-424800 tje. Kostverlorenstraat 66c..
Tel. 15775.

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V
(voor één keer per week)
BEGIN JE LOOPBAAN MET DE BESTE BIJBAAN
Een week heeft zo z'n vaste ritme, met leuke
en minder leuke dingen. Huiswerk maken,
kamer opruimen, boodschappen doen. Maar
ook naar de sportclub en de disco. En dat kost
vaak een lieve duit. Maar voor de actieven is
er nu een baantje dat geld oplevert! Slechts
éénmaal per weck kranten bezorgen. Op
dinsdag, op. woensdag of op donderdag,
meestal huis-aan-huis. Leuk werk. En een
prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij. Dus snel opgeven, want laat nicmand je voor zijn.

Gratis verrassing
Je eerste verdienste is er al: een fraaie verrassing. Die krijg je direct thuisgestuurd, tegelijk
met de bevestiging van de aanmelding.
Geef duidelijk je naam, leeftijd en vanaf wannccr je kunt gaan bezorgen aan. De bon kan
zonder postzegel verstuurd worden. Bchandeling in volgorde van binnenkomst.
Succes alvast.

Wat verwachten we van je
- Je moet absoluut op tijd kunnen komen
- De kranten correct bij de juiste adressen
bezorgen
- en tenminste 15 jaar oud zijn

Wat verwacht je van ons
Uiteraard een prompte reactie en een prima
beloning. Je naam wordt in ieder geval genoteerd, en je ontvangt een bevestiging van de
aanmelding. Zodra er een wijk vrij is, kloppen we bij je aan. Je krijgt dan de instructies
en beginnen maar. Zorg datje hoog op de lijst
genoteerd staat, zodat je eerder in aanmerking
komt.
i
'
PERSCOMBINATIE
i
Perscombinatie is uitgeefster van drie grote kwaliteitskranten en een aantal weekbladen. In de
bezorging van de bladen wil Perscombinatie
koploper zijn. Stipte en correcte bezorging staat
voorop. En daarbij hoort een prima beloning.

BEZORGERSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE
+ GRATIS VERRASSING
Daar ga ik werk van maken. Ik kies voor de
snelste bijverdienste + gratis verrassing.
Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
Beschikbaar vanaf
.
Ik ontvang een bevestiging van de aanmelding en een fraaie verrassing.
De bon - in een open envelop - inzenden naar
Weekmedia Service, Antwoordnummer
10051,1000 PA Amsterdam (Geen postzegel
nodig)

WEEK

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

FA VORIETE PLEKJES

Einde Gooi: struikelen
over polsdikke wortels
De redactieleden en medewerkers van deze ATV-pagina
'onthullen' hun favoriete plekjes voorzover die niet te ver uit Advertentiespel
de buurt liggen. Reisjournaliste Leni Paul, bekend met exotiSlogan is oorspronkelijk een Amesche oorden, beschreef vorige week de Aalsmeerse Historirikaans spel met als titel 'Advertesche Tuin als haar favoriete plekje in de buurt. Jan Maarten
asmg', een speelse variant op het
Engelse woord advertismc;. JaarPekelharing, eindredacteur van deze ATV-pagina, kiest voor
lijks gaan m Amerika meer da->
een bos in 't Gooi.

Als er één modeverschijnsel
s waar ik meestal niet aan mee
[oe, is dat de schoenenmode.
k zweer al jaren bij mijn gym>ies en cowboylaarzen en bij
ijd en wijle, wanneer ik echt
ip sjiek ga, een paar zwarte
lumps. Ieder seizoen werp ik
vel even een blik in de etalages
an de schoenenwinkels, maar
'cht bekoren doet het me niet
n ik poets met even veel pleen trotteurachtigen.
fortabel en stevig (tot 4 centimeter)
ler thuis mijn oude laarzen pumps
Opvallend is dit seizoen het enor- voor de meeste modellen van de
•ven lekker op.
me aanbod in allerlei bontaccenten. schoenen. Voor de pumpachtigen

• Foto's uit de schoenencollectie
van C & A

Schoenenmode houdt vast
aan oude modepatronen

Toch ben ik zeker niet de enige die
0 over de schoenenmode denkt. In
het dagelijkse leven zijn de voorkeuren
veranderd en daarmee
tevens het bestedingspatroon.
De grote prioriteit voor kleding
is op de helling
'gekomen. Het
'modecentrum
voor de schoenen lederbranche
teekt voor een groot deel de hand in
>igen boezem. Het centrum wijdt de
lorzaak van het verminderen van de
lelangstelling aan het aanbod. De
lollectie wordt ieder jaar met groot
>nthousiasme gebracht maar kan de
lonsument niet voldoende boeien.
Het statussymbool, eéri van de uierlijke pijlers waarop de mode jaenlang rustte, is
lan het wankeeh
gebracht.
Nieuwe kenmerten zoals milieu
'n natuur konen hiervoor in
Ie plaats. De beangstelling voor
nnerlijke kwalieiten is, vooral
)ij de jeugd,
[roeiende.
Toch is de najaarscollectie van de
ichoenen nog niet volledig ingesteld
>p deze leefstijl'. We zien voor het
tomende seizoen vier thema's als
nspiratietaron: Cocoon voor de huisIlijkheid, Wintergarden voor de
Noordelijke folklore, Mystic voor de
Urologische wereld en Super He'oms gaat terug naar de Middeleeuren.
1 Door het overlopen van typische
Delijningen, kleuren en materialen
in de ontwikkelingen van de verSchillende thema's, is een strikte inSeling binnen dit thema eigenlijk
niet mogelijk. Het totale aantal dabesschoenen is dit seizoen teruggebracht naar zes: platte schoenen,
booties, hoge laarzen, byzantium,

1
Tekeningen uit de folder van het
nodecentrum voor de schoen- en
ederbranche

r

onen en wijn

Deze ATV-pagina besteedt in de komende weken aandacht aan allerlei trends en nieuwtjes op het gebied van wonen en vrije tijd. Zo
hebben we een Interview met iemand die alles weet over wijnen.
Volgende week melden we verder
hoe de nieuwe camper eruit komt
te zien. Tevens de rubriek met favoriete plekjes van medewerkers
aan deze ATV-pagina.

Ze zijn in eerste instantie niet functioneel, maar meer als mode-item
bedoeld. Konijn, lammy, krullend
schapenvacht en nepbont komen
niet alleen als voering naar voren
maar zijn vooral langs randen, tussen de veters als accent actueel.
Het luipaard en pantermotief
heeft nu plaats gemaakt voor zwart/wit (koe) vertalingen.
Daarnaast zien we veel rijkdom op
het schoeisel door middel van applicaties, flockprint,
tlockprmt, mozaieK/patcmozaï'ek/patchworkdessins, borduursels en gouden stiksels. De hakken blijven com-

Ik kan me voorstellen dat de
schoenenbranche graag mee wil
doen aan seizoenperioden van de
kledinglijn, maar, eerlijk gezegd,
voor mij blijven alle modellen hetzelfde, zij het dat de kleur misschien
aangepast is en een vetertje rechts
zit in plaats van links. De keuze is
weer meer dan overstelpend en een
echte lijn kan
Kan Ik
ik echter er met
niet in psygms,, £gss-._llaHpSjaBf «a
herkennen.
TRUDY STEENKAMP
STEENKAMP J^>:Sr^^iMiS9^l%iaH!iairiJ15w^ j

ken. Vlakbij mijn favoriete Einde
Gooi, dat m handen is gekomen
van Natuurmonumenten. De poging tot een kanaal fungeert nu als
territorium voor vrolijke vogeltjes
en ritselend klein spul.
Einde Gooi zelf is een gevaneerd bos. Je wandelt er onder
brede beuken, passeert kleuterhoge varens en hoort koolmezen in
het naaldhout scharrelen. In het
bos liggen als fraai contrast enkele akkers bouwland. Op een regenachtige dag heb ik hier enkele
reeen over de bospaden zien
schichten, op weg naar hun rustgebied.
Op een enkel bordje maakt Natuurmonumenten duidelijk dat de
zure regen o.a. de eiken aantast.
Nu het bon ton is om omgevallen
bomen te laten liggen voor torretjes, kevertjes en andere diertjes
uit de opruimsector, ziet het bos
er minder netjes uit dan voorheen.
In Einde Gooi markeren brede
zwammen het levenseinde van enkele beuken en je loopt er kans te
struikelen over polsdikke boomwortels. Wie een voorkeur heeft
voor aangeharkte bospaden en gekapt dood hout, voelt zich m
'mijn'
mijn bos
DOSniet
nieterg
ergthuis.
tnuis.
JAN
JAN M. PEKELHAR:
PEKELHARING

'Als je iets koopt, heb je recht op kwaliteit
Als consument wil
wil je waar L. l
je
geld.
Uit
het
grote
aanvoor
je
Uit
het
grote
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bod
is het maken
van een keuze
niet eenvoudig. Producenten
en dienstverleners overspoelen
ons bovendien met sappige verleidelijke reclameteksten. Het
is altijd maar de vraag of alle
beloftes over een apparaat op
waarheid berusten. De Consumentenbond test apparaten en
onderzoekt diensten. De onafhankelijke bond geeft betrouwbare informatie die iedereen
aangaat en dwingt daarom respect af bij overheid en bedrijven.
De eerste test van de Consumentenbond die in 1953 in het leven werd
geroepen, was het tellen van het aantal lucifers per doosje. Tegenwoordig heeft de landelijke vereniging
meer invloed. Door de sterke
machtspositie als onafhankelijke
organisatie kan ze druk uitoefenen
op het overheidsbeleid en het bedrijfsleven.
De Consumentenbond wordt serieus genomen; op feestjes spreekt
men over de produktentests, in de
Tweede Kamer gebruikt men het
standpunt van de bond om betogen
kracht bij te zetten en de pers publiceert met graagte alle nieuwtjes die
de bond naar buiten brengt.
„De overheid maakt steeds meer
gebruik van meningen uit maatschappelijke stromingen. De rol van
'de consument' wordt belangrijk gevonden. Er is nog nooit zoveel de
term consument gebruikt als in het
Nationaal Milieu Plan", zegt Frank
van der Meijden van de Consumentenbond. „We zijn een bundeling
van die hoop individuele consumenten en vormen een gesprekspartner
voor de overheid die we daardoor
onder druk kunnen blijven zetten."
De overheidscampagne die mensen aanzet om klein chemisch afval
gescheiden in te leveren, is een voorbeeld waarop de Consumentenbond
inspringt. „Onze
taak is te wijzen
op de manco's
van zo'n campagne. De consument is bereid
om een grotere
rol te vervullen,
maar moet daar- m^mmmmmi^m^^^
toe dan ook in
staat worden gesteld. Er zijn echter
te weinig depots en de openingstijden zijn vaak ongelukkig. Daar moet
wat aan gebeuren. Een ander standpunt van ons is symbolen in te voeren die op produkten staan zodat je
weet wat klein chemisch afval is.
Wie weet er nu dat nagellak daar
ook onder valt? De consument wil

Vegetarische kaas is
opkomst als broodbeleg
Wat is tahin?
Tahin of sesampasta is een pasta
die op pindakaas lijkt. Het wordt
gemaakt van geroosterd of ongeroosterd sesamzaad. Als het sesamzaad voor het maken gepeld is, is de
sesampasta wit van kleur. In de 'gewone' (bruine) sesampasta is de
zaad ongepeld. Tahin is lekker als
broodbeleg en kan als smaakmaker
in soepen of sauzen worden verwerkt. Sesampasta is rijk aan eiwit,
vitamines B en ijzer, maar er zit ook
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ONSUMÖJT

toontjes en brieven over juridische
of andere problemen met leveranciers. Meestal weet de consument
niet hoe hij een probleem aan moet
pakken.
„Speciale teams adviseren bijvoorbeeld wat de consument in een
brief moet zetten. Meestal is dat effectief. Als een bedrijf zijn plichten
dan nog niet nakomt, gaat de Consumentenbond bemiddelen. Problemen worden dan al gauw opgelost,
omdat de leverancier ons ter wille
wil zijn. Dat is op zich geen positief
teken. Wij hebben hier de know-how
en wegen af wanneer een probleem
een juridische procedure waard is
die het algemeen belang dient. Wij
stappen gemiddeld twintig keer per
jaar naar de rechter."

„Tegenwoordig is alles groen en
wel. Daar is het succes van de glasen de papierbak door te verklaren." milieuvriendelijk, maar het loopt de
spuigaten uit. Wasmiddelen, bijvoorbeeld, zijn eenvoudigweg nooit
Misleiding
milieuvriendelijk. Je kunt niet verMilieu is de laatste jaren opeens wachten dat de consument weet dat
een zeer hot item. Dat is niet zo er nog steeds cfk's zitten in een provreemd wanneer dukt dat wordt aangekondigd als
allerlei
nood- een 'pro-ozon spuitbus'. De Consuklokken
gaan mentenboiid is sinds twee jaar bezig
luiden en alarm- een milieu-reclamecode vast te stelfases ingaan. In len. Dat zijn regels waaraan bedrijde
reclame ven moeten voldoen en alles moeten
wordt het milieu kunnen aantonen wat ze pretendeer ook stelselma- ren. Die code gaat l januari van
tig
bijgehaald start."
om in de gunst te
In vergelijking met het buitenland
komen van de consument. Maar pok is de Consumentenbond erg groot.
misbruikt. Het begrip 'milieuvrien- Meer dan 600.000 leden telt de veredelijk' wordt bij vele produkten wel niging die ook voor een groot deel
wat ruim opgevat en dat leidt soms draait op de contributie. De reden
tot regelrechte misleiding. „We we- van het succes is misschien dat we
ten tenslotte allemaal dat reclame een kritisch volkje zijn. Frank van
een zeer effectieve methode is om der Meijden: „De consument is moniemand ergens van te overtuigen," diger en zich meer bewust geworden •
zegt Van der Meijden.
van regelingen en rechten. Als je iets
koopt, weet je dat je'bok recht hebt
op kwaliteit. De verhouding met de
winkelier is niet afgelopen als je betaald hebt."
Een veel gehoorde klacht betreft
de problemen nd de koop van een
artikel. „De middenstand in Nederveel vet (51%) in. De pasta wordt in land is heel slecht in after-sales. Je
glazen potten verkocht en is te vin- ziet het in tv-programma's zoals
den in natuurvoedingswinkels en re- 'Ook dat nog'. Die zijn zo populair
omdat iedereen zich er in herkent.
formwinkels.
Winkeliers zijn zich veel te weinig
Wat wordt bedoeld met vegetari- van bewust van hun eigen economisch belang; dat het ook voordelig
sche kaas?
voor henzelf om goede service te
Voor vegetarische kaas is bij de is
Ik heb dat tijdens beurzen
bereiding geen produkt van een ge- verlenen.
duidelijk te maken. Het
dood dier gebruikt. Om kaas te ma- geprobeerd
is gewoon zo dat een tevreden klant
ken is stremsel nodig. In gewone terugkomt."
kaas gebruikt men hiervoor een extract uit de lebmaag van jonge kalveren. In vegetarische kaas is het Objectief
stremsel van plantaardige oorDe filosofie van de vergelijkende
sprong. Vegetarische kaas wordt wel warenonderzoeken,
die elke maand
gemaakt van dierlijke melk.
in de Consumentengids worden geVoor vragen: Voorlichtingsbureau voor de publiceerd, is de lezer te informeren
Voeding, postbus 85700,2508 CK 's Gravenhii- zodat deze zelf beter en bewuster tot
ge; infolijn Oli-821.22.72 (op werkdagen tussen aanschaf kan overgaan. In de testen
13.30 en 17 uur. ƒ 0,40 per minuut).

'Wie weet nu dat
nagellak ook
chemisch afval is ?'

VOEDING

Er komen steeds nieuwe lecnsmiddelen bij die speciaal
'schikt zijn voor vegetariërs.
produkten zijn over het
lyemeen
in reform- en natuur}
edingswinkels
te koop, maar
e
laatste tijd ook steeds meer
1
de beter gesorteerde superen. Wanneer u absoluut
e
en produkt wilt eten waar°or dode dieren gebruikt zijn,
nt u naar vegetarische kaas
ugen.

wordt een uitzondering gemaakt
met trechter-, boeg en blokhakken.

Ik ben geen visser. Het is mij
volstrekt onduidelijk hoe iemand
urenlang kan zitten turen naar het
deinende wateroppervlak. Vissers, ze zitten als uit steen gehouwen, zelfs als het guurt en reigers
kleumend door de sloten waden.
Ik ben meer een fietser van de
oude stempel (met als enige frivoliteit een versnelling die als zij
werkt drie standen kent). En ik
ben een wandelaar.
Met name in de herfstige maanden, wanneer de bosgronden kruidig en een beetje rottend geuren
en wanneer de bladeren de bosgrond toedekken voor de winter.
Mijn favoriete wandelplek is een
betrekkelijk klein (ongeveer 150
ha) bos dat op een Gooise uitloper
van een Ijstijd ligt. Het is op de
grens van Noord-Holland en het
Utrechtse weidegebied. Nog geen
kwartiertje lopen van NS station
Hollandsche Rading (lijn Hilversum-Utrecht). Aan de Nootweg,
komend uit Loosdrecht iets voorbij het vliegveld en de kazerne.
Ooit zijn dagloners, ongetwijfeld gestoken in pilobroek en met
een pet op de bezwete kruin, in
Tienhoven begonnen aan het graven van een kanaal naar Hilversum.
sum. in
In de heuvelachtige
heuvelachtige Gooise
uooise
zandgronden zijn ze blijven ste-

wordt rekening gehouden met de
verhouding tussen prijs en kwaliteit. Zo kreeg een midi-hifi-set van
2000 gulden het predicaat redelijk en
één van 1400 gulden goed. „Kijk, die
informatie wil de consument wel
hebben, de winkelier is in dat opzicht niet altijd
even objectief."
De produkten
die worden onderzocht zijn de
populaire nieuwe apparaten zoals magnetrons
en cd-recorders. -^™™M»*-•~
Daarnaast wordt
bij leden gepeild waar behoefte aan
is. „Betrouwbaarheid telt bij ons boven alles. Wij moeten zeer zorgvuldig zijn, anders zouden we onmiddellijk allerlei processen aan onze
broek krijgen. De te testen produkten worden anoniem gekocht en de
onderzoeksmethode wordt vervolgens aan de fabrikant bekend gemaakt. Ook het resultaat gaat naar
de fabrikant om te verifiëren of we
toevallig geen 'maandagochtendprodukt' hebben gekocht."
De bedrijven krijgen zo de mogelijkheid nog kritiek te uiten op de
methode of de uitslag. Als er echter
geen goede argumenten worden aangevoerd, „gaan we keihard over op
publikatie". Dat de testen invloed
hebben, bewijzen de gesprekken op
familiefeestjes en de uitvergrote uitslagen op de ramen van de dealers.
Minder goed is na te gaan of bedrijven hun artikelen wijzigen na de
consumententests. Wel is bekend
dat er soms produkten uit de roulatie worden gehaald als deze door de
bond onveilig zijn bevonden.

Zo is bijvoorbeeld het Instituut
voor Biomagnetisme in Hoofddorp
veroordeeld tot rectificatie wegens
misleiding. Het postorderbedrijf adverteerde voor zaken als 'anti-tabakmiddel' en 'afslankkuren'. Het bleken ondeugdelijke middeltjes te
zijn. De 'Karin Visser', met foto gepubliceerd, die binnen een maand
elf kilo afviel en haar ogen met kon
geloven, bleek gewoon de dochter
van de directeur te zijn en niet zo te
heten. Het proces is gewonnen
door de bond en
werkt hopelijk
ter afschrikking
voor andere misleidende initiatieven.
Het openbaar
vervoersbeleid is
een doorn in het oog van de Consumentenbond. Frank van der Meijden; „Op dat terrein is het beleid
sinds het eerste Kabinet Lubbert,
verkeerd. Wij stemmen in met de
wens van de overheid om het autogebruik terug te dringen, maar maak
dat dan ook waar! Als je dat werkelijk wilt, moet je iets doen aan de
prijs van het openbaar vervoer. Ten
opzichte van het algemeen prijspeil
zijn de kosten van de trein gestegen
en die van de auto gedaald..."

'Wasmiddelen
zijn nooit
milieuvriendelijk'

Juridische procedure
Behalve de maandelijkse Consumentengids geeft de bond vier keer
per jaar een Geldgids en Reisgids
uit. De leden kunnen ook 'advies op
maat' krijgen. Jaarlijks behandelt de
bond ruim honderdduizend tele-

Van der Meijden zegt dat het hebben van een auto niet duurder gemaakt hoeft te worden. Het gebruik
ervan wel. „Wij vinden dat de wegenbelasting best lager kan, maar de
prijs van benzine kan stijgen, zodat
mensen zorgvuldiger omgaan met
het gebruik van de auto. Als je de
mensen echt uit de auto wilt hebben,
moet de trein gewoon voldoen aan
de wensen van de mensen: snel, prettig, goede aansluitingen en geen
overvolle coupes. Het openbaar vervoer is ook gewoon een produkt dat
je koopt. Over deze zaken zit de Consumentenbond rond de tafel met de
NS en de overheid. Onze macht is
stelselmatig de misstanden te blijven publiceren. Op den duur heeft
dat effect."
FERDINAND RUSCH

Het adres van de Consumentenbond is:
Lecghwaterplein 21». 2521 CV In Den ILuig.
Telefoonnummer: 070 - 847400.

800.000 van deze spellen over do
toonbank Net als bij Triviant bcvat Slogan vragenkaartjes mot
daarop slagzinnen. De spelers
moeten raden wie de betreffende
slogan voert Wie de meeste slogans raadt, is directeur van het
reclamebureau. Uiteraard staan er
op de kaartjes slagzinnen die ae»l
erg bekend zi)n zoals 'zo m mijn
sas met...', maar daarnaast been,
het spel ook veel minder bekende
slogans opgenomen. De wmkeladviespnjs is f 69,-.

Antieke smalspoorloc
Ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van de Nederlandse
Smalspoorweg Stichting worden
15 september enkele antieke
pronkstukken getoond In de duinen van Katwijk heeft het publiek
tot nu toe alleen kunnen genieten
van de ritten met de stoomtrein.
Zaterdag zullen voor het eerst demonstraties worden gegeven met
enkele antieke smalsponge locomotieven en wagons. De stoom- en
dieselvoertuigen stellen zich op bij
de 'Vrieze Wei' in de Zuid-duinen
te Katwijk. Op deze laatste rydag
van het seizoen 1990, trekt ook de
normale stoomtrein door de duinen. Tussen 10 en 15 uur vertiekt
de smalsponge stoomtrein op leder heel uur.

Kleur in rotstuin
Het is de tijd om bloembollen te
planten. Het is misschien aardig
dat eens een keer anders te doen:
met behulp van een rotstumtje. De
bescheiden botanische bolsoorten
die nog m het wild voorkomen en
knolgewassen kunnen extra leuk
uitkomen in het voorjaar als ze op
verschillende hoogten tussen de
stenen groeien. Botanische tulpjes
bijvoorbeeld zijn goed bruikbaar.
'Tulipa tarda' is de bekendste. Hij
is meerbloemig, stervormig en
heeft geel met witte puntjes.
Aparter is 'Tulipa aucheriana' die
pas in mei bloeit. Die stervormige
bloemen zijn rose van kleur, waarvan de blaadjes vrijwel op de grond
liggen. De 'Tulipa turkestanica',
een andere mogelijkheid, wordt 25
centimeter hoog en heeft vijf a negen crème-witte bloemetjes per
steel. Enkele narcisjes mogen m
de rotstuin niet ontbreken. Verder
zijn de vroege bloeiers aan te raden, zoals de crocus en het dwergirisje met de aparte bloemvorm. De
rotstuin moet zonnig gesitueerd
zijn. Als brugfunctie kan het winteraconietje dienen, dat wel wat
schaduw kan verdragen.

Miniatuurauto's te kijk
De Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club (Namac) bestaat
25 jaar. Een goede reden om een
jubileumtentoonstellmg te orgam
seren. Op 25 september wordt in
'De Bergkerk' m Deventer de expositie geopend. In zeventig vitrines
zijn duizenden mmiatuurauto's te
bezichtigen. Elke vitrine behandelt een ander onderwerp Dat zip
bijvoorbeeld bekende automerken, racewagens, vrachtauto's,
bussen, kranen en 'dienstverlemng'.
Andere vitrines geven voorbeelden
van verschillende materialen
waarvan modellen kunnen zijn gemaakt, van de gereedschappen die
een professioneel modelboawer
gebruikt of een indruk van vei
schillende schaalverhoudingen
aan de hand van modellen van dczelfde auto. Uiteraard wordt er
voor de tentoonstelling een speciaal jubileummodel, m de vorm
van een Morris Minor bcstelv.igen, uitgegeven

De tentoonstelling duurt tot 4 november
en is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur.
op zondag van 14 tot 17 uur en op maand.\s
gesloten Entree^ 2,50, kinderen tot 12 jaar
en 65+ / 1.00

Woning isoleren
Isoleren kan een goede investering
zijn in het huis. In de serie 'alles
over...' is een informatiegids uit ge
komen over isolatie. Diverse isolatievormen worden besproken, zoals het aanbrengen van voorzetramen, plaatsen van isolatieglas,
spouwmuurvullingen,
isoleren
van massieve buitenmuren en
vloer- en dakisolatie. Hoewel de
vakman m veel gevallen onmisbaar is, kunnen vele klusjes zelf
worden gedaan; tochtstrips, het
dichten van kieren en het isoleren
van buizen bijvoorbeeld. Verder
behandelt het boekje de nodige
ventilatie-methoden. De informatiegids is voor ƒ4,95 verkrijgbaar
in de uitgebreide kiosken

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1990

WEEKMED1A 22

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

L.
BALK
BAKT
BETER
BROOD
l

Kom gratis proeven!

Onze laatste showroommodellen
moeten plaats maken voor de
verlichting.

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

Alle bekende wereldmerken
moeten eruit... en u krijgt toch
de gebruikelijke garantie van 3, 5
of 8 jaar.

PART-TIMERS
GEZOCHT

DOE NU UW VOORDEEL
Voorbeeld:

Volkunststof stoel
van grosfillex
3 jaar gar. met kussen

D/7 WEEKEND:

7,95

luDe „R" is in de maand,
dus hebben we weer:

5,35

250 gram

Ze zijn er weer!
Onze heerlijke
eigen gebakken speculaas

Tuinmeubelen worden volgend
jaar gegarandeerd duurder.
Zeker weten.

Te huur aangeboden

Je koopt een vrijstaand huis...
Maar wat is vrijheid als die ophoudt bij het hek?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
NVM

"R V
H. WW . rOQTFP
MJOlJLJll O. V.

met wastafel, op
gang douche en

toilet, beneden

kookgelegenheid.

Tel. 13197.

eerste auto ontwikkelde, ging hij er vanuit
dat de wagen technisch goed doordacht
moest zijn zonder zinloos geëxperimenteer.

Onze oude vertrouwde dinsdagavond komt weer
terug. M.i.v. DINSDAG 18 SEPTEMBER
maakt B.C. Duinstreek weer een nieuwe start met „een gezellig avondje
badminton op de dinsdagavond". Van 9 tot 11, als de kinderen op bed
liggen, bent U van harte welkom in
de v. Pageehal in Zandvoort-N. om
met ons „meer dan een slag in de
lucht" te slaan.
Na afloop treffen we elkaar onder
het genot van een drankje, een
gezellig deuntje en een babbeltje.
Kortom, een gezellig avondje
ontspannen.
Onze trainster staat voor U klaar
om U de eerste beginselen bij te
brengen.
Ontspanning hebben we allemaal
nodig, kom dus uit uw luie stoel en
doe mee, want DINSDAGAVOND is
Uw BADMINTON-AVOND.
Voor nadere inlichtingen of
aanmelding, bel zo spoedig mogelijk
tel. 16288 (beperkt aantal plaatsen)
of kom op dinsdag of vrijdagavond
naar de v. Pageehal.

duinstreek
badminton/zand voort

PAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig
Voor bestellingen is ons faxnr. 19694
Kilo

Runderriblappen

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE
WERKTIJDEN HOUDEN WIJ
REKENING MET EVENTUELE
SCHOOLGAANDE KINDEREN.
HEEFT U BELANGSTELLING, BEL
EENS OP EN VRAAG NAAR
MW. Y. v.d. HAAK

HET HUIS IN DE DUINEN

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

punten nog steeds goed zijn voor het ont-

Peugeot-modellen in unieke uitvoering

wikkelen van betrouwbare en succes-

verkrijgbaar: de 205 Jubilee met 1.300,-

volle auto's. Peugeot bouwt dus al 100 jaar
auto's en dat gaan we natuurlijk vieren.

voordeel, de 309 Jubilee met maar liefst

Bovendien vond hij dat de wensen
van de klant voorop moesten staan.

2.000,- voordeel.
En tenslotte de 405 Jubilee waarbij

Peugeot bleef deze uitgangspunten door de

uw voordeel niet minder dan 2.085,- is.
Bovendien krijgt u bij aanschaf

jaren heen trouw en dat leverde heel wat

van een nieuwe Peugeot of bij een proef-

legendarische modellen op.
Van de revolutionaire 201 in 1929,
de 404 uit de zestiger jaren tot de huidige

rit drie schitterende reprodukties van
authentieke reclameprenten van Peugeot-

populaire modellen als de 205, 309, 405

modellen uit 1909,1913 en 1934 cadeau.

Inmiddels is Peugeot één van de

september naar onze Jubileum Receptie

Dus kom tussen nu en 22 september naar onze Jubileum Receptie.
U bent bij ons van harte welkom

belangrijkste autoconcerns ter wereld. Dat

komt, profiteert u van heel veel extra

voor meer informatie of een proefrit in de

is 't beste bewijs dat Peugeot's uitgangs-

voordeel. In beperkte oplage zijn drie

Peugeot van uw keuze.

en de onlangs geïntroduceerde 605.

Samen met u. Want als u tussen nu en 22

...DAT HEEFT VOOR U
HEELVEEL VOORDELEN.
Peugeot 2O5 XE 1.1 inj.
\Vaaj-deJubilee extra's
Catalogusprijs -4- extra's
Peugeot 2O5 Jubilee tijdelijk
Uw voordeel

19.52O,l .770,21.290,19.99O,1.3OO,-

Jubilée extra's
> ruitewisser/sproeier achter • halogeen koplampen
i stootstrip op zijkanten carrosserie • sportieve wielplaten
• afsluitbare tankclop • specifieke striping • bergvak in het
voorportier bestuurderszijde • handgreep vóór passagierszijde • armsteun op voorportieren • sigarette-aansteker
» hoofdsteunen vóór • kwartsklokje • dagteller • mat in
kofferruimte • sierstrip in bumpers >Jubilée-logo op achterklep «Jubilee-logo op flanken.

13,90
Fijne
handappel

WIE WIL ONZE
BEWONERS
ASSISTEREN BIJ HET
ONDERHOUD VAN HUN
KAMERS.

TEL 02507-13141.

Toen Armand Peugeot in 1890 zijn

ADMINTON OP DINSDAGAVOND

BAKKERIJ PAAP
Potgieterstraat 24, Zandvoort
tel. 12865
Zandvoortselaan 355, Bentveld
tel. 023-241967

WIJ SCHRIJVEN
GESCHIEDENIS EN..

Kinderballet (v.a. 4 jr.)
Jazz
(v.a. 7 jr.)
of klassiek
o.l.v. gedipl. dansdocent
INFO & inschrijving
Balletstudio
Oranjestraat 12,
tel. 18767 of 18981

gestoffeerde +
Vz iemeub. kamers

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

fff ZIJN WEER
BALLETLESSEN!

van
1 oktober t/m juni

75,-

5,4,50

1/2 POND
M. AMANDELEN
1/2 POND
l. AMANDELEN

205 Jubilee
205 Jubilee
205Jubilée
205 Jubilee

1.1 inj. 3-drs
19.9901.1 inj. 5-drs
20.695.1.8 diesel 3-drs 24.280.1.8 diesel 5-drs 24.985-

Uw voordeel
1.300,1.3001.3001.300,-

Peugeot 3O9 XL Profil
Waarde Jubilee extra's
Catalogusprijs + extra's
Peugeot 3 O9 Jubilee tijdelijk:
Uw voordeel

24.475,2.18O,26.655,24.655,2.OOO,-

Jubilee extra's
• elektronische toerenteller» regelbare instrumentenbordverlichting • digitaal klokje • ruitewissers vóór met
intervalschakeling • ruitewisser/sproeier achter • uitklapbare achterzijruiten (3-drs) • in de lendenen verstelbare
bestuurdersstoel • in 2 delen neerklapbare achterbank
• verlichting dashboardkastje en bagageruimte • midden- en
plafondconsole • opbergvakken in achterpanelen (3-drs)
• handgrepen achter met kledinghaakje • sierstrip in
bumpers • 2 plafonniers • achterspoiler en sportieve wielplaten (diesels) «Jubilee-logo op achterklep en op flanken.
Uw voordeel
309 Jubilee 1.4 inj. 3-drs 24.655,2.000309Jubilee 1.4inj. 5-drs 25.625,2.000309Jubilee 1.9diesel 3-drs28.895,2.000309 Jubilee 1.9 diesel 5-drs 29.865.2.000-

Peugeot 4O5 GR 1.6 inj.
Waarde Jubilee extra's
Catalogusprijs -t- extra's
Peugeot 4O5 Jubilee tijdelijk
Uw voordeel

33.65O,2.O85,35.735,*3 3.65 O,2.O85,-

Jubilee extra's
• getint glas • elektrisch bedienbare voorportierruiten
> centrale deurvergrendeling «Jubilee-logo op kofferdeksel
ijubilée-logo op flanken
U\v voordeel
405 Jubilee 1.6 inj.
33.6502.085,405 Jubilee 1.9 inj.
36.5052.085,405Jubilee l.9 diesel
38.8102.085,405 Break Jubilee 1.6 inj. 37.495C
2.085,405 Break Jubilee 1.9 inj. 40.350,2.085,405 Break Jubilee 1.9 diesel 42.7002.085,-

kilo

1,25
Ijsbergsla
per stuk
AANBILDINGLN GtLDLN AL L.LLN HIJ VERKOOP AAN I'AKTICULICRLN

KOM NAAR PE JUBILELL\1 RECEPTIE EN PROFITEER "VAN HET VOORDEEL.
Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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Rood staal en blinkend chroom

Horgca overweegt compromisvoorstel

'Verhoging van de
toëristenbelasting
half jaar uitstellen'
ZANDVOORT - De Zandvoortse horeca zal mogelijk
wél akkoord gaan met een verhoging van de toeristeribelasting in 1991, mits deze pas halverwege het jaar wordt ingeyoerd. Dan desnoods met een
iets hoger tarief, 35 cent in
plaats van een kwartje, als
compensatie. Van de gemeenteraad zelf ondervindt de belastingverhoging voor komend
jaar weinig weerstand, met uitzondering van de WD.
De Zandvoortse hotelhouders
zouden mogelijk toch akkoord kunnen gaan met een verhoging van de
toeristenbelasting in 1991, als deze
pas in juli ingaat, in plaats van op l
januari 1991. Dat bleek tijdens de
ledenvergadering van de Zandvoortse horeca, afgelopen dinsdag, waar
het aantal leden - inclusief het bestuur - op één hand was te tellen.
"De contracten met de touroperators beslaan vooral de maanden
april, mei en juni", vertelde hotelier
Bart Schuiten van hotel Triton. De
reden is dat deze maanden als de
'bollentijd' gelden. "Met de touroperators zijn de prijzen al afgesproken,
dus daar kun je niets meer aan veranderen. Die verhoging van de toeristenbelasting moeten we dus zelf
betalen. Na l juli krijg je meer individuele gasten, aan hen kun je de belastingverhoging nog wel doorberekenen", aldus Schuiten. Volgens
hem wijzen de hoteliers een hogere
toeristenbelasting op termijn zeker
niet van de hand. "Als je ziet wat

Meisjes willen
zelfstandig
gaan draaien
ZANDVOORT - De meisjes van de - bijna jarige scoutinggroep The Buffalo's willen nu eindelijk wel
eens zelfstandig gaan
draaien. Tot nu toe deden
zij alles samen met de verkenners, dat moet nu maar
eens anders worden.
De jongens zijn duidelijk in de
meerderheid bij scoutinggroep
The Buffalos's, die komend
weekend haar 45-jarig bestaan
viert. Kennelijk weet niet iedereen dat ook meisjes lid kunnen
worden. Toch lopen er al enige
jaren enkele padvindsters rond,
die graag wat meer meisjes
(10-16 jaar) in hun groep willen
opnemen. De jongens doen 'zo
kinderachtig', zeggen zij.
"En er is niets leuker dan met
een stel meiden lekker bij elkaar te gaan zitten kletsen over
allerlei dingen", aldus een van
de dames. "Er zijn tal van redenen te bedenken". Gezellig samen allerlei dingen doen, is kennelijk het motto elke zaterdag
van 15 tot 17.30 uur. Maar er zijn
ook uitstapjes, zoals pp kamp
gaan of - binnenkort - tien dagen
deel uitmaken van een internationale jamborette in Spaarnwoude. Liefhebsters kunnen
zich aanmelden bij Diana Bos,
tel. 15676 na 18.00 uur, zowel
voor de padvindsters als voor de
Bevers (5-7 jaar) en de Kabouters (7-10 jaar).

Feest
• Vrijdag is er voor alle - bijna honderd leden van The Buffalo's een grote spelavond, het begin van drie dagen feest vanwege het 45-jarig bestaan van de
Zandvoortse scoutinggroep. De
festiviteiten omvatten verder
onder andere een barbecue, een
kampvuur en - als afsluiting een spellendag.
Het ledental is flink gegroeid,
sinds wethouder Jan Termes in
april van dit jaar het nieuwe
troephuis opende op het binnenterrein van het voormalige
circuit, te bereiken via de Jac. P.
Thijsseweg.

Met dat probleem had ook wéthouder Ingwersen gezeten: "Moetje
met dergelijke plannen eerst naar de
raad of eerst naar de betrokkenen
stappen?" Het leek hem het meest
logisch dat de politiek eerst beslist
over belastingmaatregelen en dat de
betrokkenen het daarna pas officieel medegedeeld krijgen. Ingwersen, die overigens wel - samen met
zijn ambtenaren - lof kreeg tpegezwaaid over de inzichtelijkheid van
de begroting, herhaalde zijn argument dat de verhoging al eerder dit
jaar is voorspeld in de voorjaarsnota.
Mogelijke alternatieven van Methorst, met als doel uitstel van de
belastingverhoging, werden niet
door de overige partijen gesteund.
Wel was men het er over eens dat de
dagtoerist belast moet worden, iets
wat tot nu toe nog niet mogelijk is
gebleken. Kuijken (PvdA) pleitte
meer voor het belasten van de pndernemers die vervuilen, belasting
op ligstoelen vond hij maar niks.
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Zandvoortmeeuwen vond het aan
haar stand verplicht zaterdag weer
eens een overwinning te behalen.

ZANDVOORT - Ook het hele jonge publiek vergaapte zich zaterdag aan het
rode staal en het blinkende chroom van zo'n twintig oude brandweerauto's. Uit
het hele land waren zij 'uitgerukt' naar het Zandvoortse circuit voor een
concours d'elegance op de Hobrandweerdag, georganiseerd door het brandpreventiebedrijf Van der Horst uit Beesd. De eerste prijs ging daarbij naar de
brandweer uit Amerongen, met een handpomp uit 1858. Het team uit Naaldwijk
sleepte - onder het toeziend oog van zo'n 4500 toeschouwers - bij de behendigheidswedstrijden de eerste prijs in de wacht. De Zandvoortse brandweer had
die dag helaas andere verplichtingen.
• .

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur

1716 6
ANBO
ZANDVOORT - Leden van de Alge-

mene Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Zandvoort hebben nog
een paar dagen om zich aan te meiden voor de Zandvoortse Ontmoetingsdag, op 7 november in Gran Dorado. Zij kunnen zich tot 15 oktober
opgeven bij mevr. A. Carbaat, tel.
18780, of mevr. U. Bosman, tel. 14624.

(ADVERTENTIE)

DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED...
Die fout maakt u toch niet?
Want door tijdig advies in te winnen,
bespaart u zich ellende en kosten.

Advocatenkantoor Aerdenhout
Advocaten & Procureurs
. Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
Zandvoortselaan 571, 2106 CJ Heemstede
Postbus 160, 2110 AD Aerdenhout

Tel. 023-292763, Fax 023-293668

Foto: Anko Stoffels

Ongehoorzaam
ZANDVOORT - Een twintigjarige
jongeman uit Zandvoort is zondagmiddag met de auto van zijn moeder
op een stilstaande wagen gevlogen.
Zonder haar toestemming was hij
met het voertuig gaan toeren, maar
die rit eindigde onverwacht in de
Haltestraat, tegen een geparkeerde
auto.
Zijn moeder bleef zitten met de
brokken, de ongehoorzame jongen
zelf kwam er vanaf met een bekeuring. Hij was namelijk nog niet in het
bezit van een rijbewijs.

Verbouwingskoopjes
bij

ROSARITO!
De komende weken gaan wij
de boe! opknappen.
Dat kan wel wat rommel
geven. Ter compensatie van
dit ongemak hebben we div.
aantrekkelijke koopjes.

Kortingen van 10% tot
25% op de lingerie, op
alle nieuwe
winterkleding 10% en
nog div. extra laag
geprijsde artikelen.

Provincie steekt hand in eigen boezem

Toch subsidie voor woningbouw
ZANDVOORT - De gemeente
krijgt voor 1990 alsnog subsidie uit het provinciaal fonds
Stads- en Dorpsvernieuwing,
in verband met de bebouwing
van de Zandvoortmeeuwenvelden. De provincie steekt de
hand in eigen boezem.

sing teruggekomen. 'Wij hebben
moeten constateren dat de coördinatie tussen de betrokken beleidsvelden niet optimaal is verlopen', aldus GS.
"Wij zijn hier erg blij mee", rea-

geert wethouder Van Caspel. "Het is
begrijpelijk dat GS de redelijkheid
van ons subsidieverzoek alsnog hebben ingezien". Hoe hoog het subsidiebedrag gaat worden, is nog niet
bekend.

De subsidie was 'aangevraagd in
verband met de extra kosten van de
voetbalvelden en de kantine van
Zandvoortmeeuwen, die voor de woningbouw verplaatst moeten worden naar het voormalige binnenterrein van het circuit. Dit subsidieverzoek werd echter afgewezen, 'omdat
de uitvoerbaarheid op korte termijn
niet vaststond'. Op dat moment was
het namelijk onzeker of de vereiste
vergunningen 'van geen bezwaar' afgegeven zouden worden. Deze vergunningen moeten eveneens van de
provincie komen.
Op 22 mei werd besloten de vergunning wel af te geven, maar op dat
moment hadden provinciemedewerkers al geadviseerd de subsidie af te
wijzen.
Het gemeentebestuur is hiertegen
in beroep gegaan bij de Raad van
State, het vond dat de fout bij de • Deze week kwam een eind aan de zandsuppletie in Bloemendaal en het
provincie lag. Afgelopen week zijn noordelijke
puntje van Zandvoort.
Gedeputeerde Staten op hun beslis-

Bouwlift gestolen

Suppletie volgend jaar anders

ZANDVOORT - Van een bouwterrein aan de Max Planckstraat in
Zandvoort-noord verdween dit
weekend een complete aluminium
bouwlift. Tevens werden er een hoeveelheid dakbedekking en een zak
bevestigingsmaterialen gestolen. De
juiste waarde van de verdwenen goederen was gisteren nog niet bekend.

ZANDVOORTYBLOEMENDAAL - eerste bank. De NVSN, waarvan de
Aan de zandsuppletie op het strand Zandvoortse strandexploitant Paul
in Bloemendaal en een stukje Zand- Zonneveld voorzitter is, verwacht
voort, tot op enige honderden me- dat er dan minder zand verdwijnt,
ters ten noorden van Riche, is deze indien het strand een glooiender geGrote Krocht 20b
week een eind gekomen. In totaal is heel vormt. De opgespoten zandrug,
er zo'n 250.000 kubieke meter zand nu nog 6 meter, hoeft dan maar 4
tel. 15697
opgespoten in de vorm van een zand- nieter hoog te zijn.
rug van 6 nieter hoog. Toch zal men
Het ministerie heeft de suggestie
het de volgende keer waarschijnlijk overgenomen en toegezegd volgend
anders gaan aanpakken. De Neder- jaar hiermee op kleine schaal te
landse Vereniging Strandexploitan- gaan experimenteren. Op dit ogenten Noordzeekust heeft in een ge- blik spoelt er nog zo'n tien miljoen
sprek met het Ministerie van Ver- kub zand weg, dat voor een groot
een poosje over te nemen. "Het werk Mije haar vakantie natuurlijk van keer en Waterstaat het advies gege- deel tussen de wadden wordt afgekan toch niet blijven liggen?"
harte.
ven, zand op te spuiten tot aan de zet.
Fien van der Mije is al 22 jaar voor
Om haar vakantie mogelijk te maTafeltje Dekje in de weer, sinds het
project in 1968 werd opgestart door ken is Nathalie Lindeboom van het
de Huishoudelijke Gezinsvoorlich- Dienstencentrum hard op zoek naar
ting, later de Federatieve Vrouwen- één of meerdere vrijwillig(st)ers die
raad. Tegenwoordig valt Tafeltje mevrouw Van der Mije een paar weDekje onder het Dienstencentrum. ken willen vervangen. Ook worden
En daar gunt men mevrouw Van der mensen gezocht die af en toe willen
invallen of permanent wat taken van
haar overnemen, vooral de administratieve.
ilk' krant moot ik hebben.
•? Onulal ik graag wil weten wat zich in mijn
"Het is leuk werk", zegt Fien van'
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xamlvoorts Nieuwsblad
der Mije, "maar nu ik 78 ben, wil ik
toch wel een béétje gaan afbouwen".
13 weken voor maar f 10,50.

'Eerst vervanging, dan pas ga ik op vakantie'
ZANDVOORT - De 78-jarige Fien
van der Mije had in november een
paar weekjes op vakantie willen
gaan, naar haar kinderen en kleinkinderen in Zuid-Korea. Zij ziet het
echter nog wat somber in. Een paar
keer per week zet zij 's morgens de
pakketten klaar voor chauffeurs van
'Tafeltje Dekjë', een maaltijdvoorziening voor thuiswonende ouderen

in Zandvoort. "Hoe moet dat dan als
ik op vakantie ga?", is haar vraag.
"Ik kan daar niet die twee andere
dames voor op laten draaien", zegt
zij over de vrijwilligsters die op de
andere dagen werken. Als het aan
Fien van der Mije ligt, gaat zij maar
niet naar de kinders, zolang er niemand gevonden wordt'om haar taak

Koren zingen
voor goed doel

Voor dit project kregen zij gratis
de beschikking over de Groenmarktkerk in Haarlem. Verder werd medewerking verleend door de organist
• Fien van der Mije zet al 22 jaar de pakketten klaar voor chauffeurs van Tafeltje Dekje. Maar om op vakantie te Cor Oost. Wat de opbrengst was voor
het project, was bij het ter perse
kunnen, wil zij eerst een vervang(st)er hebben.
Foto: Berlott gaan van deze krant nog niet bekend.

1 okt

12 okt
okt

LW

&

Ook deze week weer in het Zand- !•
voorts Nieuwsblad een uitgebreide j:
rubriek met tips voor de vrije tijd, 'Te i-i
kust en te keur'.
|'

14 okt
12.16 07.54 -.-19.55
'5 okt
00.55 09.04 13.15 21.00
'Bokt
01.34 10.17 13.5821.55
'7 okt
02.14 11.41 14.3622.34
18 okt 02.55 12.36 15.11 23.04
'9 okt
03.2911.1515.4523.44
Vaanstanden: 18 okt. NM 16.37 u.
Springtij: 20 okt. 16.18u. NAP+61cm
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ANBO

De heren van Casino-ZVM gaan ;•
steeds beter draaien, ook afgelo- j'
pen week werd er zeer fraai werk .;
afgeleverd.
'••

09.30 04.2522.0516.45
10.5506.1523.34.18.19

Datum

«J )

De ANBO, voor 55-plussers, wil
naast de ontspanning ook meer
aandacht gaan schenken aan voorlichting.

'Praten'

Probleem

VX/esndy

Wendy Veldhuis is 'back in iown', r '
aan het begin van een internationa- ; •
Ie carrière van glitter en goud.
:

ZANDVOORT - Het Zandvoorts
Mannenkoor en het kamerkoor Music All In, beide onder leiding van
dirigent Dico van Putten, hebben gisteravond in Haarlem een concert gegeven ten bate van de Stichting voor
Vluchteling-studenten in Nederland.
Het concert werd georganiseerd
door eerstejaarsstudenten van de
HEAO Haarlem, van de werkgroep
commerciële economie.

Waterstanden

DEZE WEEK

ermee gedaan kan worden, wordt
het misschien nog wel leuk om die te
betalen".
Wethouder Ingwersen vond het
gisteren nog te prematuur om op
idee commentaar te geven. "De verhoging is in alle commissies besproken en naar aanleiding daarvan
moet eerst het college zich beraden", aldus Ingwersen.
De advocaten van de horecabond
hadden aangeraden de beslissing
van de gemeenteraad af te wachten
en eerst te gaan praten. Dat laatste
zal nu vermoedelijk over een half
jaar uitstel gaan. Gezien de uitlatingen van twee WD-raadsleden, is te
verwachten dat ook deze politieke
partij zich hiervoor sterk zal maken.
De dag daarvóór al, maandagavond, kreeg de horeca de volle
steun van de VVD, tijdens de discüssie in de commissie voor financiën.
"Het gaat niet om de verhoging, het
gaat om de manier waarop", aldus
raadslid Jaap Methorst. De belastingverhoging voor 1991 is volgenshem te laat aangekondigd. In dat
standpunt vond hij medestanders
bij de meeste overige partijen, al gaf
Flieringa (GBZ) toe dat het 'discutabel' is wanneer je 'kond' moet doen
van je.plannen.

Oplage: 4.900
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13 oktober 1990

Op 16 oktober a.s. organiseert de afdeling Zandvoort
van D66 een voorlichtingsavond.

Lieve mam

JACOB KOHNSTAMM

*

Hartstikke gefeliciteerd!

(lid Tweede Kamer)

Je bent de beste.

spreekt over:

Ron en Narda

*

Zaterdag 13 oktober 1990:
Inzamelingsactie klein chemisch afval, glas en
oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 13 oktober 1990 klein chemisch afval, glas
en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.

HET LOKAAL REFERENDUM

*

Verder presenteert de fractie Zandvoort van D66
haar beleid.

*

Hoera,

IS ZATERDAG JARIG
vanuit Spanje wensen wij
haar nog vele jaren.
Patrick en llse

<
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DEMOCRATEN

Welke producten kunt u zaterdag Inleveren?
- öaHer/yenenaccu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oudpapier.

Alle geïnteresseerden zijn van
harte welkom!
Om 20.00 uur in Hotel Gran
Dorado, Trompstraat 2,
Zandvoort.

D

GAAT U BINNENKORT EEN HUIS KOPEN?

Denkt u aan de volgende punten?
"^
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in;
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's;
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens
de normale grof-vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak
maken via telefoonnummer 61510;
- plastic(verpakkingen) kunt u op de zaterdagroute ook niet apart inleveren.

Ik ben er weer!!!

Wij hebben diverse mogelijkheden op hypotheek- en verzekeringsgebied.
Ook hebben wij een
Als leven lijden wordt,
komt de dood als een ver/ossing.
Heden geven wij u kennis dat na een kortstondig
ziekbed is overleden mijn lieve man, onze vader,
grootvader en overgrootvader

AANTAL PROJECTAANBIEDINGEN

Mede namens onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
willen wij familie, vrienden, buren,
bekenden en vooral de Directie en
medewerkers van Het Huis in de
Duinen voor het gezellige koffieuurtje, hartelijk dank zeggen voor
de overstelpende belangstelling, de
vele bloemen en planten, cadeaus en
andere attenties ter gelegenheid van
ons 60-jarig huwelijksfeest.
H. Koning
H. P. M. Koning-Holtmann

126B-90 Marisstraat 32
127B-90 Stationsplein 17 fl. 24

Bel voor een vrijblijvend advies, ook bij u thuis.

HERINGA
rei. 023-246666
Rijnegomlaan 3, Aerdenhout

Vanaf oktober zijn wij
's woensdags gesloten.
De andere dagen van de week zijn
wij met ons hele team aanwezig
om u optimale service te kunnen
geven.
Kwaliteitsservice in

1 UUR KLAAR!!

Na een onverhoedse buiteling, waarbij mijn arm
in 5 stukken brak ben ik er weer!!
Het medeleven van mijn dorpsgenoten was
enorm.
Bedankt: Zandvoortse politie,
Burgemeester, Gemeentebestuur, Rotary
club Zandvoort, Makelaar Cense,
Toneelvereniging „Wim Wildering", Fam.
Bruntink, Fam. van Soest, Rode Kruis,
Marianne Schoo-v.d. Hoorn, Fam.
Willem.se, Fam. Koper-IJselmuide, Ad
Hendriks, Collega's, Maaike, Margo en
Joan van het Zandvoorts-Nieuwsblad,
Collega Fekke Bpukes (Haarlems
Dagblad), de Fysiotherapeut Arjan de
Boer, Buren, Vrienden en vele
onbekenden voor de bloemen,
fruitmanden en andere vormen van
medeleven.
Maar vooral veel dank aan mijn zuster An voor
de ontbijten en de warme hap op mijn ziekbed.
Bram Stijnen

Aangevraagde kapvergunning
- Teunisbloemlaan 2

Gefeliciteerd
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoof; kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in
Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor slechts ƒ29,- (Excl. 69r BTW)
Voor meer informatie bel Wcekmedia Uithoorn, telefoon 02975-10041.

KANTOREN +
SHOWROOM +
MAGAZIJN!!!!

Grote Krocht 26
Zandvoort - tel. 13529
OPSLAGRUIMTE

gezocht

voor de
wintermaanden
voor een boot.
Tel. na 18.00 uur

17403.

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

In het centrum van Zandvoort, aan de Hogeweg,
is per direkt leeg te aanvaarden een ideale
lokatie voor b.v. kantoor + showroom + magazijn
of ambachtelijk bedrijfje met opslagruimte.
Begane grond ± 100 m2 + souterrain ± 200 m'
met achteringang voor aan- en afvoer.
In hetzelfde pand2 een kantoor-/ bedrijfsruimten
van elk ±55 m . Ideaal voor b.v. fotograaf,
micromonteurs, tekstverwerkers of iets
dergelijks.
Beide objekten zijn direkt leeg te aanvaarden.

DEZE WEEK

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

telefoon 023-385478

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DA G en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

HALF POND
SPECULAASBROKKEN
MET AMANDELEN
6 SAUZIJZENDROODJES

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Verleende bouwvergunning
- bouw fietsenberging
115B-90 Kostverlorenstraat95
Belanghebbenden, die door deze vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
11 oktober 1990
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BAKKERIJ PAAP
Potgieterstraat 24, Zandvoort

tel. 12865

Zandvoortselaan 355, Bentveld
tel. 023-241967
Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

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

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

SPOftTACADCME
KAUWEIAERTS

DEAGE

MAKELAAR O.G. i
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -17596

Dagelijks geopend van 09.00 -18.00 uur,
zaterdag van 10.00 -14.00 uur.

02507
PIZZA

13796
BEZORGEN

Pizzeria Restaurant

RIMINI
Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

uitvaartverzorging
kennemerlana bv

SCHAIK

Begrafenissen
en crematies!
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

- 3 bomen

Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage bij de
afdeling Plantsoenen van de sector Eigendommenbeheer, Kamerlingh Onnsesstraat20.
Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-12.30 uur.

Zandvoort,
„Huis in de Duinen",
Kamer E.90.

ADVERTENTIES

- bouw berging aan huis
- wijzigen balkonhek

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

Hypotheek- en Assurantiekantoor

Jan Kraaijenoord
echtgenoot van A. C. Kraaijenoord-Kuiper
op de leeftijd van 75 jaar.
Uit aller naam:
A. C. Kraaijenoord-Kuiper
2041 NK Zandvoort, 6 oktober 1990
Bilderdijkstraat 26

Aangevraagde bouwvergunningen

voor PLAN DE MEEUWEN

'Onze RENOVATIE loopt uit de
Het duurt één week langer
dan gepland
Wij zijn gesloten t/m 23 oktober
Kwekerij

P. VAN KLEEF
Van Stolbergweg l, Zandvoort. Tel. 17093

MARGHERITA
9,00
met kaas en tomaat
AMARA
11,50
met kaas, tomaat, pikant en knoflook
NAPOLITANA
13,00
met kaas, tomaat en ansjovis
SALAME
13,00
met kaas, tomaat en salami
FUNGHI E SALAME
14,00
met kaas, tomaat, champignons en salami
RIMINI
13,00
kaas, tomaat, champignons en ham
QUATTRO STAGIONI
14,50
met kaas, tomaat, ham, ansjovis, olijven,
artisjokken en champignons
AL TONNO
14,50
met kaas, tomaat en tonijn en ui
MARINARA
15,00
met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis
CALZONE
15,50
dichtgevouwen pizza met kaas, tomaat,
champignons en ham
SICILIANO (VEGETARISCH)
15,00
met kaas, tomaat, paprika, champignons,
ui en artisjokken
PIZZA Dl SHOARMA
15,00
kaas, tomaat, gekruid gegrilld vlees (shoarma)
HAWAII
13,50
met kaas, tomaat en ananas
Geopend van 16.00 tot 22.00. Maandags gesloten.

Bezorging door geheel Zandvoort.
Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals lasagtta
en spaghetti

De „CALLANETICS" methode heeft al in veel damesbladen veel aandacht gehad.
Waf houdt Callanetics in?
Callanetics is een speciale oefenmethode, waarbij het accent van de oefeningen
vooral zal liggen op de buik, heupen, billen en bovenspieren. Callanetics is vooral geschikt voor diegenen die, om welke reden dan ook, niet willen of kunnen
rennen en springen.
Sportakademie Nauwelaerts de Agé is aangesloten bij de V.E.S. (Vereniging Erkende Sportscholen!. De V.E.S. heeft deze nieuwe rage aan een nauwkeurige
studie onderworpen, zodat de Callanetics op een verantwoorde wijze gegeven
wordt. De Callaneticstrainingen staan onder leiding van gediplomeerde valleerkrachten.
OPZET VAN DE KURSUS
De trainingen zullen licht beginnen, de Callaneticsoefeningen zullen goed en
vakkundig onderwezen worden. Hierdoor wordt op een verantwoorde manier
de konditie van de spieren opgebouwd. Zeker voor degenen die lang niets aan
sport of bewegen hebben gedaan, is de Callaneticskursus een goede start. U
traint l x per week, maar ook zal er een huiswerkprogramma gedaan moeten
worden.
Tevens kunt u adviezen krijgen t.a.v. gewichtsafname. Natuurlijk streven wij met
deze kursus naar figuurkorrektie. Mochten er vragen zijn, schroom dan niet deze
aan het begeleidingsteam te stellen.
Heeft u interesse? Dan nodigt Sportakademie Nauwelaerts de Agé u uit om op
een van de introduktiedagen te komen. Het hele begeleidingsteam is aanwezig
om u de nodige informatie te geven.

Introduktiedagen:
Start kursus:
Kursusduur:
Kosten kursus:
Bent u verhinderd? U
informatie:

ZA. 20 OKTOBER om 16.00 UUR
ZA. 27 OKTOBER OM 16.00 UUR
in de week van 29 okt. t/m 4 nov.
l O weken
l 45,- (bij inschrijving te voldoen)
kunt zich ook telefonisch opgeven, of bellen voor meer

023-253256
TOT ZIENS OP DE KURSUS!!!

SPORTAKADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ
Bloemendaalseweg 152, 2051 GJ Overveen. Tel.: 023-253256.
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Zandvoortse 'Look of the Year' blijft nuchter onder succes:

Ik ben een heel mooie pop die aangekleed wordt'
ZANDVOORT - Het ene mpment studeerde ze economie in
Amsterdam, het andere moment was ze 'Het gezicht van
het Jaar'. Dit overkwam de
Zandvoortse Wendy Veldhuis.
De 19-jarige studente schreef
enkele weken geleden de internationale modellenwedstrijd
'The Look of the Year' op haar
naam. Dankzij deze zege verruilt zij de studieboeken voor
de camera.
Een toevallige ontmoeting bij de
universiteit in Amsterdam was het
begin van een modellencarrière voor
Wendy. De fotograaf vertelde dat ze
fotogeniek was en ze besloot zich in
te schrijven voor een modellenwedstrijd. De hoofdprijs was deelname
aan de internationale modellenwedstrijd 'Look of the Year' in Brazilië.
Wendy: "Ik had geen enkele verwachting omtrent de uitslag van de
wedstrijd. In Nederland hadden
mensen mij verteld dat ik wel een
goede kans maakte, omdat Nederiandse meisjes altijd hoog eindigen
bij deze wedstrijd. Toen ik echter in
Brazilië aankwam werd al mijn
hoop de grond in geboord. Er waren
meisjes die veel mooier waren dan
ik. Later bleek dat ze ook meer ervaring hadden. Ik had per slot van rekening helemaal geen modellen-ervaring." Wendy won de wedstrijd
toch, omdat ze volgens de jury een
neutraal gezicht en uitstraling heeft
en omdat ze spontaan is.

Rillingen
De deelnemers werden op meer beoordeeld dan alleen op uiterlijk. "Je
stond vaak informeel te praten met
mensen. Later bleek dat dit leden
van de jury waren. Of je werd 's morgens opgebeld met de vraag of je
meteen kon beginnen met werken.

een van de leuke dingen van het vak.
"Ik zou graag naar Indonesië willen,
want daar komt mijn moeder vandaan. Maar filmen op de Bahama's
lijkt mij ook niet gek", lacht ze. Ze
vervolgt: "Een andere leuke bijkomstigheid is dat je ontzettend veel
mensen ontmoet en veel relaties opdoet. Dat zijn meestal zakenrelaties,
oppervlakkig, maar wel handig voor
later. Het grootste nadeel van het
werk ligt ook op dat vlak. Ik zal mijn
vrienden en familie missen. Maar
tegelijk kan ik nu zien hoe echt die
vriendschappen zijn, een soort
toetssteen dus. Echte vriendschappen vervlakken niet, hoewel de kans
daarop wel groter wordt, als je elkaar minder ziet."

• Zandvoorts 'Look of the year' Wendy Veldhuis werd dinsdag door burgemeester Van der Heijden op het raadhuis
ontvangen, met een grote taart uiteraard.
Foto: Anko stoffels

Flexibiliteit was heel belangrijk", aldus de Zandvoortse.
Wendy begon eenjaar geleden aan
haar studie economie. "Ik wilde eigenlijk altijd al economist worden.
Vooral de bestuurlijke kant boeide
mij," zo'vertelt wendy, die aangeeft
dat ze een politieke loopbaan wel
ziet zitten. "In Brazilië kocht ik
Amerikaanse kranten om op de
hoogte te blijven van de situatie in
Nederland, hoewel er daar heel wei-

| Weekenddiensten
Weekend: 13/14 sept. 1990

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
14444.
BRANDWEER: tel. 61584, alarmnummer 12000.
AMBULANCE: tel. 023-319191 (Ongevalllen), Centrale Post Ambulaneevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekoper, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507;
?. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073.
rVijkverpleging: Voor spoedgevallen
s het Kruiswerk Zuid-Kennemerand 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.

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

Merenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:
15847.
Klachtentelefoonnummer
techniDieren (overige diensten): Vereni- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
ging v.h. welzijn der dieren (02507) spreekuur: iedere eerste dinsdag
4561,
Vermissingsdienst van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens Taxi: tel. 12600.

nig over ons land wordt geschreven.
Toen ik terug kwam hoorde ik van
de val van minister Braks. Ik vond
het jammer dat ik dat gemist had."
Wendy houdt haar ogen open en beseft tegelijk hoe bevoordeeld zij is:
"In Eio de Janeiro zaten we in het
mooiste hotel, met witte stranden en
palmbomen. Als je jezelf omdraaide,
keek je echter de grotwoningen in.
Elke keer als ik met die armoede
geconfronteerd werd, liepen de kou-

Wandelaar heeft weer rijk alleen
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Roomskatholieke Kerk:

Zaterdag 19.00 uur: Woord-/communiedienst, C. van Poelvliet, pastor
Zondag 10.30 uur: Woord-Xcommuniedienst, C. van Poelvliet
Kerk v.d. Nazarener, Ztjlweg 218,
Haarlem:

Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr.
Oscar Lohuis
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. InL: R. van Hongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

B Burgerlijke stand m
Periode:
2 • S oktober 1990
Ondertrouwd

Wendy gaat Zandvoort verruilen
voor Parijs en als de carrière vordert, dan wordt New York of Tokio
de nieuwe woonplaats. Helemaal
pijnloos zal de verhuizing niet verlopen.
Wendy: "Toen ik terugkwam uit
Brazilië, vloog ik over Zandvoort en
besefte ik dat ik er een hele leuke
tijd heb gehad. Ik heb hier een kennissenkring opgebouwd. Het is er
heel gezellig. Ja, ik ben trots op deze
plaats. Het is na Amsterdam mijn
tweede thuis, hoewel ik hier pas drie
jaar woon. Ik zal zeker blijven terugkomen naar Zandvoort. Parijs en
Zandvoort liggen niet zo ver uit elkaar.
IVAR DOBBER

"Tweeëndertig horecabedrijven in
Zandvoort functioneren zonder enige vorm van vergunning", zo maakte
politieman Henk Vermeulen dinsdagmiddag bekend tijdens do vergadering van Horeca Nederland, afdeling Zandvoort.
Bij tweeëntwintig bedrijven ontbraken terrasvergunningen en bij vijf
was er sprake van 'schijnbeheer'. In
totaal werden er ook nog eens 160
speelautomaten aangetroffen, waarvoor geen vergunning was aangevraagd.
"Het blijkt dat we nodig extra
moeten gaan controleren", was de
conclusie van Vermeulen en zijn collega Kühling. Beide zijn afgelopen
maanden gaan praten met tal van
bedrijven, in het dorp, op strand en
op de sportvelden in totaal ruim
over de honderd.
Sommige ondernemers bleken
niet van plan uit eigen beweging een
vergunning aan te vragen. 'Het gaat
zo al jaren, waarom zou het nu niet
meer zo kunnen', was een opvallend
veel gehoorde reactie. "De politie
blijft alert", aldus het tweetal, dat op
de horecavergadering een boekje introduceerde met een duidelijk overzicht van alle benodigde vergunningen.

Weekend op
de vloer
ZANDVOORT - Een 71-jarige
Zandvoorter heeft het hele weekend
in zijn woning aan de Willemsstraat
op de vloer gelegen. De politie trof
hem daar maandagmiddag rond half
twee aan, nadat zij een deur had geforceerd.

Lokale Raad van Kerken
plant 'Kerkendag-boom'
ZANDVOORT - De Lokale
Raad van Kerken heeft gistermiddag een nieuwe boom geplant in de tuin van de Hervormde Kerk, pal aan het
Kerkplein. Deze moet de mensen stimuleren voorzichtig
met het milieu om te gaan.

conciliair proces, werd besloten tot
het planten van een 'Kerkendag-boom 1989'. Gisteren werd dat plan,
vertraagd om praktische redenen,
daadwerkelijk uitgevoerd, met een
feestelijke bijeenkomst met belangstellenden en vertegenwoordigers
van de diverse geloofsgemeenschappen in Zandvoort.

"De boom moet ons eraan herinneren, dat we goed voor het milieu
moeten zorgen", aldus mevrouw
Wassenaar-Nijhuis, secretaris van
de Lokale Raad van Kerken. Het
planten van de boom was nog een
voornemen van de gezamenlijke lokale kerkendag in Zandvoort, in
1989. Tijdens die bijeenkomst, die
plaats vond in het kader van het

Symbool
De boom kan gezien worden als
een soort symbool, verbonden aan
het thema van die kerkendag, 'Heelheid van de Schepping'. Als een symbool van het voornemen om het
groen ook daadwerkelijk groen te
houden, om voorzichtig om te gaan
met de schepping.

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt
uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
Anonieme brieven worden niet geplaatst.

• Nog een paar dagen en het Zandvoortse strand is weer helemaal alleen voor de wandelaars, maandagochtend
moet het helemaal 'leeg' zijn. Mogelijk wordt het een van de laatste winterseizoenen zonder strandpaviljoens. Na een
oponthoud door de storm verdwijnen deze week nog de laatste paviljoens naar de opslag- en werkplaats, waar de
boel weer eens flink wordt opgeknapt. Menig strandpachter zal eerst nog wel even van een korte vakantie gaan
genieten, vast niet ontevreden over het afgelopen seizoen.
Foto: Anko Stoffels

Voorlichting en ontspanning bij ANBO

l Kerkdiensten

Haarlem

Tijdens de ontvangst door burgemeester Van der Heijden, afgelopen
dinsdag, deed Wendy de uitspraak
dat zij 'een pop die aangekleed
wordt' was. Het model legt uit: "Ik
ben een pop en wel een hele mooie
pop. Als model run je een bedrijf en
dat bedrijf ben je zelf. Jouw fotoboek
is de catalogus en jouw baan is het
vertegenwoordigen van een bedrijf.
Je bent het gezicht van het bedrijf.
Je moet altijd blijven nadenken,
want een blunder is fataal. Je kunt je
geen missers veroorloven in dit vak
en daarom moet je bij alles wat je
doet blijven nadenken. Ik wil de top
bereiken. Ik hoop dat een groot modehuis opbelt, waarvan ik 'het gezicht' ga worden."

ZANDVOORT - Tientallen
horecabedrijven in Zandvoort
werken zonder enige vergunning. Dat is de conclusie van de
afdeling Bijzondere Wetten
van de politie.

MENINGEN

ZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) afdeling Zandvoort heeft voor komend seinaatszondag,
gemeenschappelijke zoen een aantal nieuwe activiWeekend: 13/14 okt. 1990
Geref./Herv. dienst i.d. Geref. kerk teiten op het programma
staan, waaronder een voorlichlervormde Kerk, Kerkplein:
Geloofsgemeenschap tingsuurtje. De oude activiteiZondag 10.00 uur: Gemeenschappe- Vrijzinnige
ten blijven uiteraard gehandijke Geref./Herv. dienst in de Gere- NPB:
brmeerde kerk, Collecte Werelddia- Zondag 10.00 uur: ds. J.C. Beekhuis, haafd.

conaat
«ereformeerde Kerk:
ƒ
Zondag 10.00 uur: Werelddiako-

. de rillingen over mijn rug. Zo waren
we foto's aan het maken in Medina,
Marokko, toen ik een jongetje zag
met allemaal vliegen op zijn gezicht.
Hij had een t-shirt aan met de naam
van een school uit wassenaar erop
gedrukt, waarschijnlijk uit een 'Zak
van Max'-actie. Die tegenstelling,
terwijl wij in mooie jurken stonden
te poseren. Ik moest toen even stoppen, want het werd mij even te veel."
Het reizen beschouwt Wendy als

et domme-blondjes-imago is iets dat
niet opgaat bij de Zandvoortse. Zij is
recht voor de raap, maar tegelijkertijd berekenend. Ze denkt na bij wat
ze zegt. Ze lijkt al veel te weten van
het vak dat zij in de naaste toekomst
zal gaan uitoefenen, terwijl haar ervaring miniem is. Wendy: "Dat beeld
van het domme fotomodel bestaat
helemaal niet. Als model moet je
juist wel hersenen hebben en ze gebruiken. Je moet goed kunnen relativeren. Het is een nepwereld waarin
je leeft en als je je dat realiseert dan
is het goed. Al de glitter en glamour
zijn fake en de glimlach op de foto is
ook nep. Er zijn een heleboel meisjes die eraan onder doorgaan, omdat
ze de scheiding tussen de glitterwereld en de echte wereld niet kunnen
maken. Toen ik op een gegeven moment het podium in Sao Paulo besteeg, werd letterlijk de zaal afgebrok'en. Ik was een idool in Brazilië. Ik
kon nergens meer verschijnen zonder body-guard. In deze gevallen
moet je wel met beide benen op de
grond blijven staan, nuchter blijven.
Dat kan ik denk ik wel."
Wendy Veldhuis heeft een doel:
Een klasse model worden. Hoewel
ze de belangrijkste modellenwed-

strijd won, moet zij het nog echt
gaan maken. De Zandvoortse: "Ik ga
over twee weken naar Parijs en dan
moet ik een boek van mijzelf laten
maken. Ik laat mij dan fotograferen,
door verschillende fotografen en
dan wordt er een catalogus samengesteld. Vervolgens kunnen modehuizen of parfum-merken mij in
dienst nemen om ze te vertegenwoordigen."

Meer dan dertig
horecaf f ers zonder
enige vergunning

Er zijn plannen om een kegel- en
bowlingochtend te houden in Gran
Dorado. De kosten zouden komen
op ƒ3,- per keer. "We willen daarvoor
graag een clubje vormen. Wie mee
wil doen, kan zich bij mij aanmelden", zegt mevrouw Carbaat, die als
bestuurslid van de ANBO de belangenbehartiging voor haar rekening
neemt. Haar telefoonnummer is:
18780.

maart tot november wordt er elke gen (woensdag 14.30-16.30 uur),
maand een busdagtocht gehouden, volksdansen (dinsdag 13.30-15.00
daarnaast zijn er elk jaar een zomer- uur)
en handwerken (woensdag
en een Kerstreis van zo'n vijf dagen. 13-16 uur). Er is overal nog wel
plaats voor nieuwe belangstellenden. Daarnaast is er driemaal per
Activiteiten
seizoen een bingo-middag.
Vijfenvijftigplussers zijn trouwens de hele winter door welkom bij
Leden ontvangen uiteraard elke
de diverse andere activiteiten van de maand de ANBO-krant 'Samen op
ANBO, zoals het zwemmen in wed- weg', met daarin de circulaire van de
strijd- en tropisch bad van Gran Do- afdeling Zandvoort met de plaatserado (maandag 09.30-10.30 uur, ƒ4,- lijke activiteiten. Zo valt bijvoorp.p.). Of in het Gemeenschapshuis: beeld daarin deze maand te lezen
bridgen (maandag en vrijdag 13-16 over het optreden van het vocaal
uur),
klaverjassen
(maandag, Zandvoorts damesensemble op 16
woensdag en vrijdag 13-16 uur), zin- oktober.

Tevens wil de ANBO dit seizoen
twee- a driemaal een voorlichtingsuurtje houden, met als centraal thema de zorg voor ouderen. Daarvoor
zijn genoeg onderwerpen te bedenken: gezinszorg, alphahulp, wijkverpleging, kruiswerk, huisvesting, de
woonsituatie, tegemoetkoming in
kosten, en zo nog veel meer. Dat zijn
er al heel wat, maar mevrouw Carbaat ontvangt graag ook andere suggesties. Na afloop van het voorlichtingsuurtje kan er nog wat ontspannends gedaan worden.

Dagtochten

Uiteraard blijven de gebruikelijke
Meijer, Andries Otto en Wortelboer,
dagtochten en reisjes op het proCarla Margarita Maria
Bontenbal, Bastiaan en Hoeijenbos, gramma staan, zoals afgelopen seizoen bijvoorbeeld naar Enschede,
Martina
Hattem, de 'Acht Zaligheden in Brabant', Nijmegen, Texel, en de vijfOverleden
De Pagter geb. Van den Dool, Jaapje, daagse zomerreis naar het Sauerland. De herfsttintentocht was de
oud 85 jaar
Schaap geb. Kerkman, Marijtje, oud laatste tot nu toe, met Kerstmis gaat • Men kan elke dinsdagmiddag in het Gemeenschapshuis dansen in de
men nog met 45 personen naar volksdansgroep van de ANBO. Naast deze en andere bestaande activitei88 jaar
Schin op Geul. In de periode van ten zijn er ook enkele nieuwe initiatieven.
Kraaijenoord, Jan, oud 75 jaar

'Omwonenden hebben nooit
geklaagd over het terrein'
verlichting, afvalbakken, omheining. Ja, zelfs bloembakken! Maar,
alles kan niet direct tegelijk gerealiseerd worden.
In zijn artikel vol leugens en laster
zegt de heer Felderhoff te spreken
namens de omwonenden van het
parkeerterrein 'De Zuid'. Maar wat
blijkt? Bij benadering door mij, van
Naar aanleiding van de ingezon- al de 35 omwonenden, blijkt dat de
den brief van de heer Felderhoff in heer Felderhoff niemand heeft benahet Zandvoorts Nieuwsblad van don- derd over wat hij heeft geschreven,
derdag 4 oktober het volgende:
laat staan dat hij de mening van de
De schrijver van het artikel heeft omwonenden kent. Wij vragen ons
het over een grote berg afval. Het af wat de heer Felderhoff heeft taedesbetreffende gedeelte van het par- zield om zoveel leugens en laster te
keerterrein is reeds twintig jaar op- verspreiden en daarom willen wij op
slagplaats van stenen en tegels, voor onze beurt de heer Felderhoff behet in de winter te repareren en ver- noemen tot de grootste lasteraar van
nieuwen van het terrein. Dit gedeel- Zandvoort.
l'ani. U. Bruvnzerl
te is vanaf de weg niet waarneemZandvoort.
baar en schaadt ook het uitzicht op
de duinen totaal niet. In al die jaren
is er nog nooit één klacht binnen Naschrift redactie:
gekomen van de omwonenden.
Aangezien beide partijen in deze mOver het onderwerp 'camping' briek hun grieven naar voren gekunnen wij kort zijn. Daar er sinds bracht hebben, beschouwt de redactie
juli 1990 van gemeentezijde geen deze discussie als gesloten.
overnachting meer mag worden toegestaan, werden deze campers doorgestuurd naar de hiervoor bestemde
plaats op de Noord-boulevard en aan In het Zandvoorts Nieuwsblad van
deze bepaling hebben wij ons strikt 27 september wordt medegedeeld
gehouden. De genoemde barbecues dat de Zandvoortse politie en de burplus het ledigen van chemische toi- gemeester het 'mes' in de hasjverletten aan de duinrand van de water- koop hebben gezet. Dit bericht verleiding hebben dan ook pertinent meldde niet dat het hier om één vernooit plaatsgevonden en zijn uit de koopplaats ging en dat de andere
grote duim gezogen.
zaken ongemoeid gelaten waren.
Verder: ... was het niet de heer Doet het niet wat dorps aan, dat in
Felderhoff die bij zijn eigen verbou- Zandvoort van het landelijk beleid
wing van plusminus twee jaar gele- wordt afgeweken? Voor de goede
den zijn puin heeft gestort op de orde: ik ben niet-roker en dus geen
desbetreffende plaats achter zijn gebruiker van drugs.
huis en waar nu nog steeds twee
Wel ben ik autobezitter en als zogrote betonblokken van 300 kilo lig- danig regelmatig slachtoffer van augen? En was het niet de heer Felder- toradio-diefstal. Moet ik nu verhoff die afgelopen winter bij de wachten ook in Zandvoort slachtofbouw van zijn muur l kub metsel- fer te worden, omdat ook de softzand plus vastgekoekt cement op drugshandel zich nu 'ergens op
het parkeerterrein heeft laten lig- straat' zal gaan afspelen en de prijs
gen? (Wat wij uiteindelijk maar na van de drugs (nu toch al meer dan
drie maanden zelf hebben moeten vijftig hoger dan bijvoorbeeld in Amweghalen!)
sterdam) dus sterk zal oplopen?
De heer Felderhoff praat over de
Ik vind de huidige maatregel onverloedering van het terrein, maar doordacht, schijnheilig en gevaarhet tegendeel is waar. Wij hebben de lijk voor de burgerij. Wanneer wordt
afgelopen drie jaar diverse vernieu- alcohol verboden? Of heeft niemand
wingen aangebracht, zowel met als daar last van?
zonder hulp van de gemeente. Zoals Hoogachtend,
r.C. Hoeve
het nieuw gebouwde benzinestation,
Vorige week stond er een ingezonde
mening van de heer Felderhol'f in
het Zandvoorts Nieuwsblad, waarin
hij aangaf dat de pachter van het
parkeerterrein een puinhoop van
het terrein maakte. De pachter, de
heer Bruynzeel reageert op deze meiiing.

Drugshandel

Zamtvoort
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Steengrill Restaurant

Chinees
Resfciurcmf

VOOR PCIriAV/AAD
FLODIS MOlEhAAC

„De Vuurboet"
Onbeperkt
steengnllen 29,50

Haltestraat 69 - Zandvoort

fonduevlees 32,50

GESLOTEN

Japans
fonduevis

I.V.M. VAKANTIE
*•-£?&-•~
^ '••

géén verkoop van vis

37,50

op het parkeerterrein
bij de Spar

Inkl.
6 salades,
6 sauzen,
stokbrood
en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36,
tel. 12092
b.g.g 17616.
Gaarne
reserveren.

van 15 oktober
t/m 18 oktober
OPROEP

Huis in het Kostverloren
heeft dringend enige enthousiaste

INVALKRACHTEN

vrijdag 12 en 19 oktober
zaterdag 13 en 20 oktober

FLORIS VIS

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

Marisstraat 13a. Tel. 15186
Gom Schoonhouden bv
heeft in Zandvoort plaats voor enige enthousiaste

DE ZATERDAGSELECTIE
van

voor schoonmaakwerkzaamheden.

ZANDVOORTMEEUWEN

De werktijden zijn op maandag en vrijdag tussen
15.00-18.00 uur

bedankt zijn sponsors

Telefonische inlichtingen kunt u tijdens kantooruren
verkrijgen op ons vestigingskantoor te Amsterdam,
Tussenmeer 302, tel. 020-104848.

CLICKS FASHION BV
en

Door de uitbreiding van het eettafelproject
is er in onze keuken behoefte aan

BALK
BAKT
BETER
BROOD

EEN WEEKEND HULP
voor 1 x per 2 weken
Ervaring is niet vereist.

MARSEPEIN
van het VARKEN
100 gram

Dit weekend:

TAART MAISON

Huis in het Kostverloren
Burg. Nawijnlaan 1
2042 PM Zandvoort
Tel. 02507-16945
Mevr. B. van Dril

Nu ook bij JM Coiffeurs
Galerii Kerkstraat 22

3,15
6,75

Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

DEELNAME

UITSLUITEND VOOR
ZANDVOORTSE BRIDGERS MET
HUN PARTNERS EN VOOR
LEDEN ZBC

VOORRONDE

Vrijdag 12 oktober 1990
Dinsdag 16 oktober 1990

AANVANG

20.00 uur
Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat 17, Zandvoort

WEDSTRIJDVORM

Per 8 paren plaatsen zich 3 paren
voor de finale
Inschrijven voor beide voorronden
is mogelijk

INDELING

Naar speelsterkte

FINALE

Zaterdag 20 oktober 1990
Aanvang 10.30 uur.
Uitslag plm. 17.30 uur

PRIJZEN

Per voorronde en finale

INSCHRIJFGELD

ƒ10,- per paar per voorronde

ORGANISATIE

ZANDVOORTSE BRIDGE CLUB

AANMELDING

A. Spiers, tel. 14628
H. Emmen, tel. 18570
of aan de zaal tot 19.15 uur.

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

ECHTE BAKKER BALK

BRIDGE KAMPIOENSCHAP
ZANDVOORT

CAFÉ BLUYS

Zandvoopts Nieuwsblad

Wij hebben weer

Onze keukenploeg zorgt dat U goed wordt
ingewerkt.
Over salaris en werktijden worden wij het
wel eens.
Wij kijken uit naar Uw reactie

Telefoon
02502-14040

Riek de Smit

Kerkstraat 12, Zandvoort

VOOR DE SCHITTERENDE
NIEUWE OUTFIT

Celsiusstraat 192, Zandvoort

reeds meer dan 25 jaar
voor

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

MOGEN WIJ
DE 3O9 JUBILEEVOORDELEN
EVEN VOOR U
OP EEN RIJ'IJ E
Peugeot bouwt al 100 jaar auto's en dat
unieke feit vieren we met een fantastische
aanbieding. Als u nu bij ons langskomt, kunt
u namelijk een comfortabele 309 Jubilee aanschaffen met maar liefst 2.000,- gulden
voordeel. U stapt dan wel even in een zeer
bijzondere auto met veel extra's.
Voor alle duidelijkheid hebben we de
voordelen even voor u op een rijtje gezet. De
voorraad is beperkt. Dus kom snel bij ons
langs. U bent van harte welkom.

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

Peugeot 3O9 XL Profil 24.645,Waarde Jubilee extra's 2.2O5,26.8SO,Cat. prijs -4- extra's
309 Jubilee tijdelijk
24.85O,2.000,LTw voordeel
Jubilée extra's

• elektronische toerenteller
i regelbare instrumentenbordverlichting
i digitaal klokje
i ruitewissers vóór met intervalschakeling
i ruitewisser/sproeier achter
i uitklapbare achterzijruiten (3-drs)
i in de lendenen verstelbare bestuurdersstoel
< in twee delen neerklapbare achterbank
i verlichting dashboardkastje en bagageruimte
• midden- en plafondconsole
i opbergvakken in achterpanelen (3-drs)
. handgrepen achter met kledinghaakje
i sierstrip in bumpers
2 plafonniers
• achterspoiler en sportieve wielplaten (diesels)
•Jubilee-logo op achterklep en op flanken
DE AANBIEDING GELDT ALLEEN BIJ VERKOOP AAN PARTICULIEREN. PRIJZEN
INCL. BTW, EXCL.AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

SCHOUDERKARBONADE

V.d. BILT
RAUWE HAM

grote fles

100 gr.

1,79
RIBKARBONADE

Héél
TIJGERWIT

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

SCHOLIEREN

Vanaf l september maandag en
dinsdag gesloten.

nodig voor het onderhoud van de
bewonerskamers.

SCHILDERWERK

GOUDSE
JONGE KAAS
kilo

kilo

11,95

2,25

8,95

HOLLANDSE
APPELEN

BLOEMKOOL

MANDARIJNEN
net 1 kilo

2,49

1,98
Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192

BEPERKT LEVERBAAR ZIJN 309JUBILEE 1.4 1NJ. 5-URS 25.825,-; 309 JUUILEE 1.9 DIESEL 3-DRS 29.120,-; 309 JUBILEE 1.9 DIESEL 5-DRS 30.095,-.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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Stichting Toptennis bijna rond met plannen volgend seizoen

Tennisclub onderhandelt met Brenda Schultz
ZANDVOORT - Veel spectaculair
tennisnieuws stond ons niet te wachtén, aldus de Stichting Toptennis Nederland bij de presentatie van de
Iplannen van de Tennisclub ZandIvoort. Doch er bleek genoeg nieuws te
feijn wat het vermelden zeker waard
is. De mededeling dat onderhandelingen gaande zijn over het aantrekken
van de Heemsteedse toptennisster
Brenda Schultz, nummer 48 op de
wereldranglijst, mag zeker niet onvermeld blijven.
Voordat de voorzitter van het Stichtingsbestuur. Torn Maintz, zover was, gaf hij
eerst een terugblik op het zeer succesvolle
seizoen 1990. Het seizoen waar het topteam
AudioSonic/Piz Buin erin slaagde kamDioen te worden van de hoofdklasse en promoveerde naar de eredivisie. Het halen van

de eredivisie was een van de doelstellingen
van de Stichting Toptennis Nederland. Tom
Maint, memoreerde dat dit succes er gekomen was mede door de goede samenwerking
met het bestuur van de Tennisclub Zandvoort en ook de samenwerking met Gran
Dorado vond hij perfect. De tennistrainers
Paul van Geuns en Hans Schmidt hadden
eveneens veel succes met de opgerichte tennisschool en allen willen op de ingeslagen
weg doorgaan.
Het jaar 1991, waarin de tennisclub haar
40-jarig jubileum viert, moet een groots jaar
worden. De doelstelling is om met het eerste
team tot handhaving te komen in de eredivisie, met in het achterhoofd misschien plaatsing voor de kruisfinales. Verder gaat men
proberen het tweede en derde team ook op
een hoger niveau te brengen. Als men erin
slaagt het derde team naar de overgangsklasse te loodsen en het tweede team promoveert naar de hoofdklasse, feou dat een

unieke prestatie zijn in tennis-Nederland.
Om dat te bewerkstelligen is het AudioSonic/Piz Buin team behoorlijk versterkt. Zo
wordt het derde team vertegenwoordigd
door Hans Schmidt, Katja Nelis, Petra Janssen en een nog nader aan te wijzen tweede
heer. Het tweede team wordt eveneens nog
met een tweede heer versterkt, maar met
speelsters Karin Moos, Stephanie Gomperts en eerste heer Sander van Gelder zijn
de verwachtingen hoog gespannen.

Visitekaartje
Het eerste team, het visitekaartje van de
vereniging blijft vrijwel het zelfde, alleen is
men op zoek naar een tweede dame om het
team te complementeren. De kanjers Esmir
Hoogendoorn, Fernon Wibier en Michiel
Schapers blijven de club trouw en zoals vermeld zijn er vergevorderde onderhandelin-

gen met Brenda Schultz. In deze formatie
moet handhaving, zoals Tom Maintz in zijn
presentatie stelde, zeker mogelijk zijn. Om
toptennis in Zandvoort te behouden zijn er
grote investeringen nodig. Vele sponsors
hebben zich inmiddels aangemeld, maar de
stichting staat open voor nog meer sponsoring. Geïnteresseerde bedrijven kunnen
daarvoor contact opnemen met de trainers
Paul van Geuns, telefoon 16480 of Hans
Schmidt telefoon 19175.
Doordat het eerste team gepromoverd is
naar de eredivisie, en daarom de competitie
speelt in augustus is er nu de mogelijkheid
om langdurig van toptennis in Zandvoort te
genieten. De teams twee en drie spelen de
competitie van 8 april tot en met 2 juni en
het eeste dus in augustus. Plannen worden
er tevens gemaakt voor het plaatsen van
tribunes op het tennispark De Glee en ook
heeft men het plan opgevat om een paar Vipboxen te plaatsen. Het Stichtingsbestuur

laat niets aan het toeval over en wil een
perfecte ambiance scheppen waarin toptennis de moeite waard is te spelen en te volgen.

A-toernooi

ZANDVOORT - TZB is de
dichtbij een eerste succes geweest. Tegen THB vochten de
Boys tevergeefs voor de eerste
zege. Na veel spanning werd
het echter 3-4.

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft een ongelukkige nederlaag geleden. Tegen en
Dij DIOS wist Zandvoortmeeuwen tot tien minuten voor het
linde een 0-1 voorsprong te
verdedigen, maar in de slotfase
ging het toch nog mis en moest
genoegen worden genomen
met een 2-1 nederlaag.

Foto: Anko Stoffel:

Zwakke tweede helft nekt dames

Casino-ZVM levert fraai werk
ZANDVOORT - Vooral de
Casino-ZVM dames zijn nog
zoekende naar de juiste vorm.
In de eerste helft tegen LSVV
leek het er een beetje op maar
de tweede helft was te matig
om succes te behalen. LSW
won met 7-13.
De Zandvoortse heren gaan steeds
beter draaien en lieten een puike indruk tegen Schagen achter. De
winst, na veel spanning, was verdiend, 15-14.

Tegen de reserves van Schagen
speelde Casino-ZVM een partij zoals
handbal gespeeld moet worden. Dat
vond ook coach Joost Berkhout, die
bijzonder tevreden was over het vertoonde niveau. „Als we dit peil kunnen handhaven dan ben ik dik tevreden. We hadden net zo goed kunnen
verliezen, maar dan had ik er toch
bijgebleven dat we uitstekend hadden gespeeld. Zoals het nu gaat,
loopt het perfect".
De gehele wedstrijd stond bol van
de spanning. Beide teams deden vrij-

Brandingkanoën nieuwe sensatie

wel niet voor elkaar onder. Dan had
Casino-ZVM de leiding en dan stond
Schagen weer op voorsprong. De
Zandvoortse mannen speelden een
collectief sterke partij met veel inzet
en vooral in de tweede helft een gave
break-out. Na een 6-5 voorsprong bij
de rust bleven de teams in eikaars
nabijheid. Casino-ZVM bleek net
iets meer in huis te hebben en bepaalde de eindstand op een verdiende 15-14 overwinning.
Doelpunten Casino-ZVM: Kees
Hoek 6, Peter Pennings 2, Guido
Weidema l, Menno Trouw l, Jan van
Duijn l, Gerard Damhoff l, Richard
Vos l, Ronald Vos l, Johan Molenaar 1.

Dames
In de eerste helft profiteerden de
vrouwen van Casino-ZVM veel te
weinig van het windvoordeel. De
Zandvoortsen speelden wel fel maar
konden maar een 6-4 voorsprong nemen. De tweede helft was van Zandvoortse zijde zeer zwak. LSVV overspeelde Casino-ZVM dat aanvallend
zeer tekort schoot. In die tweede
helft kwam Casino-ZVM slechts eenmaal aan scoren toe, maar toen had
LSW de 6-4 achterstand in een 6-9
voorsprong omgezet. Ondanks het
spelen van diverse verdedigings-systemen lukte het Casino-ZVM niet
om grip op de wedstrijd te krijgen.
LSW had weinig moeite om de
Zandvoortse defensie uiteen te spelen en liep naar een gemakkelijke 713 overwinning.
„In de eerste helft was de inzet
goed, maar profiteerden we toch te
weinig van het windvoordeel",
meende coach Geert Dijkstra. „De
tweede helft leek nergens op, toen
stond er geen team. Het kost enige
tijd om er een team van te maken.
Vorige week speelden we de tweede
helft goed, nu de eerste helft, nu
moeten we nog eens een gehele wedstrijd goed spelen. Dat moet wel anders winnen we geen wedstrijd".

2ANDVOORT - De eerste,
toor AFAFA georganiseerde
>randing-kanowedstrijd, is een
dermate groot succes geworden dat de datum van de tweeöe wedstrijd reeds nu vaststaat. De organiserende vereniging kon daarbij rekenen op
een windkracht, die voor het
brandingkanoën voortreffelijk
te noemen was.
Op het strand was het een drukte
van jewelste. Vele toeschouwers,
Waaronder veel wandelaars, keken
hun ogen uit naar de capriolen die
de brandingkanoërs opvoerden.
Drie
en dertig deelnemers hadden
2
ich gemeld voor dit unieke eveneftient aan de Zandvoortse kust en zij
fnaakten er een prachtige strijd van.
De organisatie had in de ochtend
e
\'en moeite om de boeien op de juis'e plaats te houden, daar een zeer
strakke wind de boeien deed wégdrijven. AFAFA maakte het lood aan
de boeien zwaarder en er kon begonworden. De waveperformance
zorgde voor spectaculair stuntwerk.

Nihot/Jaap Bloem
Sport ijzersterk

TZB nog puntloos

• Een speelster van LSVV passeert keepster Monique Schutte van Casino-ZVM.

Bekend was dat de brandingsurfers
raad weten met de hoge golven, de
kanoërs deden daar niet voor onder
en maakten prachtige loopings en
pop-outs (golf afvaren).
De snelheidswedstrijden leverden
eveneens prachtige plaatjes op in de
hoge golven. De branding in leverde
de kanoërs handen vol werk op en
menige deelnemer ging dan ook
over de kop. Dat rondom gaan geschiedde eveneens op de terugweg.
Met grote snelheid werden de kanovaarders richting strand gedreven
en je moest dan van goede huize
komen om de kano recht te houden.
De geoefende watersporters hebben
vrijwel allemaal het eskimoteren
(ronddraaien) onder de knie waardoor iedereen zonder kleurscheuren
aan de kant kwam.
In het deelnemers veld hebben de
AFAFA leden van alles geprobeerd
zich in de voorste linies te handhaven. Alleen Peter de Kwamt kwam
goed uit de verf en legde in het overall-klassement beslag op een fraaie
vierde plaats. Op de eerste plaats
eindigde Verhaar uit Monster met
Koelman uit Katwijk op een tweede

Sportagenda
VOETBAL
Zaterdag: .DSS-Zandvoort '75
(beker) 14.30 uur te Haarlem.
Zandvoortmeeuwen-HBC
14.30 mur ^terrein Vohdellaan.
Zondag: ZandvoortmeeuwenSpaarnestad 14.30 uur terrein
Vondellaan.
BASKETBAL
Zaterdag 19.15 uur Lions dames-Exercitia 2 Pellikaanhal
Zandvoort.

De Zandvoorters waren over het
geheel genomen meer in de aanval
dan THB, maar zagen geen kans de
mogelijkheden te verzilveren. THB
plaatste een paar counters, en ondanks goed keeperswerk van Peter
Teunissen werd het 0-2. Nog voor de
rust zorgde Ab Zwemmer voor de
aansluiting, 1-2.
In de tweede helft ging TZB op
zoek naar de gelijkmaker. Wederom
scoorde THB uit een snelle uitval (13), maar nog wensten de Zandvoorters zich niet bij een nederlaag neer
te leggen. Cees Smit werd in het
strafschopgebied gevloerd en uit de
daaruit
toegekende
strafschop
bracht Henk de Reus de spanning
weer terug, 2-3. TZB ging stevig door
en de gelijkmaker hing in de lucht.
Balverlies op het middenveld werd
TZB noodlottig. THB profiteerde en
voerde de stand op naar 2-4. Met nog
tien minuten te gaan heeft TZB het
toch nog geprobeerd en toen Ab Bol
vanaf elf meter, Ab Zwemmer was
neergelegd, raak schoot werd het
nog even spannend, 3-4. Wat TZB
ook probeerde, de verdiende gelijkmaker viel niet.
„We hebben goed gespeeld en een
gelijkspel was verdiend geweest. Ondanks dat we nog geen punt hebben
blijft de trainingsopkomst goed en
de sfeer is eveneens perfect", aldus
trainer Cees Smit.

stander Fitness de Gors totaal
geen medelijden gehad. Bij een
9-3 voorsprong maakte De
Gors het zo bont dat de
scheidsrechter zich bedreigd
voelde en de strijd staakte. De
wedstrijd zal wel niet verder
worden uitgespeeld en Nihot/Jaap Bloem Sport is twee punten rijker.

Coach Guus Marcelle was door
meesterspion Remco van Lent op de
hoogte gesteld van het feit dat De
Gors met een meevoetballende doelverdediger speelde. Daar heeft Marcelle zijn taktiek op afgestemd en
het werkte voortreffelijk. De Gors
nam nog wel een 0-1 voorsprong
maar nog in dezelfde minuut zorgde
Remco van Lent voor de gelijkmaker. De Zandvoorters kregen vleugels, waren goed in de mandekking
en overspeelden De Gors. Vlak voor
de doelwisseling scoorde Edwin
Ariesen eindelijk de verdiende treffer die Nihot/Jaap Bloem Sport op
voorsprong bracht, 2-1.
In de tweede helft een op alle fronten beter Nihot/Jaap Bloem Sport.
Met twee doelpunen van Edwin
Ariezen werd de stand opgevoerd
naar 4-1. Bas Heino en Ivar Steen
zorgde voor 6-1 waarna De Gors eindelijk iets terug kon doen. Na de
zevende treffer van Wim de Jong
kreeg De Gors nog eenmaal de kans
te scoren (7-3), maar daarna was het
weer Nihot/Jaap Bloem wat de klok
sloeg. De zeer op dreef zijnde Edwin
Ariesen zorgde met twee doelpunten
voor een 9-3 stand. De Gors raakte
steeds meer geïrriteerd en reageerde
dat af op de scheidsrechter en de
Zandvoorters. De badgasten lieten
zich niet gek maken maar de
scheidsrechter voelde zich bedreigd
en staakte de ongelijke strijd.

Duikteam bekijkt Zeeland
onder water en ziet weinig vis
ZANDVOORT - Het Duikteam Zandvoort maakte afgelopen weekend een trip naar
Zeeland. Op het Zeeuwse
eiland Schouwen-Duiveland
ligt het plaatsje Scharendijke
en op de mini-camping „De
Kabbelaar" werden drie van de
vijf aanwezige caravans bevolkt door leden van Duikteam
Zandvoort.

HANDBAL
Uitslagen: MA ZVM-ADO 4-6,
W ZVM-ADO 2 12-1, HS Concordia-ZVM 3 6-5, HS Odin 2-ZVM 2
21-12, DS ZVM 2-HVH 18-8, DS
ZVM-LSVV 7-13, HS ZVM-Schagen 2 15-14, HJ ZVM-HVH 36-5.
Programma zondag, uitwedstrijden: 13.00 uur DS ADOZVM, 14.15 uur HS ADO-ZVM,
12.00 uur W DSOV 2-ZVM 13.00
uur MA DSOV-ZVM, 14.45 uur
HJ HCV '90-ZVM, 12.15 uur DS
Wijk aan Zee-ZVM 2, 13.00 uur
MA Wijk aan Zee-ZVM.
Thuiswedstrijden op velden
in binnencircuit: 10.00 uur HS
ZVM2-Concordia2,11.15 uur JA
ZVM-Blinkert.

In totaal waren voor dit weekend,
door organisator Hans Overman
vier duiken gepland. Zaterdag om
11.00 uur werden de Grevelingen
verkend. Duikdoel was het wrak „de
Stenenlichter". Dit bootje werd
vroeger gebruikt om basaltkeien
aan te voeren voor aanleg van de dij k
om Scharendijke. Het bootje is vergaan en ligt nu op negen meter diepte. Het wrak is volledig begroeid met
diverse soorten waterplanten en
prachtige anemonen.

ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal 18.00 uur Zandvoort '75DSC'74 C-jun., 18.30 uur Zandvoortmeeuwen-Goal
C-jun.,
19.00 uur TZB 3-C. Snoeks 2,
19.45 uur Zandvoort Noord 3Sporting G. 2, 20.40 uur Zandvoortmeeuwen 2-Velsenoord 2,
21.25 uur Bad Zuid/ZN-Zandvoortmeeuwen, 22.20 uur Zandvoortmeeuwen 3-TZB 5.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur HB/Alarm 2Concordia 2, 21.35 uur Trefpunt
2-Vrouwentroost 2, 22.20 uur
TZB-Zandvoortmeeuwen vet.

Veel vissoorten waren niet te zien
maar toen de duikers naar boven
keken zagen ze hele wolken spiering, die tegen het wateroppervlak
een prachtige schittering gaven. Na
de afgesproken 45 minuten meldden
de duikers zich weer aan de wal.
's Middags werd het plaatsje Zierikzee bezocht, waar traditiegetrouw
enkele kilo's mosselen werden ingeslagen, die 's avonds op deskundige
wijze door Chiel Koops werden gekookt.
Om 23.30 uur in de stromende regen, zeulden de duikers met hun
zware apparatuur opnieuw de dijk
op (enkelen gleden, vanwege de

spekgladde Zeeuwse klei spontaan
naar beneden) om de „Stenenlichter" opnieuw te bezoeken. Een
nachtduik heeft altijd een avontuurlijk tintje en ditmaal waren er veel
meer soorten vis waar te nemen onder andere steenbolk, zeenaalden,
schol en krabben.
Zondagmorgen was een duik gepland in de Oosterschelde, onder de
Zeelandbrug. Om 11.15 uur was het
water stroomloos en glashelder. De
leden van Duikteam Zandvoort waren er zeker niet de enigen, want er
sprongen wel 50 duikers, ook uit
België en Duitsland, het water in.
Deze duik kan als bijzonder geslaagd beschouwd worden. De pijIers van de Zeelandbrug zitten onder
water „volgeplakt" met miljoenen
zeesterren, waardoor het lijkt of
zo'n betonwand bekleed is met
hoogpolig tapijt. Ook komen er grote krabben, kleine gullen, heremietkreeften en zelfs een botervis voor.
Cameraman Ron Maas maakte van
dit alles prachtige video-opnamen,
welke niet onderdoen voor de op televisie uitgezonden „Dive to adventure".

Nat pak
Voor de laatste duik werd 's middags nogmaals de Grevelingen aangedaan. De duikpakken waren nog
nat van de Oosterscheldeduik. Dat
geeft met name Chiel Koops een
enorme kick om in zo'n nat pak te
stappen. Maar de rust en de schoonheid onder water maken een hoop
goed. Wie denkt dat alleen de buitenlandse onderwaterwereld mooi is,
heeft het dus volledia: mis.

Zandvoort'75 draait Swift dol

plaats. J. van Zellem liet bij de waveZANDVOORT
ZandDoelpunten Casino-ZVM: Mireille
performance de fraaiste staaltjes Martina
voort'75 speelde afgelopen za3,
Margreet
Sterrenburg
2,
zien. In de snelheidsrace kwam Ron Elly von Stein 2.
terdag een uitstekende partij
Huibers uit Haarlem als snelste uit
voetbal en overklaste het op
het water, gevolgd door zijn stadsgebezoek
zijnde Swift totaal. Met
noot Henk van Zeijl. Op dit ondereen 4-0 eindstand mochten de
deel behaalde Peter de Kwamt een
gasten de handen dichtknijpen
verdienstelijke zevende plaats.
want met een beetje meer geVoor de beste kanoërs waren
fraaie prijzen beschikbaar gesteld
ZANDVOORT - Nog niet alle prij- luk was de Zandvoortse zege
door MVM sport en Café de Slop. De zen van het 'prijzenfestival' van de nog groter geweest.
AFAFA heeft met dit evenement der- Rotary Club Zandvoort, gehouden
mate hoog gescoord dat de organisa- tijdens het Zomerzotten Festival,
Al in de eerste helft maakte Zandtie er een jaarlijks evenement van zijn opgehaald. De deelnemers met
wil maken en de datum voor vol- een van de volgende nummers vielen voort'75 er een ongelijke strijd van.
gend jaar al heeft vastgesteld. Dat in de prijzen: 10, 26, 39, 73, 97, 106, Vanaf het beginsignaal werden in
wordt 29 september 1991. Ruud Lut- 126, 165, 270, 364, 368, 480, 529, 566 een hoog tempo de aanvallen opgetik, lid van het organisatiecomité 586, 739, 761, 821, 965, 1215, 1283, zet en Swift werd aan alle kanten
sprak na afloop van een enorm ge- 1355, 1380, 1495, 1502, 1518, 1547, voorbij gelopen. Na tien minuten
slaagd festijn. „In het begin was het 1583, 1587, 1692, 1659, 1720, 1784, opende Zandvoort'75 de score reeds.
eventjes rommelig met het uitzetten 1823, 1834, 1852, 1961, 2004, 2018, Doelman Ferry Nanai zette Bas Heivan de boeien, maar daarna liep het 2023, 2091, 2119, 2204, 2283, 2309, no aan het werk, die enige Swift vergesmeerd. We hebben deze keer ge- 2354, 2416, 2506, 2584, 2674, 2721, dedigers omspeelde en fraai voorzette. Spits Philip van de Heuvel toornkeken hoe je zo'n wedstrijd in elkaar 2908, 2957.
moet zetten en we zijn er zeker over
Mensen met een winnend num- de hoog boven zijn tegenstanders uit
te spreken. We willen dit gebeuren mer kunnen zich wenden tot de heer en kopte schitterend raak, 1-0. Drie
volgend jaar nog grootser opzetten E. Vriesema, Haarlemmerstraat 4. minuten later was het opnieuw raak.
en streven dan naar zo'n 200 deelne- Tel.: 02507-17819. De Rotary Club Paul Longayroux veroverde op het
mers. We hebben er veel zin in en Zandvoort had met de actie ruim middenveld de bal en besloot zijn
kijken al uit naar volgend jaar", al- 40.000 gulden ingezameld ten behoe- solo met een onhoudbaar schot in de
hoek, 2-0.
dus de enthousiaste Ruud Luttik.
ve van jonge kankerpatiëntjes.

Uitslag loterij
Zomerzotten Festival

ZANDVOORT - Werd vorig jaar
door TZB een jubileum klaverjastoernooi gehouden, dit jaar gaat
men opnieuw proberen van een dergelijk toernooi een groot succes te
maken. De opbrengst is dit jaar bedoeld voor de softbalafdeling van
TZB. Daarom is er elke tweede vrijdag van de maand een klaverjaskoppelwedstrijd in de kantine aan de
Kennemerweg. Aanstaande vrijdagavond staat de eerste wedstrijd op
het programma. Aanvang 20.00 uur
en het inschrijfgeld per koppel bedraagt ƒ7,50. Het zogenaamde
„Slagkooitoernooi" wordt op de eerste avond gesponsord door Café
Bluys aan de Buureweg.

In verband met het veertig-jarig bestaan
van de tennisclub, zijn er tevens plannen om
een invitatie A-toernooi te organiseren op
het Zandvoortse tennispark. De onderhandelingen zijn daarvoor gaande en slaagt men
erin, dan komen er zeker nationale toppers
naar Zandvoort. Dat zou voldoende kunnen
zijn om de NOS televisie naar de badplaats
te krijgen, waarmee het stichtingsbestuur
ook al in contact is getreden.
Zoals men ziet plannen genoeg van de
ambitieuze Stichting Toptennis Nederland,
en gezien de resultaten van het vorig seiZANDVOORT - Nihot/Jaap
zoen, kan het bijna niet anders dan dat dit
Bloem Sport heeft met tegenjaar eveneens succesvol zal zijn.

Zandvoortm. in
slotfase onderuit

De manier waarop de nederlaag
tot stand kwam was voor de Zandvoorters teleurstellend. Volgens hen
werd een glaszuiver doelpunt van de
Meeuwen in de eerste helft afgeceurd, terwijl de gelijkmaker van
DIOS in buitenspelpositie zou zijn
gescoord. Zandvoortmeeuwen was
van deze voorvallen dermate in de
war dat zelfs in blessuretijd tegen de
nederlaag werd opgelopen. De emoties liepen hoog op maar dat deed
aan de nederlaag niets af.
In de eerste helft waren de eerste
avintig minuten voor Zandvoortneeuwen en dat leverde een 0-1
voorsprong op. Riek de Haan loste
een afstandsschot dat doel trof. Nog
n deze eerste helft scoorde Mischa
Tibboel voor Zandvoortmeeuwen
opnieuw maar op advies van de
grensrechter
constateerde
de
scheidsrechter buitenspel.
In de tweede helft werd DIOS sterker en gevaarlijker en moest doelman Dobias Bloem een paar maal
regelend optreden. Ondanks het
aandringen van DIOS kreeg Zand("oortmeeuwen uit vrije-trappen nog
uitzicht op een treffer. -Zo werd een
•vrije trap van Simon Molenaar knap
Idoor de DIOS-doelman gestopt en
Iknalde Francis de Boer rakelings
naast. In de 35e minuut kwam de
ommekeer. De DIOS-spits mocht,
ondanks het vlagsignaal van de
Zandvoortse grensrechter, door;aan van de scheidsrechter en
scoorde de gelijkmaker. De Zandvoorters waren teneergeslagen maar
leken toch met een gelijkspel naar
de badplaats terug te keren. Helaas
werd een misverstand in de defensie, in blessuretijd, door DIOS afgestraft, 2-1. „Een overwinning was
misschien te veel geweest, maar een
;elijkspel was zeker verdiend",
meende secretaris Henk Kinneging.

Klaverjas bij TZB

De Amsterdammers wisten niet
hoe zij het hadden en kwamen in het
stuk totaal niet voor. De Zandvoortse defensie schakelde de Swift voortwaartsen volledig uit en trok zelfs
meermalen mee ten aanval. Het flitsende aanvalsspel van Zandvoort'75
was Swift gewoon te machtig. Dennis Keuning zag een vrije trap rakelings over gaan en René Paap kopte
uit een hoekschop net over het doel.
Toch kwam nummer drie op het
scorebord. Jan Willem Luiten zette
met Dennis Keuning een fraaie combinatie op en besloot deze schitterende aanval met een onhoudbaar
schot, 3-0.
Ook in de tweede helft een overheersend Zandvoort'75 dat ondanks
de stormachtige wind voortreffelijk
voetbal bleef spelen. De druk was
wel wat minder maar toch speelde
het spel zich hoofdzakelijk op Swift
helft af. De Amsterdammers maakten totaal niet de indruk iets aan de
achterstand te willen doen. Zij wa'ren al blij dat de score niet te hoog
op zou lopen.
Met harde schoten van Ivar Steen
en Bas Heino probeerde Zand-

voort'75 de score op te voeren maar
het zat niet mee. De inzetten werden
ternauwernood gestopt of verdwenen rakelings langs de doelpaal. De
vierde treffer liet lang op zich wachten maar zou toch vallen. Vijf minuten voor het einde lanceerde Ivar
Steen de op snelheid liggende Paul
Longayroux en deze trok de bal voor
het doel. De zwaar gehinderde Swift
doelman kreeg geen vat op de bal en
de alerte Philip van de Heuvel
bracht de eindstand op 4-0.
Trainer Gerard Nijkamp was uitermate te spreken over het vertoonde veldspel. „We hebben vooral in de
eerste helft uitstekend gespeeld en
de 3-0 stand bij de rust was maar een
magere afspiegeling van het veldoverwicht. Er werd snel gevoetbald
en de bal werd goed laag gehouden.
De laatste weken wonnen we wel
maar speelden niet altijd goed, maar
wat we vandaag lieten zien was zeer
goed. Swift heeft totaal geen pogingen ondernomen om wat van de achterstand af te krijgen. Ze speelden
slechts op het voorkomen van doelpunten. We moeten dit ritme proberen vast te houden," aldus Nijkamp.
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Kwaliteit kent bij ons geen grenzen,

Mevr. T. C.

Paap-Lukkassen
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^HHH

J

^^J

^^J

^mj^

tel. 02507-17413

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

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

Inl. 12164
Gasthuisplein

GRAN DORADO
zoekt voor het luiste beheer en
opslag van haar
dienstkledingspakketten een

beheerder/ster
met eigen opslagruimte
BIJ beheer van de opslagruimte
dienen de werkzaamheden
zoals
o uitgifte van kleding
• ruiling van nog niet
gedragen kleding
• opnemen van de maat
« administratie van in- en
uitgaande kleding
inclusief te zijn

CHILI

AUSTRALIË

ISRAËL

HONGARIJE

GRIEKENLAND

FRANKRIJK

Virïa Santa Elisa, Cabernet Sauvignon 1989. Een voortreffelijke,
volle rode Chileense wijn met
een uitgebalanceerde
smaak.
-6r95

Hardy's Premium Classic wijnen:
de witte wijn is licht, fris en droog,
de rode vol, doch niet
Ite zwaar.

Green Valley 1989. Rood en wit.
Verrassend lekkere, frisfruitige wijnen uit Israël.

Balaton, Cabernet Sauvignon 1988.
Balaton, Sauvignon Blanc 1989.
Deze wijnen zijn afkomstig van de
wijngaarden langs het
Balatonmeer.

Beau Rivage. Inh. 37,5 cl. Zonnige
wijnen in handige kleine flesjes.
Fruitige rode en droge OQC
frisse witte wijn.
£li

Chateau de Grand Rancon 1989,
Appellation GravesContrôlée.Deze rode Graves is met goud bekroond. Een krachtige,
soepele wijn.
-8r25~
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7.75

Eventueel de bereidheid tot het
op lengte brengen van rokken
en pantalons alsmede andere
kleine verstelwerkzaamheden
strekken tot aanbeveling

2

Wij stellen ons voor ca
ƒ 250,-per maand te betalen

Gezouten en ongezouten cashewnoten. Vers voorverpakt
150 gram.

Voor verdere informatie kunt u
kontakt opnemen met Gran
Dorado, Zandvoort, Magda
Vosse. telefoon- 02507-20 000
toestel 2014, Postbus 600,
2040 EC Zandvoort

3.-

Roombne. 100 gram.-2^"*•F-

In tegenstelling tot vorig winterseizoen blijven wij nu elke dag,
dus zeven dagen in de week open. Vanaf elf uur 's morgens kunt
u al bij ons terecht voor een heerlijk kopje koffie, eventueel met
gebak. Voor 65 plussers hebben we zelfs een verrassing; u betaald
slechts 65 cent voor een kopje koffie. Natuurlijk is onze keuken
dan al volop in bedrijf om u de verdere dag en avond weer te
kunnen verwennen met de overheerlijke McDonald's gerechten.
Let u vooral ook op de speciale McDonald's aanbiedingen!
Ons enthousiaste team
heet u van harte welkom
op het Raadhuisplein 3
in Zandvoort,
telefoon 16001.

\
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.HEM A De normaalste zaak van de wereld.

McDonald's nu elke dag open!

J±

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

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

Aankoop / Verkoop / Taxaties /
Huur / Verhuur / Beheer Projekten
/ Adviezen / Hypotheken /
Assurantiën
Hogeweg 56 a /
2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* /
Fax 02507-18644

CAFÉ RESTAURANT
T EINDPUNT

te Bloemendaal aan Zee
zoekt per direct

EEN KEUKENHULP
(voor de kleine keuken)
± 20 uur p.w.
Werktijden in overleg.

GEVRAAGD

ALS JE BEWUST LEEFT WIL
JE WETEN WAT JE EET
Dat kan nu met de nieuwe Nederlandse NATUPUR'-kip
Gevoerd met puur plantaardig voer
Onafhankelijke controle garandeert de perfecte kwaliteit
van deze unieke kip met het NATUPUR' merk.
Dan weet je dat |e smakelijk en gezond eet
Zet nu NATUPUR- -kip op tafel
NATUPUR' -kip is gezond en smaakt zoals het hoort.

/4 7 7

l

MA
NAJAARS
BEUR!
3 weken lang stormachtige aanbieding^

Ds opslagruimte dient de
grootte te hebben van een
kamer van ca 4 x 5 meter
Eventuele inrichting m overleg

'i l

6.95

, Traiteur

Albatros

Poelier/Wild en Gevogelte

HALTESTRAAT 34, tel. 12025
ZANDVOORT

ÖNATUPUR
SHASKl ZOLS HET HOORT

iedereen leest de krant altijd en overal

VERKOOPSTER
met als functie verkoop,
presentatie en voorraadbeheer
op onze afdeling

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN
Ben je ca. 17 jaar en lijkt het je
leuk bij ons te komen werken?
Bel dan eens voor een nader gesprek.

02507-12838
Raadhuisplein 15, Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfprnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

Bent u geïnteresseerd of
heeft u nog vragen bel ons
dan gerust.

023-251840
vraag naar Marco of Femke

Erica
Grote Krocht 24

Bloemen en
planten
volop keus

uw drukker voor:

Voorgebakken stokbrood.
*•KT,

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

,

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

DE VRIES

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

LIVE DANCE ORKEST
a.s. zaterdag 13 oktober
voor ongebonden mensen
die van sfeer houden en correct
gekleed zijn.

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

Tot 03.00 uur 's nachts dansen,
sfeer en gezelligheid in

ƒ295,-

„De Manege"
Info 02507-16023
Zaterdag 20 oktober groot feest
t.g.v. het 7-jarig bestaan

GARANTIE
Gut J i j n en gi oolh«tidcl

DE VRIES
H*.ilemmeidijk 169 - A O«
tel 020 220981

Showt oom atehei fabriKagt.
Amperestra«it 10
Zandvoort tel 02507 19347

of 12330

Knip uit Menu nummer l!
Het is natuurlijk altijd smullen bij McDonald's, maar als u nu
deze advertentie uitknipt en bij McDonald's Zandvoort inlevert,
betaalt u slechts

fl. 7,50 voor een Big Mac Menu!
Big Mac™, Franse frietjes (medium) en Frisdrank (0,251).
Ons enthousiaste team heet u welkom op Raadhuisplein 3
in Zandvoort. Wij zijn elke dag vanaf 11.00 uur geopend.
Geldig tot de volgende
aanbieding d.d. 15 nov. 1990.
Eén advertentie per persoon.
Niet geldig in kombinatie
met andere aanbiedingen.

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

WEEKMEDIA22

,\

Verzamelbeurs
Op de Verzamelbeurs Zandvoort
kan iedereeri^aanstaande zondag
vrijblijvend een kijkje gaan nemen,
de toegang is gratis. De beurs is
geopend van 10.00 tot 17.00 uur en
te vinden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat, te
bereiken met bus 80 en 81.

DONDERDAG 11 OKTOBER 1990

T P kust O
l C keur OC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

De bezoeker kan er eveneens van
alles te weten komen over modelbouw, dankzij de medewerking van
de hobbyclub 'Beeld en Geluid' van
de vervoersorganisatie NZH uit
Haarlem. De belangrijkste onderwerpen hierbij zijn: spoor- en tramwegen, plus auto's.
Een andere vorm van creativiteit
waar aandacht aan besteed wordt,
is het zelfvervaardigen van vilt, een
als hobby wat minder voorkomende techniek. Op de Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b,
wordt daarvan een doorlopende de- gaat morgenavond maar liefst drie tentoonstellingen van start, met kantmonstratie gegeven.
klostechniek, teken- en schilderwerk en foto's. Eén van de exposanten is
Ann de Leede-Venekamp uit Amsterdam, die wat schitterende staaltjes
van de echte ambachtelijke kantklostechniek laat zien. Die zijn verwerkt
in diverse tafereeltjes, complete werkstukken.
Op de tweede expositie hangt werk van de onlangs op zeventigjarige
In het bedrijfje 'De Ware Aman- leeftijd overleden Arendje van Geel, die eveneens woonachtig was in
del' in Nieuw-Vennep worden Amsterdam. Uit haar creatieve nalatenschap is er teken- en schilderwerk
handmatig fraaie kunstwerkjes te zien, evenals diverse collages van papier, bloemen en/of houtsnijwerk.
van marsepein vervaardigd. Van 15
Een derde expositie die open gaat heet 'Zandvoort in foto'. Het is de
tot en met 19 oktober houdt de eerste van een reeks tentoonstellingen die komend jaar in het cultureel
marsepeinmakerij open huis. Meer centrum te zien zal zijn. Het betreft recente foto's van Zandvoort, vanuit
dan honderd verschillende marse- 'een andere hoek', 'zoals je het ziet liggen vanuit de omgeving'. De meeste
peinprodukten kunnen bekeken zijn dan ook genomen vanuit de duinen of vanaf het strand. Op deze
worden. Kinderen mogen zelf met silhouet van Zandvoort. Indien men toch in het Cultureel Centrum
marsepein aan de slag tussen twee rondloopt, vergeet dan niet de oudheidkamers te bezoeken. In feite is dit
en vier uur. De tien mooiste creatu- de vierde maar permanente tentoonstelling in dit gebouw, met oude
ren krijgen een prijs, die op 10 no- klederdrachten en diverse schaalmodellen van boten of gebouwen uit
vember wordt uitgereikt. Het be- vroeger jaren. Tot en met de voet van een gigantische stenen leeuw uit de
drijf fabriceert en verkoopt jaar- tijd van voor de oorlog, of het tafelzilver van het aloude Kurhaus.
lijks meer dan honderdvijftigduizend figuren van marsepein. 'De
Ware Amandel' bevindt zich aan. de
Staringstraat 21 in Nieuw-Vennep.

UITGAANSTIPS

Drie tentoonstellingen
in Cultureel Centrum

Marsepeinmakerij

Jos Brink
Het cabaret Tekstpierement met
Jos Brink en Frank Sanders komt
met 'Er wordt gestrooid' in de
stadsschouwburg
in Haarlem.
Brink en Sanders keren na tien jaar
musical nog éénmaal terug naar
het cabaret. Het programma wordt
omgeven door show. Er is een fraai
decor en het cabaret wordt begeleid
door orkest. Te zien en te horen
zijn sketches, liedjes en conferences. Naast Brink en Sanders doen
Lucie de Lange en Bas Groenenberg mee. Aanvang kwart over
acht. Entreeprijzen tussen de twintig en vijfendertig gulden.

• Op het parkeerterrein bij het winkelcentrum Schalkwijk is kermis.
Dagelijks van twee tot elf uur, tusZANDVOORT - Het Comité
sen 13 en 20 oktober.
Ontmoetingsdag Zandvoort
• Engelse thee met lekkernijen onder begeleiding van live pianomuheeft de organisatie voor de
ziek kan tot 16 december genuttigd
Ontmoetingsdag 1990, op 7 noworden in het Elysée Beach hotel
vember aaanstaande, nu hélein Zandvoort, op de zondagmiddamaal rond. De uitnodigingen
gen tussen drie uur en half vijf.
zijn
al de deur uit.
• In de Openbare Bibliotheek in
Zandvoort is deze maand werk te
De Ontmoetingsdag vindt - zoals
zien van de Haarlemse kunstenareeds eerder gemeld - dit jaar weer
res Anneke van Schie. De openingsplaats in het restaurant van het
uren van de bibliotheek zijn onder
Gran Dorado boulevardgebouw, dat
andere elke middag tussen 14.00 en
gratis door de directie beschikbaar
17.30 uur.
is gesteld. Een en ander wordt moge• Poppentheater La Condola aan de
lijk gemaakt dankzij de medewerWarmoesstraat 11 in Haarlem preking van tientallen vrijwilligers,
senteert: Op 13 oktober Rinkebel,
waaronder ook dames in klederom half drie. Op 14 oktober voor
dracht van De Wurf.
peuters: Het Slaapzand, om twaalf
Onder voorzitterschap van Jan
uur en om half drie. Woensdag 17
Brabander, de opvolger van meoktober wordt Rinkebel weer opgevrouw Van Maris die zich vorig jaar
voerd om half drie.
na vele jaren terugtrok uit deze rol,
• In het concertgebouw aan het
heeft het comité weer voor een klinKlokhuisplein 2 in Haarlem, treedt
kend programma gezorgd. Daaraan
de bluesmuzikant Luther Alltson
wordt medewerking verleend door
and Band op. Aanvang kwart over
onder andere het koor Malle Babbe
negen. Toegang dertig gulden.
• Herman Brood treedt op 13 okto- uit Haarlem, een Zandvoortse balletgroep onder leiding van Yvonne
ber op in het Witte Theater in IJDoelitzsch, en het zogenaamde Kormuiden. Om half negen. Kaarten
te Anna Duo met zang en muziek. De
12,50 gulden. Kaarten alleen te
presentatie is in handen van Hans
koop in de voorverkoop bij Twin
van der Togt, het Trio Norman
Records aan de Velserduinweg in
Smith zorgt voor de muzikale omIJmuiden.
• Op vrijdag 12 oktober speelt Your lijstmg.
Ook naar de gasten zijn inmiddels
Neighbourhood Saxophone Quaralle uitnodigingen inmiddels vertet in de Zanderzaal van de Haarstuurd, mocht men daar nog vragen
lemse jazzclub aan het Groot Heiover hebben, dan kan men mevrouw
ligland 37. Aanvang tien uur.
Th. Robbers bellen, tel. 12813. De
• In de Grote Bavokerk aan de
Ontmoetingsdag wordt gratis aan de
Oude Groenmarkt in Haarlem is
gasten aangeboden, ook financiële
dinsdagavond een orgelconcert om
bijdragen zijn daarom van harte weikwart over acht. Het is gratis toekom. Men kan het comité steunen
gankelijk.
• Op vrijdag 19 en zaterdag 20 okto- door een bedrag te storten op rekeningnummer 56.59.21.444 bij de ABN
ber wordt de Nationale Bloembolte Zandvoort (gironummer 4000),
lenmarkt gehouden in Lisse. De
ten name van 'Penningmeester Comarkt vindt plaats in de overdekte
mité Ontmoetingsdag'.
veilinghallen van de C.N.B, aan de
Grachtweg.
Vrijdagavond is de markt open van
zes tot negen uur en zaterdag vanaf
's morgens negen tot 's middags vijf
uur.
• Een grote hobbybeurs vindt
ZANDVOOET - Evenals vorig jaar
plaats in de Schoter-scholengeorganiseert activiteitencentrum 't
meenschap bij het NS-station
Stekkie/Van Pagéehal zondagmidHaarlem, op 20 en 21 oktober. Op
dagklaverjassen. Vanwege de grote
beide dagen geopend van elf tot vijf
belangstelling zal elke zondag een
uur.
klaverjasinstuif gehouden worden.
De entreeprijs is vier gulden. Voor
De liefhebbers kunnen iedere zonkinderen van vier tot twaalf jaar is
dagmiddag vanaf twee uur terecht
dat 1,50 gulden.
tegen betaling van een gulden.

Klaverjassen op
zondagmiddag

Zandvoort gefotografeerd vanuit een 'andere hoek'.

Jeroen Bosman had in
Italië een 'superdag'

Jeroen Bosman neemt van wielercrack Francesco Moser de gelukwensen
in ontvangst.

ZANDVOORT - Twee enorme,
prachtige bekers sieren zijn
kamer aan het De Favaugeplein. Terecht laat hij deze trofeeën zien, want de prestatie
die Jeroen Bosman leverde is
van grote klasse. Uit een peloton van maar liefst 170 Casino
medewerkers uit heel Europa,
slaagde hij erin als overwinnaar over de streep te komen,
tijdens een wielerkoers over 73
kilometer in het Italiaanse San
Remo.

Korte tips

Organisatie van
Ontmoetingsdag
helemaal rond

In de afdaling ging de Zandvoorter
bijna onderuit in een spekgladde
bocht. Door wat voorzichtiger te dalen verloor hij wat terrein maar op
de vlakke stukken werd dat vlot
dichtgefietst. Op weg naar de beslissende berg, de Poggio, probeerde Jeroen Bosman nog tweemaal om weg
te komen maar zijn mede-vluchters
hielden hem in de gaten. „Ik zag wel
dat ze er niet al te best meer bij
zaten," vertelt Jeroen Bosman. Op
de Poggio hield een Fransman het
tempo erg hoog en Bosman volgde
lekker in het wiel. Hij voelde zich
erg sterk en demarreerde op een
stuk vals plat. Alleen een renner uit
Monaco sloot bij hem aan en toen
sloeg de schrik hem in de benen. „Ik
dacht, shit, ik ben te vroeg gegaan,
voelde mijn benen, maar gelukkig
was de finish dicht bij en in de sprint
heb ik alles gegeven". En het bleek
genoeg voor een fantastische overwinning. Met ruim drie lengtes verschil ging Jeroen Bosman als eerste
over de finish. Ook de bergprijs
kwam in zijn bezit en door zijn eerste plaats werd Amsterdam derde in
het ploegen-klassement.

De 27-jarige Jeroen Bosman, werkzaam in het Casino te Amsterdam,
had een „superdag", zoals hij dat
zelf omschreef. Vanaf de start tot
aan het eind was hij steeds in de
voorste linie te vinden. Het gigantis>che peloton, waaronder 20 Nederlandse wielrenners, moest een
zwaar parcours afleggen. Een groot
gedeelte van deze rit is eveneens opgenomen in de befaamde openingsklassieker Milaan-San Remo met de
bekende beklimmingen zoals de Cipressa en de Poggio, waar op de top
de finish lag. Bovendien regende het
pijpestelen wat de koers er niet ge- Gemakkelijk
„Het ging heel gemakkelijk. Ik
makkelijker op maakte.
had een superdag en voelde me heel
De eerste dertig kilometer gebeur- sterk. Er moest veel geklommen
e er niet veel. Onze plaatsgenoot worden en dat gaat me goed af. Vier
had wel een paar maal gedemar- jaar geleden ging dat in Monaco ook
reerd zonder succes. Daar er even- al erg goed," aldus de Zandvoortse
eens een bergprijs te verdienen viel kampioen die tijdens deze wedstrijd
was Jeroen Bosman bij het eerste al rekening hield met een overwinbergje attent naar voren geslopen en ning. „Ik was nog wel bang voor de
eindigde daar als tweede. De groep twee Fransen in de kopgroep, maar
werd daardoor langgerekt en in de dacht toch dat het mogelijk was.
afdaling was het zeer alert blijven op „Nu kan het," dacht ik „al moest ik
slippartijen.
Door het hoge tempo behoorlijk stampen in de sprint.
v
iel de groep uiteen en acht renners Maar het is gelukt."
Wisten
zich af te scheiden van de
Na afloop werden de prijzen uitger
es>L van het veld. Die acht begonnen reikt door de oud-Italiaanse wieiera
an de beklimming van de Cipressa. kampioen Francesco Moser, nog
steeds werelduurrecord-houder en
oud-winnaar van de Ronde van ItaOnderuit
lië.
Op de foto schudt Jeroen Bosman
Bovenop deze berg waren er nog
slechts
vijf kandidaten voor de eind- de hand van Moser en krijgt de kam2
ege waaronder twee Franse Casino- pioenstruien en bekers uitgereikt.
medewerkers. Bosman ging als eer- Volgend jaar is Jeroen Bosman er
s
te over de top hetgeen weer de nodi- weer bij, aangezien hij dit schittee punten opleverde voor de berg- rende evenement zo lang als het kan
Prijs.
mee wil maken.

ZAKELIJK BEKEKEN
Vlotte kleding
en een modern jasje
ZANDVOORT - Vlotte kleding en een kledingzaak in een
'modern jasje'. Dat geldt sinds
afgelopen zaterdag voor Eldert
de Boer in de Kerkstraat.
Deze straat heeft er weer een nieuwe, uiterst moderne pui bij, die van
herenkledingzaak Eldert de Boer
die afgelopen weken grondig is gemoderniseerd. Dat bleek wel afgelopen zaterdag bij de feestelijke heropening. Ruim drie weken is De Boer,
Kerkstraat 20, dicht geweest en in
die tijd is er dan ook heel wat gebeurd, op basis van een ontwerp van
de Zandvoortse architect Coen
Bleijs. De modernisering heeft dan
ook niet alleen van buiten plaatsgevonden, ook van binnen heeft de • 'Eldert de Boer', een vlotte-kledingzaak in een modern jasje. Met deze pui
zaak een heel ander uiterlijk gekre- en die van de buren krijgt de Kerkstraat een moderner aangezicht.
Foto Anko Stolfels
gen. Met name het voorste deel, met
zijn antracietkleurige vloer van
'woongraniet', een nieuw plafond en
een nieuw meubilair. Ook op het gebied van de kleding is er een en an- Taxi Centrale dubbel zo groot
der veranderd, zo vertelt Eldert de
Boer, die eerst 16 jaar samen met
ZANDVOORT - Taxi Centra- zeven naar veertien auto's, plus drie
zijn vader in het bedrijf heeft gewerkt en nu, sinds zes jaar enig eige- le Zandvoort van Leo Rietveld busjes voor grotere groepen. Maar
naar is. Zijn vader, die voorheen als is vorige maand flink uitge\ ook qua personeel is het bedrijf gekleermaker op het Schelpenplein breid doordat 'Taxi Jansen' uit groeid, van twaalf naar dertig man.
Jansen kon het niet meer bolwas gevestigd, was afgelopen week Heemstede aan het bedrijf is Taxi
werken toen de provincie de tarieook aanwezig om te helpen bij de toegevoegd.
ven gelijktrok. Rietveld hoopt door
laatste voorbereidingen voor de herde overname te kunnen voldoen aan
opening. Het assortiment kleding is
De uitbreiding - het bedrijf is onge- de vraag die flink is toegenomen
duidelijk gemoderniseerd, zodat nu
ook het jongere publiek beter aan veer twee keer zo groot geworden - sinds de opening van Gran Dorado
zijn trekken kan komen in deze betreft enerzijds het wagenpark, van en Elysée Beach Hotel.
zaak.
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De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Terug van
weggeweest
Een maand heeft u deze rubriek
moeten missen. Een uitgerukte
schouder en een vijfvoudige
breuk, opgelopen tijdens het 'Zomerzotten Festival', noopten mij
enkele weken het bed te houden.
Tijdens deze verplichte rustpenode heb ik gemerkt, hoezeer men
deze rubriek heeft gemist. Ik ben
daar trots op. Zandvoorters hebben blijkbaar behoefte aan die berichtgeving die normaal de krant
niet haalt. Het zijn vaak de kleine
dingen die het leven zo interessant
maken. Geen wereldschokkend
nieuws dus, maar gewoon die dingen die het vertellen waard zijn.

Arend van Duijn
Neem nou onze bekende Zandvoorter Arend van Duijn uit de
Hobbemastraat. Er zullen maar
weinig dorpsgenoten zijn die deze
sympathieke Zandvoorter niet
kennen. Welnu, Arend ligt op het
dit moment in het ziekenhuis.
Arend kennende mist hij zijn dagelijkse rondgang door de badplaats zeer. Zijn praatje met deze
of gene wordt hem voorlopig vanwege het ziekbed ontnomen.
Wij als zijn dorpsgenoten, kunnen aan het verdriet van deze
goedlachse man wel iets doen.
Wat dacht u er van om hem eens
een kaartje te sturen. Ik ben er van
overtuigd dat hij dat best leuk zal
vinden. Zijn adres is: A. van Duijn,
Spaarne Ziekenhuis, Handellaan
2, afdeling B 904, postcode 2102
CW Heemstede.

Boos
Sommige mensen uit de Brederodestraat zijn boos. Volgens hen
is het duidelijk te merken dat de
Zandvoortse politie weer tijd heeft
voor de eigen inwoners. Zij vinden
dat hier, vooral tijdens de nachtelijke uren op het woonerf naast
het flatgebouw 'De Vlaje', met grote regelmaat parkeerbonnen worden uitgedeeld. Dat sommige auto's buiten de parkeervakken
staan geparkeerd, is volgens hen
begrijpelijk. Immers de parkeervakken voor hun deur blijken bij
thuiskomst bezet door auto's afkomstig van het tegenoverliggende garagebedrijf Kooijman.
"Als wij de heer Kooijman vragen om deze parkeervakken vrij te
laten, krijgen wij steeds nul op request", zo zeggen zij. "Als wij onze
wagens van arremoede eens voor
zijn garage neerzetten, wordt
Kooijman boos en moeten wij
onze auto's weer verwijderen. Met
als reden dat dit privé terrein is".
Kooijman zelf vindt het onterecht dat zijn buren zich zo druk
maken. Hij beweert dat de auto's
die in de vakken geparkeerd

Ontvangst
Elders in dit blad kunt u het
verhaal lezen over onze dorpsgenote Wendy Veldhuis, onlangs in
Brazilië gekozen tot 'Look of The
Year'. Met deze titel mag zij zich
winnares noemen van de internationale fotomodellenwedstrijd die
dit jaar in Sao Paulo werd gehouden. Deze week was zij even in ons
dorp om haar ouders te bezoeken.
Voor het Zandvoortse gemeentebestuur bleek dit een uitstekende
reden voor een klein feestje in het
zijzaaltje van de burgemeesterskamer. Wendy werd zogezegd
eens flink in het zonnetje gezet. De
burgemeester loofde haar uitbundig met deze 'prestatie' en stak
zijn bewondering voor de goedlachse deerne niet onder stoelen
of banken.
"Terecht" zult u wellicht denken. Met deze titel kan haar een
glanzende carrière als fotomodel
te wachten staan. De huldiging
door Zandvoorts eerste burger
riep bij sommige leden van de opgetrommelde pers toch wel enige
vragen op. Hoewel het gebak en de
koffie tijdens de ceremonie van
uitstekende kwaliteit bleken, bezorgde deze vertoning, bij mij althans enige kromgetrokken tenen. Over deze bijeenkomst op
zich zelf heb ik uiteraard geen bezwaar. Wat mij dan echter enigzins steekt, is het feit dat zuster
Truus Lemmens niet op het raadhuis uitgenodigd is. Deze missionaris, bekend en beroemd om
haar méér dan vijftig jaar belangeloze inzet voor de geestelijk- en
lichamelijk gehandicapten kinderen in Pakistan, was vorige week
bij haar familie hier in Zandvoort
op bezoek.
Het ware volgens mij beter geweest als Van der Heijden ook
deze 'Reddende engel', zoals zij
door iedereen wordt genoemd, op
het raadhuis ontvangen had. Ik
denk dat het gebak dan nog beter
had gesmaakt.
Dit was het weer voor deze
week, blijf gezond, tot de volgende
week.
Bram Stijnen.

servatorium in
Den Haag, heeft
hij al geschitterd
m diverse theaterprodükties.
Het uitgangspunt van de
groep is: geza
menlijk muziekmaken met talentvolle vocalistenopeenplezierige maar vooral
artistiek verantwoorde manier.
De voorstelling op 19 oktober begint om
20.15 uur, de entree kost ƒ12,50
en kaarten zijn
verkrijgbaar aan
de kassa. De muzikale leiding is
• De Zandvoortse tenor Amand
in handen van
Dit gezelschap Hekkers
Martin Malzer.
bestaat
ruim
twee jaar en heeft een kerngroep van Voor de pauze zullen Hekkers en de
vijf vocale solisten. Een daarvan is andere vier solisten, alle vaste mede
de Zandvoortse zanger Amand Hek- werkers van de Hoofdstad Operette,
kers, een talentvolle tenor. Hoewel een muzikaal soiree programma
hij nog in opleiding is aan het con- brengen, bestaande uit prachtige ensembles van Domzetti en Rossmi.
Daarna is het tijd voor de eerder
(ADVERTENTIE)
genoemde opera, waaruit - gedurende een uur - diverse gedeeltes gezongen worden.
RESTAURANT
„SCHRANSEN AAN ZEE"

ZANDVOORT - De
bekende
Zandvoortse
tenor Amand
Hekkers
treedt vrijdag
19 oktober op
in gebouw De
Krocht met
onder andere
stukken uit de
opera 'II Campanello' van
Gaetano Donizetti.
Hij
treedt samen
met het operagezelschap
Commedia
Cantata op.

SPECIALITEITEN:

- ZEEUWSE
SUPERMOSSELEN
- SPARE-RIBS
van de grill

Het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, plaatst graag ook uw oude school- of verenigingsfoto's. Men krijgt
deze zo spoedig mogelijk terug met een afdruk op dit formaat.

staan, met van hem zijn. "Mijn wagens staan 's nachts binnen, de
auto's aan de overkant zijn van
mijn cliënten en omdat die ook
wegenbelasting betalen heb ik het
recht om de wagens daar neer te
zetten. Uiteindelijk zijn deze parkeerplaatsen openbaar en kunnen
ze derhalve met door de bewoners
geclaimed worden".
Een verkeersdeskundige van de
Zandvoortse politie moet de garagehouder gelijk geven. "De parkeervakken voor het flatgebouw
zijn inderdaad openbaar. Iedereen
mag zijn wagen daar neerzetten.
Autobezitters die hun vervoermiddel op het woonerf parkeren
zijn in overtreding en derhalve
'rijp' voor een bekeuring".

Tenor Amand Hekkers
in 'theater' De Krocht

BOULEVARD BARNAART 22
2041 JA ZANDVOORT
(naast Elysée Beach Hotel) 02507-15445

Deze week een foto van School A (bij het huidige politiebureau aan de Hogeweg) met juffrouw Citroen en juffrouw
Sterrenburg. De foto stamt uit 1923 en werd ingezonden door mevrouw Esveld. Onder de leerlingen die er op staan
bevinden zich Marte Keur (1e rij boven), Arie Loos. Rienes Kuiper, Jopje Loos, Diekje Visser, Engel Koper, Geertje
Schaap, Mientje Koper, Moppie Driehuis, Annie Visser en Engeltje Koper. Duidelijk Zandvoorts dus.

oor

; '~ :~" !-~)&<«„•<...,*? ,

- SUDDERVLEES,
oma's recept
Keuken open: 16.30-23.00 uur
Dinsdag en woensdag
gesloten.

Instuif
ZANDVOORT - In het kader van
meer bewegen voor ouderen start
het Dienstencentrum Zandvoort
weer met de Sport & Spel Instuif.
Deze biedt onder andere de volgende
mogelijkheden: koersbal, jeu de boules, badminton, foam-tennis, tafeltennis, en zo nog meer. Ook kan men
meedoen aan gymnastiek en lijnbal.
De instuif wordt geleid door twee
M.B.V.O.-leidsters. Deze is elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur; dat begint vandaag, 4 oktober,
en duurt tot eind april. De kosten
bedragen ƒ2,- per persoon per middag. Voor inlichtingen kan men het
Dienstencentrum bellen: tel. 19393.

Scorpio 2 0 GL, blauw met.,
i, stuurbekr., LPG, ƒ24950.
Tel. 02997-3709.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
eaities van Weekmedia, t w.- Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courart, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag oot geplaatst in Hot Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658086 Fox 020-6656321
Schriftelijk. Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat ] 3 l of Rokm
l l O, Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranfen.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Personenauto's te koop aangeboden

BMW
316, 2/84, 159.000 km, blauw, BMW 320, bj. 4-'81, met.-gnjs,
i.z.g.st., km-st. 112.000, APK
/11.900,-. Tel 02979-84866.
26-1-'91, met trekh. en lichtmet.
BWM316, b j. '77, 115.000 km,
vlgn. Vr.pr. ƒ 6500. 020-414511.
APK tot 5-'91, prijs ƒ 1800.
Tel 02946-3087.
BMW 320 i, LPG, sportvelg.,
BMW 315, bj '82, nw. APK, kl. verlaagd, alarm, m.'85, i.z.g.st.
zwart, puntgaaf, ƒ3950. Tel.ƒ13.950. Tel. 02990-37825.
02990-37825.
Inruil mog.

Chrysler

Bovag Garage Benelux biedt
aan Ford Escort 1600 GT 1e
eigenaar, 3 mnd oud 3000 km
/ 22 500. 020-181343.
J v. Lennepkade 342-346
T.k Ford Capri V6S, '78, APK,
nette auto Vr pr. ƒ 2500.
Tel. 075-310563
Taunus 2,0 GL BI. metallic 6
cyl radio, trekh. ƒ 2950.
Tel 02975-61954.

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

T k. pick-up Landrover 1980,
80000 km Bel na 18 ir
03497-4759

Lancia

viert haar eerste verjaardag
met Lancia
Nieuwe
Y10
FIRE
van
ƒ 18 650,=
voor
ƒ 16.950,=
Nieuwe Lancia Thema 2000ie
voor
ƒ 49 950,=
+ jubileumpakket, 4 aluminium
velgen, Nardi stuur + pook
knop van
ƒ 3 150,=
voor
ƒ 1.000,=
En maar liefst ƒ 2 500,- korting
op alle gebruikte auto's,
die bovendien 12 mnd worden
gegarandeerd met het Lancia
Occasion Label.
Meer zekerheid kunt u zich niet
wensen

U ziet. het is de moeite waard
om voor 31 oktober a.s. op
verjaardagsvisite te gaan bij
Auto Halan en te profiteren van
de feestelijke aanbiedingen.
U bent van harte welkom.

020-6650050.
Adverteren in
SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

BX 14 Chamonix 5/89 - BX 14
5/88 - BX 14E LPG 4/88 - BX'
14RE 8/87 - CX 2.0 LPG 4/85 •
CX 2.5 RD Break Service 10/85.
Autobedrijf Wim van Aalst, Bovag-lid, Bozenhoven 119 MIJdrecht, tel 02979-84866.

GRATIS UW
AUTO MILIEUVRIENDELIJK
AFSTELLEN

A.P.K. KEURINGSSTATION
APK + grote beurt v.a. ƒ 290
Keuren zonder afspraak
incl. DIESELSERVICE; brandFeenstra & Jimmink
stofpompen; verstuivers;
Asterweg 24A A'dam 364702
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
Garage ROBE, gespec. in rem
tel. 020-980639.
men en fricties. Comeniusstr.
APK keuring geen afspraak, 455, 020-177388. Lid BOVAG
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar. GARAGE VITESSE, erkend
APK station voor onderhoud
West-Center 020-122476.
reparatie, keuringen, laswerk,
APK LASWERK en reparatie. carrosserie, motorrevisie van
Keuring
klaarmaken, leder alle merken. Tevens uit voormerk auto. Vooraf prijsopgave. raad + 15 gekeurde occasions
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer- v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak
derdijk 386, Aalsmeerderbrug. 02507-19155, Voltastraat 5
Zandvoort.
Tel. 02977-27262.

BOON APK

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

(s)loopauto's

Mercedes Benz

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
AUTOWRAKKEN tegen de met vrijwaring. Tel. 020-754193.
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020-361178 / 02907-6248.
Tel. 020 - 665.86.86

Bedrijfsautos

Mitsubishi L 300 bijz. aannemmgs uitvoering, 6 persoons,
'84, werkelijk in nw staat, LET
OP! ƒ5.750. Inruil en financ.
mog. Tel. 02990-35957.

NISSAN MICRA, bj.'SS, i.z.g.st.,
kl. grijs, 70.000 km. nw. APK,
ƒ6950. Tel. 02990-37825.
Nissan Bluebird 1.6, GLS, LPG,
sportv., i.z.g.st., m.'87, ƒ9950.
Inruil, gar. Tel. 02990-37825.
Nissan Micra, bj. '85, i.z.g.st.,
nw. APK, ƒ6950.
Tel. 02990-37825.

Te koop CITROEN AX 10 E, bj.
mei 1987, km-st. 46.600, kl. wit, T.k. aangeb. Datsun Cherry,
APK-gekeurd ƒ 750,-.
incl. trekh. Tel. 02975-40962.
Tel. 075-157775.
T.k. 2CV Special, okt. '84, rood,
APK 07-'91, in prima staat,
42.000 km, ƒ 3750. 020-929077.

HOOGSTE PRIJS
Te koop gevraagd: GOEDE
voor elk merk auto, a contant,
AUTO v.a. bj.'SO t/m '84.
met vnjwaringsbewijs, geen
Inl. Autotel. 06-52827115.
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
Te koop gevr. Peugeots 404,
vnjw.bewijs. Tel. 020-105478.
504,505, J5,604 TD. Schade of
Koop- of VERKOOPPLAN- sloop.
Autocommerce,
NEN? Bel dan snel Nationale 023-338895.
Occasionlijn. 023-365206

Rijscholen
5***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
geeft les in Amsterdam, Haarlemmermeer en 't Gooi.
* theoriecursus op video GRATIS; * speciaal motorpakket:
* speciale examenvoorwaarden; * Halen en brengen;
* Spoed en herhalingscursussen; * Diverse merken auto's
ook automaat. ALLE RIJLESSEN ƒ31,00 PER LES
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, tel. 020-138473, b.g.g. 192401,

Klassiekers en
oldtimers

Suzuki

Mitsubishi

ƒ 10.950. Tel. 02979-84866.

Auto's te koop gevraagd

APK

Subaru

5***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, A'dam, tel. 020-138473.
SPOEDCURSUS THEORIE IN 1 DAG.
Op zaterdag les is op maandag examen doen.
Cursusgeld + lesboek + examengeld ƒ 150.
Start zaterdag 13 oktober en verder iedere zaterdag.

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
T.k. Mitsubishi Galant 1600 GL
'83 apk '91, nw. motor + Dai- Alto, bouwjaar '85 1e eig.
hatsu Charmant 1300 LD 36.000 km rood met. ƒ 6.500,Van Deinum
ƒ2950,-, apk '91.020-915342. tel. 02979-84866.

VOOR
UW SUZUKI
OCCASIONS

Talbot

Bovag Garage Benelux biedt
T.k.a. TALBOT 1510 1.6, GLS,
aan: Nissan Micra GL '85 '82, APK, Bordeaux, goed ond.
DeGiant
ƒ8750. 020-181343
ƒ 1950. Tel. 020-204212.
Suzuki-dealer voor
J. v. Lennepkade 342-346.
Amsterdam e.o..
• De advertentie-afdeling beDatsun Sunny 1.5 GL, 4-drs,
houdt zich het recht voor adJARMUIDEN 29, A'DAM-W.
T'85, werkelijk in nw.staat,
vertenties eventueel zonder
SLOTERDIJKIII
ANWB keuring mog. Let op!
opgaaf van redenen te weigeƒ5750. Inruil en financ. mog.
tel.: O2O -14 89 33.
ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 02990-35957.
advertentiewezen).
Nissan Sunny, 5-deurs stationcar, bj.'88, licht blauw metall.,
binnen gestald, iets goeds.
ƒ9.500. Inruil en financ. Tel.
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
02990-35957.
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Nissan Cherry 1700 diesel, dec.
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
'84, ƒ5250,-. Tel.:020-130180.
Toyota Corolla DX, diesel, 5- Toyota Celica 2 liter, coupé,
drs. stationcar, T'80, perfecte T'85, met schuifdak, sportvelstaat, geen roest of schade, gen. ANWB keuring mogelijk,
Opel Rekord Diesel, bj. '85, nw. APK, slechts ƒ 5500. Inruil werkelijk m nw.staat, slechts
en financ. mog. 02990-35957. ƒ8950. Inruil en financ. mog.
i.z.g.st., ƒ 8950. Inruil mog.
Tel. 02990-35957.
TOYOTA DE GRAAF
Tel. 02990-37825.

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

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

Mazda

Nissan

Saratoga 2.5i M/T
.ƒ825 p.m.
Voyager 2.5i M/T
.ƒ816 p.m. Datsun Cherry DX diesel, 3Alle modellen uit voorraad leverbaar
deurs, '85, werkelijk m nw.
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
staat. Zien is kopen, ƒ5.950.
van 36 maanden en excl. w.v.o.
Inruil en financ. 02990-35957.

Citroen

Service en reparatie

Algemeen

Renault

Seat

Auto Halan

off. dealer
* Chrysler * Jeep * Dodge *

P. KRUGERKADE 10

Lorist Peugeot

AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
'87 ƒ 15.500
Renault 5 GTL, nw. mod. '85,
LADA-BONTEKOE
KOEKENBIER BV
205 XE
'87 ƒ12.750
puntgaaf,
APK-gekeurd, Ford Sierra diesel '89 station
in onze showroom de nieuwe 309 Profil
'87 ƒ11.500
ƒ6950.
Tel.
02990-37825.
SAMARA BLACK-BEAUTY
car ƒ22.750. Nissan Laureo
309 Profil
'86 ƒ 10.950
SAMARA 1 5 Demo 5-drs
Talbo Samba LS .'83 ƒ 3.950 Renault 18 TS, bj.'79, nw. APK. '86, ƒ 13.750. Skoda 105L '89,
Occasions APK gekeurd
Mazda 323 1.5 GLX, HB . . . . motor stuk ƒ450,-. Puntgaaf. ƒ6.900. Volvo 343 aut. '78,
2107
'87 ƒ7.250
ƒ 1700. Renault Express diesel,
'88 ƒ 16.750 Tel 02990-37825.
2104 Combi
'86 ƒ6.250 Mazda 323 hb 1.3 lx'88 ƒ15.750
'86, ƒ 10.750. Citroen AX '88,
Plus de koplampen
Renault
5
Pansienne
2,
rood,
ƒ11.400. Skoda 105 L, '84,
Lada 1200 S
'88 ƒ6.250
Alle auto's met
bi| APK keuring
b.j.
'83,
77.000
km.,
ƒ3500,Vernjn Stuartweg 6, Diemen.
ƒ 2450. Citroen Axel '85, ƒ 5250.
3 Maanden Bovag-Garantie
l 80.- al! m
l.g.st.
Tel.
020-265960.
TEL 020-992865.
Volvo 340 DL, '88, ƒ15.450.
tevens service en reparatie
zonder afspraak
BMW 316, '87, ƒ 18.750. Ford
RENAULT AMSTERDAM
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47
LADA WETTER
Granada diesel stationcar, '85,
Top occasions met 1 jaar
Tel. 020-237669.
Lada 1200 S . . . .'85 ƒ 3.750
ƒ9250. Peugeot 205, '86,
garantie
Chrysantenstr.9
Lada 2104 1.3 .. .'87 ƒ 9000
ƒ9250. Nissan Cherry, '82,
Wibautstraat 224
Lada 2105 1.3, lpg'83 ƒ 2.750
001
HS Amsterdam
ƒ3650. Ford Sierra LPG, '85,
020 - 561 96 11.
Lada 2105 1.2 ...'86 ƒ 5.750
ƒ9750.
Opel
Corsa'85,
ƒ
8750.
020
- 320 657
Lada 2105 1.5 GL'85 ƒ 4.000
Off ROVER DEALER:
Bovag Garage Benelux biedt VW Polo '87, ƒ11.450. Volvo
Lada 2107 15 Ipg'85 ƒ 4.500 Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
aan: Renault 5 TL, '87, ƒ 11.750. 340 DL diesel, '86, ƒ8950.
LET OP!!! Auto's APK-gekeurd
Lada Niva
'86 ƒ 8.500 40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
020-181343. J.v. Lennepkade Citroen Axel '89, ƒ 11.700. Saab v.a. ƒ600. Tevens inkoop van
L. Samara 1.3 .. .'88 ƒ 11.500
342 - 346.
99 GL, '80, ƒ3950. Daihatsu auto's. Tel. 02990-37825.
L. Samara 1.3eind'86 ƒ 8.500
Renault Traffic T 1000, ver-Quore '88, ƒ 9750. Opel Kadett
Skoda 105 L . . . .'86 ƒ 3250
LET OP!
lengd en verhoogd, T'87, recla- stationcar, LPG, '82, ƒ4900.
Volvo 240 GLE,lpg'83 ƒ 9.750
TpPOCCASIONS
Mitsubishi
Colt
autom.
'80,
SAAB
99
GL,
bj.'73,
i.z.g.st.,
me vrij, perfecte wagen,
Toyota Corolla de luxe
bij "Wagenpark"
'81 ƒ 1.900 nw. APK, ƒ 2950. Keunngsrap- ƒ13.000. Inruil en financ. Tel. ƒ2250. Datsun Stansa '82,
JOHAN
BOOM
LPG,
ƒ
4100.
Renault
5
autom.,
port taxatie. Tel. 02990-37825. 02990-35957.
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. SAAB SERVICE MOLENAAR Renault 4 F6, T'84, nw. APK, '80, ƒ 3400. Toyota Cresida die- Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
sel '83, ƒ 4450. Ford Escort 1.4 A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
rep., onderh., APK, LPG,
100% gaaf en goed, zeer mooi, Bravo '87, ƒ 13.950. Opel AscoAlle auto's APK, hoge inruil
alarm
etc. BOVAG LID slechts ƒ 3.950. Inruil en financ. na4drs., '81, ƒ2950. Rat 127, Financiering binnen 24 uur
HOOFDDORP, 02503-14097.
Tel. 02990-35957.
'86, ƒ6950. Volvo 343 '79,
v.a. ƒ 5000,AUTOBEDRIJF
ƒ1200. Skoda 120 LS, '83,
1 jaar volledige garantie
't Amsterdammertje
ƒ2155. Honda Acclaim '82, Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
ƒ3250. Ford Scorpio '87, BMW 316, orig.'87, 4-drs, LPG,
Ook voor goede occasions
IBIZA 1.2 VAN/DOS GL 10/'85, Bezoek nu de SPAANSE ƒ17.450. Suzuki Alto '86, ƒ 15.950. Peugeot 205 GTi 1.6,
Amstel 340 - t/o Carré
rood, 89.000 km., APK tot '91, SHOW met gratis diner na ƒ7900. Nissan Bleubird diesel bj.'84, ƒ10.950. Peugeot 309
Telefoon: 020-236491.
stationcar '82, ƒ2100.
proefrit en kans op 125.000
XLD, bj.'87, ƒ11.950. Peugeot
prima staat, ƒ4.500,-.
Mazda 626, 1.6GLX, LPG, 11peseta's aan schitterende prij- Met Bovag garantie, inr. fin.309 SR, elek.ram. duurste uitv.,
Tel. 020-977023.
'86. 626 1.6 LX coupe, LPG, 5zen. Seat Autocentrum APC, mog. Visseringstraat 13
bj.'86, ƒ9950. Ford Sierra 2.0
'87. 626 1.6 LX coupe, 4-'87. Seat Marbella GLX, mei '89, 2e Schinkelstr. 18-28, A'dam. (bij v. Hallstr.), A'dam. Tel.
DL, m.'85, 3-drs, ƒ8950. CiBerebeit,
Amsteldijk
25, 5500 km, ƒ 11.500. Heere, Cein- Tel. 020-763333.
020-863666/841248. Dagelijks troen BX 1.4 RE, bj.'85, ƒ 8950.
020-6627777.
tuurb. 225, tel. 020-719154.
geopend van 's morgens 8 tot 3 x Mazda 626, bj.'SS, dies. +
Seat IBIZA 1.2GL, '87 55000 's avonds 17 u. ook zaterdags. benz. v.a. ƒ 8950. Nissan Micra
Weg. omst. t.k. Mazda 626 SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
AUTOBEDRIJF J. WALS,
GLX 2.0, LPG, APK 8-91, 1984, v.d. Madeweg 23 bij Makro
DX, bj.'BS, ƒ 10.950. 3 x Rat
Dorpsstraat 32a, llpendam
wit. Vr.pr. ƒ 7.450:02993-68867. A'dam - 020-6686146.
Uno, v.a. ƒ 5950. Lada Samara
tel. 02902-1697/1981.
1.3, bj.'89, 5-drs, ƒ8950. V.W
Polo combi Van, bj.'86, ƒ 6950.
Toyota Corolla 1.8, dies., 5-drs.,
KEURINGEN
bj.'85, ƒ6950. Honda Accord,
Mercedes 190 E, bj.'87, diverse
ƒ63,50
MOOY EN ZOON 1.6 DL Station, blauw, Van, '87, Auto de Rijp, Grafterbaan 2, m.'82, autm., m.'82, nw.APK,
opties, kleur gnjs-metall.
ƒ2450. Div. Opel Ascona's, v.a.
ƒ 13.000. Subaru Heere, CeinAUTOBEDRIJF WALS
v h Museum autobedrijven
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709 ƒ 1000. Saab 900 GLS, bj.'82,
tuurb. 225, tel. 020-719154.
Dorpsstraat 32a, llpendam.
KLAAR TERWIJL U WACHT plaatje ƒ 2950. en nog div. auReeds 14 jaar dé dealer
Tel. 02902-1697/1981.
voor A'dam en omstr.
to's v.a. ƒ600 tot ƒ 15.000.
De enige off. SUBARU DEAT.k. Mercedes 230 coupé,
IN NIEUW EN GEBRUIKT.
LER + occ. voor Purmerend
b.j. '79, lichtblauw metalic, m
Ruysdaelkade 75. A dam-O.ZJ e.o. Tuijp b.v West-Beemster,
prima staat. APK 6-'91, LPGFord Escort 1.3 Bestel, verInto; 020-6623167 732853 02999-278, Jisperweg 39-40.
inst. Pr n.o.t.k. 02979-86385.
hoogd, eind '84, ƒ4750.
Tel. 075-287733.
Te koop: 3 Rats 500, import
Simca Talbot bestel, '82, Italië met rijkskeuring. Prijs v.a.
ƒ750,-. Tel. 020-130180.
f5000,- Tel. 020-907705.
COLT, okt. '86, 60.000 km, wit,

Saab

Land-/
Rangerover

De Flinesstraat 22 t/o Makro

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

Lada

Rover

Isuzu

Chrysler Haarlem
Business fin. lease

21-14
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Accessoires en onderdelen
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars,
Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
BOVAG-ERKENDE
1e 10 lessen a ƒ25
VAN MUNSTER AUTOPARTS mbouwbedrijf van TBBS/TNO
VERKEERSSCHOOL
AUTORIJSCHOOL MICHEL
autobeveilivoor al uw automatenalen, goedgekeurde
„VERONICA"
Kwaliteit staat voorop!
Valkenbur- Theoriecursus gratis op video.
KBS-sportvelgen voor alle mer- gingssystemen.
overdag
020-853683
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
ken. Nu ook op zaterdag open.
Halen en brengen.
's avonds
020-181775
Baarsstraat 5-7, Amsterdam,
Nieuw auto's, diverse merken. Purmerend
02990- 34768
tel. 020-794988.
Grote sortering ONDERDELEN ALLE RIJLESSEN ƒ 30 P. LES. Zaandam
075-174996
van schade-auto's, alle
Inl.: Niasstraat 29, A'dam-0.
TOYOTA-DE GRAAF
merken,
alle
bouwjaren.
Tel.
overdag:
020-6656955
en
Alle onderdelen voorradig.
VOORLICHTINGSLIJN
's avonds: 03240-17741.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Condensatorweg 44, A'dam
AUTORIJLES
Lid
Nevar.
Sl.dijk. Info 020-865511.
Telefoon: 020-161321
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
NOVA RIJSCHOOL
Gratis halen en brengen.
Punctueel en correct met af*SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Tel. A'dam: 020-942145.
spraken. Binnen 8 weken uw
Oplage 730.000 ex.
AUTORIJSCHOOL „DE FONS" rijbewijs. Niet de goedkoopste,
Elke week in Het Parool én
maar zeker niet duur: ƒ42,50
BOVAG-LID - DIEMEN
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
per uur. Bel: 020-425364.
Info: tel. 020 - 90.02.92.
Tel. 020-6658686.

Toyota

Opel

V.a. ƒ 120 - 5 veerbollen op
CITROEN AX 11-'87, grijs me- druk brengen bij de Citroen- OPEL ASCONA 2.0 S, 2-drs.,
b].'79, ƒ1250.
tallic, 37.000 km.
specialist van Zaanstad:
AUTOBEDRIJF WALS
AUTOBEDRIJF WALS
GARAGE RENÉ SPAAN
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Vissers-pad 11, Krommenie
Tel. 02902-1697/1981.
Tel. 02902-1697/1981.
075-281193 of -353788
OPEL KADETT GT 16S, 5-drs,
Bovag Garage Benelux biedt
'86, 67.000 km.
aan Citroen BX 1.4. '85,
AUTOBEDRIJF J. WALS,
ƒ 9 000, Visa 11 RE, '86, ƒ 8950.
Dorpsstraat 32a, llpendam
020-181343. J.v. Lennepkade
tel. 02902-1697/1981.
342 - 346.
Opel Kadett 1.3HB, LPG, '86,
Citroen BX 14E, 1987 Ipg.
i.z.gst., nw. APK, ƒ10.950.
Vr.pr ƒ 10.000. 02503-34103.
Inruil mog. Tel. 02990-37825.
o.a 2 CV's, AX, BX
GARAGE van ROOTSELAAR
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
off. Citroen-service adres
-Noord
Tel. 020-932750
biedt aan AX 11 TGE, '89,
Schaafstraat
24,
A'dam-N.
S. Stevmstraat 12a, A'dam
18 000 km 2x BX 16 TRi, '88,
Tel. 020-361153
50 000 en 55 000 km. BX 19 D, Citroen AX 11-'87, grijs met.
Opel Ascona 2.0 Itr. SR, m. '79,
'89, 49 000 km. BX 19 GTi, '87, 37.000 km.
puntgaaf, nw. APK, rijdt prima
65000 km,
AUTOBEDRIJF WALS
Div. inruilauto's Blooksven 40,
Dorpsstraat 32a, llpendam. ƒ 1450. Tel. 02990-37825.
Zaandam, tel 075-350985.
Tel 02902-1697/1981.

ingdijk

autoverhuur

Kadett 12 N Hatchback, '81,
APK 6-'91, in zeer goede staat,
prijs in overleg. 020-996598.

autolak
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
• otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 129804

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

Peugeot

Daihatsu

nieuw -i- gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk info-865511

Toyota Celica 1.6, ST coupé,
m.'83, i.z.g.st., nw.APK, ƒ 3950.
Tel. 02990-37825.

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is...

Volkswagen
VW Jetta C, 10e maand '85
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902-1697/1981.

VW KEVER, bj.'74, i.z.g.st., nw.
APK, ƒ 2950. rijdt prima.
Tel. 02990-37825.

.PERSCOMBINATIE.

DENKEN,

DAN

DOEN

sffi

l
• •* ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
l* onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
l
betaaiVeurocheque ter waarde van de Kosten van de advertentie in.
Prijs
Prijs
l
in. 6%
ex. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voorl letter. Minstens^ regels beschrijven.
l
1
l
25.00
26.50
l3
l
38.16
36.00
|4
47.00
49.82
l
61.48
58.00
6
73.14
69.00
7
l
80.00
84.80
8
l
91.00
96.46
9
102.00
108.12
10
l
Naam:
l
Adres:

Volvo

Autoverhuur

Fiat

Van Vloten
Amsterdam
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Golf 11-79 APK '91. Goed on- V.W. Polo 1.3 fox inj., juli '89,
wit, ƒ 16.950. Heere, Ceintuurb.
derhouden, beige ƒ 1450.
225, tel. 020-719154.
Tel. 020-312567.

T.k. zeer mooie PEUGEOT 405
PEUGEOT-DEALER
GR, bj. '88. Nw.pr. ƒ 35.000, nu
Daihatsu Charade, 5-drs, luxe Daihatsu Charade TS Special,
COBUSSEN AMSTERDAM
voor ƒ 21.990. Tel. 020-109785. VOLVO-DEALER BIEDT AAN: Volvo 244, LPG, bj.'77, rijdt peruitvoering met zonnedak, '85,turbo diesel. Bj. juli '88, 66000
Sinds 1930
745 GL station ABS
'90 fekt, niet gekeurd, ƒ 650.
nw APK, zuinig, sportief en be- km, donkerbl., sunroof, i.z.g.st.
Gebruikte auto's met
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,740 GL diesel, grijs met. ..'87 Tel. 02990-37825.
trouwbaar, slechts ƒ 5750 Inruil Vr.pr. ƒ 13.900. 020-915853
LEEUWEKEUR GARANTIE
sloopschade etc Vlotte afhd. 740 GL d.blauw
'87
en financ. mog 02990-35957
Peugeot 205 1.1 Accent m div. KEIMPE CARS. 020-244255.
740 GL Turbo, wit
'86
kleuren en veel voordeel.
'88
Peugeot 505, SR, LPG, i.z.g.st, 740 GL aut., wit
Bouwjaren '84 t/m '88.
740 GL zilver met
'85 *AAA Auto Rent* Autoverh.
Of 205 XLD (Diesel) in de kleur bj.'SS, met. blauw, ƒ7950. Tel.
244 GL LPG
'85-'86 v.a. ƒ37,50 p.d. en speciaal
02990-37825.
wit
'86/'87,
maar
ook
andere
Aang perf Rat Uno Rre, bj.
FIAT VERMEY B V.
244 GL d.blauw
'87 weekendtarief. 020-6630836.
'88, km 26000, wit, v p ƒ11000. Keuze uit ruim 35 occasions merken, zoals Rat, Opel, Volvo.
KOUDIJS
360 4-drs, GLE 2.0
'86
Allemaal
te
zien
en
te
koop.
Tel na 18 u 830308 of 763430. A Philipsweg 13, Uithoorn.
'86 Anders dan anderen autoverOns adres. Baarsjesweg 249- AUTOBEDRIJF B.V. 360 3-drs. 2.0
Tel.
02975-62020.
340 15 stuks
'83 t/m '89 huur v.a. ƒ25 p.d. 125 km vrij.
Bovag Garage Benelux biedt
253 A'dam, tel 020-121824
WESTELIJK HALFROND 70 340 aut. 5 stuks ..'86 t/m '88 Alle auto's met radio/cass.rec.
aan. Fiat Ritmo 60 L, '86 ƒ 5750. FIAT UNO dies , bj '86, i.z.g s t ,
(Kostverlorenhof)
Peugeot 205 gl, 5-deurs, T'85,
340 diesel
'90 ADA- West: 020-119708
020-181343 J v Lennepkade nw APK, ƒ6950 Tel.
1183 JG Amstelveen
Noord: 020-324859
kleur blauw, nette verzorgde
342 • 346.
02990-37825
Tel. 020-4554.51.
wagen, roest vrij, slechts
Bij:
Fiat Panda 34, bj. 1984, km st T k. FIAT UNO 45, wit, 1986, m ƒ6.950 Inruil en financ Tel.
PEUGEOT - DEALER
58000, APK aug. '91, i.z.g.st staat van nieuw, 41.000 km, 02990-35957.
Prijs n o t k Tel 075-161381.
PEUGEOT
/ 7900. Tel. 075-157478.
205 XLD, 78.000
01-'87
niet duur!!!
UW VOLVO-DEALER
205 XT, 67.000
03-'86
- auto-ambulance
Meeuwenlaan 128,
1200 m2 SHOWROOM
305 Break SR, 60.000 .. .6-'86
-9-persoons bussen
Tel. 020-369222.
NIEUW EN GEBRUIKT
305 Automaat, 40.00 .. .00-'86
Capri 2 3 S autom , blauw
Ford Resta, m. '79, puntgaaf,
250 luxe en bestelauto's
Ook voor leasing.
01-'86
metall, bj. 11-'83, APK 3-'91. nw. APK, rijdt prima, ƒ 1450,- |vd. Madeweg 1. 020-6683311 305 GTX, 81.000
van 3 m3 t/m 38 m3
Naasl Meirostal Ddrechl l 405 GR 1.6, 43.300 ... .05-'88
Tel. 02503-15893
Tel 02990-37825
020-794842, 020-908683.
405 GR 1.6, 16.500 . . . .01-'89 Volvo 240 gl, familiaal 7 perFord Taunus, 5-drs stationcar, Prima Ford Resta, 3-drs, T'82r ZUIDWIJK - Mmervalaan 86, 505 SX 2.0 LPG, 80.000.11-'86 soons, bj.'83, licht groen
• „SHOWROOM":
'82, groen metall, nog prima nw APK, ML beh. Let op'bij het Olympisch stadion. Ver- 505 GR 2.2 inj., 51.000 .04-'89 metall., 5 versnell., ML ben.,
De autorubriek voor
wagen, ƒ 1500 Inruil en financ. ƒ2750 Inruil en financ. mog. koop nw. en gebr. Peugeots. 505 V6, 50.000
01-'88 sportvelgen, als nw. ƒ9.500.
Amsterdam en omgeving.
mog Tel 02990-35957
Tel. 02990-35957
Ook inkoop Tel. 020-6629517. 505 SGR aut., 56.000 .. .3-'86 Inruil en financ. 02990-35957.
Oplage 730.000 ex.

BENT U ER OOK ZO ÉÉN
DIE DE BUURT
OP DE HOOGTE HOUDT?

020-5626283

VW Golf LX, LPG, b]. '83, nw.
APK, puntgaaf, ƒ5950.
V.W. Passaat, 4-drs. sedan,
Tel. 02990-37825.
luxe uitvoering, laat '86, niet
van nw te onderscheiden, VWGolf C, 1.3, LPG, juni '87.,
Jetta Comfort 1.8i, LPG, 2-'83.
champagne metall. Zien is
Amsteldijk
25,
kopen! ƒ9500. Inruil en financ. Berebeit,
020-6627777.
mog. Tel. 02990-35957.

Ouke Baas

Ford

_

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

NU EXTRA VOORDELIG ZAKEN DOEN

405 J

*

6 T/M 13 OKTOBER
INDUSTRIEPARK SCHINKEL

(AMSTERDAM, LANGS "RING AIO" AFSLAG SLOTEN)

•
•
•
•

meer dan 100 vlijmscherp geprijsde occasions
aktie auto's met voordeelstip
12 maanden garantie en VVN gekeurd.
financiering ter plaatse te regelen.

NEFKENS, AIS U KIEST VOOR PEUGEOT
Anthony Fokkerweg 15 - Amsterdam.
Dagelijks geopend tot 18.00 uur.
Donderdag tot 21.00 uur. Occasion infolijn 020-178805.
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ZANDVOORT - Het plan van
de PTT om het aantal postkantoren en postagentschappen te
verminderen, heeft geen gevolgen voor Zandvoort. Zowel het
postkantoor aan de L. Davidsstraat als het agentschap aan
de Pasteurstraat 14 blijven gehandhaafd.
ge ongerustheid onder de bewoners voorziening en voorziet het duide-

PTT-vestigingen
kunnen open blijven

Zandvoort wordt niet geraakt
door het inkrimpings-plan van de
PTT, dat inhoudt dat in heel Nederland 335 vestigingen gesloten worden. De beide vestigingen in de badplaats, zowel in het centrum als in
Nieuw-Noord, blijven gewoon open.
Vooral over het voortbestaan van
het postagentschap in Nieuw-Noord,
m het winkelcentrum, ontstond eni-

in deze woonwijk, nadat de PTT vo- lijk in een behoefte. Of zij blij is dat
rige week haar grootschalige plan- het agentschap open blijft? "Daar
nen bekend had gemaakt.
ben ik zeker blij mee!".

Dat dit agentschap (alle werkdagen geopend) blijft bestaan, is voor Vier jaar
veel Zandvoorters uit Nieuw-Noord
De huidige plannen van de PTT
van groot belang. Volgens 'PTT-a- gelden voor de komende vier jaar,
gente' mevrouw Loos maken veel in- tot en met 1991. Tot die tijd zal de
woners uit noord gebruik van deze situatie in Zandvoort dus ongewij-

zigd blijven. "Tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen", zegt
ir. J.A. Nijhuis, directeur PTT Post
Haarlem. "Dat het gebruik van de
geldautomaten in zo'n stroomversnelling zou komen, was bijvoorbeeld ook niet te voorzien".
Wat het post-agentschap betreft
zitten er volgens hem twee kanten
aan de zaak. Het agentschap functioneert op basis van een zakelijk
contract met de PTT. Dat zou ook
door de 'agent' ongedaan gemaakt
kunnen worden, aldus Nijhuis, als
zich een terugloop in de klandizie
zou voordoen. Afgaand op de reactie
van mevrouw Loos hoeft men daarvoor in Zandvoort-noord voorlopig
niet bang te zijn.

Verzamelbeurs Zandvoort
ontvangt modelbouwclub
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis wordt zondag 14 oktober opnieuw een
Verzamelbeurs Zandvoort gehouden. Aanvang 10.00 uur, entree gratis. De hobbyclub
'Beeld en geluid' vertelt er alles
over modelbouw, in een ander
hoekje kan men leren zelf vilt
te maken.
Het is de tweede Verzamelbeurs
van het seizoen 1990-1991, net als de
eerste te houden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Deze duurt tot vijf uur 's middags. 'Men kan niet weten', zegt de
organisatie. Deze gedachte zou een
goede reden kunnen zijn - ook voor
degenen die geen verzameling hebben - om op de beurs een kijkje te
komen nemen. Er wordt een grote
verscheidenheid aan onderwerpen
beloofd, waaronder ansichtkaarten
van de gemeente Zandvoort en van
treinen. Maar ook ander spoorwegmateriaal en verder bijvoorbeeld

munten, glazen, postzegels en boeken. Er zijn enkele experts aanwezig
die materiaal gratis zullen taxeren,
of bemiddelen bij aan- en verkoop.
Eén hoekje op de beurs is gereserveerd voor de hobbyclub voor modelbouw 'Beeld en geluid' van de
NZH te Haarlem. Deze houdt zich
momenteel vooral bezig met modelbouw van spoor- en tramwegmatenaal, plus auto's. Men kan er een indruk krijgen van wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is in de modelbouw. Bovendien zijn er diverse modelbouwpakketten te koop of te ruil,
datzelfde geldt voor kleine losse onderdelen. Speciale aandacht op deze
beurs is er voor een minder bekende
hobby: zelf vilt maken. Hiervan
wordt een doorlopende demonstratie gegeven. Verschillende zelf gemaakte voorwerpen, die al op verschillende tentoonstellingen hebben
gestaan, worden ook hier getoond.
Voor meer inlichtingen kan men terecht bij F.L. Tervelde, tel. 12303,
een tafel reserveren kan bij dhr. Van
der Eijken, tel. 14234.

Ada Schilpzand toernooi voor OSS

• Karin van Meeteren werd met een alphorn van haar werk opgehaald.

Alphorn mooier op een bergtop
ZANDVOORT - Als winkelend in- Meeteren uit Overveen (hier met
woner van Zandvoort hoefje niet al haar vader op de foto), die op het
te verwonderd op te kijken als je Zandvoortse raadhuis werkt. Augsplots iemand met een 'Alphorn' op burger logeert af en toe bij haar outiet Raadhuisplein aantreft. De 'mu- ders.
zikant', Martin Augsburger uit ZwitHij moet wel bekennen dat de Alserland, komt regelmatig in Zandvoort en neemt zijn muziekinstru- phorn hier heel anders klinkt: "Op
ment dan graag mee. En dat doe je een berg is het toch het mooist", zegt
natuurlijk helemaal als je een ken- hij als rasechte Zwitser. Een duinnisje komt ophalen, zoals Karin van top had hij nog niet geprobeerd.

ZANDVOORT - Het Ada
Schilpzand volleybaltoernooi
is ook dit jaar weer een groot
succes geworden. Sporting
OSS had ook nu voor een perfecte organisatie gezorgd. Voor
de organiserende vereniging
werd het mede een succes omdat het eerste damesteam met
de Ada Schilpzandtrofee ging
strijken.
Het was een gezellige en sportieve
bedoening in de Pellikaanhal. Zo'n
21 teams maakten zich op voor de
strijd om de beker. Daarbij gaat het
echter niet om de winst, maar de
meest sportieve verliezer komt in
het bezit van de hoofdprijs. Dat
bleek Sporting OSS dames 1. Dit
team eindigde in haar poule achter
Roda. Voor een redelijk gevulde Pellikaansporthal behaalde in de recreanten poule Sporting OSS een eerste
plaats. Het derde damesteam speelde in haar poule een leuke strijd en
eindigde op een verdienstelijke
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Uitnodiging aan alle leden van Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht te Zandvoort voor de ledenvergadering op donderdag
25 oktober 1990, aanvang 20.00 uur in gebouw de Krocht, Grote
Krocht 41, Zandvoort
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslag van de ledenvergadering van 20 juni 1990
Het verslag van de ledenvergadering ligt ter inzage pp het kantoor
van EMM, een samenvatting staat in het recentelijk verschenen
bewonersblad.
4. Vaststelling Begroting 1991
Volgens de statuten dient de Algemene Vergadering de begroting
vast stellen. De begroting ligt ter inzage op het kantoor van EMM,
een samenvatting kan op verzoek worden toegestuurd.
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor de begroting 1991 na
kennisneming van het werkplan 1991 vast stellen.
5. Nieuwbouw voetbalvelden
Voorstel tot goedkeuring voor het ontwikkelen van een
bouwplan, de aankoop van grond en het aantrekken van een
lening voor de bouw van 31 eengezinswoningen.
6. Huisvesting werkapparaat

Voorstel van het bestuur tot goedkeuring voor het voorzien in de
huisvestingsproblematiek van EMM, d.m.v.:
- het verkopen van het huidige kantoor en werkplaats;
- het aankopen van een ander perceel;
- het verbouwen en eventueel aanbouwen van de betreffende
opstallen tot een nieuwe bedrijfsruimte;
- het daartoe aantrekken van de nodige financiële middelen;
- al het overige te doen, dat noodzakelijk is voor de realisering
van een ander bedrijfspand.
7. Vaststelling volgende ledenvergadering
8. Rondvraag
9. Sluiting
N;B.: Het bestuur heeft besloten de bestaande bestuursvacature in
de komende ledenvergadering nog niet te agenderen, dit in
tegenstelling hetgeen vermeld stond in de vooraankondiging in het
bewonersblad. Met vervulling van de vacature zal in de visie van het
bestuur moeten worden gewacht tot de voorjaarsvergadering 1991.
Zandvoort, 11 oktober 1990
J. R. Berkenbosch, secretaresse EMM.

onderwerp tot nu toe regelmatig ter
sprake gekomen, onder andere in de
vorige gemeenteraadsperiode door
D66-fractievoorzitter Ruud Sandbergen.
Hij vond bij de andere politieke
partijen echter weinig aanhang voor
dit idee. Een van de geëikte vragen
is: Wanneer is een onderwerp belangrijk genoeg om een referendum
te houden? Bovendien wordt als bezwaar naar voren gebracht dat het
houden van een referendum organisatprisch veel werk en tijd kost. Mogelijk zal Tweede Kamerlid Jacob
Kohnstam ook op dit soort kwesties
zijn licht laten schijnen, tijdens zijn
pleidooi op de voorlichtingsavond
van D66. Deze avond, in de Trompzaal van het Gran Dorado bouleyardgebouw, begint om 20.00 uur en
is toegankelijk voor elke belangstellende.
De democraten wijzen er bij voorbaat op dat D66 sinds haar oprichting heeft geijverd voor een grotere
participatie van de burgers in de politieke besluitvorming. 'Het ligt
daarom in de lijn van deze partij cm
in veel gemeenten het initiatie! te
nemen, om tot invoering van het lokaal referendum te komen'.
In de visie van D66 moet dit een
raadplegend referendum zijn, dat
uitkomst biedt in situaties waar de
gebruikelijke inspraakprocedures
tekort schieten. 'Een aanvullend instrument dus', aldus het partijbestuur.

gelijk op. Beide teams speelden een
aardige partij basketbal maar geen
van beiden kon ruim afstand nemen.
Lions leidde halverwege met 21-23.

ZVM herstelt zich
tegen DSC'74
ZANDVOORT - Een zeer gemotiveerd
Zandvoortmeeuwen heeft afgelopen zaterdag
een gave prestatie neergezet
door het hooggeklasseerde
DSC'74 met 1-4 te kloppen. De
Zandvoorters vonden het aan
hun stand verplicht, na twee
opeenvolgende
nederlagen,
weer eens flink uit te halen.

In de tweede helft slaagde Lions erin
het spel naar zich toe te trekken en
langzaam uit te lopen. Met nog vijf
minuten te gaan leek de zege binnen
bij een stand van 34-41. Onnodig balverlies en de daarop volgende breaks bracht De Kometen weer in de
wedstrijd. Zo veel zelfs dat Lions
niet eenmaal wist te scoren, terwijl
De Kometen wel tien punten bijeen
Zandvoortmeeuwen trad tegen
schoot. De 44-41 nederlaag was geEen paar weken geleden had heel niet nodig, maar De Kometen DSC'74 aan met een versterkt mid
Lions al gespeeld tegen de reserves kreeg m de slotfase te veel ruimte en denveld. De opdrachten van trainci
van Racing Beverwijk en was toen profiteerde daar bekwaam van.
Alex Heesemans werden nu wel naai
kansloos. Dat het steeds beter klikt
behoren uitgevoerd en het resultaat
in het team bleek in deze wedstrijd.
Topscorers Lions. Simone v.d. was daar De Zandvoorters trotseer
Het begin was nog wel stroef en Ra- Berg 11, Elles Brumsma 8, Inge den eerst een straffe wind tegen,
cing Beverwijk liep uit naar een 14-8 Stobbelaar 6, Simone Beerepoot 6. maar hadden toen al het beste van
voorsprong mede door een paar
het spel. Met veel vechtlust werd
DSC'74 met de rug tegen de mum
gave driepunters. Tot 25-17 had
gezet zonder overigens dat dat
Lions moeite met de man to man
van Racing Beverwijk, maar allengs
vruchten afwierp.
kregen de Zandvoorters meer grip Vierde klasse KNVB zaterdag
op de strijd. De Beverwijkers wisten
In de tweede helft kreeg Zand
RCH
' 6-5 voortmeeuwen
toen geen raad meer met de Zand- Zandvoort'756-11
nog meer overwicht
Aalsmeer
6-11
Hoofddorp
6-5
met
behulp
van
de harde wind m de
voortse zone en Lions kroop nader- OSDO
6-11 Swift
6-5 rug Na een goede
bij. Bij de rust had Racing Beverwijk SCW
aanval en een lan
67
SMS
6-3
nog net een voorsprong weten vast NFC
ge bal van Bob Brune zorgde Ferry
66
SIZO
6-2
te houden, 30-26.
Rhee voor 0-1. Het ijs was gebro
Beursbeng. 6- 6 Bloemendaal 6-0 van
ken en DSC'74 moest nu wel meer de
In de tweede helft een bijzonder Eerste klasse HVB zaterdag
aanval zoeken. Dat bleek een kolfje
hoog tempo van de Zandvoorters. Velsen
naar de hand van de badgasten, die
6-10
Overbos
6-6
toen met snelle counters DSC'74
Fel werd er gespeeld en vele malen HBC
6-10
Renova
6-5
deklasseerden. Martin Visser zorgverkreeg Lions balbezit. De aanval- DSC'74
69
Geel
Wit
6-3
len werden besloten met een goed Stormvogels 6- 8 J.Hercules
de
voor 0-2 en de strijd leek beslist
6-3 Even
schot en na zeven minuten had Zandvoortm. 6- 8 Halfweg
een onoplettendheid in de
6-2
Lions een 32-42 voorsprong opge- Energie
Zandvoortse defensie en DSC'74
67
DCO
6-1
bouwd. Eacing Beverwijk gaf echter
kwam terug tot 1-2. De Zandvoorters
bleven na deze misser geconcenniet op en kwam terug tot 46-49, Eerste klasse HVB zondag
waarna de strijd een bijzonder span- Halfweg
voetballen en drukte het beteDIOS
6-5 treerd
nend slot kreeg. De Zandvoorters Velsenoord 6-11
re voetbalspel uit in nog twee doel6-11
Terras
vogels
6-4
hielden echter het hoofd koel en EHS
9 Zandvoortm. 6-4 punten.
De trefzekere Ferry van Rhee
wonnen verrassend maar zeer fraai Concordia 669 Heemstede 6-3 maakte
1-3 van en Bob Brune bemet 56-60.
Spaarnestad 6- 8 VVH
6-2 kroondeerzijn
sterke partij met de
Hillegom
65
DSC'74
6-1
vierde treffer, 1-4. Komende zaterTopscorers Lions: Arno Weidema Tweede klasse HVB zondag
treedt Zandvoortmeeuwen aan
20, Peter Bos 16, Roland de Vries 8. Alliance
6-11 THB
6-6 dag
een nieuwe outfit, aangeboden
Vogelenzang 5- 9 Overbos
5-2 in
sponsors Café Bluys en Click's
DSK
6- 9 Spaarnevogels5-l door
Dames
Sport. Dan komt koploper HBC op
Schalkwijk
58
NIJVV
5-1
op het terrein aan de VondelIn de eerste helft ging de strijd
6- 7 TZB
5-0 bezoek
laan, aanvang 14.30 uur.
tussen De Kometen en The Lions BSM
SVIJ
6- 6

Standen

ZVM sparring-partner Oranje

Matig hockeyZHC

ZANDVOORT - Na de goede
prestatie van de ZHC hockeyteams vorige week, waren de
verwachtingen hopggespannen. De resultaten vielen echt
tegen. De dames van ZHC kenden een off-day en verloren
met 0-1 van Eechtrop terwijl de
heren, op gras, niet verder
kwamen dan een 2-2 gelijkspel
bevolking te polsen. Ook binnen en tegen Scheybeek.
'De slechte opkomst bij de jongste rond de afdeling Zandvoort is dit

gemeenteraadsverkiezingen is één
van de oorzaken dat de belangstelling voor de invoering van het lokaal
referendum toeneemt', zo stelt het
bestuur van D66, afdeling Zandvoort, dat kennelijk steeds meer
'toekomst' ziet voor het lokale referendum. Al jaren is het één van de
stokpaardjes van D66, als zijnde een
uitstekend middel om over belangrijke onderwerpen de mening van de

ZANDVOORT - De basketbalmannen van The Lions hebben de smaak van overwinningen duidelijk te pakken en
brachten het sterke Racing Beverwij k een verrassende nederlaag toe, 56-60. De Lions-dames
leden tegen de Kometen een
onnodige nederlaag. Vijf minuten voor het einde had Lions
nog een 34-41 voorsprong,
maar toch won de Kometen
met 44-41.

tweede plaats. Een tweede plaats
was er ook voor het tweede herenteam, terwijl heren l slechts genoegen moest nemen met een vijfde positie. Al met al een zeer geslaagde
volleybaldag met als toetje een zeer
leuke verloting waarbij een tiental
taarten te winnen waren.
In de competitie draaien de teams ZANDVOORT - Tijdens de
van Sporting OSS minder. De Zand- presentatie van een nieuwe
voortse dames bieden behoorlijk te- sponsor van het zaterdag voetgenspel maar komen nog niet tot balteam van Zandvoortmeeueen overwinning. Ook tegen SBIJ
heeft Sporting OSS er alles aan ge- wen las elftalbegeleider Fred
daan en gezien de setstanden heeft van Rhee een brief voor, onter meer ingezeten dan de uiteinde- vangen van de KNVB.
lijk 3-0 nederlaag.
De heren hebben het erg moeilijk.
In de door bondscoach Rinus MiEen met invallers aantredend Spor- chels ondertekende brief stond de
ting OSS was kansloos tegen VCIJ toezegging, dat Zandvoortmeeuwen
en verloor met 0-3.
kandidaat is om als sparringpartner
van het Nederlands elftal te fungeren.

Tweede Kamerlid Kohnstam houdt
pleidooi voor het lokale referendum

ZANDVOORT - D66 Tweede
Kamerlid Jacob Kohnstam
tioudt dinsdagavond 16 pktober in Gran Dorado een inleiding over het onderwerp 'Lpkaal Referendum'. Het ligt in
de lijn van deze partij om in
veel gemeenten het initiatief te
nemen tot invoering van het
referendum, aldus afdeling
Zandvoort.

Lions-heren verrassen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Van Rhee, die bij de KNVB bekendheid geniet als begeleider van
supportersreizen, acht de kans al
zeer groot dat voor 17 oktober al een
beroep op zijn team wordt gedaan.
In de pen is tevens dat het Nederlands team hoogst waarschijnlijk
naar Zandvoort zal komen xin verband met het vijftigjarig bestaan vol- De selectie van het zaterdagteam van Z'meeuwen in hun nieuwe "outfit"
gend jaar.

Jeugdschakers maken indruk

De Zandvoortse dames kwamen
tegen Eechtrop niet in het normale
ritme. Zonder enig overleg werd getracht een aanval op te zetten. In de
eerste helft leverde dat slechts twee
hele kleine kansjes op, die niet verzilverd werden. Ook Eechtrop speelde niet bepaald boeiend waardoor
het geheel weinig spectaculair werd.

ZANDVOORT - In de interne schaakcompetitie van de
Zandvoortse Schaakclub maken de jeugdige schakers behoorlijk veel indruk. Na de
vierde ronde nemen Dennis
van der Meijden, Pepijn Paap
en Erik Jorning respectievelijk
In de tweede helft vrijwel geen een derde, zesde en twaalfde
spelverbetering en de gelukkigste plaats in.

zou dan ook winnen. Eechtrop wist
eenmaal ver door te dringen in de
straf cirkel en scoorde 0-1. In de slotfase leek ZHC wat wakker geschud
en zette aan voor een slotoffensief.
Dat leverde een paar strafcorners op
en één goede mogelijkheid maar de
overtuiging ontbrak.

V.d. Meijden behaalde een fraaie
remise tegen Lindeman en Erik Jorning had geen enkele moeite met De
Bruin. Piet de Bruin was waarschijnlijk nog met zijn gedachte bij
de onthulling van de Max Euwestraat, een dag voor deze wedstrijd.
De afgebroken partij uit de tweede
Heren
ronde tussen Termes en Bosma
De strijd van ZHC tegen Schey- werd zonder verder te spelen remise
beek werd op gras afgespeeld en dat gegeven.
leverde geen al te hoogstaande partij
De uitslagen uit de vierde ronde
hockey op. De Zandvoorters leken
daar het minst last van te hebben en
namen door doelpunten van Wouter
Kolk en Willem Jubels een 0-2 voorsprong. In de tweede helft waren de
rollen omgedraaid en trok Scheybeek het initiatief naar zich toe. Dat
leverde twee doelpunten op waardoor de strijd in evenwicht was, 2-2.

waren: Lindeman-v.d. Meijden remi- Frederkmg-Robert Prins 1-0, Bas
se, Bosma-Moolenaar 1-0, Paap- Geurts-Pepijn/v.d. Mije 0-1.
Franck 0-1, Ayress-Van Kempen 0-1, Vanaf afgelopen maandag 8 oktober
Van Eijk-Termes remise, Twint-Ter zitten wereldkampioen Gary KaspaBruggen remise, Jorning-De Bruin rov en uitdager Anatoh Karpov in
1-0, Handgraaf-Berkhout 0-1, De het Hudsontheater in New York
Oude-Geerts remise, Gude-Schilt- voor de vijfde maal tegenover elkaar
meijer 1-0. De stand na vier ronden in de strijd om de wereldtitel schavan de toptien is als volgt: 1. Van ken. In de voorgaande tweekampen
Kempen, 2. Franck, 3. V.d. Meijden, kwam Kasparov drie keer als win4. Lindeman, 5. Bosma, 6. P. Paap, 7. naar uit de strijd. De laatste match
Ayress, 8. Berkhout, 9. Termes, 10. m Sevilla in 1987, eindigde onbeslist.
Van Eijk Bij de schaakjeugd werd De totaalstand tussen beide schaeen simultaan gespeeld door lij e kers is 60,5 tegen 59,5 in het voorMollerus, Pepijn van der Mije, en deeld van Kasparov. Twaalf van de
Bas van der Hoek. De enige vrouwe- m totaal 24 partijen worden in New
lijke deelneemster, Rebecca Willem- York gespeeld en de overige in Lyon,
se, slaagde erin de strijd tegen de Frankrijk. De Nederlandse televisie
klok en tegenstander te doorstaan. besteedt ruim aandacht aan dit
De andere vijf verloren hun partij. schaakevenement terwijl de NOS teDe uitslagen m de interne competi- letekst rechtstreeks de partijen
tie bij de jeugd waren: Bas Geurts- volgt. Dit geschiedt echter wel m de
Dave Frederking 0-1, Pepijn v.d. nachtelijke uren m verband met het
Mije-Florian v.d. Moolen 1-0, Bas tijdsverschil. Voor de winnaar van
v.d. Hoek-Rebecca Willemse 1-0, Ilje deze tweekamp is maar liefst vier
Mollerus-Henk Willemse 1-0, Dave miljoen gulden beschikbaar.

Acht nieuwe 'filmsterren' in Zandvoort

In de slotfase hebben beide partijen niet meer aangedrongen en namen genoegen met het gelijkspel.

Mensen in Nood vraagt kleding
ZANDVOORT - Kleding,
schoeisel, dekens, lakens en
gordijnstoffen die men niet
meer gebruikt, zijn welkom bij
de stichting Mensen in Nood.
Deze houdt eind deze maand
een inzamelingsactie in Zandvoort.
De kledinginzameling, een jaarIrjkse actie van Mensen in Nood,
vindt dit jaar plaats op vrijdag 26 en
zaterdag 27 oktober. Op vrijdag kan
men terecht bij alle vier de kerken in
Zandvoort en op de Nicolaas Basisschool aan de Prof. Zeemanstraat in
Nieuw-Noord, en wel van 19.00 tot
20.30 uur. Op zaterdagochtend kan
men een en ander tussen 10.00 en
13.00 uur afgeven, eveneens bij de
Nicolaasschool of bij de St. Agathakerk, Grote Krocht 45.
Er is behoefte aan goede en nog
draagbare kleding, evenals schoenen, dekens, lakens en gordijnstoffen. Men wordt verzocht een en an-

der aan te bieden in gesloten plastic
zakken.
De stichting Mensen in Nood geeft
al sinds 1914 noodhulp aan slachtoffers van rampen en aan vluchtelingen. Ongetwijfeld is zij daarmee één
van de oudste ontwikkelingsorganisaties in ons land. Met het ingezamelde materiaal helpt zij de allerarmsten in de Derde Wereld, direct
of indirect. De stichting sorteert kleding en verzendt dit op verzoek naar
gebieden waar de behoefte eraan erg
groot is. Ook verkoopt zij wel kleding om met de opbrengst ontwikkelingsprojecten - eveneens voor de
armsten der aarde - te financieren.
Aan diverse activiteiten geeft zij
steun, voorbeelden daarvan zijn:
kleinschalige sociale projecten ten
bate van vergeten of verwaarloosde
groepen, programma's voor verbetering van de voedselproduktie en voedingshulp, maar ook wederopbouw
na een ramp.

De acht filmsterren klaar voor de eerste opnames op de boulevard.

ZANDVOORT - Acht leerlingen van de Van Heuven
Goedhartschool zijn sinds gisteren een beetje 'filmster'.
Suzanne Frederiks, Karin Hofstra, Fatiha Krim, Linda
Nieland, Dennis Michalides, Raymond Koper, Nicky
Stroomberg en Martijn Seebrechts waren als ware foto-

modellen te zien in het programma Telekids op
RTL-Veronique, voor het monument op de Rotonde of
rennend en vliegerend over het strand. Van Linda Nie
land mag het vast nog wel een keer. "Het was heel leuk".
was haar commentaar.
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17 NOVEMBER!!!
Henk Jansen in
Gebouw de Krocht
Kaarten v.a. 17 oktober
17 november!! Gezellig!!
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Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Je koopt een groter pand... maar wat is ruimte als die

Houten kozijnen

'n andere bestemming krijgt?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit.
Tel. 02202-2700.
Fax. 02202-2730.

BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen!

KALECO KUNSTSTOFFEN
18789
fabrikant van kunststof ra
Boven ƒ25 geen bez.kosten
Bel direct voor AL uw
men,
deuren, schuifpuien
Anders brengen wij
reparaties en vernieuwingen. e.d., biedt snelle levertijd
ƒ 2,50 in rekening.
Ook ander loodgieterswerk. zeer scherpe prijzen en goe
13-10-'90-Deurtje jarig-80 Bellen voor 10 en na 18 uur de kwaliteit. Tel.: 030-447420
ir Tel.
Tol 1KQrM
jaar.
16904
02507-19559 of 02520-21378 Fax: 030-447188.
* E.H.B.O.-herhalingscursus
start op 23 okt. om 20.00 uur
Lessen en clubs
in het Rode Kruis-geb., Nic
SUCCESVOLLE KLEINE
Beetsl. 14, Zandvoort. Inl.: tel
ADVERTENTIES VOOR DE
17599/17537.
M.T.S. VOOR VROUWEN. Er is een tekort aan technisch
ZAKENMAN EN PARTICULIER
* Enthousiaste volleyballers opgeleide vrouwen. Dit is uw kans: de M.T.S.-opleidinc
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- gevraagd voor de maandag- ELECTRONICA, in deeltijd, incl. kinderopvang.
Bel Centrum Vakopleiding Alkmaar: 072-402784 of
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- avond. Inl. sportcentr. Wim
Buchel. Tel. 15826.
Anna Polakschool: 075-174115.
ten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
•*• Peuters, kleuters en jeugd
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Schoonmaakopgelet! Gym een keer gratis Computerapparatuur
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
mee bij OSS. Info: 12196/
personeel
en software
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
18910.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
gevraagd
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977Schoonheid en
T.k. aang. COMMODORE 64
28411 of afgeven/zenden aan:
(nieuw model) met monitor en
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
verzorging
Wie wil mijn kantoor in
diskdrive, Rnal cartridge II
2042 JM Zandvoort.
Z'voort-Nrd 1x in de 14 dagen
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
HAIRWEAVING. In een hand- Power cartridge, muis -t- 2 Ar
van
9
tot
12
schoonmaken?
1421 AA Uithoorn.
cade joysticks en ± 800 spel
Salaris ƒ40. Tel. 15302; na 17 omdraai een voller of langer letjes.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Prijs ƒ900.
Tel
kapsel. Bel voor een gratis
uur
17753.
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
02995-2300 (na 18 uur).
consult: 020-6646309.
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
* T.k. MSX comp. + datare
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
corder + spelletjes + zwart
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad GaasperWoninginrichting
wit-t.v.,prijs/200.Tel. 18451
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, NieuwsUW KUNSTNAGEL
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Uw kinderen kunnen nu sne
SPECIALISTE
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
en gemakkelijk tafels leren
bij J. M. Coiffeurs
ƒ6,13 per millimeter.
met een, ook op div. scholen
Galerij Kerkstraat 22
Lijsten op maat
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
gebruikt, MS-DOS tafelpro
do.-vrij.-zaterdag
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiebij
gramma, ƒ35. Tel. 14465.
Bel voor afspraak: 14040.
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoFoto Boomgaard
ren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
Grote Krocht 26
Financiën en handelszaken
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Tel. 13529
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor Te koop grote GAS-GEVELKACHEL, goed onderhouwordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
Bij de Landelijke Bemiddeling voor Ambtenaren
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- den. Tel. 020-762041.
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor * Te koop ledikant met hou- ook v. semi-ambt., pers. PTT/postb. en geprivatiseerde bedr.
bezorgklachten) of zenden aan:
ten bodem met veel bergCentrale Orderafdeling Weekmedia
ruimte, incl. 4 laden, kl. wit, mt
Postbus 122
140x200, vraagprijs ƒ 150. Tel. ook voor doorlopend krediet, lopende leningen geen be1000 AC Amsterdam
zwaar.
14994.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
* T.k. ouderwetse potkachel
in dezelfde week.
-f kolenkit, ƒ50. Tel. 02984Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Rijksstraatweg 72, 1115 AT Duivendrecht.
3032.

H

telef
W
PHCTTTO D V
- 0250745531
. W . MJOlJult IJ. V. telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort
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Oproepen - Mededelingen
M.T.S. VOOR VROUWEN. Vrouwen gezocht voor speciale
M.T.S. opleiding ELECTRONICA. Werkgevers bellen ons al,
nu de vrouwen nog! Centrum Vakopleiding Alkmaar: 072402784 of Anna Polakschool: 075-174115.
* Zondag 14 okt. Gemeenschapshuis, van 10 tot 17 uur,
verzamelbeurs
Zandvoort.
kuilen, kopen, verkopen. Inl.
14234/12303. Gratis toegang.
EVEN NOTEREN!!!
17 november
Moeder ik wil bij de revue"
door Henk Jansen
* Help de Polen. Stuur eens
en voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
nl.: tel. 02907-5235.
* Hoera! Gerrit en Jo de
Roode-v.d. Meij waren gisteen, 10 oktober, 50 jaar ge:rouwd.
* Reanimatie. Herh.les cursus reanimatie, ma.av. 15 okt.
3.d. Kruisver. Bel hr de
Leeuw. Tel. 16085. Diploma
meebrengen!

5 REGELS
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'ëekvoordeel
15 films

een hele week

Receptie?
Feestje?
Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

Broodje Burger
Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789
Van uw vakantie of werk nog
Duitse munt Marken over?
Wij nemen ze voor de geidende koers van u in.
Wisselkantoor Henk Oonk,
Grote Krocht 20, Zandvoort.

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

4 rieten FAUTEUILS met kusAutoverzekering
sens, ƒ750. Inl.: tel. 30143.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Wij STOFFEREN 10 bankstelBel nu: 02507-14534.
kussens inclusief stof voor
ƒ295. Velours overgordijnen
Autoverzekering
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
nu nog goedkoper bij
Vitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ 5,95 per me- TEUBEN ASSURANTIËN
er, gratis gemaakt! 1000 verTel. 02507-14643
ichill. meubelstoff. van ƒ69
Hypotheken
'oor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
cornputervergelijking
caravans, zeer voordelig. Alle
Bel nu 02507 -14643
soorten schuimrubber op
Teuben
Assurantiën
maat gesneden. Barkrukken
3toff. incl. stof of leather-look
Auto's en
10. Prachtige 1-pers. matras
55. Echt schuimrubberen
auto-accessoires
natras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amster- Te koop Renault 5 Turbo, zw.
dam, 020-220981; Ampèrestr. grijs kent., vele extra's, jan
O, Zandvoort, 02507-19347. 87, 74.500 km, vr.pr. ƒ 14.750
„Tel. 02507-12441.

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
CElU E makelaars o.g.

L|J
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GRATIS
Mt

M ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
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1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

iü
Videotheek

ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 3,63
ƒ 4,83
ƒ 6,04

ftjV&.>r,-»'.--': ;;-,.-.'. . i - •

6
7
8
9
10

4

regels ƒ 7,25
regels ƒ 8,46
regels ƒ 9,67
regels ƒ 10,88
regels ƒ -12,08

AGELIJKS VAN

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

1.00-21.00 UUR

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

.

* Te koop Quinny tweelingbuggy ƒ 100; loopstoeltje
ƒ30. Tel. 18718.
* Te koop staand wasrek,
drie etages, geheel opklapbaar, nw.prijs ƒ 49.75, nu ƒ 15.
Tel. 17482.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
* Commode te koop gePostbus 122, 1000 AC Amsterdam.
vraagd. Tel. 02507-17290.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
Kleding

Zandvoorts Nieuwsblad

||légersstraat 2b
IpïZandvoort
Tel; 02507-12070

* Te koop Kohier zig-zag
naaim., ƒ 50; l.platen ƒ 50. Tel.
14104.

gevraagd
diversen

r

GEOPEND

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

KAST-SYSTEMEN
V

oor elke opbergwens in elke
stijl een fraaie en praktische
oplossing met Zedka vouw- en
schuifwanden. Naar keuze met of
zonder handig kast-interieur.
U vindt de vele voorbeelden bij
De Graaf: Klassiek, modern of
hyper-modern. In legio
afwerkingen. Houtstruktuur,
effen
tinten,

lafonds ,^i

Showroom Amsterdam: Jarmuiden 47 (Slolerdijk-West), tel. (020) 13 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u.en zat. 10.00-16.00 u.

Muziekinstrumenten

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

Radio/tv/video

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

-

Alle prijzen incl. 6% BTW

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Vaar/surfsport
* Gevraagd
zeil/roeiboot,
polyester, opknappen geen
bezwaar. Tel. 075-158441.
MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

GARAGE
te huur gevraagd.
Tel. 19599.
STALLING gevr. v. camper,
2.40 hoog. Tel. 12130 of
19480.

Zalenverhuur

Diversen

VERENIGINGSGEBOUW

Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van overdekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg Amsterdam;
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.

Huwelijk en
kennismaking

Rijschool Antonia
Doe uw AUTORIJEXAMEN
>p Curacao-Ned. Ant. en kom
erug met het wettelijk erkend
jbewijs. Tel. 023-336463.

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Foto Boomgaard

DROGISTERIJ

Uw adres voor:
Te huur Zandvoort, 50 m van
strand, gem. 2-kam.app. m.
k.d.t. Okt. t/m mrt, pr. ƒ750
p.m. Tel. 02507-12441.

Te huur gevr. WOONRUIMTE
in Z'voort v. gez. best. uit 3
* Te koop herenfiets, ƒ 150. pers. Tel. 14960.
Tel. 18Q26.
Twee nette meisjes, 23 jaar
Rubrieksadvertentie op- zoeken WOONRUIMTE in
geven? Zie voor adres en/of Zandvoort, min. 2 slaapkatelefoonnummer de colofon mers, huur max. ƒ700. Tel.
02507-17728.
in deze ktant.

Alleen blijven hoeft niet!
RELATIEBUREAU 50 PLUS
Tel.: 02289-3570/2951
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contacten,,De Vagebond"
club: 023-356840 (infoband).
is gesloten van 13 t/m 20 okt.
Reflectanten op advertenNa deze tijd zij wijn weer op
onze vaste dagen geopend. ies onder nummer gelieven
rvoor te zorgen dat het num* T.k. gevoerd lederen jack, mer in de linker-bovenhoek
kleur Gazelle, geheel nieuw, op de envelop staat vermeld
van ƒ 690 voor ƒ 300, maat L. en dat de brief geadresseerd
Tel. 02507-12314.
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
Hobby's en
22, 1000 AC Amsterdam. Dit
verzamelingen
/oorkomt vertraging in de betandeling.
vlodeltrein-ruilbeurs Diemen.
Vlogel, ruil., kopen, verkopen.
Zat. 13 okt., Geb. De Schakel,
Rijles auto's
Burg. Bickerstr.46 a (achter
en motoren
postkant.) Diemen-C., geop.
10-16 u. Volw. ƒ 2,50; kind. ƒ 1.

Dieren en
dierenbenodigdheden

kleuren, spiegelglas... noem
maar op. Een lust voor het oog,
een formidabele bergruimte van
topklasse. Kom bewonderen in de
royale showroom van De Graaf!
U kunt dan meteen
kennismaken met
het exclusieve
programma wandén plafondpanelen.

KAS r- s Y s n 0 EN OP M A A I

* T.k. wasmachine (bovenlader)
i.g.st., merk • Philips,
ƒ 200; werkjopper mt 50, nw, Huren met recht van koop
ƒ50. tel. 13868.
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m
* Campingbedje t.k. metDijkman b.v., Rozengracht
matrasje, ƒ 15; boodschap- 115, Amsterdam.
penkarretje, z.g.a.n., ƒ 15; bl. Tel. 020-265611.
houten opbergstelling, 170
hoog, ƒ 10. Tel. 17482.
Foto - Film

* Te koop gaskachel, i.v.m,
aanleggen c.v., ƒ75. Tel,
12270

• Voiiwileuren type 'TOUKAINE'

- Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem -

De Krocht
* Te koop vispak, schoenmt
44, 2x gebruikt, prijs ƒ 75. Tel. Tote Krocht 41, Zandvoort,
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee 02507-15327.
tel. 02507-15705-18812, voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d
BRUILOFTEN - RECEPTIES
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
KOFFIETAFELS
Te koop
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

OMBO

T.k. Berkei vieessnijmach
(groot); strijkmachine, Tefal
z.g.a.n.; parketwrijver (Bruynzeel); gas en elektr. fornuis,
enige horeca serviesgoed en
manden etc.; platenspeler
met versterker; opklapbed +
toebehoren en bovenkastjes;
2 eiken glazen deuren en div.
horeca-art. Tel. 14995.
T.k. Solarium slijpmachine/
zaagmachine, vlakslijpmachine voor Miner; surfplank +
zeil. T.e.a.b. Tel. 18940.

* Eenpers, witgeborduurde
lakens, nw (in fabrieksverp.),
ƒ 15; 2 st. slopen (witgeborduurd), bijpassend of per
stuk, ƒ7,50. Tel. 13868.
* Te koop afzuigkap ƒ 25; 4pits gascomfoor, inbouw,
ƒ25; 1-pers. vouwbed, ƒ25.
Tel. 02507-15817.
* Te koop gashaard ƒ 100.
Tel. 17385.

NVM

Tel. 02507-12614

Te koop
aangeboden
diversen

• Spiegel schuifwand

ASHIHARA KARATE
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en door in Japan gediplomeerc
kamerverhuizingen. Voll. verz. leraar 3e dan. Ook dames/
Dag/nachtservice 020-424800 jeugduren. Inl. alleen di.- en
do.avond: tel. 020-230419.

Diverse clubs

Live Sex
uit 't Gooi!
Dit is pas een échte Live/sex-sensatie.
Twee (ex)radio en televisie meiden hebben
door de PTT een eigen privé 06/lijn in
huis laten installeren!

Alles is Live!

Inderdaad, alles is live en daarom is
het nu mogelijk om alles te doen wat
bij jou thuis (misschien) niet kan!
Natacha (27) en Jenny (23) zijn dol op échte
smerige sex-spelletjes en dragen alléén
héle kleine doorzichtige tanga-slipjes
met jarretels en gemene naaldhakken!
Om te bellen (of om alleen te luisteriii)
moet je wel ouder zijn dan 16 jaar.'

06-340.340.11

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Wendy-foon
06-320.332.77
ƒ 0,50 p.m. P.b. 4100, Arnhem
Bea een lekkere hete straatmeid van nog geen 18 (50
cpm) wil jou!!!! 06-320x320x77
Harriet: schunnig en hard
xxx
ruige porno
xxx
xxxSO cpm 06-320x320x53xxx
'n Chique Dame, 38, geeft les
aan jonge jongen: Pervers?
50 cpm xxxxx 06-320x320x38
Rijpe Claudia traint haar
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxxx
AH..AH....TOP S&M....AH..AH
meesteressegenot.... 50 cpm
AH
06-320x331x13
AH
!!!!!!! 'n Rijpe dame geeft!!!!!!!
't buurmeisje sexles 50 cpm
!!!!!!!!!!! 06-320x231x34 !!!!!!!!!!!
!!!!!!!
LADY BIZAR
!!!!!!!
06-320.324.68 ... 50 cpm: hete
zondige SM-sex MEESTERES

*** 06-320*322*27 ***
(50 cpm) Red Ear Productions Box 547 H'lem
Rijpe Greet 40+ verwent echt
haar jonge jongens (50 cpmj
k heb nou eenmaal hele groLESBI 28
:e. . .!
Topsex!
Topsex!
Surinaams schoolmeisje krijgt
320*320*28
DENNIS PAPEGAAIEN
50 cpm
06-320x325x25
es van haar rijpe hospita
een begrip in Nederland. Bel
06-320*323*24 ** (50 cpm)
Woningruil
RIJPE TANTES
Een rijpe hete negerin van 39
voor gratis infoboek: 020voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06320*320*68
665.7658. Inruil en fin. mog.
320x320x91 xxxx 320x320x91
Aang.:
3-kam.won.
met
voorLOVE 30
Dier-Plezier
en achtertuin, huur ƒ 500. Met
320*322*30
voor het huisdier dat
;poed gevraagd: 2-kam.won.
kwaliteit op prijs stelt.
Ga mee op 'n bloedstollende
e Zandvoort, huur ± ƒ 500RIJPE NEGERIN
Grote Krocht 28.
Dure porno-trip door Tanja's
600. Tel. 033-728251.
320*324*00
Sexkasteel!
I.v.m. overlijden zoeken wij
X30P/RU1L, event. bereid bij
Bepaal door je druk/draaieen goed tehuis voor een lie- e bet. Aangeb. ruime 2-kam.50 CPM VIA 06
schijf welke kamer je voor
kat, 6 jr. Tel. 17754.
lat (Passage). Gevr. huis 50 cpm Moeder & Dochter: 06 Val je voor domin. vrouwen?
50 cpm. bezoekt via: 06
. * Te koop, half-Perz. kittens, omg. watertoren met meerBel je meesteres, 50 cpm 06dere kam. Tel. 02507-14104.
100. tel. 15772.
**** 320*332*32 ****

Vieze (!)
Moeder
en Dochter

320(323).99

Tanja's!
Sexkasteel

340.340.00

,
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'Handwerken is een vorm van kunst'
TTARIN WILLEMS kan zich
J-*- er druk over maken: „Ik
vind het onbegrijpelijk dat iemand die goed kan breien een
vergevorderd hobbyist wordt
genoemd, in tegenstelling tot
iemand die de schilderkunst
goed beheerst. Deze gaat doorgaans als kunstenaar door het
leven." Karin is een van de eigenaressen van de Amsterdamse handwerkinkel 'De Afstap'.
Ze constateert met tevredenheid
dat wij met ons allen steeds meer
aandacht besteden aan de inrichting
van de woningen. Met name zelfgemaakte spullen zijn erg in trek;
handwerken staat derhalve volop in
de belangstelling. Handwerkwinkel
•De Afstap' verzorgt tal van cursus!sen en workshops over oude en nieu\\-e technieken op dit gebied.
'De Afstap' dankt zijn naam aan
het souterrain waar de drie eigenaressen 17 jaar geleden hun zaak
openden. Zo'n tien jaar geleden verhuisden ze naar een pand in de Amsterdamse Oude Leliestraat. „Het
\vas niet nodig om de naam te veranderen, want ook dit pand heeft een
lafstapje", aldus Karin Willems.
Volgens haar is het neerkijken op
naaldkunsten een overblijfsel van
vroeger: „Toen was handwerken een
noodzakelijke bezigheid, veel mensen moesten immers zelf kleding
maken. Tegenwoordig is het maken
van kleren, tafeldecoraties, kerstversieringen, en tal van andere spullen, een vorm van expressie." Willems: „Wij hopen, door middel van
deze lessen, te bereiken dat handwerken als een vorm van kunst
wordt beschouwd."

FA VORIETE PLEKJES
We nemen afscheid van de rubriek 'Favoriete plekjes'. In
deze laatste aflevering is het woord aan Trudy Steenkamp,
coördinatrice van deze pagina, die voor verschillende weersomstandigheden een ander plekje heeft.

Artis, Vinkeveen en de
Aalsmeerse banketbakker
EN VAN DE voordelen van in
de stad wonen is, dat je niet
ver weg hoeft om cultureel bezig
te zijn. Helaas vinden culturele
evenementen vooral 's avonds
plaats, dus op een ATV-dag of in
het weekend ben je toch vaak op
andere dingen aangewezen. Het is
misschien wat afgezaagd om te
vertellen, maar één van mijn favoriete plekjes, in de stad althans,
blijft Artis. Aan het begin van ieder seizoen kun je me genietend
tegenkomen in dit dierenpark.
Beesten blijven mij intrigeren. Of
het nu een olifant, giraffe of
blauwstaart-ara is, dat maakt niet
uit. Voorkeuren heb ik niet. De
gedragspatronen van ieder dier
zijn even verschillend en dus boeiend.
Ik besef me terdege dat in het
weekend of op een warme zomerdag je beter niet naar de Amsterdamse dierentuin kunt gaan. Door
de drukte kun je vaak geen beest
zien of zijn ze van schrik allemaal
hun hok ingerend. Vandaar dat ik

E

VVV verwijst buitenlanders naar 'De Afstap'

op zelfgemaakte spullen, wordt
handwerken wel steeds populairder.
Dit als gevolg van de toenemende
belangstelling voor de inrichting
van het huis. Het is een trend om je
huis sfeervol in te richten met zelfgemaakte dingen. Willems denkt dat
de opkomende interesse voor het
handwerken het gevolg is van de 'cocoon-rage'. „Cocoonen betekent dat
Cocoonen
mensen genieten van de knusheid
Hoewel velen nog wat neerkijken thuis. De gezelligheid wordt bin-

nenshuis gezocht en niet in openbare gelegenheden."
'De Afstap' organiseert quiltcursussen, zowel voor beginners als
voor gevorderden. Tevens zijn er
workshops die verschillende soorten en technieken van het quilten
belichten. Willems: „Bijna alle cursussen zijn al volgeboekt, maar je
kunt je nog wel inschrijven voor enkele workshops. Voor beginners is
de les in het Amish-quilten heel inte-

Foto Bram de Hollander

ressant. Amish was een pioniersgroep die zich in Noord-Amerika
vestigde. Deze mensen leefden heel
sober en gebruikten voor het maken
van quilts hele sombere, natuurlijke
kleuren."
De VW in Amsterdam wijst bezoekende buitenlanders op 'De Afstap' in het boekje' What's on in Amsterdam'. Deze brochure is te verkrijgen bij alle WV kantoren.
M.v.R.

Jukeboxen dit weekend
in Autotron Rosmalen

Baby-speelgoed in
primaire kleuren

AUTOTRON Rosmalen wordt
INvoor
de derde keer op 13 en 14

DLAYSKOOL introduceert een
•t nieuwe lijn baby-speelgoed onder de naam 'Colour'n Contrast'. De
lijn onderscheidt zich van andere
doordat het speelgoed sterke primaire kleuren, duidelijke contrasten en geometrische vormen heeft.
Op de markt zijn drie verschillende
bijtrammelaars, twee zachte rammelaars, twee knuffeldieren en een
speelkleed gebracht. Daarnaast is er
nog het stoffen Kiekeboe Boek (verkozen tot baby-speelgoed van het
jaar 1990) en een Activity Center met
10 speelmogelij kneden en geluiden.
E NEDERLANDSE FietsindusDe prijs van het speelgoed varieert
trie heeft de koppen bij elkaar
van ƒ 10,- tot en met ƒ 70,-.
gestoken en een verbeterd verlichtingssysteem voor fietsen uitgedacht. Het resultaat is te vinden de
AXA H(oger)R(endement)-Dynamo. Deze flankdynamo biedt, volgens de fabrikanten, 30% beter rendement dan de conventionele en is
nagenoeg ongevoelig voor slip, heeft
een lagere rolweerstand en lagere geluidsopbrengst. Het hoge rendement uit zich in meer lichtopbrengst bij lage snelheden. Bij een
snelheid van 15 kilomter per uur levert de dynamo al meer dan 6 volt.
Het nieuwste produkt is in eerste
instantie slechts op beperkte schaal
te krijgen. De consumentenprijs van
de dynamo komt rond de ƒ 35,-.

oktober de 'Rock around the jukebox' manifestatie gehouden. Met
een inbreng van driehonderd jukeboxen, tienduizenden grammofoonplaten, talloze flippers en duizenden
aanverwante artikelen uit de na-oorlogse jaren, compleet met de mode
en vervoersmiddelen uit die tijd, is
deze manifestatie uitgegroeid tot de
grootste ter wereld. Behalve dat er
attributen zijn, zullen er ook enkele
bandjes optreden zoals The Rockin
Devils en The Crocats. De entree bedraagt ƒ 10,- voor volwassen en kinderen betalen ƒ 3,50
• 'Rock around the jukebox' in Autotron Rosmalen.

meer dan één favoriete stek heb.
Mijn favorieten zijn ook enige
plaatsen rondom Amsterdam. Nu
hangt het uiteraard altijd van het
weer af waar je naar toe gaat, maar
wanneer de zon heel even door de
wolken schijnt, ben ik in Vinkeveen te vinden. Ik ben in het rijke
bezit van een kennis die over een
huisje beschikt bij de Vinkeveense plassen. Heerlijk uitrusten op
de steiger en genieten van de nazomerse dagen. Geen televisie of andere verstorende attributen.
En... ben je de rust zat, zit je
binnen een kwartier weer in een
vertrouwde omgeving. Ik zou
mijn afkomst verloochenen als ik
natuurlijk in deze rubriek niet
even Aalsmeer noem. Hoewel ik er
inmiddels al tien jaar niet meer
woon, ben ik nog heel regelmatig
in Aalsmeer te vinden, al was het
alleen maar om bij mijn favoriete
banketbakker wat lekkers te halen.
TRUDY STEENKAMP

(ADVERTENTIE)
* MATRASSEN * BOXSPRINGS * KOMPLETE SLAAPKAMERS

U SLAAGT HET BESTE
BIJ HET WESTEN

TE ETEN TE vet in Neder' land. De meeste consumenten weten dat ook wel en
proberen er wat aan te doen.
Want langdurig te vet eten verhoogt het risico op hart en
vaatziekten. Toch blijkt het
moeilijk daadwerkelijk minder vet te eten. Veel consumenten vragen het Voorlichtingsbureau voor de Voeding hoe
het vetgebruik te verminderen.

en vermindert daarmee de kans op
hart- en vaatziekten. Enkele voorbeelden: Trenta Vitessa, Becel Goud
en Fitlife.
Het zijn produkten die op kaas
lijken, maar de naam van de kaas
niet mogen dragen omdat ze uitsluitend van melk gemaakt zijn. Het totale vetgehalte van deze produkten
is echter ongeveer gelijk aan dat van
volvette kaas. Ze dragen dus alleen
bij in het verhogen van het meervoudig onverzadigd vetgehalte.
Acht van de tien Nederlanders eet
Hoe weet ik hoe vet gewone kaas is te vet, het Voorlichtingsbureau voor
n hoeveel vet er in magere kaas zit? de Voeding raadt aan te kiezen voor
De getallen achter de naam van de de minder vette kaassoorten.
kaas (zoals Goudse volvet 48+ en
Maasdammer 45+) zeggen iets over
Is er verschil tussen crème fraiche
het vetgehalte van de kaas. Kaas be- en zure room?
staat uit gemiddeld 60% droge stof,
Ja, er is verschil in vetgehalte. Crè3e resterende 40% is vocht. Bijvoor- me fraiche bevat ongeveer 35% vet
beeld
45+ kaas bevat tenminste 45% en is daarmee net zo vet als slagv
et in droge stof. Van die 60% droge room. In zure room zit minder vet,
stof bestaat in dit voorbeeld 45% uit namelijk ongeveer 25%. Aan beide
yet. Dat is dus 27% van het totaal, produkten worden melkzuur- en anlar kaas droogt in bij het ouder dere bacteriën toegevoegd, die erborden. Nadat de kaas is gerijpt tot voor zorgen dat de room een lichtextra oude kaas, is het vochtgehalte zure smaak krijgt en wat dikker
g maar 20%. Dat betekent dus dat wordt. Crème fraiche smaakt romi, hetzelfde plusgehalte de oude ger en voller dan zure room. Het is
kaas wat vetter is dan de jonge kaas. geschikt om in warme gerechten te
Wie minder vet, maar toch kaas verwerken. Door het hogere vetge'il blijven eten, kan kiezen voor de halte is de kans op schiften namelijk
under vette varianten, in de vorm erg klein. Dit in tegenstelling tot
v
an 30+ en 20+ kaas. Sinds kort zijn' zure room die met zijn geringe hoeOr
'dt;i andere te koop: Altena Slank veelheid vet makkelijk schifting verIJO+,
Uniekaas Light 30+, West-lite oorzaakt. Door zure room eerst te
3
0+, Milner 30+ en Tessa 30+. Deze vermengen met enkele eetlepels van
kazen bevatten 25 tot 30% minder vet het warme gerecht en pas daarna
aan de schotel toe te voegen, kan het
an de volvette Goudse kazen.
Ook zijn er tegenwoordig kaaspro- schiften worden voorkomen. Crème
'ukten
op de markt waarbij het ver- fraiche kunt u net als slagroom stijf2a
digde vet vervangen is door meer- kloppen. Bij zure room lukt dat niet.
v
°udige onverzadigde vetzuren. Brj
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de
Meervoudige
onverzadigde vetzuren Voeding,
postbus 85700,2508 CK 's Gravenha|_b het linolzuur het belangrijkste: ge;
infolijn U6-821.22.72 (op werkdagen tussen
~'; verlaagt het cholesterolgehalte 13.30 en 17 uur. ƒ 0.40 per minuut).

Extra-ordinaire lippenstift
Lippenstift dragen is in en de fabrikanten weten daar goed op in te
spelen. De firma Orlane brengt
een nieuwe „huidverzorgende
make-up voor prachtige lippen".
De naam is Rouge extra-ordinaire.
Volgens de fabrikant beschermt
het de lippen tegen extreme weersomstandigheden. De samenstelling bestaat uit polyamide poeder
dat zorgt dat het produkt zijdezacht en geriefelij k aanvoelt, kandeliawas voor de glans, bij enwas
voor de bescherming, carnaubawas en ricinolein zorgen ervoor
dat de lippenstift op de mond blijft
zitten en UV-filters zorgen dat de
zonnestralen de lippen niet aantasten. Daarnaast is de lippenstift
ook nog eens in twintig kleuren te
verkrijgen. De prijs voor dit alles
bedraagt ƒ 29,50.

het Westen
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020: 169813-854891

saniwajvvis

SDNrajsxoa -»

Madurodam Museumstad

D

Hoe vet is kaas?

De nieuwe haarmodetrend geeft
nog steeds schitterende gel-kapsels te zien. Schwarzkopf is op
deze trend ingesprongen en heeft
de Silhouette Styling gel ontwikkeld. Behalve dat deze gel het haar
in model houdt en voor een zogenaamde wet-look zorgt, beschermt het het haar verder tegen
invloeden van buitenaf, zoals UVstralen. Dus ook handig voor de
komende wintersport. De gel is alleen in de betere kapsalons te verkrijgen.

DE SLAAPVOORLICHTER
VOOR GROOT AMSTERDAM

Flankdynamo
voor de fiets

VOEDING

Gel houdt UV-stralen tegen

GRIJZE PADEGINA'S
met

minder staan ingeschreven.
„Een
advertentie
blijft natuurlijk een
beperkt middel, want
waar het uiteindelijk
om gaat, is niet te omschrijven.
Waarom
word je verliefd...? Dus
is het zaak dat je zoveel mogelijk mensen
ontmoet. Een advertentie kan daarbij helpen, als grove voorselectie. Hoe meer advertenties, hoe groter
de kansen worden."
De rubriek 'huwelijk
en kennismaking' in
de landelijke dagbladen is zeer populair.
Zelfs mensen die al
'voorzien' zijn, vermaken zich er op zaterdagochtend mee. Het
is voor sommigen al
leuk om de wensen en
de beschreven karaktereigenschappen van
anderen te lezen. Elke
advertentie in het ochtendblad heeft iets
eigens, want de plaatser heeft de tekst zelf
en weloverwogen opgeschreven.

contactadvertenties vormen de
grootste rubriek in
de zaterdagskranten. Mensen zoeken vriendschap of
hun levenspartner
en zetten hun zinnen op enkele gekochte tekstregels
in de krant. Vorige
week is de eerste
kennismakingskrant verschenen
die deze formule
op 40 pagina's beproeft. Bovendien
mikt bladmanager
Lesly Verdier op
het bij elkaar brengen van mensen
met dezelfde hobby's. Lesly vertelt
dat zijn vriendin
niet van opera
houdt. Hij wel "en
denkt dat je via
'Aan' in contact
kan komen met
een gelijkgestemde
om samen een concert bij te wonen.
Een van de bedoelingen van Verdier is namelijk een netwerk op
Lesly Verdier: Vriendenkring uitbreiden door een netwerk
te zetten, waarbij mensen bij elkaar worden
gezocht om samen deel te nemen aan een activi- beste is er vanuit te gaan dat het een leuke
teit. „Je kunt je opgeven om je vriendenkring uit avond moet worden, dan zul je spontaner zijn."
Het samen gaan naar een opera of bezoeken
te breiden door middel van een netwerk. Wij
stellen groepen samen op basis van gemeen- van een dansavond lijkt in het blad wat ondergeschappelijke interesses of hobbies. Zo kun je schikt aan het zoeken van dieper gaande relabijvoorbeeld met een paar mensen naar de film
gaan of op dansles. Je kunt je ook opgeven voor
wintersport met mensen uit één categorie waarin je zoekt. Dan help je het lot een handje.
Verder loopt het dan onvoorspelbaar en natuurlijk."
Gelukkige relaties kunnen het gevolg zijn van
een ontmoeting via een contactadvertentie. Lesly Verdier: „Het lukt natuurlijk niet altijd. Maar ties. 'Aan' bevat 1500 korte persoonsbeschrijvinals je niet gemakkelijk contacten legt in een café gen met de vraag welke man of vrouw daarbij
of genoeg hebt van het smoesje 'seg, ken ik jou past. „Waarom zou je het lot niet een handje
niet ergens van', is het een betrouwbare manier helpen?", zegt Lesly Verdier. „Je kunt wel blijom je geluk te beproeven." Veel ontmoetingen ven hopen dat je op een feestje wordt uitgenomaken de kans op slagen groter, zegt Verdier. digd, maar als dat niet gebeurt, moet je zelf
actief worden. Wanneer je een advertentie zet,
laat je weten dat je bestaat. Wij denken dat er
Miljoen anderen
echt wel een persoon is tussen die miljoen ande„En als na een ontmoeting duidelijk is dat het ren, die bij je past. Je weet alleen niet waar hij of
niet tot een relatie komt, is het leuk om er toch zij zit. Dat is de essentie."
Jaarlijks worden er ongeveer 60.000 contaceen gezellig avondje van te maken en de vriendschap te behouden. De makke van zo'n ontmoe- tadvertenties geplaatst. Via de contactbureaus
ting is dat mensen meteen gaan kijken of de zijn er ook nog eens 20.000 mensen ingeschreneus niet te lang is en of ze het met die man of ven, wachtenden voor ü. Hoewel Verdier vraagvrouw tot hun 65ste kunnen volhouden. Het tekens zet bij dat laatste cijfer. Hij denkt dat er

Wie gaat er mee
naar de opera?

Computer
Dat is in 'Aan' niet
het geval. De meeste
foto Bram de Hollander advertenties komen
voort uit een standaardformulier waarop de adverteerder alleen
maar hokjes mag aankruisen. Die gegevens zijn
met de computer weliswaar gemakkelijker te
verwerken, maar het lezen wordt er niet boeiender op. De advertentietekst bestaat namelijk
slechts uit losstaande woorden die het karakter
van iemand moeten schetsen.
Bijvoorbeeld: 'HBO. blauwe ogen, normaal figuur. blond, rook Trefwoorden, uitgaan, lezen,
TV, theater, bios, goed gesprek, uit eten, strand,
bos. reizen, zwemmen Karakter, actief, ambitieus. zelfstandig, impulsief, eerlijk, serieus, goedlachs, fantasierijk, avontuurlijk, rustig '
Dan volgt nog leeftijd, lengte en de regio. Achter
al deze ingevulde trefwoorden gaat waarschijnlijk een speciaal iemand schuil. Maar als je er
1500 van op een rijtje ziet, heb je niet het idee dat
je met een uniek persoon te maken hebt. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een zelf
opgestelde tekst (zoals niet vaak wordt gedaan
in 'Aan') zou de adverteerder zich meer kunnen
onderscheiden.
De kolommen in het periodiek bevatten niet
alleen gerubriceerde advertenties. Er wordt in
een achtergrondartikel aandacht besteed aan
het fenomeen alleenstaanden of vrijgezellen. Er
is een persoonlijkheidstest en bovendien een
pagina horoscoop opgenomen.
FERDINAND RUSCH

Tot en met 28 oktober zal in de
expositieruimte van Mardurodam
de tentoonstelling 'Mardurodam
Museumstad' te zien zijn. Op deze
tentoonstelling laten tien Nederlandse musea wat 'miniaturen'
zien van hun verzameling. Zo is er
bijvoorbeeld minatuurzilver uit
het Frans Halsmuseum en miniatuurlandbouwwerktuigen uit het
Streekmuseum Goeree Overflakkee. Daarnaast zijn er ook 'grote'
dingen te zien zoals de landmanpop uit de Broekerveiling. Verder
foto's uit het Anne Frank Huis,
een echte Vermeer uit het Mauritshuis en een telescoop uit het
Eise Eisinga Planetarium. Diergaarde Blijdorp zorgt tenslotte
voor een beestachtig aspect. De
tentoonstelling is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur en is gratis
voor bezoekers van Madurodam.

iruidige knuffelbeer
Voor kinderen die slecht kunnen
slapen is er een knuffelbeer, gevuld met kruiden, op de markt ge
bracht. Het berebuikje zit niet vol
met zaagsel maar met een kruidenmelarge waarin onder andere
melisse en valeriaan is verwerkt
Volgens de fabrikant is de geur die
door de kruiden wordt verspreid
niet alleen lekker maar werkt bovendien rustgevend. „Kinderen
die met deze beer in de armen onder de wol gaan, vallen eerder m
slaap", aldus de firma Verta m
Vught. De beer kost ƒ59,-. Voor
meer informatie tel. 073-579130.

Honden trainen
Spontaan blaffen mocht nog wel,
die zaterdagmiddag in Nieuw-Vennep. Trudy Steenkamp bezocht er
de training die van een willekeur!ge hond een gehoorzame huishoud
moet maken. De baas kan er een
diploma mee krijgen. Volgende
week op deze ATV-pagina.
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Jos Brink, gastheer in fortuinmakend TV programma

R VOOR DE 64.000 GULDEN VRAAG?'
Vanaf 9 oktober zit heel Nederland elke
week voor de buis. U bent dan te gast bij
Jos Brink en zijn assistente Manuëla
-Kemp. Een daverend programma, georganiseerd door de Postcode Loterij, dat
heel Nederland in spanning zal houden.
Waarom
? Omdat er vele duizenden
guldens klaarliggen voor iedereen die
met zijn eigen postcode meespeelt.
Liefst twaalf trekkingen per jaar.

WINT U STRAKS EEN TON? U KUNT OOK WINNEN MET
Iedereen mag meespelen in de Nationale UW EIGEN POSTCODE!
Postcode Loterij. U bent automatisch
Kent u uw postcode'' Dan weet u al bijna
kanshebber op vele postcodeprijzen van
uw lotnummer. Dat bestaat uit uw postco10 tot 1 000 gulden Maar ook op de
de plus twee door de computer toegehoofdprijs van 100 000. Ja. een ton verkende cijfers. Die weet u alleen. Hoe
dienen door eenvoudig mee te spelen met meer mensen m uw postcode meespelen,
uw eigen postcode. Weet u hoe gemakhoe groter de prijzenkans voor iedereen.
kelijk dat gaat 7

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

KOMT U OOK DE KOFFER
MET 100.000 GULDEN IN
ONTVANGST NEMEN?
Stuur uw "WIN EEN TON BON" snel
op. En wie weet., bent u straks de gelukkige die een koffer vol met geld in ontvangst neemt.

00 UUR OP DE BUIS OP RTL4
KIJK ELKE DINSDAGAVOND OP RTL4 WELKE
PRIJS U WINT
Zorg dat de koffie klaar staat en de
hond uitgelaten is. Want elke dinsdagavond om 21.00 uur bent u een half uur
te gast in het spannendste TV-programma van Nederland. Waarom?
Omdat er enorme geldprijzen te winnen
zijn door iedereen die met z'n eigen
postcode meespeelt in de spannende
quiz van de Postcode Loterij.
Manuéla maakt dan bekend op welke
nummers de hoofdprijs van 100.000
gulden én de SuperStraatPnjs zijn
gevallen. U ziet zelf hoe de opbrengst
wordt besteed aan mens en milieu.
Fantastische resultaten waar u aan bijdraagt door voor maar een tientje mee
te spelen. U doet toch mee, want de
kans op een grote geldprijs, die laat u
uw neus toch niet
voorbij gaan?

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen:
ü 1 lot (ƒ10,-)
loten (a ƒ10,-)

DE UITSLAGEN

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

Kijk de uitslagen na in uw huis-aanhuis-blad. Of kijk op de dag na de
trekking op pagina 525 van TeleTekst
op uw TV, dan weet u direct of u in de
prijzen gevallen bent.

SPELREGELS

dhr. Q mevr.

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

Banknummer:

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

DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ!

Vandaag of morgen ligt-ie in uw

energie verbruikt. Grappig genoeg

energie te sparen. De komende

we met z'n allen verbruiken, hoe

met pen in de meterkast. En maak

al zorgt voor grote besparingen.

brievenbus. De kaart waarmee u

begint 't na een tijdje een sport

tijd zullen in deze krant regelmatig

beter voor 't milieu.

met uzelf een afspraak, wanneer u

Wilt u meer weten oVer de aktie

de meterstanden van gas en licht

te worden om zo min mogelijk gas

tips verschijnen.

KLEINE MOEITE, GROTE BESPARING.

de kaart invult.

kunt bijhouden.

en elektriciteit te gebruiken.

Die kunnen veel geld schelen,

Meedoen met de meterkaart-

'U zult zien dat u veel bewuster

of heeft u andere vragen over
energiebesparing, dan nemen wij

Zo krijgt u 'n beter idee, wan-

En dan wil je al gauw alles

maar wat u misschien veel belang-

aktie kost nauwelijks tijd of

met energie omgaat en alleen dat

neer u veel of juist wat minder

weten over andere manieren om

rijker vindt: hoe minder energie

energie. Hang de kaart compleet

HET ENERGIEBEDRIJF. ROYAAL MET ZUINIGE ADVIEZEN.

graag de tijd voor u.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 18 oktober 1990
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Los nummer ƒ 1,25

Horeca-voorzitter verheugd over politie-actie

Horeca zonder papieren
voortaan hard aangepakt
ZANDVOORT - De politie in Zandyoqrt gaat strenger optreden tegen horeca-ondernemers die niet in het bezit zijn van de
juiste papieren. Volgens de afdeling Bijzondere Wetten is het
ontbreken van een vergunning meestal een kwestie van gemakzucht. In sommige gevallen gaat het om 'belasting-technische'
redenen.
Tijdens een onderzoek in maart Vermeulen: "Het is hoogstens een
van dit jaar bleek dat een groot aan- uurtje werk om de aanvraagformutal horeca-ondernemingen niet in lieren in te vullen. De kosten bedrahet bezit was van de juiste papieren. gen slechts een kleine veertig gulBij 32 bedrijven ontbraken de vereis- den, dus dat kan het probleem óók
te bedrijfsvergunningen en 18 had- niet zijn. De ondernemers zien er
den in de personele sfeer wijzigin- vaak het belang niet van in om een
gen ondergaan zonder dit te melden. vergunning te hebben. Bovendien is
Terrasvergunningen ontbraken bij het vaak ongunstig voor ze om er
70 bedrijven en ook voor maar liefst een aan te vragen, omdat dat dan
1GO speelautomaten bleken de papie- weer consequenties heeft op het geren niet in orde. Bij 22 ondernemin- bied van de belastingen. Dat geldt
»en ontbrak een ontheffing van het bijvoorbeeld sterk in het geval van
sluitingsuur, zodat deze zaken 'ille- de speelautomaten".
ledere horeca-onderneming moet
gaal' langer open bleven.
in het bezit zijn van de basisvergunning, de 'Drank- en HorecawetverOnwil
gunning'. In maart bleek dat dus bij
Henk Vermeulen van de politie 32 bedrijven in Zandvoort niet aandenkt dat gemakzucht en onwil aan wezig. De politie reageerde daarop
een en ander ten grondslag liggen. door strenger te controleren, met als
gevolg dat een aantal bedrijven trjdelijk werd gesloten. De meeste ondernemingen hebben inmiddels wél een
vergunning aangevraagd.

Waardeloos geld

ZANDVOOET - Een juwelier uit
Zandvoort is op 11 oktober misleid
door twee mannen. De twee buitenlanders boden voor een horloge vijf,
briefjes van duizend Dinara aan. De
juwelier controleerde de koers van
het Joego-Slavische geld op teletekst
en accepteerde de pecunia. In plaats
van de verwachte waarde, ongeveer
050 gulden, bleken de bankbiljetten
uit de roulatie genomen te zijn en
bezaten ze geen waarde. De juwelier
heeft aangifte gedaan bij de politie.

Verheugd
Pred Paap van Horeca Nederland,
afdeling Zandvoort, is verheugd dat
de politie eindelijk actie onderneemt. "Het ontbreken van vergunningen is iets dat al zeven jaar
speelt, wij hebben de politiek zelf op
de problemen gewezen. Ik vind dat
iedereen zich aan de regels moet
houden. Ondernemers die dit niet
doen, noem ik niet eens collega's,
maar valse concurrenten".

Boeken razend snel uitverkocht

voor de boekenbeurs op de Nicolaasschool was

ZANDVOORT - Binnen een
half uur waren alle boeken uitverkocht, op de boekenbeurs
van de Nicolaasschool. De
beurs, die vorige week woensdag werd gehouden, maakte
deel uit van een reeks activiteiten op de Nicolaasschool.

moeite namen zij afscheid van hem,
met als allerlaatste cadeautje een
muzikale aubade.
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Feest
Het Huis in de Duinen be*}
staat 35 jaar. Ter gelegenO
heid van dit jubileum vieren de bewoners feest.

Onderwijs
Het sluiten van een school
zou de gemeente veel geld
besparen.

ZANDVOORT - In Zandvoort-noord is een begin gemaakt met de
aanleg van een nieuw fietspad. Dat
komt te lopen vanaf het fietstunneltje bij het Visserspad naar het Duinpieperspad, het fietspad achter het
circuit en de noord-boulevard. Als
het nieuwe pad is aangelegd hoeven
de fietsers niet meer per se over de
Keesomstraat, die kunnen zij letterlijk en figuurlijk links laten liggen.
Het pad moet eind december klaar
zijn.
De aanleg kost ƒ124.000,-. Daarvan
wordt 75% betaald door het ministerie van Landbouw en Visserij en 15%
door de provincie Noord-Holland.
Het resterende deel, ƒ 12.400,-, is voor
kosten van de gemeente Zandvoort.
De werkzaamheden worden verricht
door de firma Koop Tjuchen-West
BV.

o
O

Uitcgebetcerd
Zandvoort 75 is voor de be(•
ker.uitgeschakeld. DSS was
O
'met 4-0 te sterk voor de Zandvoorters.

IV/I s» r sei t h» o ra
Zandvoorter Minze Zwerver
bereidt zich voor op de Marathon van New York.
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Geluidsoverlast
De hinderwetvergunning wordt
overigens in de ioop van 1991 afgeschaft. Wanneer dat precies gebeurt,
is nog niet bekend. Met deze vergunning wordt nu nog geprobeerd bijvoorbeeld geluids- en stankoverlast
tegen te gaan: als een ondernemer
een aanvraag indient, wordt bekeken of hij voldoet aan de gestelde
normen. In de plaats daarvan komt
het ministerie van VROM (Verkeer,
Ruimtelijke Ordening en Milieu)
met algemene eisen waaraan horeca-ondernemingen moeten voldoen.
Daarmee krijgen ook discotheken te
maken, zij vallen nu nog buiten de
horeca-hinderwetbepalingen.
Als deze nieuwe regeling er door
is, hoeft de ondernemer geen vergunning meer aan te vragen. Daarvoor in de plaats komt dan een meldingsplicht: zij moeten zich aanmelden bij de gemeente als zij een horeca-gelegenheid openen. De gemeente krijgt dan meer tijd om te
controleren, omdat zij geen vergunning-aanvragen meer hoeft te behandelen. Méér controle is wél nodig,
omdat er volgens de gemeente nog
veel ondernemingen zijn die niet
voldoen aan de normen van de hinderwet.

Oplage: 4.900

Dubbele
première

In het winterseizoen gaat de politie vaart zetten achter de controle.
Vermeulen: "We willen dat de ondernemingen hun vergunningen
voor het volgende seizoen vooral
vroegtijdig regelen. Afgelopen seizoen is het voorgekomen dat bedrijven de hele tijd in de 'vergunningenmolen' hebben meegedraaid, het
kwam erop neer dat zij het hele seizoen zonder vergunning open zijn
geweest. Dat willen we voor komend
seizoen vermijden. We zullen in de
winterperiode blijven controleren
en we doen dat op de gekste tijden",
waarschuwt hij.

Nieuw fietspad
in Z'voort-noord

De belangstelling
overweldigend.

edia

Zandvoortmeeuwen
heeft
("
de smaak van de overwinO
ning te pakken. Spaarnestad werd
met 3-0 verslagen.

Tips

Het Circustheater
aan het Gasthuisplein trok vrijdag
al, enkele maanden voor de opening, behoorlijk
wat publiek. Tijdens werkzaamheden had isolatiemateriaal in de
buitenmuur vlam
gevat. Ook de
nieuwe ladderwagen van de brandweer, die dinsdag
pas officieel in
gebruik wordt genomen, beleefde
bij het theater zijn
première.
De
schade aan het
bouwwerk bleef
beperkt
maar
wordt wel geschat op enkele
tienduizenden
guldens.

Ook deze week weer in het
~9
Zandvoorls Nieuwsblad een
l
uitgebreide rubriek met tips voor de
vrije tijd, Te kust en te keur'.

ADVERTENTIE

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

17166

ADVERTENTIE
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Kopers
"DE MEEUWEN"

OPGELET!
Gevaarlijke 'grap'
ZANDVOORT - Twee fietsers zijn
op 14 oktober licht gewond geraakt
bij het Oosttunneltje aan de Thompsonstraat, toen zij tegen een over de
weg gespannen ijzerdraad reden.
Het onvoorziene obstakel leverde
hen enkele striemen in het gezicht
op. De daders die deze levensgevaar lijke 'grap' hebben uitgehaald, zijn
door de politie nog met achterhaald.

Politie mag niet meer met
oproepkrachten werken
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie mag geen 'klusjesagenten' meer inschakelen. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken verbiedt het werven van agenten als oproepkracht. Het
lijkt voor komend jaar minder nodig, omdat het korps dan met 5
tot 7 agenten zal worden aangevuld.

in opleiding, die in de zomer van
1992 van school komen. Bij de werving van nieuwe agenten van buiten
Zandvoort is de huisvesting vaak
een groot struikelblok, de meesten
nemen echter tijdelijk wel genoegen
Het is uit met het unieke project Zandvoortse project dat afgelopen met een kleine flat. In de commissievan de Zandvoortse politie, het inhu- zomer van start is gegaan. De Zand- vergadering werd de mogelijkheid
ren van agenten uit andere gemeen- voortse korpsleiding ziet1 daar dan geopperd extra woningen taeschikten die in hun vrije tijd wat willen ook in het vervolg vanaf, liet burge- baar te stellen voor agenten. Van der
bijverdienen. Het ministerie van meester Van der Heijden onlangs Heijden wees erop dat dat ook conBinnenlandse Zaken heeft de poli- weten in de commissie voor Be- sequenties zou hebben voor andere
ambtenaren.
tiebonden medegedeeld dat gemeen- stuurlij ke Zaken.
ten geen agenten meer uit andere
plaatsen of van de Rijkspolitie als
Opdrachten
oproepkracht mogen inhuren. Aan- Werkdruk
Aan het fenomeen 'inhuren van
Er heeft overleg plaatsgevonden
leiding tot die uitlating was het
rnet het ministerie, met als resultaat agenten' kleefden nogal wat bedat de getallen in het PKP-rapport, voegdheids-problemen. Zo kunnen
betreffende de nieuwe landelijke burgemeesters agenten van andere
verdeling van de politiesterkte, op- gemeenten geen opdrachten geven,
nieuw worden bekeken. Waarschijn- geen disciplinaire maatregelen telijk wordt daarbij een onderzoek gen hen nemen of klachten over hen
verricht naar de werkdruk binnen behandelen. Daarnaast vindt men
het korps. In het zomerseizoen '91 op het ministerie het verschijnsel
zal de Zandvoortse politie in ieder 'oproepagent' slecht voor het imago
geval worden aangevuld met 5 a 7 van de politie. Hiermee zou de inagenten. In de gemeentebegroting druk gewekt worden dat agenten
1991 is ook ƒ96.000.- gereserveerd over meer dan voldoende vrije tijd
beschikken waardoor zij bij een anvoor drie zomeragenten.
der korps nog eens 'klusjes' kunnen
Afgelopen maanden is het korps al gaan verrichten. Of de indruk, dat
uitgebreid met drie nieuwe agenten agenten met particuliere bedrijven
plus twee zomerkrachten. Daar- dezelfde overeenkomst kunnen sluinaast zijn er nog eens zes aspiranten ten.

Stormloop op kinderactiviteiten

De boekenbeurs was gekoppeld
aan de kinderboeken-tentoonstelUng 'Boeken horen bij je'. Ouders
konden er de werkstukken van de
leerlingen bewonderen, vervaardigd
van allerlei materialen, waarmee zij
voorlees-, informatie-, fantasie- en
natuurlijk ook hun lievelingsverhalen uitbeelden. En dat had uiteraard
alles.te maken met de kinderboekcnweek.

Afscheid
De kinderen waren ook voor wat
anders in actie gekomen, namelijk
voor een afscheidsfeestje van hun
gymleraar René Pijnaker. Drie jaar
is hij aan de school verbonden geweest, nu gaat hij naar Nieuw Zee'and emigreren. Voor hem hadden
leerlingen een boekwerk gemaakt, waarin zij de gymlessen beschreven én tekenden. Bovendien
hadden zij geld ingezameld om hem
een cadeau aan te kunnen bieden,
dat
werden drie etsen, gemaakt in
z
ijn laatste Nederlandse woonP'aats, Haarlem.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebhen.
Omdat ik graag wil weten wat /.ich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het /amlvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad

Dat Pijnaker geliefd was onder de
kinderen was wel duidelijk. Met

Naam: (m/v) L .L j „i....a. ..i_L...i_i--i-_J..-J._.j._.J...i- i-.-.i-. .L__;._L j
Adres: l__l_l_.l i L...1.. 1__L._J
l'oslcode/l'laats: LJ L. J L__L l

Waterstanden
Datum
18 okt
1
9okt

HW
LW
HW LW
02.55 12.36 15.11 23.04
03.29 11.15 15.4523.44

20
21
22
23
24
25

04.05
04.36
05.09
05.42
06.09
06.39

okt
okt
okt
okt
okt
okt

--.-00.15
00.45
01.15
01.50
02.24

16.18 11.54
16.49 12.46
17.21 13.15
17,56 13.46
18.25 14.16
18.55 14.55

26 okt
07.20 03.15 19.24 15.45
Vaanstanden;
Vf

ijdag 26 okt. EK 21.26 Uur
28 okt. 09.50 U. NAP+53cm

L__L_L_.L._. L. l _...!. .1_J_..1_J
l J i_J l L_._L__L.._i_. J l

Telefoon: L_J l_J_.J_J. ___L_i_l_l l_l_._l J i
(iiro/Uanknr.: i_i_i_j l _i_.i l l i

i' lH7t>ri;liitit

Daarna word ik abonnee en betaal per D maand l'-i/iO*
D halfjaar f 25.50 DjaarMd.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
ZANDVOORT - Tijdens de kinderboekenweek heeft de jeugd zich goed
vermaakt in de Openbare Bibliotheek. Voor de evemenenten bestond ruime
belangstelling. Op woensdag 10 oktober waren alle kaartjes uitverkocht voor
de voorstelling van theatergroep 'Spatlap'. Vrijdagmiddag was er een feest
voor kinderen van vijf tot en met zeven jaar. Ruim honderdenvijftig kin-

deren meldden zich aan, maar er was slechts plaats voor de helft. De
gelukkigen die wel een kaartje hadden bemachtigd legden een circuitje,
bestaande uit verschillende onderdelen, af. Zij bekwaamden zich in een
estafette met een boek op het hoofd, boekje leggen, een variant op het
zakdoekje leggen, koekhappen en ballen gooien.
Foto: Anko stoffels

L' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: (KJO-ddN.U.OO.
Stuur de/.e bon in een open envelop naar
\\eekmedla. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.

L..J
: l
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FAMILIEBERICHTEN
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Voorbereidlngsbealuïten
(ört W, lid 2 WRO)

be aempentetaad heeft op 2(3 september 1060 besloten dat op grond van
öitilTel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan
woidl vooibeield voor de peropleiv
- trompBtiaat f ((iran DmadORomplex),
- Van ötölbeigwpg 1a
De?e besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode
omlijning de poreelen ?ljn aangegpven, ter in/age bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de seotoi Öiondgebled, Rasdhuisplein 4 te Zlandvoort,
De/e afdeling is geepend van maa'ndag t/m vrijdag van ö,00-1§,30 uui
lüoklobei 1990
De burgemeester van Zandvoert
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Max Tailleur

Vrienden
Bedankt voor de
fantastische
bruiloft.
Jos en Monique

//VNDVÜOK'J'SU
HUURDERS
HET DINSDAGMIDDAG
SPREEKUUR
VAN 23 OKTOBER
VERVALT
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HLS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN AU DE PRIJS
Diukweik 1 dagen por week veimgd, dim oek op ïgterdeg en zondag,
Alleen yedipteineeid Uitvaarippraeneel komt bij U tnuls,
Rouwautö's en volgauto's, Göndölêanoeregister, alleen 1e klasse materiaal,
Voor vpr?el<erlng uitvaartkosten, ttep0ö/ftwtort/fl|?, inkQ&pêöfft (waoitfQ*
vaat), wenêentotmuliët M ons Iheteiksnto0i Hewnwug iBO, Heemsiede
033-33 19 f B,

I!P W°pt VHM ,'W uh l/lll 'l MIIV
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e, bl]n§ W,OOQInwoiwê tellende öenwntë, DegiQtètoeristlseltë en fëettiatleve ttôntmkMngskraelitnwsktlwt wrken Inzandvodiïextra boelend,
De geniö&nlelljkê oigflniüalle toelaat uit de leütomn Middelen, B(?woner§ü&k§n, Giendflebietl en Ëlyendomnienbéheer en een elëlBtdelIng Veeillelillng @n Publle Relailons, BInnen de orgflril§8tl9 staat het eireven naar kwaliteit, elfeetlvltëlt en klantvriendelijkheid eenIrëal,
De orgsnlBallp wordt geteld door een managementteam, dat beslaat uit de gemeenlege*
cretai Is (voer/liter) en de vier seotorhüotden,
Als gevolg van een Interne vereohulvlng ontstaat bij de afdeling reiniging en algemene
illenst van de §eelor ngendoinmenbeheer rie vacature vani

OPZICHTER REINIGING EN
ALGEMENE DIENST M/V

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig
Voor bestellingen Is ons faxnr. 19694

BOUTEN

Begrafenissen
en crematies!
STEQEMAN
gekookte

RUNDER
GEHAKT

GELDERSE
WORST

500 gr.

Algemene Informatie:
De sector lilgenduinnienbelieei Is opgebouwd ulldrle afdelingen: elvlelteehnlek/bouwkun*
de, plantëoenen, leiniginp en algemene diensten een bedrijfsbureau, Be afdeling reiniging
en algemene dienst omvat34,6 formatieplaatsen,
De leiding bestaat uit een hoofd van de afdeling en twee opzlehlerg, Oe te benoemen tunollonarls *al voornamelijk worden belast met de leiding over de 23 bultendlenstmedewerkers van de afdeling,
Funotle-oiniohrllvlng:
- dagelijks towlont op en begeleiding van medewerkersi
deelt het dagelijks werk In en stelt werksohema's op;
- eontroleerl de registratie met belrekking tot tijdsverantwoording!
- assisteert Imi lioofd van de afdeling bij diens werkzaamheden;
' verzorgt alle eveilge weiluaamlteden, die voor een goed tunetloneren van de afdeling
nodig geacht worden;
- venleht bulten de normale werktijden werkzaamheden, zowel Incidenteel als regulier tl|dens het sel#o§n en op di ukke weekeinden;
- vetvullbesPlilkbaarhöldsdlensien,

M (i cn NACHT

TOMATEN

funolle^lien:
- MTS weg- en waleihouwkunde;
ervaiing in p§n soorlgelljke funolle;
goede mondelinge «n solnltteltjke ultdriikklngsvaaidlgheden;
kennis van aulomalisering;
goede oonlaetuele elgensohappen;
goede organisatorische eigenschappen;
- leidinggevende eigenschappen;
dient een flexibele Instelling Ie hebben;
rijbewijs BE,
iji| de solllcllatleuespiekken wordt een vertegenwoordiging van de afdeling reiniging en
algemene dienst ontrokken,
Afhankelijk van opleiding en ei vat ing zal aanstelling plaatsvinden lot een bedrag van niaxl°
maal 14,?5fl,-biuto per maand,
Vooi de begchlkbHafheldsdlenst bestaat een
ten psychologisch ondeizoek kan deel uitmaken van de seleelleprocedure,
InllQhtlngenmiaolllolUllee:

Nêttev InlMMnipn &w tb inntute kunnen wonten Ingewonnen bj IM hontö van de seetor
LluenlonmnlHihetit, delwilno, l M 9r»ito teltutowOPêOr-emO,
// wiWprt otiiiiwt de w/Wftlfe/j/öcei/uw kunnen wotden lupewonnen 1)11 de Meting
petm&lmken,

P. J. d'HONT
I H T V A A K T V I R/OIUil U

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort,
Tel, 02507-17244

61,

telefoon ö?öQMt>aö l
Qpbaring mogelijk In Zandvoort, Mlllegom, Heemstede en Vel»en

ZA. 20 OKTOBER om 16.00 UUR
ZA. 27 OKTOBER OM 16.00 UUR

tllTVAAR'rCKNTRtlIVI
Onderling (

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening,
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

uitvaartverzorging
kennemerlandlbv
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Bejaardenhuis viert 35-jarig bestaan

Feestweek in Huis in de Duinen
ZANDVOORT - In het Huis
in de Duinen is het volgende
week volop feest. Directe aanleiding is het 35-jarig bestaan
jvan het Huis in de Duinen. Van
idat jubileum wordt dankbaar
gebruik gemaakt om de tradi}tie jaarlijks een groot feest te
organiseren, voort te zetten.
"Het feest is echt vóór en dóór de
^ewoners", zegt Willy Brand, al vijf
paar activiteitenbegeleidster van het
piD. Ook dit keer is zij de 'grote
anqtor' achter de festiviteiten in het
Huis in de Duinen. "Maar het is
bioeilijk de vorige feesten te overïreffen, want het is nu oktober, dus
moet je alles binnen doen. Maar
luardoor kun je het wel heel huiseijk maken". De feestweek heeft als
hema '1890-1990', zodat een aantal
activiteiten een nostalgisch tintje
gunnen krijgen. "Met een knipoog
im een korreltje zout gaan we terug
jn de tijd", zegt Willy Brand daarF1JOHID2

restaurant', verschillende ontspannende activiteiten en tijdens de
avonden diverse optredens. Daarvoor zijn onder andere uitgenodigd
het 'Gheselscap goet ende fyn', de
Zandvoortse Operette Vereniging,
Geschiedenis
het Zandvoorts Dames Vocaal EnDe festiviteiten voor de 140 bewo- semble en een 'Artiestenpalet'. In
ners van het huis en de 93 van de dat laatste brengen diverse artiesten
aanleunwoningen, worden maandag een act, wat aaneen wordt gepraat
22 oktober door directeur De Vries door een 'rasconferencier'.
met een speech geopend. Daarna
zullen vijf dames - tussen de koffie
en gebak door - vijf en dertig jaar Lichtvoetig
Het eerder genoemde 'gheselscap'
geschiedenis van Huis in de Duinen
bezingen en voordragen. De huispia- brengt een professioneel theaterpronist R. v. Luyk zal daarbij zijn steen- gramma met muzikaal luistergenot
tje bijdragen, terwijl ook voor de - en lichtvoetig vermaak, terwijl het
vrijwel - allernieuwste bewoner, allerlei historische instrumenten of
Tine Blazer, en Tine Noorda, die al getrouwe nabootsingen daarvan beheel lang in het HiD woont, een spe- speelt. De operettevereniging neemt
ciale rol is weggelegd.
de bewoners van het HiD mee terug
Vijf dagen duurt het feest, tot en in de tijd. 'Zij bezingen de sprookjesmet vrijdag 26 oktober, met dage- wereld van de musical, operette en
lijks een gezellig 'Happy-our' in de opera, waarin liefde en geluk het
hal, een diner-a-la-carte in het 'huis- kwade altijd overwint', aldus de jubileumuitgave van De Golfslag. Dit
keer is dat meer een professioneel
opgezet programma-boek, met een
speelse omslag van keukenmedewerker Kik Boon.
van. "We starten onze activiteiten in
1890, per dag verspringen we 20 jaar,
zodat we de laatste dag eindigen in
1990".

Afscheid

i Het Huis in de Duinen nog in zijn oorspronkelijke vorm

Weekenddiensten
[Weekend: 20/21 okt. 1990
'OLITIE: tel. 13043, Alarmnummer
4444.
KANDWEER: tel. 61584, alarmummer 12000.
IMBULANCE: tel. 023-319191 (On.evalllen), Centrale Post Ambulan•evervoer (CPA) Kennemerland.
MERENAMBULANCE (Dierenbeicherming): 023-246899.
1UISARTSEN: De volgende huisarten hebben een gezamenlijke waarlemingsregeling, inlichtingen daarVer via het telefoonnummer van de
'igen huisarts: J. Anderson. 12058;
. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
3355; G. Mol, 15600; P. Paardekoier, 16737; H. Scipio-Blüme, 19507;
'. Weenink, 12499. Inlichtingen omrent de diensten van dokter Plierin;a worden verstrekt via nummer
2181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandrts bellen.
ipotheek: Zandvoortse Apotheek,
LB.A. Mulder, tel. 13185.
Vijkverpleging: Voor spoedgevallen
het Kruiswerk Zuid-Kennemerand 's avonds, 's nachts en in het
eekend te bereiken via de dokterinformatiedienst: tel. 023-313233.
'erloskundige: Mevrouw Elizabeth
e Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
.andvoort, tel. 02507-14437.
)ierenarts: Mevrouw Dekker, Thoreckestraat 17 te Zandvoort, tel.
5847.
lieren: (Overige diensten) Vereniing v.h. welzijn der dieren (02507)
4561,
Vermissingsdienst
23-383361, Asiel Zandvoort (tevens
'ension) 02507-13888, Asiel Haarlem
:3-244443.

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

Kerkdiensten
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord-/cpmmuervormde Kerk, Kerkplein:
niedienst, A. Beijnes/B. Bleijs
ondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Zondag 10.30 uur: Woord-/cpmmu'en, medewerking Hervormd Kerk- niedienst, A. Beijnes/B. Bleijs
oor
inderdienst in het Jeugdhuis.
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
creformeerde Kerk:
ondag 10.00 uur: kand. B.M.H, van A. Snijders
Vongelen, Amsterdam
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
fijzinnige
Geloofsgemeenschap A. Snijders
PB:
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
aterdag 10.45 uur: Ds. S. van der Smedestraat 37 te Haarlem.
leer, Nieuw Unicum
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Eongen,
ondag 10.30 uur: Ds. L.C. Blom- L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
'Us, Aerdenhout
023-244553.
fcckend: 20/21 okt. 1990

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.

Aantoon Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.;donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
'421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
*A Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-451515
'l|dens kantooruren.
°ick Piet (red. chef). Marianne Timmer (adj.
fnef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
™ar Dobber.
R
axnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
^.50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1.25.
°Pgave abonnementen, verhuizingen,etc:
Ja t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
"ezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 '7166.
^andvoorts Nieuwsblad is opgericht

In

Periode:
9 - 15 oktober 1990
Ondertrouwd
Minnebo, Prederik Herman en: Visser, Sylphia.
De Boer, Marcel en: Abraas, Ingrid
Pauline.
Zonneveld, Johannes Perus Maria
en: Versteege Charissa Theadora
Maria Agatha.
Gehuwd
Keislair, Anne Maarten en: Coenraad, Maria Josephine Elisabeth Johanna.
Geboren
Bart Matthias, zoon van: Koper, Pieter Frans en: Duivenvoorden, Johanna Maria.
Berry, zoon van: Pas, Johannes Josephus en: Girigorie, Dagmar.
Gerben Wouter, zoon van: Heule,
Wolter Frank en: Oostergetel, Karen
Marlies.
Samja, dochter van: Echchrif, Mohamed en: El Mouden, Bouchra.
Overleden
Visser, Willem, oud 62 jaar.

Deze is een van de velen uit het
Huis in de Duinen (bewoners, vrijwilligers en personeelsleden) die
een bijdrage leveren aan de feestweek. Directeur de Vries ziet een en
ander dan ook met hooggespannen
verwachtingen tegemoet. En daardoor is hij ook ten opzichte van de
komende 35 jaar, een periode die
deze week begint, optimistisch gestemd: 'Alles wat goed begint, loopt
nog beter af'. De alom gewaardeerde
zuster Van Breukelen zal die nieuwe
periode niet meer meemaken, althans niet in dit bejaardenhuis. Zij
neemt donderdagmiddag tijdens
een receptie op bescheiden wijze en
in kleine kring afscheid van het
Huis in de Duinen.

Kerk
bezint
zich?

Of de Agathakerk zich in bezinning heeft teruggetrokken
door de 'luiken'
te sluiten? Niets
is minder waar.
Het gigantische
glas in lood
raam wordt tijdelijk
beschermd tegen
de wind. De ijzeren staven, die
het geheel stevigheid geven,
bleken doorgeroest en worden
nu vervangen.

Eén school sluiten scheelt gemeente hoop onkosten
ZANDVOORT - In feite zou
je in Zandvoort één hele basisschool kunnen sluiten en de
leerlingen over de andere scholen moeten verspreiden. Een
dergelijke maatregel zou leegstand voorkomen en de gemeente veel kosten besparen.
Dit idee opperde GBZ-raadslid
Flieringa vorige week in de
commissie voor financiën en
onderwijs.
"Leegstand betekent een grote
kostenpost voor de gemeente", zei
Flieringa afgelopen week, wijzend
op de (dreigende) leegstand bij de
openbare scholen. Door één school
te sluiten en de leerlingen bij de andere onder te brengen, zou dat probleem opgelost zijn.
Zo eenvoudig is de oplossing echter niet, dat besefte het raadslid van
Gemeente Belangen Zandvoort wel.
"Het is ook louter een voorstel tot
nadenken", zo legde hij uit. Hij
maakt zich ernstige zorgen over de

toekomst van het basisonderwijs in in dat er daadwerkelijk scholen met 'gigantische gevolgen' hebben. VolZandvoort, dat liet hij vorige week minimaal 250 leerlingen moeten ko- gens Ingwersen denkt de Vereniging
duidelijk merken. Aan de ene kant men. Die verwachting is gebaseerd van Nederlandse Gemeenten, hét
vanwege het financiële plaatje, aan op uitlatingen van de inspecteur van adviesorgaan bij uitstek voor gede andere kant vanwege het pleidooi het onderwijs. Deze zou zelf nauwe- meentebesturen, er ook zo over. De
van een ministeriële werkgroep. Dat lijks in de haalbaarheid geloven en VNG is bepaald niet te spreken over
pleidooi is voor een minimum van erop gewezen hebben dat een en an- dat voorstel.
250 leerlingen per school.
der zich nog in een bijzonder pril
stadium bevindt. Alle kans dus nog
Keuze
dat het de prullebak in gaat.
Dependances
Ook de oplossing van Flieringa
Voor Zandvoort zou dat laatste inzou volgens Ingwersen voor grote
houden: 3 scholen sluiten en 3 scho- Gejuich
problemen zorgen, al was het alleen
len vergroten. Aan het rendement
De oplossing van Flieringa (al is maar om de moeilijke keuze van een
daarvan wordt in deze gemeente erg het in eerste instantie alleen een school die gesloten moet worden.
getwijfeld. Uiteraard kan een aantal aanzet tot nadenken), zal in Zand"Het zou buitengewoon moeilijk
administratieve taken worden sa- voort niet overal met gejuich wormengevoegd, maar daarentegen zul- den ontvangen. Met name niet in de worden te kiezen", aldus Ingwersen.
len belangrijke kostenposten blijven school die dan het 'slachtoffer' zou Volgens hem valt er voor de ligging
bestaan omdat men met hoofdge- worden. Maar het kan wel een 'ge- van elke openbare school in Zandbouwen en dependances zou moeten zonde' situatie bevorderen, waar- voort wel iets te zeggen: of het is een
gaan werken. In alle huidige school- door Zandvoort wellicht onder het van de weinige scholen in het cengebouwen vermoedelijk, omdat andere - nóg meer ingrijpende - plan trum of nieuw noord, of de school
nieuwbouw waarschijnlijk nog meer uit kan komen. (Indien dat er door ligt in een groeigebied. "Laten we
kosten met zich mee brengt.
komt).
hopen dat we die keuze niet hoeven
te maken", aldus Ingwersen. 't Zou
De directeuren van de ZandvoortVolgens wethouder Ingwersen inderdaad een hoop problemen
se basisscholen wilden nog niet op zijn beide voorstellen moeilijk uit- voorkomen.
het voorstel van de werkgroep reage- voerbaar. Vooral dat van de ministeJOAN KURPERSHOEK
ren. Zij geloven er niet of nauwelijks riële werkgroep zou voor Zandvoort

Buffaio's beleven 'grandioos' weekend

Zandvoorts
Nieuwsblad

COMMENTAAR
Tevreden
Oud-wethouder Aukema kan tevreden zijn. Zijn jarenlange inspanningen om Zandvoort financieel
naar een hoger plan te brengen,
worden vakkundig overgenomen
door zijn opvolger Peter Ingwersen.
Al zet deze wel een duidelijk eigen
stempel op de begroting, met de
drastische verhoging van de toeristenbelasting de komende vier jaar.
Nu nog wachten op het moment dat
ook dagjesmensen belast kunnen
worden.
Toch een 'kleine' omwenteling dus
in het financiële beleid van de gemeente Zandvoort, die door de politieke partijen welwillend is ontvangen, al pleit de VVD voor uitstel. Tijdens de behandeling in de commissie voor financieën wist Ingwersen
zijn begroting behendig door de discussies heen te loodsen, wat er op
wijst dat hij het wel 'in zijn vingers'
heeft.
Zijn voorganger Aukema leek het
daar roerig mee eens, getuige zijn
fluisterende opmerkingen vanaf de
politieke tribune. Zoals: "Je kunt merken dat hij zijn begroting beheerst",
en: "Dat had ik waarschijnlijk ook zo
gedaan". Hebben CDA- en PvdA-wethouders kennelijk toch wat gemeen.

Vliegerstrij d
gaat beginnen
ZANDVOORT - Vliegerfederatie Fly Away heeft haar allerlaatste activiteiten moeten uitstellen. De laatste vluchten
met vliegers en modelvliegtuigen vinden komend weekend
plaats, voor niet-deelnemers
een boeiend schouwspel.
Een flinke storm zat Fly Away in
de weg, bij de laatste vliegerwedstrijden die deze federatie waarschijnlijk organiseert. Het weersgevoelige
evenement moest uitgesteld worden
naar komend weekend. Aanstaande
zaterdag gaan op parkeerterrein De
Zuid de vliegers vanaf 11 uur de
lucht in voor het NK-vechtvliegeren.
De inschrijving (ƒ10,-) begint om
10.00 uur. Op het terrein is ook een
Makan, een wagen met Indisch eten,
aanwezig. Er zijn fraaie bekers en
medailles te winnen.
Zondag start het evenement om
13.00 uur met vrij vliegeren, om 14
uur gevolgd door de NK '90 Stabiel
(ƒ5,-) en om 15 uur door de zogenaamde Crazy Flight met de Haarlemse Luchtvaartclub. Hierin wordt
met echt vliegende modelvliegtuigen gestreden om de titel 'het gekste
vliegtuig'.

CDA-bestuur
gewijzigd
ZANDVOORT - Het bestuur van
het CDA afdeling Zandvoort is vorige week, tijdens de ledenvergadering
in de Calvijnzaal, gewijzigd. De heren K. v.d. Mije Pzn. en A. Biekmann
hadden hun zetel ter beschikking
jesteld.
Beide heren maken al geruime tijd
deel uit van het CDA-bestuur, de
tieer Biemann al vanaf de oprich;ing. Met het vertrek van de heer
Van der Mije raakte het partijbestuur ook zijn voorzitter kwijt. Voor
deze functie werd de heer Th. B.
Eïilbers gekozen.
De nieuwe bestuursleden zijn mevrouw M.G. Ingwersen-Goldsmeding en de heer P. v.d. Mije. De heer
Y. Brune werd herkozen.

Personalia
De heer en mevrouw Pool-Pijpers
uit Zandvoort, woonachtig aan de
Boulevard Paulus Loot 61, hopen
dinsdag 30 oktober hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren.
Burgemeester Van der Heijden zal
len die dag om 11.00 uur samen met
zijn echtgenote persoonlijk geluk
tomen wensen.
De Zandvoorter Duco Drenth heeft
op 27 september aan de T.U. in Delft
ijn ingenieursbul in ontvangst kunlen nemen. Drenth heeft zich met
;ijn studie gespecialiseerd in de
mijnbouwkunde, met name de petroleumwinning.
De 34-jarige Frank Harms werd
enige weken geleden drs. economie,
rlarms is oud-leerling van onder andere de Wilhelminaschool en de Kiewiet Mavo. Hij studeerde 's avonds,
naast een baan overdag.

Bommelding
ZANDVOORT - Het treinverkeer
heeft op 12 oktober omstreeks vijf
over een in de middag een vertraging
an ongeveer drie kwartier opgeloDen. De oorzaak was een bommelFoto: Anko Stoflels ding. Een onbekende man had tele• The Buffalo's beleefden afgelopen weekend veel knusse uurtjes bij het troepenhuis.
'onisch meegedeeld dat er een bom
Een goede nachtrust had het gezelschap wel nodig, want voor de tweede vas geplaatst onder het fietstunnelZANDVOORT - De scoutinggroep The Buffalo's heeft met de
in Zandvoort-noord. Nadat het
viering van het 45-jarig bestaan een spannend en leuk weekend dag was een uitgebreid programma samengesteld. Dat begon 's morgens je
vroeg al om 9 uur (de een was wat meer uitgerust dan de ander) toen de bus reinverkeer was stilgezet, stelde de
achter de rug. 'Grandioos', zo luidt een van de reacties.
klaarstond om The Buffalo's naar de Apenheul bij Apeldoorn te brengen. politie een onderzoek in, waarbij
Zo'n negentig man nam deel aan het feestweekend van The Buffalos's, Later volgde een bezoekje aan het kasteel Doorwerth. De dag werd afgeslo- liets werd gevonden.
waaronder zo'n zeventig leden tussen 4 en 23 jaar oud, voor het overige ten met een grote barbecue op het eigen terrein, met een kampvuur en
waren het groepsleiding en bestuursleden. Dat moet flink wat drukte sketches van de diverse leden.
gegeven hebben in het 'bunkerdorp' oftewel het Kostverlorenpark, waar de
Zondagochtend mochten de jongeren zich eens flink uitleven: tijdens het
reeks activiteiten vrijdagavond begon met een heuze speurtocht in het
zogenaamde postenspel mochten zij foto's van de groepsleiding bekogelen
donker.
ZANDVOORT - De 62-jarige W.
met ballen. Het was een van de laatste programma-onderdelen. Nadat
iedereen nog een insigne had ontvangen, ter gelegenheid van het jubileum, bisser uit Zandvoort werd op 12 okApenheul
ober onwel tijdens het garnalenviswerden de jeugdleden door hun ouders opgehaald. Zij hadden genoten.
en. De man viel ter hoogte van PaGelukkig was iedereen rond tien uur weer terug bij het troepenhuis op het
"En dat was het belangrijkst", zegt een lid van de groepsleiding, de heer iljoen 18 op de grond. Ondanks toebinnenterrein van het voormalige circuit, waar wat gedronken kon worden
op de goede afloop. Iedereen bleef daar slapen, de verkenners van 11 jaar en Bos. Over het totale feest kan de hopman van de verkenners kort zijn: "Het epaste reanimatie, overleed de
iandvoorter terplaatse.
was werkelijk grandioos".
ouder in tenten, de jongere 'Buffalo's' in het troepenhuis zelf.

Qverleden tijdens
garnalenvissen
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HONDENKAPSALON

Geniet volop van
de mooie kleuren
en geuren bij

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.
kontaktlensspecalist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort
Tel. 02507-14395

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

HEIERMAN
Schoonmaakbedrijf
ook voor inval- en oproepkrachten
tel. na 18.00 uur tel. 02507-192S2

MOKKA
BOOMSTAM

BEDRIJFSRUIMTE
ZANDVOORT

MAKELAAR O.G.

7,95

Aankoop / Verkoop / Taxaties /
Huur / Verhuur / Beheer Projekten
/ Adviezen / Hypotheken /
Assurantiën
Hogeweg 56 a /
2042 GJ Zandvoort

ECHTE BAKKER BALK

Telefoon 02507-12944* /
Fax 02507-18644

ft
ft

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft

Aan de Curiestraat 6, op klein bedrijvencentrum te huur aangeboden. Zeer geschikt
voor vele doeleinden. Part.: ca 95 m2 bedrijfsruimte, kantoor,
hal, keuken en toilet.
1e verd.: ca. 95 m2.
Huurprijs: ƒ 17.000,-p.j.

SCHAIK

Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

Riek de Smitt

D Vrouw

VAN

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

ADVOCATEN EN PROCUREURS

Telefoon
02507-14040

D Man

Vraagprijs ƒ 325.000,- k.k.

INGWERSEN &
HELMIG

Galerij Kerkstraat 22

SoFi-nummer
(fiscaal nummer)

Halfvrijstaand woonhuis. Grondoppervlakte 345 m*.
Indeling: kelder, vestibule, hal, ruime woonkamer met
open haard, luxe open keuken met bijkeuken, toilet.
1e etage: 4 slaapkamers, badkamer met dubbele
wastafel, douche en toilet.
Voor-, zij- en grote achtertuin met schuur en kleine
plantenkas.
Parkeerruimte voor ± 4 auto's op eigen grond.
Nieuwe c.v.

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Nu ook bij JM Coiffeurs

£\ LOONBELASTINGVERKLARING

Zaterdag 20-10 van 14.00-16.00 uur

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

DURFT?

I^^B^^KBB

OPEN HUIS
ZANDVOORTSELAAN 21

Fa. Gansner & Co.

SLINGER OPTIEK

WIE

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
Het najaar komt eraan,
zodat de honden verharen gaan.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

BLOEMENHUIS

De specialist
in al uiv
bloemwerken

.4

FEEST IN ZANDVOORT
A.s. zaterdag vieren wij het 7-jarig
bestaan van de sociëteit voor
ongebonden mensen

„DE MANEGE"
PROGRAMMA:
tot 22.00 uur
gratis welkomstcocktail
DJ/Entertainer in de bovenzaal
Benedenzaal
BACK TO THE SIXTIES
met live orkest

DE DAKOTA'S
Entree ƒ12,50
Gratis koffie en alle dames een bloemetje.
Corr. kleding a.u.b.
Info 02507-16023

K*
K*
H*
H*
H*
X*
X*
Ht
X*
Xt
H*
H*
H*
X*
H*
H*
H*
Kt
H»
X*

DE RIDDER & STRIJBIS BV. HEEMSTEDE.
023-288550
:

ALS JE BEWUST LEEFT WIL
JE WETEN WAT JE EET
Dat kan nu met de nieuwe Nederlandse NATUPUR' -kip.
Gevoerd met puur plantaardig voer.
Onafhankelijke controle garandeert de perfecte kwaliteit
van deze unieke kip met het NATUPUR" merk.
Dan weet je dat je smakelijk en gezond eet
Zet nu NATUPURe-kip op tafel.
NATUPUR'1-kip is gezond en smaakt zoals het hoort.

A JJ

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

* Traiteur

Aloatros

Poelier/Wild en Gevogelte
HALTESTRAAT 34, tel. 12025
ZANDVOORT

Kun je bij jouw aerobicschool ook
lessen inhalen
in de vakanties doortrainen
lessen volgen op verschillende
niveaus
trainen volgens de nieuwste
aerobicmethodes

HATHA YOGA
EN
ZWANGERSCHAPSYOGA
Doorlopend

fMATUPUFT

Ronneke Goossens

ZOALS HET HOORT

tel. 12305 of 19041

Nee...?
Dan moetje Hij Anja v.d. Voort zijn!
Bel 19701 of 12215

50 jaar, te oud om te sporten?
Welnee!
Kom eens een gratis proefles
spierversteviging-stretching

nemen, bij Anja v.d. Voort.

Kopers "DE MEEUWEN"

Bel voor info 19701/12215
reeds meer dan 25 jaar
voor

OPGELET!
Dit is uw unieke kans:

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN.
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

r>„?

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
DE B1MMEMSTAD
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IMPRESSIE

onze PROJEKT-RENTETARIEVEN zijn:
*) onder voorbehoud van tarief wijzigingen

Starthypotheek vanaf 7.9% eff.: 8,3%
5 jaar vast vanaf 8.9%
eff.: 9,3%
10 jaar vast vanaf 9.0%
eff.: 9,5%
Vraag ook naar onze spaar-optimaalhypotheek

BEL NU O25O7-16941
vraag naar de heer E. Giling

Een /'oarvers/og,
doen jullie dat ook?
U kent de Perscombinatie als uitgeefster van o.a. de Volkskrant, Het Parool en Trouw. Maar wat betekent Perscombinatie Produkties? Dat is een uiterst modern grafisch bedrijf
dat dagbladen en een groot aantal week- en maandbladen
produceert. Maar Perscombinatie Produkties kan ook uw periodieken, catalogi, brochures, mailings, jaarverslagen, personeelskranten of nieuwsbulletins verzorgen. Van kopij tot en
met drukwerk. Of als u wilt, alleen een deel van het produktieproces: de pre-prcss fase bijvoorbeeld. Beoordeelt u zelf
waarmee we u van dienst kunnen zijn:
• Zetten d.m.v. kopij, floppy disk of telefoon. Ons systeem is
7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
• Verhuur van redactiesystemen en begeleidingscontrole
• Lay-out/ontwerp, restyling
• Uitdraaien van via D.T.P. opgemaakte pagina's zowel op
papier als op film

Coöperatieve Rabobank "Heemstede-Zandvoort" B.A,

Werktekenen
Scannen, zowel zwart/wit als full colour
(Kleuren) lithografie en filmmontage
Reprowerkzaamheden
Drukwerk
Postale verwerking, adressenbeheer en transport
Service, advies en systeembeheer
Kortom, we staan voor u klaar met de meest geavanceerde
grafische technieken. Bovendien: tegen concurrerende prij-

zen.
Wilt u een folder aanvragen?
Bel dan: 020-562.25.22 of 562.22.71.
i ^"" ^HB ^^" m^^ mm^i mmm mi^m ^^w mmm ••• IMV

ODUKTIES

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, Fa'x. 020-562.27.13
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Visrecords sneuvelen op Guernsey
ZANDVOORT - Naast de vistrip naar Denemarken is de
Zeevis Vereniging Zandvqort ook actief geweest op het Kanaaleiland Guernsey. Met 15 vissers is de visclub daar voor de eerste
keer gaan vissen en niet zonder succes. Deze nieuwe stek zou
dan ook 7 nieuwe clubrecords opleveren.

0 Goede vangsten bij de Zandvoortse visvereniging zoals deze kabeljouw.

De club vertrok per vliegtuig naar
Guernsey, dat ongeveer 50 km. van
het eiland Jersey (bekend van Bergerac) ligt voor de Normandische
kust van Frankrijk. Naast prachtig
weer een prima hotel mee goede
maaltijden, was er Guernsey een geweldige goede visboot de „Midnight
Express" met als schipper de daar
en ook hier al even bekende Dougall
Lane.
Dat er op Guernsey veel vis te vangen is, bleek meteen al op de eerste
dag toen op een wrak gevist werd. De
schipper liet direct zien uit het goede hout te zijn gesneden want op de
plaats aangekomen, na twee uur varen, had hij niet meer dan 15 min.
nodig om zodanig te ankeren dat pal
boven het wrak aangelegd werd dat
op 100 mtr. diepte lag. Kenners weten hóe moeilijk dit is, zeker als men
in aanmerking neemt dat er een getijdenverschil van 8 a 9 meter is, dat
een enorme stroming veroorzaakt.
Het was meteen ook raak, want al
snel kwamen de eerste kabeljauwen
en lengen naar boven die stuk voor
stuk afmetingen hadden van 75 tot
100 cm. Het eerste record liet niet
lang op zich wachten, een flinke Po-

lack van 89 cm. en een gewicht van
7.200 gr. werd door Mike van der
Raadt gevangen. Ook het record
Black Bream (Zwarte zeebrasem)
werd even later naar boven gehaald
door Peer Warmerdam, deze had
een gewicht van 2.200 gr. en mat een
lengte van 45 cm.
De tweede dag werd er weer boven
een wrak gevist maar die dag was de
stroming te zwaar, dus werd er boven het wrak gedrift. Ook dit bracht
een nieuw clubrecord op, een Leng
van 127 cm. en 9.200 gr. zwaar, gevangen door Dirk Kreuger. Na 2 dagen vissen was er om en nabij de 400
kg. vis gevangen. De derde en vierde
dag is er speciaal op het rif gevist.
Dit is driftend over de rotsbodem op
ongeveer 30 tot 40 mtr. diepte, waar
zeebaars, polack en de verschillende
soorten lipvis gevangen wordt. Op
de riffen is ook het nieuwe clubrecord Geep gevangen door Rob Demmers. Deze Geep had een lengte van
77 cm., verder het record zeebaars
van 68.5 cm. door Ton van Hoek en
een Ballon Wrasse (gevlekte lipvis)
van 44 cm. en 1.800 gr. door Rob van
Zandvoort. Ook grappig was het
vangen van Inktvis, deze vis zuigt

zich aan het aas vast en laat zich
naar de oppervlakte hijsen, waarna
hij met een net aan boord wordt getild, waarbij men uit moet kijken,
niet de straal inkt over je kleren te
krijgen, die de inktvis kan produceren. Dirk Kreuger wist van de gevangen inktvissen het clubrecord op
zijn naam te zetten en wel met 34
cm.
De laatste dagen woei er een aardig windje, maar door al de verschillende eilanden die daar in de buurt
liggen is het mogelijk altijd ergens in
de luwte te vissen. Deze laatste 2
dagen werd op de zandbanken ge-

Herstel van Lions-dames
ZANDVOORT - The Lions basketbalsters hebben zich goed
gerevancheerd voor de matige resultaten van de opgelopen
weken. Tegen TYBB 2 werd een fraaie en verdiende 53-43 overwinning behaald.
Van meet af aan werd er door de
Zandvoortse vrouwen stevig aangepakt. De man-to-man verdediging
werd vrijwel de gehele wedstrijd gespeeld en daar had TYBB te veel
moeite mee. Lions nam direct een
voorsprong die het de gehele wedstrijd niet meer uit hadden heeft gegeven. Na vijf minuten kwam TYBB
nog wel tot 6-6 terug maar nadien

Zandvoortse jeugdschaker wint
open NH-kampioenschap
ZANDVOORT - Dennis van der Meijden heeft zich de afgelppen zondagen in de Noord-Hollandse schaakwereld van zijn
beste kant laten zien. In de grote groep van jeugdige schakers
hee.ft hij vorige zondag zijn laatste, belangrijke wedstrijd gespeèld. Met een score van vijf punten uit zes wedstrijden werd
hij Noordhollands schaakkampioen in de B-groep tot 16 jaar.
De vijf punten verzamelde hij door
vier winstpartijen en tweemaal een
remise. Een bijzonder fraai resultaat voor deze jeugdige schaker van
de Zandvoorte Schaakclub. Deze
week staat er opnieuw een belangrijke schaakevenement voor Dennis
van der Meijden op het programma.
In Arnhem doet hij momenteel mee
aan het open-kampioenschap van
Nederland tot 16 jaar. Hoe dit verloopt wordt volgende week in deze
krant vermeld.
De Interne schaakcompetitie van

de Zandvoortse Schaakclub draait
volop en ook daarin blaast Van der
Meijden een stevig partijtje mee. Vorige week donderdagavond versloeg
hij zijn tegenstander Simon Bosma.
Daardoor schoof hij op naar een
tweede plaats op de ranglijst. De volledige uitslagen van de vijfde ronde
waren: Schiltmeijer-de Bruin 0-1,
Van Elk-Marquenie 0-1, Jorning-Van
Eijk 0-1, Gorter-Gude 1-0, GeertsHandgraaf remise, Ter Bruggen-Molenaar 1-0, Berkhout-Ayress 0-1,
Paap-Lindeman 0-1, Termes-Twint
1-0, Franck-Van Kempen 0-1, Van
der Meijden-Bosma 1-0.

geflatteerde maar verdiende
nederlaag tegen DSS uitgebekerd. Toch kunnen de Zandvoorters met overwinningen
op Haarlem 2 en CSW terugzien op een goed bekeroptreden.

De Zandvoorters kregen al na drie
minuten de kans op de openingstreffer maar René Paap zag zijn harde
schot net aan gestopt door de DSS
doelman. De strijd ging vrijwel gehjk op maar na een kwartier voetballen kopte de DSS spits een voorzet
m de touwen, 1-0. Het antwoord
bleef niet lang uit en Jan Willem
Luiten had pech met een schot van
verre op de lat. Afwisselend kwamen
beide doelen in gevaar. Bijna scoorde DSS opnieuw. Uit een hoekschop
werd goed ingekopt doch op de doelhjn redde Ivar Steen. Enige minuten
later ontsnapte DSS aan een doelpunt toen Bas Heino uithaalde. Ook
nu werd de bal van de doellijn gehaald.

Jeugdcompetitie
In de Jeugdcompetitie weru vorige
week donderdagavond in het Gemeenschapshuis de vierde ronde gespeeld. De uitslagen daarvan zijn:
Bas v.d. Hoek-Pepijn v.d. Mije 1-0,
Nicolas Ruijer-Ilje Molerus 0-1, Ronald Roele-Henk Willemse 1-0, Michel van Osenbruggen-Rebecca Willemse 0-1, Florian v.d. Moolen-Robert Prins 1-0. In de ranglijst ontstond door deze resultaten weinig
verandering en de eerste ,yf plaatsen worden door de volgende schakers bezet: 1. Dave Frederking, 2.
Bas v.d. Hoek, 3. Pepijn v.d. Mije, 4.
Ilje Molerus, 5. Ronald Roele.
Over anderhalve week speelt het
eerste team van de Zandvoortse
Schaakclub zijn tweede wedstrijd
voor de externe competitie in Haarlem tegen HWP-3.

Toen de Zandvoorters sterker
werden, was het DSS dat uit een
counter bijna toesloeg. Doelman
Ferry Nanai moest ver zijn doel uitkomen om het gevaar te bezweren.
Vlak voor de rust was hij echter
kansloos na een fout in de Zandvoort'75 defensie, 2-0. Nog in dezelfde minuut zat het Zandvoort'75 niet
mee toen een keiharde schuiver van
Dennis Keuning vlak langs de verkeerde kant van de paal scheerde.

'Ballet' om de bal bij Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Het in een
nieuwe outfit gestoken Zandyoortmeeuwen zaterdagelftal
is er niet in geslaagd koploper
HBC te verslaan. En die kans
heeft het team van trainercoach Alex Heesemans zeker
gehad. Beide teams hielden elkaar in evenwicht, 1-1.

HBC-defensie maar het ontbrak de
Zandvoorters aan een juiste afwerking. Dat eerste kwartier deed vermoeden dat de Zandvoorters totaal
geen moeite zouden hebben met
HBC. Zij waren ook wel sterker
maar daarna werd het een matige
partij. Bij een uitval van HBC had
Zandvoortmeeuwen het geluk op
haar hand toen de bal op de doelpaal
Vooral in de beginfase sneed belandde. Voor het overige was HBC
Zandvoortmeeuwen door de HBC- in de eerste helft ongevaarlijk.
defensie heen. Over links zette Bob
Brune en Rob van de Berg de snel
In de tweede helft kwam Zandopkomende Wim Buchel een paar voortmeeuwen opnieuw voor een
maal goed aan het werk. Zijn voor- kwartier fel uit de startblokken. Na
zetten brachten wel onrust in de tien minuten namen de Zandvoorters terecht een voorsprong. Angelo
Koning lanceerde spits Ferry van
Rhee die laag onder de HBC-doelman scoorde, 1-0. Zandvoortmeeuwen probeerde door te drukken,
maar twee blessures en de daarop
volgende wissels verstoorde het ritme. Vooral Christiaan Kuin werd als
laatste man node gemist. HBC kreeg
allengs meer vat op het spel en zette
Zandvoortmeeuwen onder druk.
Echt grote kansen ontstonden er
niet maar met nog acht minuten te
gaan werd het alsnog gelijk. Op een
vrije trap werd niet alert genoeg gereageerd en de HBC-spits knalde de
bal in het doel, 1-1.

Vierde klasse KNVB zaterdag
2andvoort'756-ll RCH
6-5
Aalsmeer
6-11 Hoofddorp 6-5
OSDO
6-11 Swift
6-5
SCW
6- 7 SMS
6-3
C
6- 6 SIZO
6-2
Beursbengels6- 6 Bloemendaal 6-0
Eerste klasse HVB zaterdag
«BC
7-11 Overbos
7-8
lsen
6-10 Renova
7-5
Stormvogels 7-10 J. Hercules 7-5
OSC'74
6- 9 Geel Wit
7-3
Energie
7- 9 Halfweg
7-2
Zandv.m.
7- 9 DCO
7-1
Eerste klasse HVB zondag
«alfweg
7-13 Zandv.
7-6
Velsenoord 7-13 DIOS
7-5
S
7-11 Heemstede 7-5
"oncordia 7- 9 Terrasvogels 7-4
Spaarnestad 7- 8 DSC'74
7-2
«ülegom
7- 6 VVH
7-2
Tweede klasse HVB zondag
lliance
7-12 BSM
6-7
Schalkwijk 6-10 THB
7-6
OSK
7-10 Overbos
6-2
"Qgelenzang 5- 9 Spaarnevogels5-l
S
VIJ
6- 8 TZB
5-0

Minze Zwerver naar New York
ZANDVOORT - Ongeveer
26.000 deelnemers zullen op 4
november aanstaande meedoen aan de marathon van
New York. Onder die deelnemers de Zandvoorter Minze
Zwerver, die na een zware
knieband-blessure in zoverre
hersteld is, dat de 42 kilometer
met vertrouwen tegemoet
wordt gezien.
Na de operatie aan de knie (blessure opgelopen bij het voetballen)
bleek hardlopen de beste revalidatie. Eenmaal daaraan begonnen
kreeg de Casinomedewerker de
smaak goed te pakken. De knie hield
het en de afstanden werden telkens
groter. Minze Zwerver traint vier tot
vijf keer in de week over een afstand
van 10 tot 25 kilometer. Als voorbereiding op de Marathon van New
York heeft hij ook de Dam tot Damloop gedaan en aanstaande zondag
volgt de laatste test, de Tros-loop.
„Dit wordt een goede graadmeter,
hoe het met de conditie staat,"

ZANDVOORT - Door een
fraaie 3-0 overwinning op
Spaarnestad heeft Zandvoortmeeuwen zich wat opgewerkt
in voorwaartse richting. Een
met veel inzet strijdend Zandvoortmeeuwen verdiende de
zege volkomen en maakte duidelijk tot meerdere positieve
resultaten te kunnen komen.
Opnieuw was het team door omstandigheden gewijzigd. Zo was
Chris Page, na een week vakantie,
weer opgenomen in het elftal en ook
junior Mark van der Berg mocht
weer opdraven. Page zorgde te zamen met Remco Nigtevegt, dat topschutter Edu Mohrmger van Spaar
nestad volledig aan banden werd gelegd en Mark van der Berg speelde
een prima partij op het middenveld
De Zandvoorters kwamen fel uit de
startblokken en dat leverde na tien
minuten al de openingstreffer op
Francis de Boer kapte zich een paar
maal vrij en schoof de bal rustig in
het doel, 1-0.
Daarna kreeg Spaarnestad meer
greep op de wedstrijd maar de Zandvoortse defensie gaf weinig kansen
weg. De beste mogelijkheden waren
voor de Zandvoorters, die een lob
van Francis de Boer net over zagen
gaan. Ook een keihard schot van
Mark Lammers trof net geen doel.
In de tweede helft kwamen junioren Barry Paap en Oscar Vos in het
Meeuwenteam voor Mischa Tibboel
en Mark Lammers. De Zandvoorters
Deheersten in het eerste kwratier de
strijd en namen een 2-0 voorsprong.
Barry Paap speelde zich vrij en gaf
een voorzet die door de pittige Mark
van der Berg werd afgerond, 2-0.
Spaarnestad nam toen alle risico's
en ging één tegen één spelen. De gas:en schiepen zich een paar kansen
maar doelman Dobias Bloem reageerde telkens uitstekend. Tien miluten voor tijd werd Spaarnestad
definitief verslagen. Tristan Brouwer brak door, iedereen verwachtte
een voorzet, doch hij knalde zelf de
bal schitterend in de kruising, 3-0. In
de slotfase is Zandvoortmeeuwen
niet meer in gevaar geweest en behaalde zodoende twee belangrijke
punten.

naast de sport is buiten het jaarlijks
feestje niet aanwezig", aldus Lemmens. "Sport moet, zowel voor je
ontwikkeling als voor je conditie.
Scouting is het leven ontdekken, gezamenlijk op avontuur gaan, de natuur en de sterren leren kennen. En
zelfstandig worden, samen uit kamFoto Ank Stoffels
peren gaan en je potje leren koken.
Plus spannende verhalen bij het
In deze periode, na de zomer, zoe- kampvuur. Scouting is ook voetbal,
ken veel kinderen hun scouting- zaalhockey en zwemmen, maar nog
groep weer op, zo ook bij Willibror- veel meer".
dus en Stella Maris. Samen met zijn
wijst Lemmens erop dat er
alsnog geprobeerd de winst binnen verhaal
nog plaats is bij beide scoutinggroete halen maar het lukte met meer. pen.
Jongens en meisjes die interesNa de 1-0 hadden we echter moeten se hebben
kunnen langs komen. Je
doordrukken. In de tweede helft hebt er de Bevers
ZANDVOORT - De pas geasfalteerjaar woensdagbraken de twee blessures erg op. middag 13.45-15.00(5-7
de Kabou- de Van Lennepweg is op 12 oktober
Toch ben ik er van overtuigd dat we ters (7-11 jaar uur),
zaterdagochtend beschadigd door een werknemer van
straks achter elkaar prestaties gaan 11.00-12.30 uur) en de
Welpen (7-11 een transportbedrijf. De employé
neerzetten. De opbouw is er en nu jaar zaterdagmiddag 14-16
reed over het nog warme asfalt, omuur).
moeten we de zaak scherp zien te
dat, zoals hij zei "geen boodschap
Veel
kinderen
zitten
al
op
een
houden. De ploegen bovenaan pak- sportclub. Volgens Lemmens heeft had aan de afzetting", omdat hij goeken steeds punten, dus je mag geen een scoutinggroep daarnaast ook deren moest afleveren. Het gevolg
punten verspelen. De doelstelling een hoop te bieden. Er zit volgens van dit recalcitrante gedrag was dat
van ons is dat we een periodetitel Lemmens wel enig verschil tussen. er diepe sporen in het nieuwe wégproberen te pakken en daar heb ik "Als je lid bent van een sportclub dek werden gedrukt. De chauffeur
vertrouwen in. Tot nu toe ben ik dan is het doel sporten en trainen, wordt voor de schade aansprakelijk
zeker niet ontevreden".
het gezamenlijk iets ondernemen gesteld.

ZANDyOORT - Scouting,
voor de jeugd vanaf 5 jaar, is
'het leven ontdekken'. Dat zegt
John Lemmens, voorzitter van
de scoutinggroepen Willibrordus en Stella Maris, gevestigd
aan de Heij mansstraat, achter
manege Ruckert (tel. 16392).

ZVM-zaterdag laat zege liggen

In de tweede helft een sterk aanvallend Zandvoort'75 dat voortdu'end het doel van DSS bestookte
maar het leverde helaas geen resultaat op. Het Zandvoortse offensief
hield zo'n twintig minuten aan en
toen de DSS defensie leek te wankelen sloegen de Haarlemmers uit een
counter toe. De eerste de beste aanl in die tweede helft betekende direct 3-0 en de strijd was beslist.
2andvoort'75 drong verder wel aan
'naar zonder overtuiging. In de slotfase slaagden de Haarlemmers er
zelfs in het vierde doelpunt te laten
aantekenen, 4-0.
• Minze Zwerver volop in training voor de marathon.

Standen
Voetbal

speelde een overheersend Lions dat
halverwege de eerste helft een 16-8
voorsprong had opgebouwd. Met
soepel basketbal werd TYBB in de
eerste helft al definitief in geslagen
positie gebracht, 30-19.
De tweede helft was geheel gelijkwaardig. TYBB probeerde met alle
macht de achterstand weg te werken
maar een behoedzaam en geconcentreerd spelend Lions scoorde doorlopend de punten waardoor het gat
van rond de tien punten gehandhaafd bleef. In de slotfase kreeg
Lions het conditioneel wat moeilijk
maar de 44-31 voorsprong bleek
ruimschoots genoeg. TYBB slaagde
er slechts in de stand terug te brengen naar een 53-43 eindstand.
Coach Olaf Vermeulen was te
spreken over het vertoonde spel en
het resultaat: „Normaal valt het
team wel eens een tijdje stil, maar
nu bleef het de gehele wedstrijd goed
gaan. TYBB hebben we goed onder
druk weten te zetten, en daar hadden ze te veel moeite mee. Zij drongen nog wel aan maar Lions bleef
gemakkelijk overeind. Het was een
leuke wedstrijd om te zien en het
vertoonde spel was veel beter dan de
laatste weken."
Topscoorsters Lions: Irene v.
Bruggen 13, Elles Bruinsma 12, Simone v.d. Berg 8, Inge Stobbelaar 8,
Simone Beerepoot 8.

Knappe winst
Z'vrtmeeuwen

Scouting heeft plek voor jeugd

Z75 voor beker
uitgeschakeld

De stand van de toptien is als
volgt: 1. Van Kempen, 2. Van der
Meijden, 3. Lini-'^man, 4. Ayress, 5.
Franck, 6. Termt- 7. Van Eijk, 8.
ZANDVOORT
Zand- Bosma, 9. Pepijn ^aap, 10. Berkvoort'75 is door een enigszins hout.

vist, waar de vissers hoopten op een
Tarbot of Griet, maar deze soorten
werden dit jaar niet gevangen. Wel
werden er nog verschillende zeebaarzen, polack, geep, inktvis en lipvissen gevangen, maar geen records
meer. Al met al 6 dagen heerlijk vissen op Guernsey en zeker voor herhahng vatbaar, vandaar dat voor volgend jaar weer een week is gereserveerd. Daar kunnen nog heel wat
clubrecords en misschien wel Nederlandse records gebroken kunnen
worden.
Een van de leden van de visclub met
een kabeljauw.

Zandvoorts
Nieuwsblad

In de laatste minuten kreeg Zandvoortmeeuwen nog de beste kansen
op de overwinning maar de voortreffelijke HBC-doelman redde tweemaal achtereen op inzetten van Ferry van Rhee. Een treffer hing in de
lucht maar HBC hield de gelijkmaker vast.
Trainer Alex Heesemans was wat
teleurgesteld over het resultaat: „Als
je acht minuten voor tijd een doelpunt om de oren krijgt waardoor je
gelijk speelt is dat erg teleurstellend.
Toch beschikken we over de nodige
veerkracht. In de slotfase hebben we

Sportagenda

meent Zwerver. In eerste instantie
leek Minze Zwerver te laat voor deelname aan de marathon. Hij vroeg in
VOETBAL
Zaterdag: Aalsmeer-Zandvoort'75
juni een startbewijs aan de KNAU,
doch die bleken in januari allemaal 14.00 uur
Zandvoortmeeuwen-Energie 14.30
uitgegeven te zijn. Gelukkig voor
hem bleek een Nederlandse atleet uur terrein Vondellaan.
Zondag: Zandvoortmeeuwen-EHS
geblesseerd te zijn en zijn startbewijs had hij teruggezonden. De open- 14.30 uur terrein Vondellaan.
gevallen plek werd toen aan de
BSM-TZB 14.30 uur te BenneZandvoorter uitgedeeld.
broek.
HOCKEY
Zondag: ZHC heren-Hermes 14.30
„Ik verheug me erg op deze marathon en hoop er in drie uur en dertig uur terrein Duintjesveld.
minuten vanaf te zijn. Doordat ik lid
Porescate-ZHC dames 12.45 uur.
ben van de KNAU doe ik aan de
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
wedstrijd mee, maar uitlopen is het
belangrijkste. Het deelnemen lijkt 18.00 uur Zandvoortmeeuwen D-jun.
me helemaal te gek." De kosten voor 2-Hillegom, 18.30 uur Zandvoortzo'n reis lopen behoorlijk op, maar meeuwen D-jun.-VEW, 19.00 uur
voor een gedeelte wordt Minze TZB 4-TZB 2, 19.45 uur TZB 5-ZandZwerver gesponsord door Assuran- voort Noord 3, 20.40 uur Nihot/JBStiebedrijf Gebroeders Van den Heu- Weldam Boys, 21.25 uur TZB-Bad
vel. Hoe de trip naar de States ver- Zuid/ZVN, 22.20 uur HE/Alarm vetloopt wordt in het november num- TZB.
nier uiteengezet.
Maandagavond in de PellikaanMinze Zwerver is al volop aan het hal: 20.45 uur TZB 2-DVS'75 3, 21.30
trainen voor de marathon in New uur HB/Alarm 2-Zandvoort Noord 2,
York
22.15 uur Zandvoort Noord 5-NAS 2.

Weg beschadigd

Uitstekend Trefpunt

Bad Zuid moeizaam langs ZVM
ZANDVOORT - De zaalvoetbalteams waren de afgelopen
week volop actief, waarbij zowel goede als minder goede resultaten werden geboekt. Zo onderschatte Nihot/Jaap Bloem Sport
tegenstander MCA en verloor met 4-2. In de plaatselijke derby
Bad Zuid/ZVN tegen Zandvoortmeeuwen bleef eerstgenoemde
aan de goede kant van de score met 4-2. Trefpunt, nog steeds
ongeslagen, veegde het eveneens nog ongeslagen Kalmthout
met 8-3 van de sporthalvloer.
Een ongeconcentreerd spelend Nïhot/Jaap Bloem Sport heeft tegen
MCA een geheel onnodige nederlaag
geleden. In het begin behoedde doelman Jaap Bloem zijn team al voor
een achterstand door een paar maal
knap in te grijpen. De Zandvoorters
lieten een paar minuten goed combinatievoetbal zien en dat bracht direct succes. Dennis Keuning zorgde
voor een 1-0 voorsprong en Edwin
Ariesen verdubbelde even later de
score, 2-0. Kansen op een ruimere
voorsprong werden helaas gemist.
In de tweede helft zakte het spelpeil van Nihot/Jaap Bloem Sport ver
weg en MCA profiteerde daar knap
van. Door een twee minuten straf
van Dennis Keuning kwam MCA terug tot 2-1. De Zandvoorters gingen
over op te individueel spel en vergaten met snelle combinaties, zoals in
de eerste wedstrijden van de competitie, MCA naar een ruime nederlaag
te spelen. De onderschatting van de
tegenpartij
kwam
Nihot/Jaap
Bloem Sport duur te staan en MCA
werkte de achterstand geheel weg en
won zelfs met 4-2. Coach Guus Marcelle: „Hopelijk is deze nederlaag
een goede les. Je kan nooit een tegenstander onderschatten."

Bad Zuid-ZVM
In deze plaatselijke derby trad
Zandvoortmeeuwen, door blessures
gedwongen, met twee invallers aan.
Bad Zuid/ZVN nam vanaf de aftrap
het initiatief en met een schot op de
paal was Ed Hubers dichtbij de openingstreffer. Na acht minuten spelen kwam Zandvoortmeeuwen wat
beter in het ritme en brak enkele
malen gevaarlijk door. In de tiende
minuut wist Zandvoortmeeuwen
zelfs een 1-0 voorsprong te nemen.
Barry Paap zag zijn schot in eerste

instantie gestopt, maar in de rebound sloeg hij alsnog toe. Bad
Zuid/ZVN ging nu verbeten op jacht
naar de gelijkmaker en dat leverde
al spoedig succes op toen Gerard
Ramkema eenvoudig bij zijn tegenstander wegliep en de pass van
Frans Post koelbloedig afrondde.
Lang bleef deze gelijke stand niet
gehandhaafd want in de 18e minuut
werd doelman Willem van der Kuyl
volledig verrast toen opnieuw Barry
Paap tussen twee tegenstanders in,
onverwachts uithaalde, 1-2. De druk
op het Zandvoortmeeuwendoel
werd steeds groter, maar met formidabele reddingen sleepte Martin
Visser zijn ploeg er doorheen, zodat
de rust met een 1-2 voorsprong voor
Zandvoortmeeuwen aanbrak.
Kort na de hervatting kreeg Bad
Zuid/ZVN toch de beloning voor het
betere spel toen wederom Gerard
Ramkema de verdediging van Zandvoortmeeuwen zijn hielen liet zien
en beheerst 2-2 scoorde. In de vierde
minuut onstond bij Zandvoortmeeuwen enig geharrewar over een
scheidsrechterlijke beslissing en
daarvan profiteerde Bad Zuid/ZVN
dankbaar door een snelle uitval via
Marcel Schoprl doeltreffend af te
ronden.
Hierna
kreeg
Bad
Zuid/ZVN vele mogelijkheden om
de strijd definitief in hun voordeel te
beslissen, maar zelfs de grootste
kans werd slordig gemist. Zandvoortmeeuwen bleef daardoor in de
wedstrijd en na een kwartier spelen
bewees Andre Koper met een schot
op de paal dat de Meeuwen er nog in
geloofden. In de slotfase moesten
beide doelverdedigers veelvuldig in
actie komen, doch zij wisten van
geen wijken. Drie minuten voor het
einde viel toch de definitieve beslissing toen een fraaie combinatie door

Rik Keur werd afgemaakt, 4-2. Door
dit resultaat blijft het nog ongeslagen Bad Zuid/ZVN m de kopgroep
meedraaien en heeft Zandvoortmeeuwen voorlopig afgehaakt.

Trefpunt
Trefpunt ging op bezoek bij
Kalmthout om daar een spannende
partij zaalvoetbal te spelen om de
toppositie. Van spanning is het echter niet gekomen daar de Zandvoorters een uitstekende partij speelden
en geen enkel pardon kenden voor
Kalmthout. Na drie minuten spelen
zag het er niet uit dat Trefpunt zo'n
gemakkelijke overwinning zou be
halen, aangezien Kalmthout een 1-0
voorsprong nam. De badgasten \varen direct wakker geschud en bij de
les. Er volgde een bijzonder produktief kwartiertje waarin Trefpunt de
wedstrijd besliste. In het team
maakte Jos Baars zijn rentree na
een ernstige enkelblessure en hij
voldeed aan de verwachtingen. Met
vlotte en goed uitgespeelde combinaties werd Kalmthout geheel wéggespeeld. Harry Baars zorgde voor
1-1 en in de vierde minuut was het al
1-2 door een treffer van René Steggerda. Kaltmhout was totaal van
slag door het hoge tempo van Trefpunt en kreeg totaal geen vat op het
fraaie aanvalsspel. Rob Gansner
knalde na zes minuten 1-3 op het
scorebord en Michel de Roode
maakte er kort daarna 1-4 van. Nog
in dezelfde minuut was het opnieuw
De Roode die raak schoot en Trefpunt speelde een gewonnen partij, 15. Dat Kalmthout terugkwam tot 2-5
deerde de Zandvoorters niet want
Harry Baars sloeg kort daarop keihard toe, 2-6.
In de tweede helft ging het er een
stuk rustiger aan toe. Trefpunt controleerde de wedstrijd en had totaal
geen moeite met de doorzichtige
Kalmthout aanvallen. Rob Gansner
schoot 2-7 in en na de 3-7 bepaalde
deze speler de eindstand op een
voortreffelijke 3-8. Met acht punten
uit vier wedstrijden gaan de mannen
van coach Toine Toonen ongeslagen
aan de kop.

l
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Ford Sierra 2.3 CL Diesel STATIONCAR 1989, ƒ23.500
Bel 020-124876, de Occasionlijn van

Te koop. FORD FIESTA S 1.1,
APK febr. '91, i.z.g.st., bj. '79. Ford Escort 1,3 laser, Dec. '84,
Vr.pr. ƒ 1350. Tel. 02963-1631. 89.000 km, li.bl. met apk 10'91,
f.k. FORD ESCORT LASER, bj. radio, in zeer goede staat
'84, APK 8-'91, ƒ7500. Tel, f8.500,- 020-6680093.
32990-71024 (8-10 uur).

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

ÏÏBEJ

EENKEER
GEREPAREERD IS
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

NIEUW & GEBRUIKT
Bel 020-124876, de 4-WD lijn van Uw off. dealer

Motormeyer B.V. - Amsterdam

Lada

Lancia

2104 5SP. station '89, blauw,
ƒ 9.950. Off. Mazdadealer
Berkelaar Mijdrecht, Handelsweg 4, Tel 02979-82929/81634.

Auto Halan

020-665 86 86
Austin

Chrysler

020-6650050.

Chrysler Haarlem

Business fin. lease

Chrysler leasen?
Even Haarlem bellen
Lease infolijn

Land-/Rangerover
T.k. pick-up Landrover 1980,
80.000 km. Bel na 18 u •
03497-4759.

* 023 - 264 000 *
P. KRUGERKADE 10

Of het nu een waterpomp is of een
carburateur. Een krukas of een startmotor.
Een cilinderkop of een dynamo: één keer
gerepareerd is levenslang gegarandeerd.
Tenminste, als het een Ford is. Want de
Ford dealer (en hij alleen) geeft levenslange
garantie op bijna alle reparaties en bijbehorende onderdelen.
Deze unieke garantie geldt overigens
voor elke personen- en bestelwagen van
Ford. Of hij nu zo goed als nieuw is of
bijvoorbeeld tien jaar oud, de garantie geldt
zolang u de auto heeft.
Misschien toch iets om rekening mee
te houden als u een auto wilt kopen. Bij
de Ford dealer ligt een uitgebreide folder
voor u klaar, waarin alles uit de doeken

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

wordt gedaan.

Mercedes Benz

Citroen
CITROEN AX 11-'87, grijs
metallic, 37.000 km.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.

Mercedes Benz 190 D
Bel voor snelle levering 020-124876

Service

Motormeyer B.V. - Amsterdam

MERCEDES 190 E, 14 mnd.
Tel. 02902-1697/1981.
>ud, km.st. 28.000, 5 versn. +
GARAGE van ROOTSELAAR metall. + zonw.glas + centr.
ergr. + alarminst. + speedoff. CITROEN-service adres
biedt aan: 2x BX 16 TRi, '88, :ontrol -f armst. Oorspr. pr.
50.000 en 55.000 km. BX 19 D, 71.000. Pr. ƒ54.000.
'89, 49.000 km.
Tel. 070-3863004.
Div. inruilauto's.
Ook voor NIEUWE CITROENS
Zaandam, tel. 075-350985.

REPARATIES
LEVENSLANG
GEGARANDEERD

Mercedes 190 E, bj.'87, diverse
opties, kleur grijs-metall.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902-1697/1981.

PEUGEOT-DEALER
COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Gebruikte auto's met
LEEUWEKEUR GARANTIE
Peugeot 205 1.1 Accent in div
kleuren en veel voordeel
Nissan Bluebird 2.0, diesel,
Bouwjaren '84 t/m '88.
10-'83, APK 10-'91, stat.car,
5 bak, nieuw gespoten, ƒ 3275, Of 205 XLD (Diesel) in de kleur
wit '87, maar ook andere
Tel. 020-132857
merken: zoals Fiat, Volvo.
Allemaal te zien en te koop.
Ons adres: Baarsjesweg 249253 A'dam, tel. 020-121824

Nissan

autoverhuur
o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S Stevinstraat 1?a A'dam

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

T.k. Nissan Bluebird 20 Diesel
2/86 ƒ 8500 APK 6/91 in perf.
taat 020-968216.

Opel

Fiat
Fiat Uno 1984 APK 7-'91 ace. Rijd niet onverzekerd rond.WAo.a. brede sportvelgen spoil premie v.a. ƒ 52/kwartaal. Adgril Prijs ƒ 5500. Tel. 838327.
viesgroep A'dam, 020-6640680
Fiat Uno 1987, rood, perf. st., Te Koop: FIAT UNO 45 KATAprijs n.o.t.k. Tel. 020-344485
LYSATOR, B.jaar 1988, kleur:

<adett 1.6 SLS' 85, grijs,
11.500. Kadett 1.2. SLS '86,
vit, ƒ 12.750. Kadett 1,2. SLS
86, grijs, ƒ 12.750. Kadett 1.2.
>LS '86, blauw, ƒ 12.950.
Cadett 1.6 SLS '86, blauw,
13.500. Corsa 1.3N, sport>akket, '87, grijs, ƒ 13.750.
Off.
Mazdadealer Berkelaar
Mijdrecht, Handelsweg 4.

ƒ19.750,
ƒ19750
ƒ14950
ƒ 12.250
ƒ9.500

Swammerdamstraat 1, Badhoevedorp
Tel. 02968 - 94 33 0.

* 4x Lancia Thema 2000 ie
vanaf ƒ 24.000,- V
LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe * 4x L. Thema Turbo 2000 ie
vanaf ƒ 26.000,SAMARA BLACK-BEAUTY
* 3x L. Thema Turbo Diesel
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
vanaf ƒ 22.000,Occasions APK gekeurd
Voor meer informatie of advies, bel
2107
'87 ƒ 7.250 * Mercedes 190 190, aug'89,
16.000 km, diverse opties,
2104 Combi
'86 ƒ 6.250
ƒ49.000,Lada 1200 S
'88 ƒ6.250
Lada Miva
'86 ƒ 10.000 *Mercedes 200, '87 ƒ35.000
* Mercedes 200 Diesel, '87,
Op spec. wielen + banden
automaat, alum. velgen,
Verrijn Stuartweg 6, Diemert.
schuifdak, ƒ37.500,-.
TEL. 020-992865.
*Lancia Thema V6, aug.'89
7
Off. AUSTIN-DEALER-Pim v. • Auto te koop Plaats een
LADA WETTER
open dak ƒ 52.500
Rootselaar - staat altijd voor u SHOWROOM advertentie. U Lada 1200 S . . . .'85 ƒ 3.750
* BMW 3!8i, '87, alum.velgen,
klaar! - Rhôneweg 40-42 - zult verbaasd staan over hè Lada 2104 1.3 .. .'87 ƒ 9.000
ƒ24.500
A'dam • SI. Dijk - Info - 131375. resultaat.
Lada 2105 1.3, lpg'83 ƒ 2.750
Lada 2105 1.2 .. .'86 ƒ 5.750
incl. 1 jaar garantie,
Lada 2107 1.5lpg'85/ 4.500
grote beurt voor aflevering
Lada Niva
'86 ƒ 8.500
L. Samara 1.3 .. .'88 ƒ 11.500
L Samara 1.3eind'86 ƒ 8.500
Skoda 105 L ... .'86 ƒ 3.250
Volvo 240 GLE,lpg'83 ƒ 9.750
off. dealer
Toyota Corolla de luxe
* Chrysler * Jeep * Dodge *
De Flinesstraat 22
'81 ƒ 1.900
Amsterdam, t/o Makro
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
Saratoga 2.5i M/T
.ƒ 825 p.m
V. 1e eig. pracht Lada Samara
Voyager 2.5i M/T
.ƒ816 p.m
• „SHOWROOM" verschijnt
tó'87/6500. Nwebnd, uitlaat
huis aan huis in geheel
Alle modellen uit voorraad leverbaar
<.\. rood APK 10/91. 020Amsterdam en omgeving.
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
368216.
van 36 maanden en excl. w.v.o.

ingdijk

biedt div. occasions aan:
Swift 1.3 GS, zwart metallic, 1989, 17.000 km
Swift 1.3 GS, rood, 1989, 15.000 km
Swift 1.3 GLX, wit, 1989, 70.000 km
Alto GLX, donker blauw, 1989, 42.000 km
3x Alto GL automaat, 1986
+ diverse auto's van 1986 t/m 1988

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

Jeep Cherokee

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

V.a. ƒ 120 - 5 veerbollen op
druk brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad:
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of-353788

off. Suzuki dealer

Jeeps/Terreinwagens

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

LUYKX B.V.

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

Rijscholen
1e 10 echte AUTO- en MOTORRIJLESSEN a ƒ 25 per les .
Onze lessen vallen onder consumentenyoorwaarden en u kurit
zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest. Verkeersschool :
MICHEL kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt.'
Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL.
Tel.: 020-853683/181775, 075-174996 en 02990-34768.
i

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581

Motormeyer B.V..- Amsterdam
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edities van Weekmedia, t.w..- Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi;lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur Tel. 020-6058686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus l 56, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook- Hel Parool, Wibautstraat l 3 l of Rokin
l 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Suzuki

autolak

ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Champagne met., km. stand:
FIAT VERMEY B V.
(020) 129804
Keuze uit ruim 35 occasions. 26.000 km, met stereo radio
cass. Van 1e eigenaar. Vr. prijs:
A.Phihpsweg 13, Uithoorn.
ƒ9750. Tel. 02979-82602 na "el. 02979-82929/81634.
Tel. 02975-62020.
-Noord
18.00 uur.
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Panda 45, mod. '85, APK
Tel. 020-361153
9-'91 in nieuw staat, 65.000 km. T.k. wegens verandering werk OPEL KADETT GT 16S, 5-drs,
'86, 67.000 km.
FIAT TIPO 1.6 DGT, grijs metalƒ3275. Tel. 020-132857
Zeilemaker-Opel
AUTOBEDRIJF J. WALS,
lic, jan. 1990, stuurbekrachtiPerf. Rat Uno 45 AMIGO Dec.
INRUILWAGENS
Dorpsstraat 32a, llpendam
ging, elektr. ramen, centr. ver'86, gr beurt + nwe banden,
Constant keuze uit 100 auto's
grendeling. Tel. 085-421771.
tel. 02902-1697/1981.
div. extra's tel. 020-754132.
Burg. D. Kooimanweg 7,
OPEL ASCONA 2.0 S, 2-drs„
Purmerfind 02990-22551.
ij.79, ƒ 1250.
OPEL KADETT 1200 LS, LPG,
AUTOBEDRIJF WALS
'86, ƒ9500. Tel. na 18 uur
Dorpsstraat 32a, llpendam.
02990-41728.
Tel.
02902-1697/1981
AUTOBEDRIJF
T.k. Mazda 323 1.3 LX HB,
't Amsterdammertje' grijs met., 1988, 29.400 km.
Ook voor goede occasions
Ridderbos, Landsmeer.
Amstel 340 - t/o Carré
Tel. 02908-1297.
Weg. omst. prima rode
Telefoon. 020-236491.
Peugeot 205 ace. Nw. uitl, +
band. trekh. '86. ƒ10.500
2
1200 m SHOWROOM
03240-39803 na 18.00 uur.
NIEUW EN GEBRUIKT
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
v d Madeweg 1. 020-6683311
bij het Olympisch stadion. VerEscort besteller, nieuw mod. Ford Capri 1.6 GL '79, 2e eig.,
Naast Melrostat. D'drechl
koop nw. en gebr. Peugeots.
'32. APK 4 '91, LPG, ƒ1975. getect., garage gest., APK
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
gek. ƒ 2 900. 020-450534.
Tel 020-132857

Mazda

Peugeot

Ford

Lorist Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
205 XR
'86 ƒ 11.500
205 XR
'87 ƒ 15.500
205 XE
'87 ƒ12.750
309 Profil
'87 ƒ 11.500
309 Profil
'86 ƒ 10.950
Talbo Samba LS .'83 ƒ 3.950
Mazda 323 1.5 GLX, HB . . . .
'88 ƒ 16.750
Mazda 323 hb1.3 lx'88 ƒ15.750
Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47
Tel. 020-237669.
T.k. Peugeot 104 i.z.g.st., APK
aug. '91,b.j.juli'80,v.p./1750.
Tel. 020-319208, 18-19 uur.
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
sloopschade etc. Vlotte afhd.
KEIMPE CARS. 020-244255.

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11.
Renault 5 Turbo zw., grijs kent,
vele extrta's, 1-'87, 74.500 km,
vr. pr. ƒ14.750. 02507-12441.

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
T.k. Suzuki Alto GL 5 drs., rd,
13 mnd., ML + sunroof + radio- T.k.a. Suzuki Swift GL, wit, bj.
cass. + r.bui.sp. + mat. Pr. 1986, 39.000 km, inl. tel.
020-410227 ('s ochtends).
ƒ11.300. Tel. 02979-64465.

Toyota

5***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
j
geeft les in Amsterdam, Haarlemmermeer en 't Gooi. \
* theoriecursus op video GRATIS; * speciaal motorpakket;
* speciale examenvoorwaarden; * Halen en brengen;
* Spoed en herhalingscursussen; * Diverse merken auto's
ook automaat. ALLE RIJLESSEN ƒ 31,00 PER LES
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, tel. 020-138473, b.g.g. 192401.
5***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, A'dam, tel. 020-138473
SPOEDCURSUS THEORIE IN 1 DAG.
Op zaterdag les is op maandag examen doen.
Cursusgeld + lesboek + examengeld ƒ150.
Start zaterdag 13 oktober en verder iedere zaterdag.
BOVAG-ERKENDb
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET!
VERKEERSSCHOOL
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.'
„VERONICA"
Gratis halen en brengen.
Theoriecursus gratis op video
Tel. A'dam: 020-942145.
Halen en brengen.
AUTORIJSCHOOL
„DE FONS'
Nieuw auto's, diverse merken
BOVAG-LID - DIEMEN
ALLE RIJLESSEN ƒ 30 P. LES
Info: tel. 020 - 90.02.92.
Inl.: Niasstraat 29, A'dam-O
Tel. overdag: 020-6656955 en
's avonds: 03240-17741.

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
Corolla 1.3 DX 2 drs. bijna '83
APK 10-'91, 70.000 km., pracht
auto. ƒ2675. 020-163260.

Volvo
Volvo 244 GL mod., '81,
APK 9-'91, LPG, gave auto,
f 1975. Tel. 020-132857

STARLET 1.3 DX '86, blauwmet, 45.000 km, 1e eig., APK,
radio, ƒ 9750,-. Tel. 020-436569.

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

(s)loopauto's

Prijs

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

ex. 6%

BTW

Prijs
in. 6%
BTW

•ëen i_
Si 2

3

25,00
36,00
47,00
58,00

4

6
7
8
9
10
Naam:.
Adres:.
Telefoonnummer:.
a
•

69,00
80.00
91.00
102,00

26,50
38.16

49,82
61.48
73,14
84,80

96.46
108,12

. Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156. 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110. Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19: Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
_ Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
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APK keuring geen afspraak',
klaar terwijl u wacht. Ook repa:
T.k. Toyota Corolla HB '89,
raties en onderhoud. Gar.
beige,
13000 km. Vr.pr.
AUTOWRAKKEN tegen de
West-Center 020-122476.
ƒ 17.500. Tel. 02982-5594.
loogste prijs voor de deur
A.P.K. KEURINGSSTATION .
gehaald. Autosloperij Jan.
TOYOTA DE GRAAF
Keuren zonder afspraak :
~el. 020-361178 / 02907-6248.
nieuw + gebruikt
Feenstra & Jimmink
:
Condensatorweg 44
Grote sortering ONDERDELEN
KEURINGEN
Asterweg 24A A'dam 364702
A'dam-Sl.dijk info-865511
van alle schade-auto's, alle
ƒ63,50
BLOKSMA
RADIATEURENmerken, alle bouwjaren.
Toyota Starlet 1.0DX 12V, in Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
warmtewisselaars, KapoeasRavenstijn, 02502-5435.
prima staat, dec.'86, incl.
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
weg 17, A'dam, 020-148385. :
radio/cass., ƒ 10.500.
KLAAR TERWIJL U WACHT Het HOOGSTE BOD?? Bel
Garage
ROBE, gespec. in rem'oor
vrijblijvende
prijsopgaaf,
Tel. 02977-27512.
LET OP!
.oop, sloop en schadeauto's men en fricties. Comeniusstr.
Grote collectie auto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193. 455, 020-177388. Lid BOVAG.'
bij "Wagenpark"

Algemeen

APK

Volkswagen

JOHAN BOOM

VW Jetta C, 10e maand '85
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902-1697/1981.

Zuiderakerweg 83, (oranje hek)
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Alle auto's APK, hoge inruil
Rnanciering binnen 24 uur
v.a. ƒ5000,1 jaar garantie op alles
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
BMW 316, orig.'87, 4-drs, LPG,
ƒ15.950. Peugeot 205 GTi,
eind'84, ƒ 10.950. Peugeot 309
XLD, bj.'87, ƒ11.950. Citroen
BXRE,bj.'85/7050.3xMazda
626 diesel/benzine, '85, ƒ 8950.
Lada Samara 1.3GLS, bj.'89,
ƒ8950. Fiat Uno 45, bj.'87
ƒ 7950. Opel Ascona 1.6 diesel,
orig.'88,4-drs, ƒ 13950. Mitsubishi Lancer diesel, bj.'88
ƒ 12.950. Toyota Corolla 1.8 D
combi, m.'86 ƒ 6950. Div. Opel
Ascona's, v.a. ƒ1000. Saab
900 GLS, bj.'82, lichte schade
ƒ2950. 3x Nissan Stanza v.a.
ƒ2950. Ford Escort 1.1, bj.'82,
LPG, ƒ4950. Renault 5TL,
bj.'84 ƒ3950. Mercedes 250
aut., m.79 ƒ2950 en nog div.
auto's v.a. ƒ 600 tot ƒ15.000.

Aang. van dame VW Polo Classic de Luxe, bj. '88, in z.g.st.
112.250. Tel. 020-195976.

Accessoires en
onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
TOYOTA-DE GRAAF
Alle onderdelen voorradig.
Condensatorweg 44, A'dam
Sl.dijk. Info 020-865511.

Auto's te koop
gevraagd

*AAA Auto Rent*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
DE HOOGSTE PRIJS
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
elk merk auto a contant met
+ autoambulance 020-6630836
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
Anders dan anderen autovefHOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant, huur v.a. ƒ25 p.d. 125 km vrij.
met vrijwaringsbewijs, geen Alle auto's met radio/cass.rec.
ADA- West: 020-119708
•
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Noord: 020-324859
Koop- of VERKOOPPLANBij:
NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
Fe koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.
Te koop gevraagd: GOEDE
AUTO v.a. bj.'SO t/m '84.
nl. Autotel. 06-52827115.

Superstraatprijs
Voortaan krijgt iedere deelnemer
van de volledige postcode waarop
de meeste prijzen gevallen zijn
een prijs van f 1.000.'
Hoe werkt het? Een voorbeeld
maakt het duidelijk. Na elke
trekking wordt gekeken op welke
postcode de meeste prijzen gevallen zijn (van ƒ 25 t/m ƒ 1.000).
Stel dat er 10 deelnemers zijn met
de postcode 9876 ZZ, en op die
postcode valt een prijs van ƒ 100.
ledere deelnemer krijgt natuurlijk
honderd gulden. Als nu blijkt dat
bij deze trekking het aantal
deelnemers op één postcode ook
het grootst was (10 stuks), dan
krijgen ze allemaal f 1.000 ! En
dat is nog niet alles. Elke winnaar
krijgt er nog een cadeau bij! We
willen al verklappen dat het voor
de eerstvolgende trekking een

Van 1e eig., altijd bij ons in
onderhoud geweest: 900 C, 4deurs, Ipg, 1988. 9000 l, 1986.
900 turbo, 4 deurs 1984. Saab
Jorntsma, Wagenweg 10 Purmerend. 02990-23741,

PHILIPS

Diversen
AUTORIJINSTRUCTEUR WORDEN VOOR MAAR ƒ 1650
Wordt nu autorijinstructeur en bepaal je eigen inkomen. Werkgarantie mogelijk. De goedkoopste van Nederland. Wij starten
23/10 en 3/11. MICHEL Opleidingen. Tel. 020-853057

Philips Reuze Soundmixer is.U
hoeft er niets extra's voor te doen.
Maar de kans op die ƒ 1.000
wordt natuurlijk groter als er
méér mensen met dezelfde
postcode meespelen.
Tijdens de tv-uitzending maakt
Manuëla Kemp de winnende
postcode voor de Superstraatprijs bekend. Ze komt de prijzen
ook zelf feestelijk uitreiken onder
het oog van een tv-cameraploeg.
Dan kunt u uzelf op tv terugzien!
Superwinkelprijs
Maar dan komt het: uit de
winnaars van de Superstraatprijs
trekt de notaris er één die zijn of
haar hele leven lang elke week
voor ƒ 100 boodschappen mag
doen bij Super?! Hoe dat in zijn
werk gaat leest u volgende week
in deze krant. •

Bedenk eens: gratis elke week voor honderd gulden boodschappen
doen bij Super, en dat uw hele leven lang. Dat mag je met recht een
Supenvinkelprijs noemen. Elke maand uitgekeerd aan één van de
winnaars van de Superstraatprijs. Inzet: Jos Brink presenteert de
'64.000 gulden vraat; en de Postcode Loterij'

WIN EEN TON BON %

fa

Onder de snelle nieuwe inzenders
verloten wij deze week een liintasli.sche Philips Malchline televisie met
63 cm beeldbuis en 2 x 40 Watt
muziek vermogen!

Spelregels

EAT IBIZA 1200 GL '87,
Ï5.000 km, ƒ9500.
"el. na 18 uur 02990-41728.

Op pn|zen boven de 1000 gulden zit 25%
kansspelbelasting Trekking is iedere maand De
trekking wordt vemchl door Notaris L Jongmans te
Dnebergenfljsenburg Trekkingslifsten en Reglement
2ip verknpbaar bij het secrelatiaal. VWemsparkweg
176, 1071"HT Amsterdam De loten; is goedgekeurd
door de staatssecretaris van Justitie onder nummer LO
89OT9a<17789dd 20/10/1989 Als u het net met een
alschniving eens bent, dan kunt u binnen één maand de
bank ol giro opdracht geven het bedrag terug te boeken
De verstrekte machtiging kunt u altijd weer intrekken
Hiervoor kunl u zich wenden lot de Stichting Nationale
Postcode Loten| De pn|zen worden automatisch op uw
bank/girorekening gestort Deelname impliceert aanvaardmg van het Reglement Maximaal 50 loten per
postcode De Superwmkelpn|s is uitsluitend geldig voor
personen boven de 18 laar '"

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

;^§;

/f

tel. 02902-1697/1981.

De enige off. SUBARU DEA.ER + occ. voor Purmerend
.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
'2999-278, Jisperweg 39-40.

niet duur!!!
- auto-ambulance & oprijauto
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
.4 de vele prijzen:
Q 1 lot (ƒ 10 ,-)
LJ
loten ( a ƒ10,-)

Seat

Subaru

Ouke Baas

Vanaf 9 oktober heeft de Nationale Postcode Loterij elke week op dinsdagavond
om 21.00 uur haar eigen tv-programma op
RTL4. Met gastheer Jos Brink, en gastvrouw Manuëla Kemp. En.... de Superstraatprijs en de Superwinkelprijs!

SNELHEIDSPRIJS
VAN DE WEEK!

ieatlBIZA 1.2GL, '87,55.000.
AUTOBEDRIJF J. WALS,
Dorpsstraat 32a, llpendam

Autoverhuur

Nieuwe Superstraatpnjs
bij Postcode Loterij

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep., onderh., APK, LPG,
alarm
etc. BOVAG LID
HOOFDDORP, 02503-14097.

EAT-AUTO KOHLER-SEAT
.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.-

APK + grote beurt v.a. ƒ 290
incl. DIESELSERVICE; brandstofpompen; verstuivers;
'.
cil.koppen vlakken. Garage/ :
motorenrevisie FEENSTRA", ;
Industrieweg 27, Duivendrecht
tel. 020-980639.

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

Saab
ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
Ig onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.

Service en
reparatie

VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon: 020-161321

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

Naam:_

G dhr.

O mevr.

Adres:

Postcode:

Plaats:

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

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

15.10.90

NATIONALE

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

.
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Hobbybeurs

kust O
keur OC

Alles wat te maken heeft met
hobby's, zoals het vervaardigen
van kunstwerken,
goochelen,
werken bij een dierenambulance,
fotografie,
radio-uitzendingen
maken en andere manieren van
vrije-tijds- besteding, is te bekijken tijdens de hobbybeurs in
Haarlem.
Er zijn ook bijzondere verzamelingen te zien, zoals saxofoonspelende poppen en hakken van
schoenen (waaronder die van koningin Wilhelmina). Ook hobby's
zoals het maken van niniatuurmeubeltjes uit conservenblikken
kunnen bekeken worden.
Voor kinderen zijn tal van activiteiten georganiseerd op de
beurs, zodat zij zich kunnen vermaken. De beurs vindt plaats in
de Schoter-scholengemeenschap
bij het NS-station Haarlem, op 20
en 21 oktober.
Op beide dagen geopend van elf
tot vijf uur. De entreeprijs is vier
gulden. Voor kinderen van vier
tot twaalf jaar is dat 1,50 gulden.

Tros Loop

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Jango Edwards is in aantocht
AMSTELVEEN - Voor de kenners staat het al vast: Jango
Edwards komt Amstelveen dinsdag 23 oktober veroveren. Zijn
nieuwste twee uur durende multi media komedie revue gaf hij
de titel Holey Moley.
Het decor, dat Tony Muchland ontwierp, is de sky-line van een wereldstad.
Is het Big Apple of de Long Banana?
Als we geland zijn met Sky hogh airlines, nadat madame Foot de flight
safety instructies heeft gedemonstreerd, ontmoeten we Billy Buns, de
sterkste man ter wereld.
Spectaculair is ook het optreden van de nieuwe heavy-metal mega-stergroep Deaf en hun nieuwe hard-rock single Huh?, I carit hear you. De
fameuze maestro 'Herr Noah oisse' voert zijn stille symphony 'Shuss' op.
Ex-toreador en hypnotiseur Juan Edwardo Gonzales maakt via zelf-hypnose het onmogelijke mogelijk. Dit alles en nog veel meer is nog niets
vergeleken met het optreden van de Ali Man Stereo Funky Hambone Band.
Aanvang 20.15 uur.

De wedstrijd- en recreatielopers kunnen hun hart weer ophalen met de TEOS Loop. Deze loop
over verschillende
afstanden
wordt gehouden op zondag 21 oktober.
Om half één start de halve marathon voor wedstrijd- en prestatielopers. Aan de wedstrijd wordt
meegedaan door toppers, zoals
Marti ten Cate, Gerard Nijboer,
Jos Sasse en John Vermeule. Een
.kwartier later valt het startsein
voor de acht kilometer recratieloop en om tien voor begint de
'family-run' over twee kilometer.
Start en finish van de loop zijn in
Haarlem en de halve marathon
voert de lopers ook door Overveen, Zandvoort en Bloemendaal.
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij kantoren van de Verenigde Spaarbank in Haarlem en
omstreken.
Inschrijven is ook nog mogelijk
op 21 oktober, tussen negen en
twaalf uur in het Stadhuis in
Haarlem.

Jango Edwards.

Fotorlan Patrick

•

Korte tips

•

• Op het parkeerterrein bij het
winkelcentrum Schalkwijk is
kermis. Dagelijks van twee tot elf
uur, tussen 13 en 20 oktober.
• Engelse thee met lekkernijen
onder begeleiding van live pianomuziek kan tot 16 december genuttigd worden in het Elysée Beach hotel in Zandvoort, op de zondagmiddagen tussen drie uur en
half vijf.
• In de Openbare Bibliotheek in
Zandvoort is deze maand werk te
zien van de Haarlemse kunstenares Anneke van Schie.
De openingsuren van de bibliotheek zijn onder andere elke middag tussen 14.00 en 17.30 uur.
• Op vrijdag 19 en zaterdag 20
oktober wordt de Nationale
Bloembollenmarkt gehouden in
Lisse. De markt vindt plaats in de
overdekte veilinghallen van de
C.N.B, aan de Grachtweg.
Vrijdagavond is de markt open
van zes tot negen uur en zaterdag
vanaf 's morgens negen tot 's middags vijf uur.
• Een grote hobbybeurs vindt
plaats in de Schoter-scholengemeenschap bij het NS-station
Haarlem, op 20 en 21 oktober.
Op beide dagen geopend van elf
tot vijf uur. De entreeprijs is vier
gulden. Voor kinderen van vier
tot twaalf jaar is dat 1,50 gulden.
• In het Teylersmuseum aan het
Spaarne 16 in Haarlem vindt tot
en met 25 november de tentoonstelling Op Wieken plaats. Een
reis naar de oorsprong en evolutie van de vogel. Een kunstproject. Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van tien tot vijf, zondag
van een tot vijf.
• In de Hoofddorpse wijk Bornholm wordt op 20 en 21 oktober
een groot modelbouwweekeinde
gehouden. Dertig verenigingen op
dat gebied manifesteren zich.
De wijk is te bereiken via de
bussen 176, 177 en 179. Het weekeinde is zaterdag van tien tot vijf
open en zondag van elf tot vijf.
• Het Frans Halstheater in Haarlem aan het Groot Heiligland 62,
organiseert speciale museumwandelingen in het kader van een
thema. In oktober is dat 'Spelen
met spelletjes'.

ZAKELIJK BEKEKEN
Onderscheiding
voor Van der Veld
ZANDVOORT - De Zandvoortse
ondernemer Van der Veld is door
voormalig minister Nijpels, thans
burgemeester van Breda, onderscheiden als 'Ridder van de weg1.
Dat gebeurde in het Autotron te Rosmalen, waar meerdere chauffeurs
uit het beroeps-goederenvervoer onderscheidingen kregen uitgereikt.
Deze zijn toegekend door de Transport Verzekerings Maatschappij
TVM, in het kader van haar in 1966
ingevoerde Veiligheidsplan. Dat is
niet alleen ingesteld ter voorkoming
van schade, maar ook om de veiligheid op de weg te bevorderen. Chauffeurs die aan dit plan deelnemen,
komen in aanmerking voor een onderscheiding als zij een aantal jaren
schadevrij rijden. De gouden onderscheiding van Van der Veld is voor
(minstens) tien jaar schadevrij rijden. De grens die daarna volgt is
twintig jaar.

Hungry Wale
Op de Boulevard Barnaart, nummer 18, kan men weer een nieuw
restaurant met uitzicht over zee
aantreffen, The Hungry Wale. Het is
gespecialiseerd in 'veel vlees, veel
vis en veel salades', aldus de eigenaar. Maar men kan er ook terecht
voor een 'full-service catering'. Voor
de echte liefhebbers zijn wellicht
ook de volgende omschrijvingen van
belang: Cajun, Caribbean, Louisiana, Jambolaya en Mexican Style
Specials.
Een andere bijzonderheid van The
Hungry Wale is, dat het restaurant
's morgens om 11 uur al zijn deuren
opent, van 17 tot 18 uur is er 'happy
hour' in de bar. Het restaurant is
geopend op donderdag tot en met
zondag. Voor privé party's is het te
huur van maandag tot en met
woensdag. Tel. 31075.

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
Zeestraat 36

Wegens vakantie
zijn wij gesloten van
15 t/m 25 oktober.
Vrijdag 26 oktober
bent u weer van
harte welkom.
RESTAURANT

„SCHRANSEN AAN ZEE"
BOULEVARD BARNAART 22
2041 JA ZANOVOORT
(naast Elysée Beach Hotel) 02507-15445

SPECIALITEITEN:

- ZEEUWSE
SUPERMOSSELEN
- SPARE-RIBS
van de grill
- SUDDERVLEES,
oma's recept
Keuken open: 16.30-23.00 uur
-.'.• Dinsdag en woensdag
gesloten.

Uitslag loterij
Zomerzotten
Festival
ZANDVOORT - Nog niet alle prijzen van het 'prijzenfestival' van de
Rotary Club Zandvoort, gehouden
tijdens het Zomerzotten Festival,
zijn opgehaald.
De deelnemers met een van de volgende nummers vielen in de prijzen:
10, 26, 39, 73, 97, 106, 126, 165, 270,
364, 368, 480, 529, 566, 586, 739, 761,
821, 965, 1215, 1283, 1355, 1380, 1495,
1502, 1518, 1547, 1583, 1587, 1692,

van Pluimvee en Eieren. De kwaliteitsgarantie wordt echter niet zomaar gegeven. De kippen zijn afkomstig van een beperkt aantal van
slachtkuikenhouders die aan strenge eisen moeten voldoen. De controle is in handen van de Stichting Natupur Controle, die ook de voorwaarden heeft opgesteld.

1659,. 1720, 1784, 1823, 1834, 1852,
1961, 2004, 2018, 2023, 2091, 2119,
2204, 2283, 2309, 2354, 2416, 2506,
2584, 2674, 2721, 2908, 2957.

Dit vlees is een van de vele verfijnde produkten die De Albatros verkoopt. De zaak wordt gedreven door
Robert en Michel Demmers (Hogere
Hotelschool) en de poeliers die al in
dit pand gevestigd waren, het echtpaar De Dood.
Men kan er terecht voor wild en
gevogelte, maar ook voor andere,
kant en klare hapjes, zoals bittergarnituur, soesjes met gerookte zalmmouse, of kleine gevogeltecroquetjes. Men kan er ook alle ingrediënten krijgen om een luxe maaltijd van
restaurant-kwaliteit samen te stel- • De Zandvoortse chauffer Van der Veld werd in het Autotron onderscheilen. Wel even van tevoren bestellen. den als 'Ridder van de Weg'.

Mensen met een winnend nummer kunnen zich wenden tot de heer
E. Vriesema, Haarlemmerstraat 4.
Tel: 02507-17819.
De Rotary Club Zandvoort had
met de actie ruim 40.000 gulden ingezameld ten behoeve van jonge kankerpatiëntjes.

Women's Aglow
Women's Aglow Fellowship afdeling Haarlem houdt donderdag 25
oktober een bijeenkomst op het
nieuwe adres, Gedempte Oudegracht 104 te Haarlem.
Spreekster is Fieke Dragt uit Biddinghuizen. Iedereen is vanaf 09.00
uur welkom. Voor verdere informatie: 023-261343 of 02502-46240.

Mariaschool

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

Dorpspomp
De discussie over de plek waar
de nieuwe dorpspomp moet komen te staan, lijkt nog lang niet
uitgewoed. Vreemd eigenlijk dat
een dergelijk simpel gegeven zoveel ophef kan veroorzaken. Enkele bewoners van Nieuw-noord
suggereren zelfs dat het geschenk
van de Rotary Club Zandvoort het
meest in hun buurt tot zijn recht
komt.
Alle discussies ten spijt komt
het mij voor dat de zaak min of
meer in het belachelijke getrokken gaat worden. Het Zandvoortse gemeentebestuur kan tot op heden nog geen beslissing nemen.
Een vreemde zaak, immers, naar
mijn mening komt er maar één
plek voor de pomp in aanmerking
komt. Binnenkort wordt het Gasthuishofje weer opnieuw geschilderd. Dit pittoreske hofje is bij de
meeste Zandvoorters blijkbaar
niet bekend. U moet er eens gaan
kijken, misschien bent u het dan
met mij eens dat dit de enige juiste
plek is waar dit waterwerktuig tot
zijn recht komt. We kunnen dan
eindelijk eens ophouden met het
gekrakeel en tot daden overgaan.

'Ietsje meer'
Deze week maakte ik iets merkwaardigs mee. Waarschijnlijk
vanwege het mooie nazomerweer
raakte ik in een lichtelijk ovemoedige bui, in een opwelling besloot
ik om mijzelf bij het avondeten
eens te trakteren op slavinken.
Een slagerij was snel gevonden.
Bij binnenkomst bleek de winkel op een oudere dame - na leeg. Op
de vraag van de slager wat de
vrouw wenste, bestelde zij een
biefstuk van een ons. Met de routine van een vakman zette de winkelier het mes in een stuk koeienbil.
Het afgesneden stuk vlees werd
nonchalant op de weegschaal geworpen. "Mag het een ietsje meer
zijn", vroeg de ondernemer. De
vrouw begon wat nerveus aan
haar portomonee te morrelen.
"Hoeveel is het", vroeg zij op benepen toon. "Op de kop af honderdtachtig gram", zei de vleeshouwer
en maakte reeds aanstalten de
biefstuk in te pakken.
"Ik heb maar zes gulden bij
mij", liet de vrouw in paniek weten. De slager schudde meewarig
zijn hoofd. "Mevrouwtje", zij hij
op bestraffende toon, "als u boodschappen gaat doen, moet u wel
zorgen dat u voldoende centjes op
zak hebt". Schuldbewust sloot de
dame haar geldbuidel en verliet
schuifelend het pand. De slager
haalde zijn schouders op en wierp
het stuk vlees in de koelvitrine.
"Bram, wat kan ik voor je betekenen", vroeg hij, zich tot mij wendend. "Wat kost een ons biefstuk",
vroeg ik nieuwsgierig. "Zes gulden
per ons", antwoordde hij en maakte reeds aanstalten het zojuist afgesneden product uit de toonbank
te halen. "Eet je vinken maar zelf
op", liet ik hem weten en verliet
eveneens met lege handen de slagerij, de neringdoende in opperste
verbazing achterlatend.

talieke Werken aan. Fluitend waren zij bezig enkele banken van
het Raadhuisplein op te laden. Do
beide heren Venendaal en Stobbelaar hadden blijkbaar lol in hun
werk. "We gaan alle banken in het
dorp een opknapbeurt geven", vertelden zij vrolijk. "Dat zal tijd worden", liet een toevallige passant
weten. "Beter laat dan nooit", antwoordde ik en vervolgde eveneens
fluitend mijn weg. Ondanks de
nare ervaring in de slagerij werkte
de positieve houding van beide heren op mij aanstekelijk. Het menu
bevatte die avond overigens gebakken eieren met aardappelen
en appelmoes, de lust in slavinken
was mij desondanks vergaan.

Parkeerautomaten
Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat onze badplaats weer
een nieuw fenomeen rijker is geworden. Op enkele plaatsen in het
dorp zijn de parkeermeters weggehaald. Ervoor in de plaats zijn enkele parkeerautomaten gekomen.
Voor het publiek is het wel even
wennen, de parkeerwachters doen
daar niet moeilijk over. De automobilisten krijgen een maand
proeftijd om aan deze nieuwe
voorziening te wennen. Het ligt in
de bedoeling dat meerdere van
dergelijke parkeerautomaten in
het dorp worden geplaatst. Het gerucht gaat zelfs dat er ook een
komt op het 'Zwarte Veld'! Het zal
mij benieuwen hoe de buurtbewoners daar op reageren.

Alleenstaanden

De sociëteit 'Harten Twee' bestaat op de kop af zeven jaar. Deze
club voor ongebonden mensen is
bij menig alleenstaande Zandvoorter inmiddels welbekend.
Toch staat de eigenaar, Rob Cohen, nog steeds verbaasd over het
feit dat er verhoudingsgewijs
maar zo weinig Zandvoorters deze
ambiance aan de Zandvoortselaan
bezoeken. Drempelvrees lijkt hem
de oorzaak te zijn.
"Onterecht", vindt Cohen. Tijdens de bijeenkomsten op vooral
de zaterdagavond blijkt het in 'De
Manage' immer een gezellige boel.
Onder het genot van een drankje
en een gezellig stukje muziek komen veel alleenstaanden uit het
hele land voor een gezellig avondje stappen. "Dat deze zaak in een
grote behoefte voorziet blijkt wel
uit het feit dat vooral vanuit de
regio de opkomst van het publiek
enorm is", laat Cohen trots weten.
Aanstaande zaterdagavond viert
de eigenaar met zijn gasten een
groot feest. Ter ere van het zevenjarig bestaan heeft Cohen de band
'De Dakota's' uitgenodigd. Met
hun muziek uit de jaren zestig
kunt u weer even teruggaan in de
tijd. 'De Manage' beschikt over
twee zalen. Mocht de muziek u
niet bevallen of wilt u wel eens wat
anders, dan kunt u terecht bij de
andere artiesten die Cohen eveneens heeft uitgenodigd. Het feest
begint om 20.00 uur en duurt tot
03.00 uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ12,50 per persoon. Nette
kleding is een must, evenals het
feit dat de echtelijke staat u ontnoVrolijk
men- of aan u voorbijgegaan is.
Buiten gekomen trof ik twee Dit was het weer voor deze week,
medewerkers van de Dienst Pu- blijf gezond, tot de volgende week.

Een bijzonder huwelijk

Maarten
Keislairen José
Coenraad
werden door
Jaap Methorst in
de echt
verbonden.

Puur vlees
in traiterie
De Traiterie De Albatros in de Haltestraat, nr. 34, verkoopt sinds kort
Natupur pluimveevlees, een - volgens kenners - smaakvol produkt
met een hoge kwaliteit. De kip heeft
een constante en gegarandeerde
kwaliteit, zegt het Produktschap

ZANDVOORT - In het dorp
werd afgelopen vrijdag een bijzonder huwelijk gesloten. Ten
overstaan van een bomvol
raadhuis werden door de ambtenaar van de burgelij ke stand,
Jaap Methorst, de beide Zandvoorters Maarten Keislair, ook
geboren in Zandvoort, en José
oenraad, afkomstig uit Haarlem, met elkaar 'in de echt verbonden'.

Cursus hogere
rijvaardigheid
ZANDVOORT - Auto Sportief organiseert op zaterdag 21 oktober
voor de tweede keer dit jaar een cursus hogere rijvaardigheid.
Mensen die in het bezit zijn van
een rijbewijs-B en een auto kunnen
op deze dag hun rijvaardigheid vergroten. Bovendien kunnen de deelnemers vrij over het circuit rijden.
Het cursusprogramma omvat theoretische instructie, slalom, circuitverkenning, remproef, bochtentechtiiek, autosprint en ideale lijnen rijden.
De cursusprijs bedraagt 225 gulden, inclusief lunch. Belangstellenden kunnen informatie krijgen bij
L.Coors, tel.: 020-158949, of bij de
stichting, tel.: 020-462462.

Met oog en oor
de badplaats door

Pa Coenraad, oud ambtenaar vau
de burgelijke stand in Zandvoort,
sloot in het verleden méér dan 500
huwelijken.
De trouwakte voorlezen was dan
ook een kolfje naar zijn hand, te
meer daar het nu het huwelijk van
zijn eigen dochter betrof.
De gloedvolle speech die de ambtenaar van de burgelijke stand aan
het eind van de plechtigheid afstak,
gaf aan het hele gebeuren een extra
feestelijke dimensie.

Een standpachter en een croupier,
voor sommige aanwezigen leek het
een sprookje, voor Methorst was het
een reden er iets bijzonders van te
maken. 'Een samenloop van omVereniging Vrouwen VanNu kan
standigheden', zo omschreef hij de woensdag
24 oktober in hotel Triton
eerste kennismaking tussen het onder leiding
van mevrouw Lampeichtpaar in spe.
-Bommer leren glas graferen, aanuur.
Een bezoekje aan het strand bij vang 14.30
belooft een creatieve middag
Club Nautique' mondde uit tot wat te Het
worden. Degenen die het direct
wel een prille liefde wordt genoemd. willen
uitproberen, moeten een of
Nu, driejaar later werd een verbinte- twee glazen
nis voor het leven gesloten. Origi- oude panty. meenemen, plus een
neel was het idee van Methorst om
De leesbril wordt eveneens aangede vader van de bruid bij de huwe- raden.
!
ijksvoltrekking te betrekken.

Vrouwen VanNu

Deze week een foto van de Mariaschool. Dit exemplaar is ingestuurd door A.
Vossen, die tegenwoordig in Joure woont. Op de foto staat klas vijf uit 1956
afgebeeld. Mijnheer of mevrouw Vossen wist niet alle namen van de leerlingen op de foto. De namen van de andere leerlingen zijn:
Bovenste Rij, van links naar rechts: Jopie Jordaan, Flip Waning, Albert
Vossen, Wim Castien, Torn Versteeg, Jan van Deursen, Kees van Deursen,
Theo Vreeburg, Hans Versteeg.
Tweede rij van boven, v.L.n.R.: Joke van der Wolde, ?, ?, Ton Crabbedam, Rob

Schuiten, ?, Henk van Staveren, Pim Swilders, Gerard Vosse, meester Crabbedam.
Derde rij van boven, v.L.n.R.: Poësie Dumpel, Ria Molenaar, Olga van der
Meij, ?, Woke Versteeg, ?, ?, Spirieus, Ria Poeke, ?, ?.
Vierde rij van boven, v.L.n.R.: Zusjes Cluwen, Meriam van Deursen, Merian
Molenaar, Ria Seders, ?, Joke Metz, ?, Lida van Kemenade.
Onderste rij, v.L.n.R: Carla van der Storm en Joke Gerrits.
Het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, plaatst graag ook uw oude
school- of verenigingsfoto's. Men krijgt deze zo spoedig mogelijk terug met
een afdruk op dit formaat.
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Divers personeel gevraagd

VERENIGINGSGEBOUW
AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTE!
Olgilvie/Marktonderzoek BV zoekt met spoed medewerkers
De Krocht
m/v voor het houden van vraaggesprekken. Bel voor nadere * AD Snel Koeriers, bedank
informatie direct naar telefoon 020-327231 (tot 15.00 uur) o voor het lekkere etentje b Grote Krocht 41, Zandvoort,
de Vuurboet. Het adspiranten tel. 02507-15705-18812, voor
020-341166 (kantooruren).
A Team TZB AD Snel Koe BRUILOFTEN - RECEPTIES
riers.
KOFFIETAFELS
Woninginrichting
BROODJES BESTELLEN?
Even
Huwelijk en
BROODJE BURGER bellen!

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter.
Sluitingstijd' dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
e Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad. Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6.13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Huishoudelijk personeel gevraagd

Kinderdagverblijf Jip & Janneke
NIC. Japiksestraat 8 te Amsterdam
zoekt per 1 december a.s. een

kookster/kok
voor 20 uur per week verdeeld over
5 werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur
Wij zoeken iemand die:
- ervaring heeft met het koken voor grote groepen;
- goed kan organiseren;
- kennis heeft van gezonde voeding en hygiëne;
- flexibel samen kan werken met collega's.
Salaris: max. ƒ 1.167,-bruto per maand op basis van
20 uur per week.

Te koop wegens emigratie:
1 heren-en 1 damessportfiets
\lette, eerlijke dame zoekt met versnellingen ƒ 150 p.st.;
sassend werk, bijv. oppas, surfplank, Mistral ,,Take Off",
gezelschapsdame. Is artistiek met toebehoren, ƒ750; inaangelegd. Brieven onder nr. bouw gaskookplaat, Gaggenau, ƒ 150, inbouw elek. oven,
719-77169 bur. v.d. blad.
Philips, ƒ 250; Sony Betamax
video ƒ 100. Tel. 17762.
MuziekT.k. aang. gehele babykamer:
instrumenten
bedje, kast, comm., lamp,
mandje, reiswieg, badsetje
m. stand., babykleertjes, linHuren met recht van koop nengoed, box m. speelgoed.
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m. Pr. n.o.t.k. Tel. 02507-18038.
Dijkman b.v., Rozengracht
* T.k. grote diepvrieskist, in
115, Amsterdam.
goede staat, ƒ 150. Tel.
Tel. 020-265611.
02507-14643, na 18 uur.

Lessen en clubs

ASHIHARA KARATE
door in Japan gediplomeerd
eraar 3e dan. Ook dames/ WIE IS IN HET BEZIT van
eugduren. Inl. alleen di.- en boekjes WIE? WAT? WAAR?
en wil die verkopen? Belangdo.avond: tel. 020-230419.
stelling voor alle uitgaven
ALLANETICS duur? Niet bij 1947-1989. Ook eventueel leOss! Probeer eens een gratis nen of huren tegen vergoe!
es. Info: 12196 of 18910.
ding. Tel. 02507-19562.

Belangstelling? Bel binnen 1 week tel.nr. 020-150138,
vragen naar Mildred Getrouw of Diana Machiels.
Gevr. flinke HUISH. HULP,
Gevraagd HULP IN DE HUIS1 ochtend p.w., 10.00-13.00 HOUDING, ƒ15 p.u. Tijd
u , ƒ 15 p.u. Tel. 02507-12233. n.o.t.k. Tel. 02507-16391.
Gevr. INTERIEURVERZORGHULP gevraagd voor
STER, 1x p.w. (zondagavond)
donderdagochtend.
voor de zaak en 1x p.w. privé
Tel. 02507-13438.
Tel. 02507-13201.
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Boeken
Tijdschriften

GRATIS
Woninglijst van Zandvoort
CEfU"E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

NVM

ff GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
« alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

* Nog 8 nachtjes slapen,
dan mag ik strooien voor
Oom Fred en Tante Lucia,
llse.
* Onze Opa & Oma hebben
volgende week feest en dan
hoeven wij niet te zwemmen!
Nog vele jaren samen! Martijn
en Marcel-Wim.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Receptie?
Feestje?
Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

Broodje Burger
Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789
* Ruilen? Wij hebben dubbel
Suske & Wiske nl. nr. 205,
201, 197, 180, 168,78,87. Tel.
18829, na 17.30 uur.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

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

Verloren en
gevonden

handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel. 02507-14643
Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507 -14643

Teuben Assurantiën
Vaar/surfsport

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

•*• Wie heeft mijn beautycase
gevonden bij de bushalte van * Te koop Tomos snorfiets
de Tolweg? Inl.: tel. 02507- ƒ 150, moet opgeknapt worden, voor handige jongen,
15799.
weinig werk. Tel. 0250718681/12450.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Auto's en
auto-accessoires

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

DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel T.k.: VW GOLF SPRINTER,
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee voor gratis infoboek: 020- bj. '80, APK 10-'91, ƒ3250.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. 665.7658. Inruil en fin. mog. Tel. 02507-17441.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
T.k. wegens omstandigheden
Dier-Plezier
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
mooie BMW 318i, 1981, metGratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
voor het huisdier dat
grijs + stereo radio, nw APK,
m a a t
T e
k 0 0 P
b r u i d S i a P 0 n ,
kwaliteit op prijs stelt.
ƒ4500. Tel. 02507-19693.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Grote Krocht 28.
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
e n
3 8
m 0 d e r n e
5 a 1 0 n t a f e 1
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
r i e t e n
T e 1
0 2 - 3 4 3 .
s t 0 e l
Rijles auto's
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Radio/tv/video
en motoren
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
Foto Boomgaard
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Rijschool Antonia
Grote Krocht 26.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Doe
uw AUTORIJEXAMEN
Telefoon: 13529.
op Curagao-Ned. Ant. en kom
• UW FILM OP VIDEO
:erug met het wettelijk erkend
ƒ 1,75 per minuut met
ijbewijs. Tel. 023-336463.
gratis achtergrondmuziek.

r

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 3,63
2 regels ƒ 3,63
3 regels ƒ 3,63
4 regels / 4,83
5 regels ƒ 6,04
6
7
8
9
10

-

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Dak lek

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

Schoonheid en
verzorging

320*324*00

.

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

320(323).99
LESBI 28

320*320*28
RIJPE TANTES

320*320*68
LOVE 30

320*322*30
RIJPE NEGERIN

Riek de Smitt

Postcode:

Vieze (!)
Moeder
en Dochter
O cpm Moeder & Dochter: 06

Naam:
Adres:

Diverse clubs

Bel direct voor AL uw
'eparaties en vernieuwingen.
Ook ander loodgieterswerk.
Bellen voor 10 en na 18 uur:
02507-19559 of 02520-21378.
KALECO KUNSTSTOFFEN
:
abnkant van kunststof ramen, deuren, schuifpuien
e.d., biedt snelle" levertijd,
zeer scherpe prijzen en goede kwaliteit. Tel.: 030-447420.
Fax: 030-447188.

Alle prijzen incl. 6% BTW

UW K'JNSTNAGEL
SPECIALISTE
bij J. M. Coiffeurs
Galerij Kerkstraat 22
do.-vrij.-zaterdag
Bel «oor afspraak' 14040.

AFGELOPEN JAAR EEN

DE VRIES

ERZUN NOG 12002
WACHTENDEN VOOR U

HOGERE PROOUKTIE

t staat in de krant
iedere week weer

Live Porno!
uit Zandvoort
In hun flatje pal aan de boulevard
hebben twee Zandvoortse zusjes een
eigen 06/lijn laten installeren!
De zusjes zitten 100% Live bij de
telefoon en dragen alléén héle
kleine doorkijk-slipjes met naaldhakken en gemene jarretels!
Als jij boven de 16 jaar bent mag
je dus meedoen aan de meest smerige
Porno/Spelletjes die er bestaan!
Nu kan je dus écht Live alles doen
wat bij jou thuis (misschien) niet
maq of vies wordt gevonden via de:

50 CPM VIA 06

Türkge seks hatti
06-320.327.44
dakikasi 50 cent

Wendy-foon
06-320.332.77
OSCp.m.P.b. 4100, Arnhem

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof

f 295,-

Oë-340.340.50

lorten schuimrubb
iaat gesneden.

39,95 vunr /9.9S l

Red Ear Productions, Box 547, H'lem

gordijnen v.a. ƒ 5,95 \
UMUS Rpni;irtht' 1000

Hijpe Claudia traint haar Val je voor domin. vrouwen?
xxxbuurmeisjexxx 50 cpm 06- Bel je meesteres, 50 cpm 06xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxxx **** 320*332*32 ****
AH..AH....TOPS&M....AH..AH
meesteressegenot.... 50 cpm
AH
06-320x331x13
AH
vindt jongens en meisjes
aantrekkelijk, 50 cpm 06!!!!!!! 'n Rijpe dame geeft!!!!!!!
't buurmeisje sexles 50 cpm
!!!!!!!!!!! 06-320x231x34
!!!!!!!
LADY BIZAR
!!!!!!! Ik heb nou eenmaal hele groTopsex!
Topsex!
06-320.324.68... 50 cpm: hete te ...!
06-320x325x25
zondige SM-sex MEESTERES 50 cpm
06-320*322*27 *** Een rijpe hete negerin van 39
Rijpe Greet 40+ verwent echt voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06haar jonge jongens (50 cpm) 320x320x91 xxxx 320x320x91
Surinaams schoolmeisje krijgt Bea een lekkere hete straatles van haar rijpe hospita meid van nog geen 18 (50
06-320*323*24 ** (50 cpm) cpm) wil jou!!!! 06-320x320x77
LOVE vraagt wegens uitbrei- Harriet: schunnig en hard
ruige porno
xxx
ding: meisjes, dames, echtp. xxx
voor club, film en thuisontv. xxxSO cpm 06-320x320x53xxx
ƒ 1000 netto p. week. Baltri. 'n Chique Dame, 38, geeft les
Roriszstraat 37 hs, A'dam. aan jonge jongen: Pervers?
Tel. 020-762176.
50 cpm xxxxx 06-320x320x38

ƒ 9.95. Wi| stutte

WA AR BC
GARANTIE

Little Teenie
320-320-65

Diversen

Gordijnengroothandel

showroon) atelier

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

* Wie o wie heeft een partijX.Y.Z. B.V. verhuizingen en tje oude straatklinkers voor
kamerverhuizingen. Voll. verz. ons tuintje? (Een stuk of 75 )
Dag/nachtservice 020-424800 Tel. 02507-18363.

fabrikage.

Ampérestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
ol 12330.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Man, 66 jr, zkt kam. (ook leeg)
in part. of zakenpand, wil tijd Waaijenberg B.V., Nederlands grootste fabrikant van overv. strand genieten. Woon in dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen
A'dam. Tel. 020-248190.
Arola's. Levering en servicepunten door heel Nederland.
Voor inlichtingen: 020-910518 Waaijenberg AmsterdamFinanciën en
08385-11251 Waaijenberg Veenendaal.

* Wie kan mij helpen met de
handelskennis v/h horeca curMARINA MONNICKENDAM
sus? Tel. 12932/15626.
•*• Willem en Jansje Krippen- de gezell. jachthaven met alle
aciliteiten. Enkele ligplaatsen
dorf waren woensdag 33 jaar
beschikbaar. Tel. 02995-2595.
getrouwd.

MICRO
flB

* Na 24 okt. nog 21 dagen
dan gaan Hans en Jenny de
grote stap wagen. Gelukwensen alvast hier van ons alle
vier, H. L. H. M.

Op 20 okt. pannekoekfestijn
zal dat even gezellig zijn,
Louis wordt dan 40 jaar.
Dus allemaal komen naar. .
„Het Karre wiel".

DE TELEFOONDIENST LEVERDE

kennismaking

18789

Opnieuw kleuren/verven van kale en verschoten lederen Boven ƒ 25 geen bez.kosten
meubelen + restauratie onder garantie. Tel. 02993-69001
Anders brengen wij
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
ƒ2,50 m rekening.
Parasol Reis- en Contacten'
Wij STOFFEREN 10 bankstelLijsten op maat
* Dien, je trui zit perfect! En club: 023-356840 (infoband).
kussens inclusief stof voor
kriebelt een beetje maar • Reflectanten op adverten1
ƒ295 Velours overgordijnen
bij
Hartstikke bedankt. Johan ties onder nummer gelieven
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr.
Foto Boomgaard Sandra,
Roy. Is m'n onder ervoor te zorgen dat het numVitrage en alle soorten modelgordijnen v.a. ƒ5,95 per meGrote Krocht 26 broek al af??
mer in de Imker-bovenhoek
ter, gratis gemaakt! 1000 verop de envelop staat vermelc
* EHBO-herhalingscursus
Tel.
13529
schill meubelstoff. van ƒ69
start op 23 okt. om 20.00 uu en dat de brief geadresseerd
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle * Te koop 4-pits Atag gas in het Rode Kruis-geb., Nic wordt aan: Centrale Ordersoorten meubelen, boten en toestel, beige, z.g.a.n., ƒ 150 Beetslaan 14, Zandvoort. Inl. afd. Weekmedia, Postbus
caravans, zeer voordelig. Alle Tel. 023-337743.
122,1000 AC Amsterdam. Dit
tel. 17599/17537.
soorten schuimrubber
op
voorkomt vertraging in de be
*
Te
koop
eethoek:
ronde
ta
* Help de Polen. Stuur eens
maat gesneden. Barkrukken
fel, kleur bruin + 4 stoelen een voedselpakket! Geen handeling.
stoff. mcl. stof of leather-look
ƒ 100. Tel. 02507-17240.
adres? Dat hebben wij voor u
/ 10. Prachtige 1-pers matras
Kleding
/ 55. Echt schuimrubberen * Te koop zware moderne, Inl.: tel. 02907-5235.
salontafel, 140x80, * Hoera, onze Opa & Oma
matras met zuiver scheerwol witte
afgedekt ƒ225. DE VRIES, ƒ 150. Tel. 17353.
zijn volgende week 40 jaa KLEDING te koop; div. jurken,
Haarlemmerdijk 168, Amster- * T.k. wasautomaat ƒ250 getrouwd en dan mogen wi rokken, blazers enz., maat 42,
dam, 020-220981, Ampèrestr. Tel. do. na 18 uur: 02507- lang opblijven! Van harte' Tel. 02507-12007.
10, Zandvoort, 02507-19347. 15425.
Dennis, Carly en Marcel-Wim
* Je zou het niet zeggen hè
Foto - Film
maar het is toch waar, onze
Te koop gevraagd diversen
Pap wordt maandag 40 jaar
Monique en Kim.
Foto Boomgaard
Verzamelaar betaalt ƒ250 tot ƒ800 per stuk voor een oude * KJC „Zomerlust" 45 jaar
ook voor
Dlikken speelgoedauto, opwindmotorfietsje, boot of spoor- Onze dag was geweldig, nietportretfoto's,
:rein enz van voor 1954. Info: D. S. de Jong, tel. 05147-1498. waarü!
pasfoto's,
receptiefoto's,
* Gevraagd, bed, 1.20x200
* Lieve Pap en Mam, hartegroepsfoto's aan huis.
Te koop
m. Tel. 02507-14695.
lijk gefeliciteerd met jullie
Grote Krocht 26.
22ste trouwdag. Xxx-jes en
aangeboden
T.k. gevr. leder CHESTERTel. 13529.
liefs, Stefanie.
FIELD BANKSTEL of losse
diversen
bank. Tel. 075-704775.
MODELTREINENBEURS, za. * T.k. Polaroid camera ƒ 60;
20 okt. a.s. in de Corps-Socie- Olympus compact camera
* Te koop rolstoel ƒ 175. Tel teit, Voorburgstr. 250, A'dam- ƒ 190. In zéér goede staat.
Oppas gevraagd/
02507-12558.
W. 10-16 u. Info: 02298-1292 Tel. 02507-15199.

aangeboden

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

Zalenverhuur

Oproepen
Mededelingen

Lederrenovatie

8

Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestr. 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Gr. Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstr. 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

GEVRAAGD
KOPLOPERS
M/V
(voor één keer per week)
BEGIN JE LOOPBAAN MET DE BESTE BIJBAAN
Een week heeft zo z'n vaste ritme, met leuke
en minder leuke dingen. Huiswerk maken,
kamer opruimen, boodschappen doen. Maar
ook naar de sportclub en de disco. En dat kost
vaak een lieve duit. Maar voor de actieven is
er nu een baantje dat geld oplevert! Slechts
eenmaal per weck kranten bezorgen. Op
dinsdag, op woensdag of op donderdag,
meestal huis-aan-huis. Leuk werk. En ccn
prima bijverdienste. Er zijn nu een paar wijken vrij. Dus snel opgeven, want laat nicmand je voor zijn.

Wat verwachten we van je
- Je moet absoluut op tijd kunnen komen
- De kranten correct bij de juiste adressen
bezorgen
- en tenminste 15 jaar oud zijn

Wat verwacht je van ons

Gratis verrassing
Je eerste verdienste is er al: een fraaie verrassing. Die krijg je direct thuisgestuurd, tegelijk
met de bevestiging van de aanmelding.
Geef duidelijk je naam, leeftijd en vanaf wannccr je kunt gaan bezorgen aan. De bon kan
zonder postzegel verstuurd worden, lichandcling in volgorde van binnenkomst.
Succes alvast.

f.'

BEZORGERSBON

VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE
Uiteraard een prompte reactie en een prima
+ GRATIS VERRASSING
beloning. Je naam wordt in ieder geval geno- Daar ga ik werk van maken. Ik kies voor de
teerd, en je ontvangt een bevestiging van de snelste bijverdienste -f gratis verrassing.
aanmelding. Zodra er een wijk vrij is, kloppen we bij je aan. Je krijgt dan de instructies i Mijn naam
en beginnen maar. Zorg datje hoog op de lijst ] Adres
genoteerd staat, zodat je eerder in aanmerking Postcode
Plaats
Leeftijd
komt.
M/V
Telefoon _
Beschikbaar vanaf
PERSCOMBINATIE
Ik ontvang een bevestiging van de aamnelPerscombinatie is uitgeefster van drie grote kwading en een fraaie verrassing.
liteitskranten en een aantal weekbladen. In de
bezorging van de bladen wil Perscombinatie
koploper zijn. Stipte en correcte bezorging staat
voorop. En daarbij hoort een prima beloning.

De bon - in een open envelop - inzenden naar
Weekmedia Service, Antwoordnummer
10051,1000 PA Amsterdam (Geen postzegel
nodig)
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Trainingen
voor een
gehoorzame
huishond
OP

Hoger Troont (links) en John Wljnand* (op d« voorgrond)

hjio wimipti

l)PlllP1IWp|.|0( llUIP'WdUlllB'-IPU

van lipt N I h l I J J /el alle kopten n
ppn t l | dip VPIbonden /Ijn aan l
wunen In PPU koop of h t t i u h i
t|p) fjrinl d a a i b l j niet IIÜPPU >1
hum nf bvpulbpcklaiipn, nu
ooit om dn kust PD van PI tel gl e '
dptliuud vptVIIPI vpj/pkpilnh'
hnrritmpu P d l ' n uni pvenluelp
lm (PU np hol Inkomen dooi b«i
M n f j a f l i p k kuuppiPinli'P of hm
c l l l i p l d l n t . A l l p g P V l l l ü P l ) VOOI l

N« de training begint het feest voor de honden

'De hond is geen gebruiksvoorwerp'

IS 8L1DC11T weet' (Ut» niet wui den afgeleid door elementen
uil dp otHgevinB. De meeste honden
lipbbpn pf nog dutdpDJk moplle mee,
min komen de
et'H speels en de dlsulpli
"i« mnt Juin honden een bnlf /p fijn DOM
np is vpi1 te Koeken.
ML)n eerste ge
ia vooi' luinvHitgHlIJCl bel lei' dut'hte
is dun ook1 geef Be eigenlijk
in id oplopen, Ue bonden dol PPIIS ungplUk
niet R! die leuke
hunTI, grommen of snuuwen even dpti om je hppn,
Mttttt' KOdi1» Ik het
't»en elkimr, Mimi' om een uur Imtdop beihttttl voor de trainer oor
het Meelopen, de honden lieert, lilj me, „lüen hond m\ üslüh
ninei'Uoml bei veld oplopen, ook in de samenleving moeten aan
' bonden gntm vnsl en de be pup&pn Gemeenten hebben tooh al
iMderw beperken bun ge KO'D bekel aan deae beesten, Je moet
waken dat dat niet erger
'ipkken tot hel ooinniandu's pivttot
ril. We r,(\ti puur opvoedkundig
wen win bun bond, Et' moet woi
bpKlg Net «ualë je kinderen naar
( >wr>rkl wotden. wimt «onlg school laat gaan, gaat de houd ook
•Hnet Hoger Troont van bon im»t soliool, Üttt neemt niet weg dat
onveienlging lilureku bet y,o wij ook vinden dat de honden moe
l n uan bet begin VHII de les IPH kunnen spelen. Kr aijn iselfs hon
an /*eggen: „We /ijn bier niet dpii die overttalnd Kijn, dat merk Je
n een theeknm&le". Hel, be gelijk De hond blijft maar bij de
uft wwt, een nnddityje hon lm«n, ook als na afloop van de les de
Urn mogen om even met el
onlmining in Nieuw vennep. honden
ktmi' ie dollen, Dan «ie je gelijk dat er
thuto niks met nso'n «eest gedaan
I7p klas die ik /al obseiveien be wotdl",
nat uil begeleideip mei honden
m O lol Hl maande)) Acht honden
i lolaal V5e winden in hel gehppl
ni gppiuuid d(>ot de pups dip PPII
ml velden'p de ppislp heghiBeleii
ui opvoeding k lijgen nangelppid
ijPB pp|t f)e IH&SPII van dp hegplpl
IP moeien of ilii-iu of aan „Wan
'ft je ppn hond beloont of haid
>ni lopen, schilkt h i j mlspdhieti
>n hel fladtlpipii van je jas", aldus
toost Al PUP) woidl duidelijk dat
les gt ol pndepls besleed woi dl aan
'l opvoeden Vtttute begeleide)s „Je
m op PPH tialiilng rtireol wien of
Miand vaak IMP! /Ijn houd he»lg ts
nlel Itel Is n a l m n l l l k wel dp bp
i»llng dal dp bpueleidptp dp dingen
•> rp nu let po VPidPi dp gehple
ppk mei dp hond consequent b l i j

hoeft P. Dut blijkt wel tilt hel leden
aantal (yfiü mensen) tüuieka wpikl
imuw samen mei AlispoH Kyimlo
genohlb die hel oefpntpiipln np
Bchlphol hppn liggen JJp/p laai Hl p
VPieiilglng (440 leden) kan bijna de
stioom van mensen en honden niet
aan, .föhn Wljtmnds van Alrspurt PU
Troost daohtpn dat mijn koniet ?P
kei' te maken srou hebben met de
negatieve publloltelt van de laatste
weiten OVPI hondentratning 2e wil
len allebei wel kwijt dat het hij de
Dalning er puin om gaat een gpsselli
ge maar gehooi/ame huishoud In
huls l e hebben en , te houden Voot
at dat laatste Is nogal eens een pto
bleem „Mensen kopen Keer Impul
sief een hond, Je merkt het gelijk
aan wat voor populah progi anima
er nu weer op televisie is ült ei PPD
lasslp, pen booiner of goldle i» dan
kunnen de fokkers van depe honden
de vraag niet meer aan. In het begin
is alles leuk en aardig, maar tuin
komen de problemen, De hond luis
terl niet, bijt alles kapot, plast nog
binnen enuovoot t, Ja, en dan gaan «e
naar de liondentraining, Of wij PI
nog wat aan kunnen doen wtudt PI
is een van de trainers van dan gevraagd "
de nu t wee jaar oude Mondenverenl
ging J'Jurewa, ©pgei«el uit een be
Intussen Is de training nog steeds

in volle gang De honden mogen los
maar moeten bij de bnas blljvpu /II
Ipn DP 01 de wordt al wal moellllkpi
De bami lopen «ondei hond iwat tip
ovei kant en op het tekpn van dp 11 nl
ttpr mogen ?P hun huisdier loepen
om te komen Sommige honden pi o
flteipn van deüe viljhpld PU lopen
sti aal hun baas vooi bij, üpsol» PPU w
en gptoep helpt niet Ken plgpimips
se loopl in paniek naai de hond top,
maar desse Is niet van plan /ijn vt ij
held af te laten nemen en dolt timllg
vet der. DP trainei bll,|fl nistlg PU
maant de vrouw tol kalmlp
„De hond hooit hij dp batis l p kn
men PU niet andeisom" l)p hond
piet dal geen kametaad HIPP komt
spelen en loopt weer lang/aam tmni
pyn baas terug, DP viouw wil dp
bond straffen maai tol mijn grote
veibaKlng is hel de viouw dtp woidt
gesltaft „ Niet schieeuwen tegen |p
hond", berispl Troost De hond biyn
de hele les dwais lot het moment dut
Wljnamts even de riem ovei neemt
Met Is verbazingwekkend om ie /len
dat het beest rustig blijft en pipoles
doel wal hl,) «pgt, ik tilt mi,|n vpiba
«Ing, maar Tioosl en Wi,|nands dp
len mijn veibaslng niet „Dal ge
beui l ledei e keer, We Beiden looli n l

Novum/90:
beurs
voor
avontuurlijke
en
luxe
mens
TIJD1SN veranderen 90 oktober, presenteren ling, spellen vooi volwas van leven" Iflen vage om

en alles krygt met alles
l p maken. De consument
Is op allerlei vlakken op
«oek naar kwaliteit en ver
nieuwing in styi en sfeer,
Voor dal publiek is er
een nieuwe nationale na
jaarsbeuis opgelet: No
U UitVOPIPll"
l'c les van dp/p middag beslaat vum/llt) ©p de tentoon
' i i t r m n t p i y k uil hpl 'hl|dp)masbiy stelling, in de Jaarbeurs te
u van de hontl De aandacht mag Utrecht van Ui tot en met

tüioh ruim 30(l exposanten
Design en innovatie lo
pen als rode draad dooi de
twintig thema's die woi
den behandeld op No
vum/BO.
Ken greep ui! het aan
bod: interieur en luxe keu
kens, magnetrons, avon
tuurlijke relden, mode,
kunst, oultuur, kunstvei

senen, ilonkeietut kristal
en serviezen, sieraden, ju
welen, audlo * video, hob
by en vrije lijd waai hel
spoitieve publiek een rots
wand kan beklimmen
liet publiek Is volgens
de organisatie „op Koek
naar 'andete' ptodiikten
en diensten met een sfeer
en kwaliteit die aansluiten
bij hun individuele slljl

sol» ij ving (bedoelen /p
n<ni anolm't) d<e op dp
beurs waarschijnlijk tets
oonoreter woi dt ingpvukl
De opeiihigptijdeu /ijn
van lll tol 17 uuren tbehttl
ve op tsaleidag en ssondagi
van II) lot 9a at) uut TOP
gang bedraagt / l f,1.0 KIn
deren tot 14 )aai en lift
plussers krijgen een iljks
daaldei teduotte

ppid") IIP! Is dp IWHR illp je tnupl
opvtipdeii PII |n vuui hun |p lipt WP!
Ipiik tint tip hond OIPP ni«fj kuinpn,
n t H H i hel gnwl iillpliidplljk om tip P!
gpiitiipn I)p|ppril|i1 vttn de/e In uiden
I B P I H moeilijk £p/l|n nlleinanl i n d e
puliPitlld PII ilus lasllg Mrmt CUIIPP
Hiipnl In JP ('oniinnntlo'p en ItilPti
/|p)t dat |i| nug a l t l j t t d«> touwtjes Iti
Imndpn hel»). Is hel

He I t a l n l n g Is afgelopen, de hun
don mogen nog IUP en ook dp pups
IIUIIIPII PVPII kl,|kp)i HP) IR aandoen
l u k om IP /IPD hup dp beesten niet
plkH»i unigann DP kleintjes /l|u
vtink de haap PU haugptt In de nens
van hun gtolesooitgpiioot Vooi dp
hoiidon Ujkt dp t i a l n i n g looli PPH
gioot (ppsl Maar denken de begelei
dei s daai net PO OVPI /
Mommtgen Kien h«l pchl als Itet
tiuitjp vooi dp hond WP) viijbllj
venu n a t u u i l l l k wan) de een lm dp
andeipaf/egglngkoinl voot dewppk
daai op „De Uld ia /o ongunstig,
midden op de dag", veiontsohuldlgl
tpinnnd Plch En WPOI PPII andpi ,„fp
heb! toch at POVPP! IP doen op /atpi
dag" fk hespieek IIP! ptobleem HIP!
d e l w p p l i a i n p t s „Ja, I!P tj,)den liggen
vast, hpl llgl ei ook maai nel aan
want IP pen veld kan lu l|gen en wel
ke li alnei dan kat) Itovendlen, wan
neet |e hel 's avonds wil doen moet
je ppn vpi'ltcht veld tul |e besenlk
klng hebben Maai aan de andpip
lianl alfije «elf ppn pputt beoefenl en
|p moei naai een Imlnttif; op PPII
vaste avond iltm wpet jedal Itji'li ook
van IPVUIPH "

l nl PI i ÜPVPII do 1 1 u i l l vu l IP om PI i IIPI'
(tuut l p ywwn In uiunl 01 iliiu i ui l u u t
lijk WP| WPPI vuut w n k p i i i l n l , P I I | P (
V M U /n n IIPUB! In
)p VPP! tjaail P|«.PO
P|«
IIIIUPI
I I U P I |P b(l(id
b ( l ( i d ,!'I<PI I l l n l ü p l i l t l l l t P I I

vuul (P pigpn p i p p l l g p
nands

Wl|

ilili'iiilp it'ilpiipu w o t i l p i i ln|
n a v t H H ü ijpgpvpii IIVPI itn m u l l v n l l p
waaiotn b u n d p n ! i p / l t l " i p utini dp
t i a l n l n g gaan VPP| I M I I P | P | P O < i j n pi
meteen ou'p lipguinipo IUPH /p (!P
hond k) egen Vooi PPII echt paai HIP!
PPII vi l) giuul t i H u p v a l l p n I n i l p v i Icnil
wasde leden Plgpnll|k lm) toll dul ilp
vionw ilpp hnl'*pp gppn IIVPI wli hl op
dp hond heeft en de hond t t u p l u l a n l
nlpl I t i l P l P i l naai haai Dn l i a l n l n g
hpvall / e f d l e m a a l IIOPWP! /p na |PI!P
IP palet dag boppii dnl /p ml ludi dp
Ideale gehooi/anip hm id In h i i l p h e b
hen „tfodold PU Umie I»|||VPII upfp
iiPit pit c u i i l u p i p n Kljlt w p i l c h l e i i
geen honden af o i i B t i i i g a n g s p n n l IP
om op spelendet wl|s de hundpu gp
dtag ann te IPIPU /udat /P f(< h PUI l
aal kuntipn gpdtanpu in dp gpinepu
schap"
Hpltlp vpipninitifipn lippfi IIHII /ld)
dan nuk nlpl lul allppu hpl i m i i i p u
X,o wolden et I M I l l i t PU vupdinupad
vlp/en gpgpvpii Ui) A i t p | ) o i l woitlpn
PI I n t p t n cuiPiipppii upgpvpn UVPI al
genipno kvnologie PII komi af on toe
een d l e i e n a i l s PPII ptaal|p nialtPit
„ItPl hooit bl| I!P ptucpdinp urn te
leien dal (ehund UPPII ü p b i n l k p v u u i
wpip Is", aldnp Wilnands
De nlouwp i ' i n p i p l p i i ItuittPii in
mlddplshel veldup IM /i|nhpt»plo|
dei s van de huilden van PPII |aat PD
otldei HUP wap IIP| spippltwuuid
ook ulwppi i' i ) h |a |P lipnl n i i u i l IP
uud om Ie IPIPH

Vrljc-tljd
ts hondptiti Hlnlng dan gppn vil,jp
tljdshestpdingi' „Itpt vvorill PP» viij
e H,)dsbesledlliu nis |e melkt dal |e
wal hetplkt hebt niet |e hond Ueput

luidupl van PPII h u l ^ i u u d p i t \M
dpii nipt p l k n i i t In v e t b a n i t t"
h i a c h l PU u l t v o p i l u Inegelli lil
Ui I H O I h i n t " I p d c f i l i ' i k gpwl|,i(jd'
mi i i l l t j p l H P l i l p upvulgpi van l ' n
bndgpl M!F. InilPlmas PU IP nu d'
gpbimppid tip dp nlllfoinötpii um
PPII pni)iiOtp iinrtei ile t j e b i u l k p i s
i t a a i v a n U V P I / I I hlp|l|kp I n v u l
si hcina s p t f l l p i i dp gebiulket m
p l n a l .-Ijii eigen fltmiiciplp s l t n n l l '
n a n w k p u i l g in k a m t l e b i p u g p i i "n
a l l p t n a l l e v p i i (p bpiekenen

III I l l i ' i l i l l i c I r l l IK |i|l(;lllil a ril lulol / II ~.n
Ml l hlnil lunl «iillli'll In uli'lil ilinn in 1 1 in i
lilni; i i i i y l i i i t i ' l i i Mlnij I I I I I I ( I I I 1 1 n Iliutli 1 t i » i
N l l U II UCMI 11 il ui; iilllli'i M l llll'llllnu HUI

Inlci'icur op Klciirluiitfl
Wonllwppd IP dp tiletiwp tienil l"
wullpii l a p U t DP tiend ts, vulüeus
de tuin Ikant, gelimpiieeid dooi lu
l e t n a l l o i i M l e kunststiomingen di«
/ijn vptlniild dooi ontwel ppt s
Dam IIPI nicidpbppld In tapl)l <1"
lnn|B|n IIUPH s l n i k In ik' t l c h l i u t
v n u l i l p u i Baat./lpn w e d a t p i IM«PI
gemelpeuip gitiPim gebiulkl wui
dpii UP hasipklemeii vinden hun
ooispiuitg VPP)H! In de nattiui
Hel InlpiiHitluntiöl Wolspotpüiti
ntil hppfl PPU boeit,)? ultgpbtin bi
wiuiHn t y klem kaai <pn /ijn IP viu
ilpn J i p / e k l p u i k t i u t t p n kunnen 11»
llllfJlS

VOItllell

VUUI

PPtl

gpllnnl

nipnw i n t P i l P t t i Do k l p t t t k i i n t i
hml V I K U niepi (Inn do helfl p»u
Ijppnald l vi ie woullwppdlmjiH
/ I P I l UP PPIpto k l P U l P t H B I l g P UU

d p i H u n de kimt t tount dp
w n a i u t l hol tapijt Ispnmengp
UP Iwpptlp giopp gppfl pen
VHII dp ('(implementatie
PII d e d e t d p ( i / H y p d e c o n t i a s t e i p n
tip urwel accnntkleuieit DP l l l « ' l
vnn hel boekje waai in de 1Ü IÜPIU
k a a t l p u p l,) n lp vinden, IP ' M a k k r
l)|l< i n t i t ' l i t p j i begint mei wuul
tweedlapllt' ItetIpgmtlfiveikll|u
bain bl| I!P lip|ptp

Antirk
\lllll llllcIl'M' lllflllllllllll'

tllHllll<IIU<ll*lll|!lll|i

li'uinllll (|>I I M I i n i l M I I I (n, ili i M i l i i l i l u i - n hl
MUilfi'l'Hl) «'H ( \ l i o | » l l l lUniiliilJi'lli I l l l i Irl
IM1III I I H l l Ol l i l | i'oll l l n l i i l i ' i n i M M l u l M e lil|
II lll lll' I l l l l l l l

op de ATV iiHgliiu uilgoinlp MCI
imllt-li, Vciilci de
viin ccn liili'ipMsimlc (en
lic) fiilhuaaii MIIII on/c
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China in Dortmund en Brits gezond wandelen

>nn,
mi
k

TN
DEZE hpffel Is et1
A
der veel to kijken pn IP uooti.
Hol^ournullste Loni
bloeit een eeleotie uit do
xlonswHürdlgheden en
lellen, uiteenlopend vm» een
Chinees leger in kiel en fok
pittti'den tot een bwometei nin
ëpum en een JtuVjetiF* weekend
je Antwerpen,
• Hel bekende tenwuHtttfaei van de
eeisle keitüei van Uhlnw InlDgeetl
me. In Ghlna kom je echter nipt /o
gauw, daat om ben ik blij dnl tui 11
nov. in het Dortmundei museum In
Dortmund deise door Unesco op de
lijst van oultuurnicmumenten ge
plaatste voorwerpen te/lei) /(Ju nel
7(10(1 manschappen tellende legei,
uit klei gebakken, was bedoeld um
de keiler eeuwigduieud vooi elke
tegenstander otioveiwinnelljk te

T//

trt s

Ottens toont /l|n

'D* me«*t «Impclc oploaalng en nog goedkoop ook'
h.i|n dtaiti tlf

Pijd van schuine lessenaar breekt weer aan
)UmUHlÜN ONHÜJH otiw kunnen
het ndü wel Uet'inneren; de d«üen dwt
^ tnrelliltid VHII hun «*ohooDuvnk (Midet'
u hoek wtifi (ietnunteejxl IJechtM In de
>ok M\( de inltttiol, die toen de Inklpen
neentnmtl veidwenen wttren.een tnullluctioneleopbet'iipHiMts bleek te »l,|n. LB
vot'niüevei'M dttt een hovl
nt'hi'ljf en leewvlttk tooit nuiolet'
yeaien bleek hel een
vttn de eet'ste orde te al,jn en
ie de roep otn een euhuln
weer hourbiun1, Wunt ditt Is beter
1
"•t m\t en nek,
1
PU slechte lichaamshouding hl| s-lltend wei k
n Ipkleu tot schade aan het houdtngs en liewe
lüpopimtnal Henk hleihi) maai aan rug en
MüHChlen, hoofdpijn en veiiiKieidhetdsklatJli
> Mtitk vooi stuk v-aken waai dooi de oonnen
'i|p tttneemi en dus ook de piodudlvilett, De
Luiiomle Is eiiip geiichl weikslluaties tn de
"pdsle f\\\ van hel wuoul Ie veibeleren tiet
»il de laal&le H|d sterk In de belangstelling,
'Ie doot de lei'enl In weiklng geHeden derae
UiHisie fase van de Atbeidsomshuidlgheden
l (AH1UH
' tl l i nilens heefl naasl een fvslolhemple
stnds twee jaar ook een eigonomlsch
ieau, genaamd Woik Itel feil dal «Ich
meuten met nek en iimklachlen bU K),|n
meldden, deed liem Heslulten lol hel
'li'hlen van Work
We advlseteu ovei hel vei beteren vnn de
'ikplekpii tlchteuoiis mei nameopaaniiassln
n vooi hel lei^pu en scluljveu, yodal mensen
iinliiöle in een hoi male houding hun werli kun
'i doen Over hel algemeen woidt geda(>hl dat
sloel wel een einde m\ iimken aan de

klauhlen, Maar dat alleen is niet van beslissende
betekenis voor een goede weikhuudlng by lenen,
sohryven of tekenen, Oe stand van hel werkvlak
IR vee) helanaryker, Je kunt we) op een goede
verstelbare stoel nsinen, maar als je veivmgens
aan een horizontaal werkvlak gaal schrijven,
woi'tli je rug loch gekromd eu dus maximaal
belast, «Itten Is vrllwel altijd slecht voot de rug,
krom Killen dus helemaal," aldus ütiens, die van
mening Is dat universele ergonomische veranl
woorde stoelen >5let bestaan
Uien onderzoek in iPüt) naar school meubilair
toonde al aan dat een hellend schiljfvlak voor
kinderen
beter ?ou «yn, öndereuekets van de
1JTT en alle boeken over ergonomie spieken de
*elfde conclusie uil, Ottensi „Desondanks f ie je
nog si eeds dat we lenen en schrijven aan hoi i»on
tale werkvlakken, tn Nederland lopen we wat dit
aangaat era achter by landen als Duitsland en
Amerika, Daar weel men dat eeu gedunde wei k
nemer beter voor het bedryt Is "

Oud principe

Ottens ontwierp snelt een hand/amn en goed
koop hellend stihrijfvlak voor thuis en op ken
looi', tóen oud principe dus dal in ere is heisteld
VooiMlen van pennenbak, Door het werkvlak on
der een lichte hoek te plaatsen, hoeft het hoofd
minder gebogen te worden waardoor
tug en nek
minder belast worden, Olteiis 1 „Itel Is de meest
simpele oplossing en nog goedkoop ook, watil
voor de productie, op dit moment ongeveer vyf
tien per maand, hebben we een sociale weik
plaats Ingeschakeld, Naast de«e schryfplank heb
ben we ook nen eenvoudige leesplank ontwik
kekt," lür Is ook een epeolale klnderlpsseuaar mei
opbergi-ulmle, Jona jjpteerrt, oud gedaan
Ullens conslateerl gtole onkunde op hel gebied

van ei gonomle „Helf kreeg ik belangstelling vooi
dit undei wei p door patiënleii uil de tvslolheta
plepraktljk we vertelden hoe i^e hel besle kou
den Uilen, sohiljven en», Maar latei kwamen we
ei aohtPi datjevoui BO'II advies wel dp wei ksllim
l Ie moei kennen Vandaar dat we nu eeist mei
tenmnd meegaan en bekeken of de Int ichllng wel
goed Is Wat opvalt is dat veel mensen nlel eens
welen hoe i«e een sloel moeten in&lellen, no ei al
wal Ingestpkl kan worden, Mei gebeurt heel i egel
mallg dat er een party stoelen gekocht wui dl,
ponder eet&t te kijken voor wie de sloel bestemd
ts"
„tn vrijwel elk kantoor Klju de htueaus van
gelijke hoogte, terwijl Iemand van Ltiti mei PI ge
woon een ander buteau nodig heeft dan nljn colle
ga van l IK) meier lüen bui eau moei elgpulljk In
hoogle veistelbaar Hijtt, dal Is wel pi el tig als je
ovei deeltijdbanen spreekt, Mr ssljn ook kaïtlelba
ie buiemis, inaiu' het nadeel daarvan Is dal dan
alles schuin komt te staan, Dnaiomiseenhellpiid
scluyfvlak m Ideaal Mei Is bovendien hel meesl
loglschp om een scluyfvlak schuin Ie maken,
waul danbiyf! het lichaam In de meest nalutiili!
ke houding, Je hangt de klok toch ook niet
schuin1!1"
De Ideale situatie /al natuurlijk nooit beslaan,
hel blijft aliyd wal schlpppien, Maat er valt nog
beet veel te ve» beteren Men voordeel van de dei
de fase vnn de Atbo wet Is dat men wel verplicht
Is ei ovei na IP denken CMteiisi „ttel goed lui lelt
len van een weikplek, Inclusief sloel, kast en
huteau, kost al snel vierduizend gulden t tal Is
veel geld, mam op die mantel houd je wel de
mens aepomt en komt ook de product Ivitelt waai
schijnlijk hogei te liggen,"
MVUmiJAUD JJÜMIA'
il Hlllli l.ninitliollllllt 4, IIHt) II A lll Allli
'Will k'
ilitin Mi'niiMii n '

maken Dagelijks gpuppttd van 10 ai)
u Topgangspiijs DM 10
• Wip IIIPPI vnn levpitde hnvp houdt
dan van pen uit kiel1 gebakken tegpt
ntoel PO okt naat Tipt Uiabanlpp
Itaps Daat wotdl de 47p hand van
Uu)|ksp FuhiMtnifaiHtiiti gehouden
J^tipsp, Atabtpche en ttekpaaiden,
alstiipde dlvei se ponv t apepn r\,\n PI
IP /(PU PII hpl publiek may oipplilj
ken, W|P alp heple wotdl geko/pn
tipt paaidenreesl i l u u i i tol t u i n 'P
middags l'Inlipp / f t . , klnttpten en
lift plupsets tediicllp
• Denetnai kpn kan sinds de/e /umei
bugpiiuplipl )ip/ll vanhpl scltuunstp
sladle van de lüuiopese (tpnieen
schap ttet Is Hkaelskoi op hel
eiland fteelantl en nis Ipliptt van t>n>
lieiltfiit niochl IIP! ita bevindingen
vun expeilp 7 blauwe vlaggen laïen
waalpn up /ijn s l i a i t d p i i , PPII PPI die
gppn pnltele litiilplaals Ie heutt viel
n u l n i tlitUl InwuneiR van tle/e plaats
waien dan ook ptke !l weken inten
slef tip^ig gpwppsl Piianil PD sltalpn
sohoon ie maken, een initiatief dal
navolging vei dient
» Wie het nieuwe jaai nip) goede
vooineinens wil heginnen (eu wie
wil dal tilpHi tnupl contnci opnemen
lt)Pt IIP! l l t t l s V e i k e e i s h t i t e a u DP
iMigpIsntati Paul Wcilvpi uil Dm
ham utganipppil tijdens de keisUta
gpn lol aan nleuwjaaisdag heallhv
lutnp, ofwel upftiintttetdtiitmiiifanti
uen ituui mooie plekken vnn ttlnup
land Nlels gppn vette keisllumunen
en oveidadige slagiuonipudiüiiyen,
maat ascetlscli /WPIVPII doot hpl
tilngelse landschap I n r naotirihllhl
of ipchlslippkutnel 1 ' a u t M i ' t l v e i . l e l
IIU4474Ü tir.Ilttil)
• Asttea Helden (tel 1110 JtUI3M) Is
al jiueh slet k Itt utetlentnim llelaal
bate ulljes nam II' sleden v a t i P i P i i d
van hpl nabijgelegen Aken tol in
Moskou eu Dublin, om maai enkelp
plaatsen IP noemen Wie PPII week
endjeculluut wil opsnuiven ?ou b v
eens aan l dagen filssabon kunnen
denken en inclusief pen ettciusip IIP
laall tnen dam voot nog geen f VOO,
• i ' u i l u u t wal (llchlpihlj o p t l l l o k l In
llelvoh l, waai 's avonds om II u u t m
vaal Uasienlumi'h I!P iloegoslavlsche
citllimt In /ang, dans PII film een
( t a a l slaat Wpn iptaukplPiid Hal
kimfepsl op PPU hetfslavond in Uut
banl, waai Ipden van de VPI Nedpt
land JoegoplavK* / n , vont betalen
en nlel leden / KI,
• lijpii leuk klep van lleinlcel'oopei,
een l.undpiise iiipvtoliw ille vooi ge
haasle Ivpen l.oiHton t J n l h u l l e d
heetl opgelet Wie slechts wn week
end in //ot/ifeii wil duoihiengen en
dmiihij /u tttipl mugeUik IIUIËP hl
/undeie, exotische eu n a n l i e k k e l l
KP wlnkeiyes wil hollen l u v e i l Hei

nlcp lu PPH U I U I U P / I P U oen aan elkp
smaak gewpiislp adtesseiilllsl IP
v u u t p c h l j n t i t l p t p s s p vooi h a a i
hlupmwpilt ut valt u IIIPPI np I I I X P
schupiipii I D P V I ( uuppi tpgell IIPI
Inf H t l l f ) V p i U p p i B l i n i p a . i i IP! Hr'D

iinr.iin i

Weekelld I P | W | | I VPI dp) lll dlVP'^i'

(jpli|p(1pn van ItplylP kan wolden b"
dachl aan PPII flptpwppkpnd, PPII i"
l a x w p p k p t t d , PPII Itanuvakanlip "f
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GAAT U BINNENKORT EEN HUIS IN EEN NIEUWBOUWPROJECT KOPEN?

Doorlopend Krediet?
Snel en goedkoop bij

Teken dan niet tegelijkertijd met de koopakte van uw nieuwe
woning de hypotheekofferte.
Informeer eerst vrijblijvend bij hypotheek- en assurantie
HERINGA voor een goed en onafhankelijk advies op
hypotheekgebied.
Speciale tarieven voor nieuwbouw, ook in Zandvoort.

•

|VAN

HEUVEL

Hypotheek- en Assurantiekantoor

de Rabobank

HERINGA
rei. 023-246666

(SPAAR)

Rijnegomlaan 3, Aerdenhout

Als u geld wilt lenen vooreen auto. meubels of een
verbouwing, weet u bij de Rabobank snel hoeveel
u kunt lenen en wat dat per maand kost. En de
Rabobank is bovendien een stuk voordeliger dan
veel andere financiers. Dit levert al gauw een
voordeel op van vele honderden guldens per jaar.
Vergelijk de Rabobank-tarieven voor Doorlopend
Krediet met de wettelijke maximum-tarieven. In
de tabel hieronder ziet u in één oogopslag hoeveel
voordeliger u uit bent bij de Rabobank.

Doorlopende Kredieten van ƒ 2.000,- tot ƒ 50.000,krediet
limiet
8.000.10.000.25.000.-

i Rabobank
| maand- j; theor.
leffektieve
l termijn looptijd irente/jr*.
Tl60.- ! 75 rund ! 14.5%
200.500.-

i 75 mnd
! 73 mnd

! 14,5%

113.8%
i voorbehouden

89 mnd
j 89 mnd
80 mnd

18.5%
18.5%
16.3%

14x 160.

14x200.
7x500,

Wilt u een lening? Maak dan nu een afspraak.

fllJQDJDffi]

- R estaurant

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327

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

Gevr.

HULP IN DE
HUISHOUDING
1x per 14 dagen
9.00-12.00 uur

Tel. 02507-15272.

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

RENTE

DROGISTERIJ

Beloning 37,50.
Zandvoort, Grote Krocht 30-36, tel. (02507) 1 6941

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

HYPOTHEEK

wettelijk maximum
theor.
j effektieve uw voor'looptijd reme/jr*. ] deel ca.
1

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

D E N |

Bloemcndaal aan zee
Tel.: 023-252280

1 jaar

8.8%

l 5 jaar

9.6%

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

(o.v.v. gem. gar.)

BEL NU VOOR MEER
INFORMATIE OF
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

gekookte mosselen
met 4 sauzen
stokbrood en salade

"pFT UW NACHT
ÖEKOMST

TEVENS GRATIS
INKOMENTOETS

Daarnaast kunt u kiezen uit onze
uitgebreide menukaart met vleesen visgerechten.

Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507-12468

PCT

Wij zijn alle dagen van de week
geopend en beschikken over een
ruime eigen parkeergelegenheid.

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN

020-5(,22H2H

Rabobank C3

Meer bank voor je geld
Inspirerende winkels
vol drankjes
Hoe krijgt uw avondje thuis nog meer
sfeer?
Met de bijzondere
wijnen van Impodra.
Zoals Fiat d'or, Louis
de Camponac, Les
Contemporains,
Calvet Reserve en
verrassende wijnen
uit Bulgarije.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DEWITVERHUIZINGEN

Black & White
Whisky
0,70 liter

SMOKENDE
VRHUIZRS

20,95

Courvoisier***

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

Cognac
0,70 liter

34,95

Hooghoudt
Jonge Graanjenever
1,0 liter
18,45

Bokma
Jonge Jenever
1,0 liter

'

19,98

Cointreau
Likeur
0,70 liter

26,95

William Lawson
Whisky
0,70 liter

20,95

Gordon's
Dry Gin
0,70 liter

22,95

"NIEUW
NIEUW

BUU„MÏ!\N

ondersteund met de

Bernabe Lodge

-!:

Californian Country Wine
Classic Red /White
0,75 liter
5,95

Cabcrnel S.umgnon
MU.NIK KH.IU S -- r

„CALLANETICS" methode

SUCCES VERZEKERD.
Uw gewicht zal min. l kilo per week verminderen.

Calderon sherry

Wat staat u te wachten?

medium/pale/manzanilla
0,70 liter
5,45

Onze diëtiste, Ans Kamer, heeft de leiding en de verantwoording over het voedingsgedeelte. Daarnaast is er de sportieve
aanpak, zoals fitnesstraining. aerobic- en bodyshape oefeningen, die er voor moeten zorgen dat de stofwisseling wordt
aangezet voor een betere verbranding van de calorieën Natuurlijk worden ook de belangrijkste spiergroepen verstevigd
om de body een goede vorm te geven.
Trainingen worden gegeven doorrijksgediplomeerde vakleerkrachten. De cursus wordt medisch begeleid door een arts, verbonden aan ons instituut. Deze arts zal antwoord geven op eventuele vragen en advies geven in geval van medische probleempjes, (b.v. medicijngebruik, bloeddruk enz.),
tevens zal, bij aanvang van de kursus d.m.v. huidploolmetingen, nauwkeurig het ideaalgewicht en
ook het streefgewicht van iedere deelnemer worden bepaald.

Cockburn's Port

ruby/tawny/white

0,70 liter
13,95
WIN EEN REIS NAAR PORTUGAL

Lindeboom Pilsner

DUUR VAN DE KURSUS

krat a 24 x 30 cl. 18,30

10 weken waarin u 2x per week een aangepast trainingsprogramma krijgt en begeleid wordt t.a.v.
de voeding (dieet).

KOSTEN
225,- Voor de gehele kursus inklusief de gehele begeleiding.

START KURSUS V.A. 5 NOVEMBER
Door de geweldige goede resultaten van de afgesloten kursus hopen wij weer een nieuwe groep kursisten op een goed en verzorgd spoor te zetten

KOM NAAR ONZE INTRODUKTIEDAGEN OP:
vrijdag 26 okt.
zat. 27 okt.
zat. 3 nov.

14.00 uur
13:00 uur
16.00 uur

Tijdens deze introduktle lagen zal het gehele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te Informeren en uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen niet komen, dan Is natuurlijk ook telefoniscli informatie en Inschrijving mogelijk.

Calvet Reserve

Louis de
Camponac

Fiat d'Or

imigu/mnnc
0,75 litur

rougu/blnnc
0,75 liter

fvlulnik Rugion

8,95

7,95

5,45

Cabernet
Sauvignon

Bordeaux blntic 1989

10,95
Bordcmtx rouge 1985

12,95

Cotes de
Roussillon
Villages
Ln Tour du Frnnce

5,95

GRATIS
Buiten het kursuspakket kan iedere deelnemer vrijblijvend l x gebruik maken van de sauna en vrijblijvend deelnemen aan onze wekelijkse trim u fit training op de zaterdagmorgen.

TELEFOON: 023-25 32 56

SPORTACADEMIE NAUWELAERTS DE AGÉ

Geldig vnn 18 l/m 31 oktober

Bloemendaalseweg 152 - Overveen
Aangesloten V.E.S. (VeEreniglng Erkende Sportinstituten)

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 15 november 1990

Nieuwsblad
Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 46

Editie 22

College verzet zich tegen provincie

DEZE WEEK

'Nog geen reden
voor geluidswal'

Welzijn
Het Dienstencentrum aan de
o
Koninginneweg wordt bin
O
nenkort onder een nieuwe stichting
ondergebracht de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort (WOZ)

Verrassing

ZANDVOORT - Zandvoort ziet voorlopig geen reden voor de
aanleg van een geluidwal. Met deze mededeling reageert het
gemeentebestuur op een brief van de provincie, waarin werd
aangedrongen op de aanleg van zo'n wal tussen het circuit en
fase II van Gran Dorado. Die zou er voor l december moeten
zijn. Volgens burgemeester en wethouders blijft het racegeluid
op dit moment binnen de norm van de Wet Geluidhinder.
De uitspraak dat er een wal wordt
aangelegd 'is altijd geplaatst in het
licht van de verplichting om te voldoen aan de afgesproken geluidnormen', zegt het college van burgemeester en wethouders in een persbericht. Niet het aanleggen van een
geluidwal is het uiteindelijke doel,
zo stelt men, het gaat erom dat het
racegeluid het maximum toelaatbare niet overschrijdt. En dat laatste is
gegarandeerd, meent het gemeentebestuur, dat zijn standpunt baseert
op rapportages van de Technisch
Physische Dienst (T.P.D.) van
T.N.O.
c Coördinator Marko Kleijn van het maandag geopende HALT-bureau constateert dat ook in het fietstunneltje in noord het vandalisme welig tiert.
Foto Berlotl

HALT-bureau pakt vandalen op een 'andere' manier aan

Slachtoffer zoveel mogelijk schadeloos stellen'
ZANDVOORT - Vandalisme
al op den duur minder voortomen in Zandvoort. Dat is
én van de hooggespannen vervachtingen die menigeen heeft
an het nieuwe HALT-bureau
n Zandvoort, dat jonge vandaen op een directe manier aanakt. Het bureau ging afgeloen maandag officieel van
tart.
De politie kan jongeren tussen 12
n 18 jaar, opgepakt wegens vandasme, doorverwijzen naar het
iALT-bureau.
De jongelui hoeven niet mee te
•erken, maar hebben via HALT wel
mogelijkheid strafvervolging
oor justitie te voorkomen. Zij hoeen dan niet voor de rechter te verchijnen en ontlopen een aantekemg bij justitie.

Verzoek om 18
iepen te kappen
ZANDVOORT - Een vijftiental bewoners van de Lorentzstraat heeft genoeg
van de iepen voor hun woningen. Zij hebben de gemeente verzocht de bomen
te kappen.
Het gaat om in totaal achttien
iepen in de Lorentzstraat die
zouden moeten sneuvelen. Het
verzoek om deze bomen te kappen is ingediend door de bewoners van de huisnummers 10 tot
en met 40. De gemeente staat
niet onwelwillend tegenover dit
verzoek, dat deze week op het
Raadhuis ter inzage ligt. Afhankelijk van de bezwaren die mogelijk binnenkomen zal de afdehng Plantsoenen waarschijnlijk
m januari beginnen met de kapwerkzaamheden. In eerste instantie wil men de bomen om en
om kappen, in het voorjaar volgen dan de resterende negen bomen.

Dit kan door op een alternatieve
wijze de schade te vergoeden of ongedaan te maken en eventueel op
zogenaamde klusplaatsen als tegenprestatie werkzaamheden te verrichten.

Slachtoffer
"Het slachtoffer moet zoveel mogelijk schadeloos gesteld worden",
zegt de 30-jarige HALT-coórdinator
Marko Kleijn die in Zandvoort voor
15 uur is aangesteld en daarnaast
nog 19 uur in Beverwijk hetzelfde
werk doet. "Daarnaast moet de desbetreffende jongere weer iets goed
maken, laten zien dat hij ook wat
anders kan dan het verrichten van
destructieve daden, 't Mooist zou
zijn, als je de dader zo 'dicht' mogelijk bij het delict kunt plaatsen,
maar het slachtoffer moet dat natuurlijk wel willen". Een groot voordeel is volgens hem ook dat de samenleving kan zien dat de dader
wordt aangepakt en dat de schade
snel hersteld wordt. Belangrijk is
wel dat degeen die iets ziet ook aangifte doet.
De HALT-coördinator biedt tevens hulp bij het opsporen van oorzaken van vandalisme en bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.
Voorlichting en het functioneren als
een aanspreekpunt zullen daarbij
een belangrijke rol spelen.

Oppakken
Kleijn verwacht dat deze aanpak
een sterk preventieve werking zal
hebben. "Justitie heeft 't binnen dit
arrondissement erg druk. Als daar
iets uit komt, dan duurt het erg
lang". Voorwaarde blijft uiteraard
dat de vandalen daadwerkelijk worden opgepakt, hetgeen de taak blijft
van de politie. Dat vindt ook politiekorpschef Menkhorst: "Maar het is

goed dat ambtenaren en politici zich
ervan bewust zijn dat de politie het
niet alleen af kan".
"Laten we hopen dat het bureau
een niet al te lange toekomst is beschoren door zijn eigen aanpak", zei
burgemeester Van der Heijden
maandagmiddag. Hij gaf het officiële startsein door een 'beschilderd'
bord schoon te poetsen, voor het oog
van tientallen genodigden. Daaronder ook VVD-raadslid Jaap Methorst die enige jaren terug in de
Zandvoortse politiek voor het eerst

een pleidooi voor een HALT-bureau
liet horen. "Ik ben hier erg blij mee",
aldus Methorst.

Luilak
Toch lijkt de situatie langzamerhand al wat te verbeteren. Op de
remise in Zandvoort-noord wordt de
laatste jaren een duidelijke vermindering van vandalisme geconstateerd. Zo waren er dit jaar met luilak
voor het eerst sinds lang géén of
nauwelijks vernielingen.

Besluit overuitbreiding
raadhuis tijdje uitgesteld
ZANDVOORT - Over de uitbreiding van het raadhuis valt
voorlopig nog geen beslissing. In de diverse raadscommissies is
er op aangedrongen meerdere mogelijkheden te onderzoeken.
Het blijkt hoognodig dat de ruimte op het Zandvoortse raadhuis wordt
uitgebreid, nu in april alle ambtenaren in twee panden zijn ondergebracht,
beide aan het Raadhuisplein. Daarmee kwamen de watertoren en de
Schoolstraat vrij. Het huidige vloeroppervlak moet nu uitgebreid worden
van 2290 m2 (in het Raadhuis) tot 3845 m2. Vergroten van de ruimte kan
plaatsvinden door het Raadhuis aan de kant van de Swaluëstraat uit te
breiden of door nieuwbouw (dislocaties) elders in het dorp, zoals op het
perceel Kerkplein 9, nu een Italiaans restaurant dat op de benedenverdieping gevestigd zou blijven. Of achter het gebouw van de voormalige Dienst
Publieke Werken aan de Oranjestraat. Het college van burgemeester en
wethouders is voorstander van uitbreiding aan de Swaluëstraat, op de
plaats van het parkeerterrein.
In de commissievergaderingen bleek dat de raadsleden nog geen maquette of bouwtekeningen hadden gezien. Gezien de discussies besloot het
college het raadsvoorstel terug te nemen, burgemeester Van der Heijden
toonde zich daartoe bereid mits er niet teveel vertraging zou optreden in de
besluitvorming.
Alle partijen hadden aangedrongen op uitstel van het principebesluit. Zo
had Flieringa (GBZ) ervoor gepleit twee opties verder te laten onderzoeken:
een uitbreiding mét en een uitbreiding zónder dislocaties. Tates (WD)
noemde daarbij nog de mogelijkheid van een multi-functioneel centrum.
Het onderwerp wordt binnenkort waarschijnlijk opnieuw besproken in een
gecombineerde commissievergadering.

Afspraak

3V
3v
3V

02.36 10.34 14.46 22.55
03.09 11.10 15.18 23.25
03.46 11.40 15.55 23.47

DV
3V
3V
3V

Q418 ~.~ 16.25 12.04
04.55 00.17 16.59 12.35
05.21 00.44 17.36 13.26
05.56 01.24 18.06 13.56

3V

06.25 02.26 18.46 14.36

a

anstanden:

"erdag 17 nov. NM 10.04 uur
lr
mgtij 18 nov. 16.15 u. NAP-H12cm

Tïps
Ook deze week in het Zand
"j
voorts Nieuwsblad 'Te kust
t
en te keur', een uitgebreide rubriek
met tips voor de vrije tijd

Sinterklaas is onderweg

niet ongemerkt voorbij gaan: er
komt weer een Sinterklaasactie.
Deze wordt georganiseerd door Ondernemers Vereniging Zandvoort
(OVZ) en het Zandvoorts Nieuwsblad. In de edities van 22 en 29 november verschijnen advertenties
met speciale aanbiedingen, waarvan
men gebruik kan maken als men de
advertentie uitknipt en bij de desbetreffende winkelier inlevert. Bovendien worden er door de winkeliers
vele leuke prijzen beschikbaar gesteld.

Let op!
volgende week

Sint Nicolaas aktie
met vele leuke
prijzen.

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD
vraagt

RESERVE
BEZORGERS
STERS

om in te vallen bij ziekte en
vakanties.
Tel. 17166

Ook de Zandvoortse ondernemers
laten het feest rond de Sint dit jaar

ik hebhen
Natuurlijk, dieOnuUtkrantikmoet
graag wil welen wat /idi in mijn
omgeving afspeelt Ter kennismaking ont\ang ik liet Xaiuh oorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 10,50.
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Winkeliersactie

Waterstanden
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Ciro/Banknr i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per

D maand t 4.40*

D k\\ anaal f K-

D halfjaar f 25,50 D jaar f 40-

' '
ZANDVOORT - 'We kijken vanavond geen TV, we lopen met onze lichtjes
mee. We vragenwat voor Sint Maarten, heus we komen maar ene keer'. De

teksten kunnen nog al eens sterk verschillen in de Zandvoortse straten.
Afgelopen zondag was het weer zover, de jeugd trok er op uit om een

heleboel snoep en andere lekkere dingen te vergaren. En natuurlijk gewa-

pend met een lampion, een - veelal hele grote - plastic zak en een of ander
toepasselijk liedje. En niet te vergeefs, kennelijk: "Ik heb zo'n boel veel
gekregen", was achteraf het commentaar van een jonge dreumes, die een
en ander met zijn wijd gespreide armen verduidelijkt.
Foto Berlott

n
O

Zandvoortmeeuwen nam dit
c
weekend afscheid van de
O
velden aan de Van Lennepweg, bin
nen een paar dagen beginnen daar
de voorbereidingen op de woningbouw

'We kijken vanavond geen TV'

De gemeente heeft eenpersbencht over dit onderwerp uitgebracht, om te voorkomen dat de
andere bewoners door een kaP-actie verrast worden. Aanleiding was waarschijnlijk de verontwaardiging die onlangs ontitond over het rigoreus snoeien
van bomen aan de Prof. V.d.
Waalsstraat. Ook dat was op
verzoek van een aantal omwolenden. (Zie ook pag. 3).

m
3V

De verkiezing van de nieuwe
carnavalsprins was voor me
nigeen een verrassing

Op dit moment zijn er geen redenen om het totale werk 'geforceerd'
af te maken, luidt het standpunt van
het college. Naar verwachting zal
het toegestane geluidniveau volgend
jaar maximaal vijf dagen overschreden worden. 'Deze vijf dagen zijn in
het kader van de Wet Geluidhinder
nog steeds geaccepteerd als vijf zogenaamde vrije dagen in plaats van
de vijf dagen Grand Pnx', zo zegt het
gemeentebestuur.

Burgemeester en wethouders hebben een en ander ook kenbaar gemaakt m een brief aan het provinciebestuur, dat begin deze maand sterk
aandrong op het aanleggen van de
wal. Het herinnerde aan een oude
afspraak: de wal zou klaar zijn op
het moment dat fase II van Gran
Dorado in gebruik zou worden genomen. In de koopovereenkomst met
Gran Dorado had de gemeente zich
er toe verplicht, ervoor te zorgen dat
de geluidsbelasting van de gevels de
geldende normen niet zou over- • Sint komt zaschrijden. Op grond daarvan heeft terdag rond half
de provincie groen licht gegeven twee voor de Rovoor de bouw van fase II. Inmiddels tonde aan.
(Archieffoto)
zijn alle bungalows m gebruik.
De Goedheiligman komt zaterdagmiddag om half twee aan op het
Veranderd
strand voor de Rotonde, tenminste,
Uit de bevindingen van de T.P.D. als het een beetje redelijk weer is.
blijkt dat door de ingrepen die in- Natuurlijk wordt Sinterklaas daar
middels in en rondom het circuit feestelijk onthaald waarna hij in opzijn verricht, evenals door het huidi- tocht via het Badhuisplein, de Kerkge raceprogramma er geen grotere straat en het Kerkplein naar het
geluidsbelasting optreedt dan 55 Raadhuis wordt begeleid.
Naar verwachting zal burgemeesdB (A). Bij autoraces blijkt er zelfs
een maximum van 49 dB(A> te zijn. ter Van der Heijden daar rond twee
Volgens het gemeentebestuur is dit uur klaar staan om Sint namens alle
te danken aan de duinenstructuur, kinderen hartelijk welkom te heten.
flink veranderd door de realisatie De Haarlemse Harmonie Kapel zal
van Gran Dorado en de sportvelden. voor een toepasselijk muziekje zorDaarnaast is het lawaai afgenomen gen, zodat er ook gezongen kan wordoordat er alleen nog maar geraced den.
wordt op het kleinere interimcircuit, dat niet geschikt is voor een
aantal internationale races en mo- Stekkie
De kinderen zelf (tot 8 jaar) kuntorraces.
De wal moet er wel komen als het nen de Goedheiligman 's middags
programma op het interimcircuit zo nog eens extra komen begroeten in 't
sterk wordt veranderd dat de norm Stekkie in Zandvoort-noord, waar
wél overschreden wordt. Maar ook de Sint rond half vier wordt verals het nieuwe gecomprimeerde cir- wacht. Maar het feest in 't Stekkie
cuit wordt gerealiseerd met als ge- begint al veel eerder. De zaal gaat
volg een volledig raceprogramma in- om twee uur open en vanaf half drie
zijn er allerlei voorstellingen, verclusief motorraces.
zorgd door V.O.F. Caramba en Floepie de Flapzak. De toegang voor dit
Zandverhoging
clownsoptreden is gratis.
Overigens blijkt afgelopen zomer
al een zandverhoging oftewel geluidwal aangelegd te zijn met een hoogte Toneel
De komst van de Sint zet komende
tussen zesenhalf en negen meter.
Dat had te maken met de zandver- weken nog veel meer m beweging.
plaatsingen nodig voor de aanleg Zo zullen diverse leraren van de
Zandvoortse basisscholen - onder
van de sportvelden.
regie van Ed Fransen - traditiegetrouw weer voor hun leerlingen optreden met het zogenaamde 'smterklaastoneel'. Dit keer wordt het stuk
'De Wonderfiets' opgevoerd. De
reeks optredens, officieel georgamseerd door het St. Nicolaascomité,
wordt vrijdag 23 november afgesloten met een voorstelling voor - oudere - genodigden.

Nieuwe bomen zullen er niet
geplant worden. Dat is kennelijk onverantwoord omdat er
hoofdleidingen van gas- en waternet lopen. In de groenstrook
tussen de hoogbouw- en de laagbouwwoningen aan de Lorentzstraat 10 tot en met 40 komen
daarentegen wel extra bomen en
groenblijvende heesters. Die
Worden waarschijnlijk in het
voorjaar van 1991 uitgevoerd.

Oplage: 4.900

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische betaling Noor postabonnees gelden
andere tane\ en
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven. (}>()-MiS b 00.
Stuur dcve bon in een open emelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'\
Amsterdam L hoeft geen po.st/egel te plakken

g "71037
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FAMILIEBERICHTEN
Dolgelukkig en blij
zijn wij met een dochter erbij!

Romy Elisa
Piet-Jan en Esther Drommel
8 november 1990
Dr. J. G. Mergerstraat 68
Zand voort
Voor de vele blijken van belangstelling zowel voor, tij
dens als na de geboorte van onze dochter en zusje

Laura
willen wij iedereen heel hartelijk bedanken.
Alie, Frans, Danny en Linda Castien
Na een lange strijd en een moedige keuze heeft
mijn vriendin

Jopie Thiel
afscheid van ons genomen.
Zij is 68 jaar geworden.
Miep Hardes
7 november 1990
Cort van der Lindenstraat 2, flat 6
2042 CA Zand voort
De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Bericht voor alle kinderen
van Zandvoort.

vsionm

Sint Nicolaas
komt a.s. zaterdag
17 november 1990 in
Zandvoort aan.

* 14.00

*

WENDY

uur Raadhuis

(bij stormweer: 14.00 Raadhuis)

Heel veel succes in je nieuwe baan
toegewenst door:

EEN ZEER BIJZONDERE
AANBIEDING!
Alleen vrijdag en zaterdag
Onze alom bekende zuiver scheerwollen

JERSEY PANTALON

Automobielbedrijfa

JOHN ONSTEIN
Voor schadereparaties
& onderhoud
Oud adres: Curiestraat
NAAR:

MAX PLANCKSTRAAT 3
Tel. 02507-16731

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
eri crematies !
•
•
l
•

Daarnaast kunt u bij ons
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
een Naturauitvaartovereenkomst

VRIJDAG
ZATERDAG

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Entree ƒ 25,- all in.
Géén spijkerkleding.
Reservering 02507-16023.

Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage bij de
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. Deze afdeling is van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.00 uur geopend.

Verleende bouwvergunningen
- uitbreiden bedrijfsruimte met berging
085B-90 perceel Van Lennepweg/Vondellaan - bouw 24 etagewoningen en 16 garageboxen
099B-90 perceel Van Lennepweg/Vondellaan - bouw 100 eengezinswoningen
107B-90 perceel Van Lennepweg/Vondellaan - bouw 31 eengezinswoningen
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
078B-89 Kochstraat4

Voorgenomen hinderwetvergunningen
(WABM)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving teondervangen, vergunning ingevolge de Hinderwet te verlenen tot het oprichten en in werking hebben van een:
1. manegebedrijf aan Heimansstraat 25 te Zandvoort;
2. manegebedrijf aan Keesomstraat 15 te Zandvoort;
3. opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening aan
Keesomstraat 15 te Zandvoort.
De ontwerp-beschikkingen en andere op de aanvragen betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 16 t/m 30 november 1990 ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kut daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 1 december 1990 schriftelijk worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Degene, die een
bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij/zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgen in een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State.
15 november 1990

BAKKERIJ PAAP
Potgieterstraat 24, Zandvoort
tel. 12865
Zandvoortselaan 355, Bentveld
tel. 023-241967

met 'n
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Vlotte accurate
medewerker/ster
gevp. voor kassa
en div. andere
werkzaamheden.

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

Grieks - Romeins

uitvaartverzorging
kennemerland bv
• •

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

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

Uitnodioino voor het
Wijnfeest

Indonesisch restaurant

Gevr.

Mobil Station
Lehman B.V.,

i» C«fé K A R I N

Van Lennepweg 4,
tel. 15466.

HULP IN DE
HUISH.

Haltestraat 32 te Zandvoort
Op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 november
1990 wordt u een glas wijn aangeboden (rode, witte of
rosé) gesoigneerd met lekkere hapjes.
Kom met uw vrienden, naar dit leuke feest.

Zwitsers meisje,
18 jr, zoekt een
zomerbaantje als
KINDERMEISJE

Café Karin

ORIËNTAL
RUMOURS

3 dagen p.w.
Tijd n.o.t.k.

(Haltestraat 21)
is vanaf

Tel. 02507-17236,
van 20.00-22.00 uur.

zondag 18 november
WEER GEOPEND

is een goed café, het is een zoet café.
U bent van harte welkom
Karin, Marjan en Rico.

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig
Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

TE KOOP
GEVRAAGD

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Voor een
stukje
natuur naar

4 WHEEL
DRIVE

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

SCHADE OF
DEFECT GEEN
BEZWAAR
TEL. 19814

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

VARKENS

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken

J. M. Coiffeurs
was dit weekend voor u op reis.
En zijn weer terug met de nieuwste
trends in coupes, kleuring, permanents
en nagels.

VARKENS
LEVER

AARDAPPELEN

100 gram

plm. 5 kilo

J. M. Coiffeurs Int.
Kerkstraat 22 - Tel. 14040

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT

22.30 uur LIVE (7-mans) CARRIBEAN ORKEST
± 24.00 uur ARUBAANSE LIMBOSHOW
± 1.00 uur GLASDANSERS en VUURSPUWERS
03.00: Einde avond met GRATIS KOFFIE

3 croissants 2p°
25
Boerencake 5,

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
:

Dansen met DJ/entertainer en gratis
tropische cocktails.

adviesprijs 129,de altijd lage VIVA-prijs 109,-

D. Sommer,
Seeschau 8268
Mannenbaan,
Schweiz.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

CARRIBEAN
NICHT
prog. aanv. 20.00 uur

DEZE WEEK

KIM

VERHUISBERICHT

Ongebonden mensen
OPGELET!!
A.s. za. in „De Manege"

Ma en Pa Rinus,
Frea en Marcel
Peter en Ester, Remco
Annemarie en Hans,
Allie en Anette
Gerda en Hans,
Opa en Oma
Dik en Anneke

- Slepen

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 M Zandvoort. Deze bezwaren zullen bij de
beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

o.v.z.

met elastiekband

Aangevraagde kapvergunning
- Lorentzstraat 10 t/m 40

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraal 7 Zandvoort

HAN
Na al die gezellige dorpse
ronden, heb je nu eindelijk je
stekkie gevonden.
Wij weten dat je vol humor
zit en altijd 'n lach, je kunt
op ons als klant rekenen
iedere dag.

023-315855
ty ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Gesina Elisabeth Hagen

ADVERTENTIES

Gemeentegids ontvangen?
De nieuwe gemeentegids van Zandvoort is vorige week huis aan huis in Zandvoort en Bentveld bezorgd.
Hebt u de nieuwe gids niet ontvangen? Dan is één telefoontje met de afdeling
Voorlichting en Public Relations van de gemeente voldoende. U ontvangt dan
alsnog een exemplaar.
Het telefoonnummer is: 02507-61492.
Ook als u opmerkingen of suggesties hebt over de Gemeentegids kunt u
dat telefoonnummer bellen.

* 13.30 uur per boot van
KNZHRM voor de Rotorde

Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij bedroefd kennis dat toch nog
onverwacht is overleden mijn lieve vrouw, moeder en oma
echtgenote van E. van Soolingen
op de leeftijd van 61 jaar.
E. van Soolingen
José en Jan
Jacqueline - Dennis
2041 PD Zand voort, 11 november 1990
Potgieterstraat 56
De crematie heeft op donderdag 15 november in
het crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

1990

WIT VERHUIZINGEN

BKBWE
VRHUIZKS

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

CLEMENTINES

BELONING
Vermist omg. Vinkenstraat
LANGHARIGE BLAUWGRIJZE KATER
Tel. 02507-18020.

Altijd volop parkeergelegenheid

Wij missen hem heel erg.

Celsiusstraat 192

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Dienstencentrum wordt
Welzijn Ouderen Z'voort
ZANDVOORT - Het Dienstencentrum aan de Koninginneweg wordt volgend jaar beheerd door de Stichting Weizijn Ouderen Zandvoort. De
ouderen zelf zullen er voorlopig weinig van merken.
De Stichting Welzijn Ouderen
(WOZ) komt in de plaats van de
Stichting Dienstencentrum ZuidKennemerland, waarmee ook Haarlem en Heemstede verbonden waren.
Dat betekent dat Zandvoort voortaan zelfstandiger kan werken en de
subsidie voor deze gemeente effiiënter te gebruiken is.

Over het juiste subsidiebedrag
zijn momenteel onderhandelingen
gaande tussen de gemeente en de
gloednieuwe stichting. Vorige week
kwam dat even tot een botsing in de
commissie voor Maatschappelijk
Welzijn: de stichting had in twee da
gen tijd voor 33000 gulden moeten
schrappen op haar begroting. Vol
gens de betrokkenen zou het overleg
nu in een goede sfeer verlopen.

MBULANCE: tel. 023-319191 (Onvalllen), Centrale Post Ambulanvervoer (CPA) Kennemerland.
ERENAMBULANCE (Dierenbeherming): 023-246899.
JISARTSEN: De volgende huisartn hebben een gezamenlijke waarmingsregeling, inlichtingen daarer via het telefoonnummer van de
en huisarts: J. Anderson, 12058;
van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
55; G. Mol, 15600; P. Paardekoor, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
Weenink, 12499. Inlichtingen omnt de diensten van dokter Flierinworden verstrekt via nummer
81.
ndarts: Hiervoor de eigen tands bellen.
otheek: Zandvoortse Apotheek,
B.A. Mulder, tel. 13185.
kverpleglng: Voor spoedgevallen
tiet Kruiswerk Zuid-Kennemerd 's avonds, 's nachts en in het
ekend te bereiken via de dokternformatiedienst: tel. 023-313233.
rloskundige: Mevrouw Elizabeth
Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
ndvoort, tel. 02507-14437.
renarts: Mevrouw Dekker, Thorkestraat 17 te Zandvoort, tel.
47.
ren: (Overige diensten) Vereni; v.h. welzijn der dieren (02507)
61,
Vermissingsdienst
-383361, Asiel Zandvoort (tevens
nsion) 02507-13888, Asiel Haarlem
-244443.

rvormde Kerk, Kerkplein:
erdag verkoopdag i.h. Jeugdhuis
ndag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeun, m.m.v. Hervormd Kerkkoor
nderdienst in het Jeugdhuis.

nafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
ntveld en Aerdenhout. Verschijnt op donrdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanar J F. Sas Hoofdredacteur: J M. Pekelha-

g.

ntoon Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
A Zandvoort.
ntoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsg 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; don'dag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
vertentieverkoop: Stationsstraat 70,
21 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postaes: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
«nummer adv.verkoop: 02975-61095
rkoopmanager: B. Lodewegen.
cro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
vertenties 10730 PCADV.
tie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-451515
ens kantooruren.
Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj
'et), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
r Dobber.
«nummer redactie: 020-452508
'onnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Vooi
stabonnees gelden andere tarieven. Losse
'fnmers ƒ 1,25.
'gave abonnementen, verhuizingen,etc:
t/m vr 08.30-17 uur, tel (020J-6.68 13 00
Eorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 166.

ndvoorts Nieuwsblad

is opgericht in

Beter niet trimmen
ZANDVOORT - Een Zandvoortse
trimmer had niet hard mogen lopen
in de duinen nabij het dierenasyl.
Dan was hij ook niet gebeten. Zo
luidde het verweer van de begeleidster van een nogal agressieve hond.
Het dier had de trimmer met zijn
beet een flinke vleeswond toegebracht.
• Prins Rico wordt tijdens de proclamatie ter zijde gestaan door prinses Daniëlle en adjudant Arie de La Court.

Limburger wordt carnavalsprins
ZANDVOORT - Voor de
ware carnavalsvierders bleek
de zondagavond een uitstekend tijdstip om een bezoekje
te brengen aan carnavalsvereniging 'De Schuimkoppen'.
Ten overstaaan van een 'uitverkocht huis' werd in het tot
tijdelijke residentie omgedoopte Restaurant Esplanade
een nieuwe carnavalsprins gekozen. De verrassing voor het
talrijke publiek was compleet:
het werd een Limburger.
Paul Eldering, voorzitter van 'De
Schuimkoppen' toonde zich deze
avond een tevreden mens. In vergelijking met de rest van de regio trok
de prinsenverkiezing in Zandvoort
het meeste publiek. Zondagavond
waren ruim tweehonderdvijftig man
op de been om de keuze van de nieuwe pretprins van deze gemeente van
nabij mee te maken. Onder de bezoekers bevonden zich maar liefst zeven zusterverenigingen uit Nederland en Duitsland: de prinsen met
hun gevolg van 'De Biggenvangers'

uit Heemstede, 'De Parkpiepers' en
'De polderschuivers' uit Haarlem,
'De Woudlopers' uit Amsterdam, de
'Propeppers' en de Stichting van
oud-prinsen uit Heemskerk, plus de
prinsengarde uit het Duitse plaatsje
Opladen.

Carry Tefsen, een rol die door
'raadslid' Peter Bluijs knap werd
neergezet. De nieuwe prins werd
rond elf over elf (op dat moment was
zijn voorganger prins Peter den Urste reeds afgezet) aan de verzamelde
menigte bekend gemaakt.

Op goed geluk

Limburger

Enigszins verwonderlijk vonden
sommige bezoekers het dat carnavalsvereniging 'De Scharrekoppen'
deze avond verstek liet gaan. Voor
de 'Schuimkoppen' kon dat echter
de pret niet drukken. Onder muzikale leiding van het trio 'The Musical
Cats' werd de dansvloer vele malen
in een polonaise gerond. En omdat
een prinsenbal zonder een prinsenverkiezing is als een aardappel zonder jus, werd ook deze avond traditiegetrouw een nieuwe prins gekozen.

Flinke schade
ZANDVOORT - Inbrekers hebben
woensdagnacht in garagebedrijf
Kooijman aan de Brederodestraat
voor duizenden guldens schade aangericht, toen zij met grof geweld de
kluis uit de muur haalden. Daarbij
werd gebruik gemaakt van het gereedschap van het garagebedrijf. Het
lukte hen echter niet de kluis te openen of mee te nemen. Men nam dan
ook maar genoegen met een bedrag
van ƒ150,- dat in een andere ruimte
werd aangetroffen. De inbrekers waren binnengekomen door een raampje op de eerste verdieping te vernielen.

De verrassing was compleet toen
bleek dat men de oud-Maastrichternaar Rico Prince van Café Karin uit
de Haltestraat gekozen had. Als
prins Rico mag deze Limburger het
Zandvoortse carnaval nog meer allure geven. Tijdens het voorlezen
van de proclamatie maakte de
nieuwbakken prins - die overigens al
enkele jaren in Zandvoort woont onomwonden duidelijk dat het hem
ernst is met de carnavalsviering in
Wethouder Van Caspel heeft gisde badplaats. Hij is er van overtuigd termiddag de officiële opening verdat Zandvoort ook wat dit feest be- richt van een nieuwe loods aan de 's
treft een voorbeeldfunctie moet hebravesandeweg in noord, hij was
Ludiek, zoals het behoort, en ge- ben naar de rest van de regio.
hiertoe uitgenodigd door Gran Dorabrek aan inventiviteit kan De
do. De nieuwe loods, waar oud-ijzerSchuimkoppen niet verweten worHoewel prins Rico vorig jaar landelaar Nico Visser onderdak
den. Het gebeurde op het thema van trouwde met Karin van het gelijkna- vindt, is één van de alternatieven
de televisieserie 'Op goed geluk' van mige café, zag hij er geen bezwaar voor de vele teellandjes die uit het
voor deze carnavalsperiode een an- duinterrein moesten verdwijnen, ten
dere bruid te kiezen. Zijn nieuwe behoeve van het bungalowpark.
'carnavals-ega' is Daniëlle Eldering.
Deze Zandvoortse schone was vorig 3ran Dorado ziet de loods als een
jaar eveneens de bruid van prins Pe- kroon op de positieve afronding van
ter den Urste. Waarmee gesteld kan deze problematiek'. Een aantal anworden dat in het land der zotten dere telers kon een plaatsje krijgen
naast het volkstuinencomplex.
wederom alls mogelijk is.

'Positieve
afronding'

Zes mille voor Brandwonden Stichting
IW 1 -

j

Dinsdag 11.00 uur: dienst in huize
Bodaan
Woensdag 14.30 uur: Bijbelkring
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord-/communiedienst (verder geen opgave)
Zondag 10.30 uur: Woord-Xcommuniedienst (verder geen opgave)

Uitgekookt
'Laat de mensen eerst zelf maar
eens over elkaar heenrollen'. Deze
uitspraak van een medewerker van
de plantsoenendienst slaat op een
persberichtje dat de gemeente deze
week liet uitgaan: bewoners van de
Lorentzstraat hebben verzocht 18
bomen te kappen.
Het berichtje is een duidelijk bewijs dat de ambtenaren wat uilgekookter gaan reageren op de kritiek
vanuit de bevolking. En dat is in
beider voordeel. De bevolking wordt
in dit geval vroegtijdig met de neus
op de feiten gedrukt en kan dus nog
snel reageren. De ambtenaren kan
niet verweten worden dat zij zonder
enige vooraankondiging te werk
gaan.
Het is nog maar de vraag of dat
eerder wél terecht was. In ieder geval hoeft de storm van protest die
mogelijk ontstaat, zoals eerder in de
Prof. v.d. Waalsstraat waar bomen
gesnoeid werden tot er een soort
'Apenheul' ontstond, zich nu niet
meer over de ambtenaren uit te storten. De bewoners van deze straat
mogen het - in eerste instantie - zelf
uitzoeken. Klinkt dat niet ideaal?

Kamer vernield
ZANDVOORT - Zeven Indiërs zijn
afgelopen week aangehouden omdat
zij een hotelkamer in een hotel aan
de Kostverlorenstraat hadden vernield en bevuild, en er ook nog eens
flessen sterke drank hadden stuk gegooid. Een en ander werd pas ontdekt toen zij vertrokken waren. De
mannen werden naderhand in de
trein naar Amsterdam aangehouden. Zij hebben de schade vergoed.

Gespreksgroep
ZANDVOORT - In het gebouw
Brugstraat 15 start maandagavond
om 20.00 uur een Jonge Gespreksgroep NPB Zandvoort. Eerste thema
wordt: 'Wie zijn je buren?'. Alle jongeren zijn welkom. Info: tel. 16695.

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

1 7 1 6 6

MENINGEN

Voet-/fietspad mijl-op-zeven oplossing
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-12066.

ZAKELIJK BEKEKEN

Mobilnstation uitgebreid met wastunnel
ZANDVOORT - Het Mobiltankstation aan de Van Lennepweg kan zijn klanten vanaf
deze week een nieuwe service
3ieden: een moderne wastunnel met keuze uit zes programma's.

"Ik heb nog nooit zulke schone
ruiten gehad", is één van de vele lofuitingen van een enthousiaste heer
iehman over zijn wastunnel. Het
echtpaar Lehman zwaait al acht jaar
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat de scepter over het Mobilstation en
s trots op de nieuwe aanwinst. "We
14, Haarlem, tel. 023-244553.
lijn er heel blij mee", bevestigt Lehman. De wastunnel is zeven dagen in
de week open, van 's morgens acht
ot 's avonds acht. Om de ingebruik[ Burgerlijke stand
name van de installatie te vieren
mnnen de klanten deze week op
/rijdag en zaterdag hun auto voor de
Periode:
lelft van de prijs laten wassen.
6 - 12 november 1990

De wastunnel biedt keuze uit zes
irogramma's. Het meest eenvoudige omvat tweemaal wassen (normaiter ƒ6,-), bij het meest uitgebreide
(ƒ14,50) krijgt de auto zelfs een laage was mee. Dit programma bestaat
uit de volgende onderdelen: wassen,
Gehuwd
Hendrikse, Milan Hans en Maria, chuimwas, wielborstels, Hotwax,
Dodemreiniging via de sproeiers in
Larisa Latynia
de vloer, en (tweemaal) drogen. Het
ruil wordt onder de tunnel opgevanGeboren
en in een speciale slib-put, het waKenny, zoon van Bol, Albert en de
er ga.at pas terug het riool in, als vet
Boo, Kathleen Mary
Tanja, dochter van Jansen, Albert n olie eruit zijn gehaald.
Willem en Turkenburg, Anna ElisaDe installateur van 'Wesumat
beth Wilhelmina
Softwash' wijst erop dat men bij het
net de hand wassen risico loopt op
Overleden
Van Duijn geb. Paap, Saartje, oud 74 trassen, omdat men met de spons
iet vuil over de lak veegt. In de 'softjaar
vash' wastunnel, met borstels met
Ondertrouwd
Gebaly, Mohamed Sobhi en Bol,
Margaretha
Muis, Johan Daniël en Heinz, Anna
Luise

Commertaar

**-~*.,
--'-?
JSS^S-»-•'>««•

Inhakend op hetgeen mevrouw
Hylarides in uw blad van l november j.l. heeft gesteld, willen wij tevens nog opmerken dat wij al eerder
ZANDVOORT - De Zandvoortse collectanten van de Nederlandse Brandwonden en bij herhaling o.m. de (voor oudeStichting hebben in deze gemeente een bedrag opgehaald van ƒ6023,40. Zowel ren in het bijzonder) moeilijke situade stichting als zij zelf zijn daar erg blij mee. Zij hebben het Zandvoorts tie Quarles van Uffordlaan/KostverMieuwsblad gevraagd op deze wijze hun dank aan de gulle gevers over te lorenstraat onder de aandacht van
brengen. Bij deze.
Foto Ab Kraayenoord het gemeentebestuur hebben ge-

reformeerde Kerk:
ndag 10.00 uur: mw. drs. M.E.
elhouwer-Overeem uit Heiloo
Kerk v.d. Nazarener, Zij lweg 218,
Haarlem:
izinnlge Geloofsgemeenschap Zondag 10.30 uur: Morgendienst,
B:
verder geen opgave
ndag 10.30 uur: dhr. H. de Jong, Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, geen
ndvoort
andag 20.00 uur: jongeren ge- opg.
eksgroep
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur.
-andvoorts

Mieuwsblad

ZANDVOORT - In drie uur tijd
kon de politie vrijdag vijftig automobilisten bekeuren wegens te hard rijden. De controle werd gehouden op
de Zandvoortselaan. Er werden snelheden gemeten van 80 km, toegestaan is 50 km.

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

Kerkdiensten
ekend: 17/18 nov. 1990

50 Bekeuringen

Voorlichting

Weekenddiensten
LITIE: tel. 13043, Alarmnummer
444.
RANDWEER: tel. 61584, alarmmmer 12000.

ZANDVOORT - In een hotel aan
het Burg. van Fenemaplein werd
zondag een 28-jarige Amsterdammer
aangehouden, die zich, zonder zich
te melden, had genesteld op één van
de kamers. De man had de toegangsdeur vernield. Hij had de hele ochtend op de hotelkamer doorgebracht, voor de middaguren mocht
hij 'gebruik maken' van een politiecel. In verband met nader onderzoek.

nog niet op gekomen. Voorlopig lijk
die huisvesting dus nog 'toekomst
muziek'.

De stichting had onder andere
12000 gulden opgeyoerd voor voorDe nieuwe stichting is al op l okto- lichting, informatie en educatie,
ber opgericht maar gaat pas vanaf l plus 10.000 voor nieuwe activiteiten.
anuari 1991 het plaatselijk gecoördineerd ouderenwerk uitvoeren.
Deze beide posten zijn in eerste
Daaronder vallen onder andere 'Ta- instantie door de ambtenaren afge
feltje dekje', de belbus, 'Meer bewe- wezen. "Ik heb begrepen dat er een
;en voor ouderen', sociale alarme- 'deur' open blijft staan", aldus be•ing en nog veel meer activiteiten. stuurslid Joke van Dorsten. Zij wijst
Bovendien kunnen ouderen er - net erop dat er nodig een administratieals nu - voor alle informatie terecht, ve kracht bij moet komen en dat
waarschijnlijk wordt het aantal ope- diverse activiteiten dringend op uitningsuren uitgebreid.
breiding wachten. Ook de huisves
ting van ouderen heeft komende tijd
veel aandacht nodig.
Groter
De gemeente wil de post van
Voorlopig blijft het kantoor op de ƒ10.000,- voor Nieuw Beleid en van
Koninginneweg nog gehandhaafd, ƒ7650,- voor Kleine Subsidies samaar men hoopt op den duur in een menvoegen en beschikbaar stellen
groter pand terecht te komen, waar- voor nieuw beleid op het gebied van
meerdere instanties zoals de het sociaal-culturele- en maatschapchting Centrum Vrijwillige Hulp- pelijk welzijn.
rlening onderdak kunnen vinden.
Afhankelijk van de noodzaak kan
Genoemde stichtingen, die op veel ook WOZ daaruit putten, want: 'De
nten zouden kunnen samenwer- ontwikkeling van het ouderenwerk
n, hebben een tijd geleden het ver- is allerminst gediend als nieuwe iniek ingediend, of zij gebruik zou- tiatieven bij voorbaat al kansloos
n kunnen maken van het voorma- zijn', zo stelt het college in het raadse gebouw 'Burgerzaken' in de voorstel. De plaatselijke politieke
hoolstraat. Een antwoord is daar partijen kunnen zich hierin vinden.

eekend: 17/18 nov. 1990

Illegale logé

bracht. Het resultaat hiervan was
tenslotte een afwijzende reactie
waarin - ter ondervanging van de genoemde moeilijkheid - een alternatieve route voor ouderen werd voorgesteld t.w. het voetpad van de Burg.
Nawijnlaan naar de Kostverlorenstraat. Dit is a.h.w. een mijl-op-zeven
oplossing. Dus géén oplossing, te
meer niet als gevolg van de door
mevrouw Hylarides geschetste omstandigheden aldaar. Bovendien
wordt de situatie bij de kruising
Zandvoortselaan/Tolweg/Haarlemmerstraat, éérder al verslechterd
door het vervallen van het zebrapad
aan de Kostverlorenstraat (waarop
toen ook is geattendeerd), voor de
voetganger nu nog meer ontregeld.

veiligheid en bereikbaarheid, zoals
bekend mag worden verondersteld
twee heel belangrijke factoren voor
ouderen. En wat de bereikbaarheid
betreft aldaar is nog steeds de sedert
1982 bij herhaling gevraagde bushalte 'Huis in het Kostverloren' in het
geding. Waarom (gemeente? NZH?)
in dit opzicht geen effect volgt, blijft
een onbeantwoorde vraag.

Dergelijke kwesties vinden wij allerminst passen in een gemeente als
de onze met een zo sterk groeiend
aantal ouderen, dat het de gemiddelde cijfers verre overschrijdt. Dat
blijkt ook uit genoemde nota. Die
geeft niet alleen te denken maar ook
(alle) aanleiding tot handelen zoals
in deze aangelegenheden, waaraan
Het zou goed zijn als B & W (e.a.) overigens nog enige toegevoegd kunnog eens de door de gemeenteraad nen worden, bijvoorbeeld de abomivastgestelde 'Ouderennota 1987' nabele bestrating hier en daar (ware
zouden nalezen, met name het ge- valkuilen voor ouderen) of het fietstelde in 'woonomgeving' (punt 3.2.6 sen over trottoirs.
Stichting
op blz. 28) mede in het licht van
Welzijn Ouderen Zandvoort

Is het Zandvoorts
drugsbeleid logisch?
Bedrijfjes waar drugs verkocht worden, kunnen voortaan rekenen op
een strengere aanpak, met name als
er sprake is van overlast in de nabije
omgeving. Dat viel onlangs in deze
krant te lezen. Eén van de lezeressen
blijft ongerust, zo laat zij merken In
een ingezonden brief. Haar naam wil
zij om begrijpelijke redenen liever
niet in de krant. Hoewel in principe
geen brieven worden geplaatst, zonder de naam te vermelden, meent de
redactie dit keer een uitzondering te
moeten maken.

Naar aanleiding van krantenartikelen van de afgelopen weken en het
in uw rubriek ingezonden stuk van
de heer Boevë, voel ik mij genoodzaakt ook te reageren op b.g. beleid.
Daar mijn dochter van 17 een regelmatig bezoekster is van de koffieshop in de Brugstraat, waarvan ik
nooit heb vernomen dat er onregelmatigheden gebeuren (terwijl dit in
andere zaken als café's, disco's en
koffieshops min of meer regelmatig
aan de orde is), verbaasde het mij
ten zeerste dat ik uit krantenartikelen en ook van mijn dochter moest
vernemen dat er daar op grond van
klachten van de buurt (wel dan niet
• Een trotse heer Lohman van het Mobil-station aan de Van Lennepweg gegrond) regelmatig politie binnen
is. Die zou jongelui zonder aanleivoor zijn nieuwe auto-wastunnel.
ding meenemen, die even later weer
zachte uiteinden, werkt dat anders gevallen - meerdere emmers water op straat staan. (Wat is hiervan de
doordat de auto direct met water en te wassen, en de wax met de hand in bedoeling?)
te wrijven. Bovendien is men veel
schuimwas wordt bespoten.
N.a.v. voorgaande vraag ik mij af
sneller klaar: het eenvoudige proZo wordt het wel erg aanlokkelijk gramma duurt nog geen tweeënhal- wat men verstaat onder 'gedoogbevoor de autobezitter die nog gewend ve minuut, het uitgebreide ongeveer leid' als andere zaken kennelijk ongemoeid blijven waarvan algemeen
was zijn auto met één of - in veel vier minuten.

bekend is dat daar drugs verhandeld
worden en er zelfs mee geadverteerd
wordt. Is hier soms sprake van een
voorkeursbehandeling? Is het onlogisch dat deze geruchten in het dorp
de ronde doen? Aangezien men nu
borden wil gaan plaatsen waarop
vermeld 'Geen drugs in Zandvoort
toegestaan', kan men deze dan niet
beter direct naast de borden plaatsen waarop drugs in verkapte vorm
worden aangeboden? Is dit tegenstrijdig of valt dit onder gedoogbeleid?
Daar mijn dochter nu in deze andere zaken komt (waar ik echt niet
blij mee ben) vraag ik mij af waar
men nu in Zandvoort mee bezig is.
Met mij zijn er waarschijnlijk meerdere bezorgde ouders, dus trek dan
één lijn in het drugsbeleid en voer
het ook in deze zaken door en houd
het niet bij één want daar los je
mijns inziens niets mee op.
Een bezorgde moeder
uit Zandvoort
Van zondermeer oppakken van ]ongelui is volgens politiewoordvoerder
Konijn geen sprake: 'We treden alleen op als er een overtreding wordt
geconstateerd, en dan maakt het niet
uit waar iemand zich bevindt'. Voor
dit én voor het overige verwijst hij
naar het politie-beleidsplan. Dat
wordt na overleg mét en goedkeuring
van de officier van justitie en de gemeenteraad vastgesteld, en eventueel
aangepast. De gemeenteraad heeft
onlangs strenger maatregelen tegen
de drugshandel geëist
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Het enige
02507-17619 of 165 00

GAAT OPHEFFEN!!!

KOMPLEET OPGEMAAKTE SCHALEN
Huzaren- of aardappelsalade

Gerookte visschotel

met gevulde eieren, paling, zoute haring,
zure haring, Noorse garnalen, makreel en
sardientjes.
Min. 2 personen a ƒ 17,50 p.p.

met paling, kipper, zalm, makreel, meerval,
forel en heilbot.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

Haring in dilleroomsaussalade

Hollandse haringschotel

met Holl. haring, zure haring, panharing,
makreel en sardientjes.
Min. 2 personen a ƒ20,- p.p.

gezellig versierde schaal met min. 6 haringen.
ƒ3,- per haring.

Garnalen- of tonijnsalade, zalm- of
krabsalade

Hors-d'oeuvre

verkooppunt met uitzicht op zee

V.a. zondag 1 1 november a.s. O ^—7 kleding voor klein en groot,
maat 74 t/m XL dames.

TOTALE LEEGVERKOOP

met haring, zure haring, makreel, paling,
meerval, sardientjes, Holl. garnalen, en
gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ22,50 p.p.

met paling, gerookte zalm, meerval, makreel,
Holl. garnalen en gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

STUDIO

Gebakken vissnackschotel
met scampi, inktvis, mosselen, kibbeling,
nuggets, visfriet en 4 sausjes.
Min. 2 personen a ƒ15,- p.p.

Zondagsmiddags
geopend van
13.00-17.00 uur.

THORBECKESTRAAT 1
ZAND VOORT. Tel. 02507-14593

Voor informatie en bestellingen bellen met Kroon Vis, tel.nr. 02507-17619/16500.
In de weekends kunt u ook terecht bij onze verkooppunten op de Zuid- en Noordboulevard.

. . . tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen . . .

GEZOCHT
i.v.m. stage

BALK
BAKT
BETER
BROOD

KAMER
in Zandvoort

Dit weekend:
CHRISTOFFELTAARTJE
ROOMBORSTPLAAT
MARSEPEIN
MOZAÏEK

02507-17619 of 165 00

MET SPOED GEVRAAGD |

8,25
3,00

100 gram

3,15

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989

Huur max. ƒ 400,Tel.
020-911818.

in het Zandvoorts Nieuwsblad van vrijdag 28 december 1990

BEDRIJFSRUIMTE

ƒ 53,00 excl. 6% btw

K. JANSEN
Dorpsstraat Zandvoort

1

Café Harlekijn

Nadere informatie over de funktie kan van maandag t/m donderdag verkregen worden bij de heer M. van Wijck, personeelsfunktionaris (tel.
020-996811). Sollicitatiebrieven dienen voor 22 november a.s. gestuurd te
worden aan:
AGO Werkverband, Sniep 4,1112 AG te Diemen, t.a.v. de afd. Personeels-;
zaken.

Een welkomstdrankje
spreekt natuurlijk vanzelf.
Wij vinden het in ieder geval
gezellig als u komt.

geefr u meer!

LOES + DICK

EXCLUSIEF VOOR ONZE LEZERS

CAFÉ HARLEKIJN

-J

Ter gelegenheid van onze nieuwe
wasstraat

vrijdag 16 +
zaterdag 17 november

CARWASH VOOB OE
HELFT VAN DE PRIJS
COMPLETE BEHANDELING
14,50
Handtekening:

Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad

Naam:

Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort

Adres:
Postcode:

7,25
Mobil Station Lehman B.V.
Van Lennepweg 4.
Tel. 15466.

••

Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De premie van '
het pensioenfonds (PGGM) is geheel voor rekening van de werkgever. " j

NIEUWE AANWINST
BIJ MOBIL

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk voor
7 december 1990 aan:

,

Gezien de leeftijdsopbouw bij het Werkverband wordt de voorkeur gegeven '
aan kandidaten jonger dan 30 jaar.
•'- >.

Alle vrienden bedankt voor
de hulp, en buren sorry voor
de overlast, gelukkig is
(bijna) alles klaar.

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuw/aar.

De funktionaris is daarnaast verantwoordelijk voor het laden en lossen van
de vrachtauto's, waarbij hij geholpen wordt door een vorkheftruckchauffeur .'
en een kollega.
t
De funktionaris moet bedreven zijn in het rijden met een vorkheftruck,
zelfstandig en gestruktureerd kunnen werken en snel en akkuraat zijn.
Ervaring in het op- en afboeken van goederen met behulp van een
komputer strekt tot aanbeveling.

Kerkpad 5 - Tel. 30350

Dit is mijn tekst:

Werkverband

die tot taak heeft binnenkomende en uitgaande goederen/produkten te
kontroleren op kwantiteit en kwaliteit.

ƒ 27,00 excl. 6% btw

in het Zandvoorts Nieuwsblad

BROODJE BURGER

in- en uitgangskontroleur m/v

iedere dag geopend vanaf 11.00 uur.

Ik kies model:

Tel. 18789 of 19470

Voor ons magazijn zoeken wij op korte termijn een

„Primeur 1990"

BON:

telefoon 023-385478

De werkopdrachten liggen op het gebied van industriële produkten, zoals rij-1
wielassemblage, machinale papierverwerking, kartonnage, seal-, krimp- en l
blisterverpakkmg, elektromontage en groenvoorziening.

tel. 12305 of 19041

f

ƒ14,00 excl. 6% btw

voor uiteenlopende
werkzaamheden.

AGO Werkverband voorziet ongeveer 600 geestelijk gehandikapten van
aangepaste arbeid in het kader van de wet sociale werkvoorziening, in
samenwerking met 100 medewerkers in dienst van het Werkverband.

Ronneke Goossens

ƒ19,00 excl. 6% btw

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

110 m2
Prinsesseweg 52,
tel. 14623,
FRANSSEN.

Doorlopend

B

HANDIGE
DUIZENDPOOT

Te huur

HATHA YOGA
EN
ZWANGERSCHAPSYOGA

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS

CHRIS HARDENDOOD

Met speciale reductie naar de feestelijke première van de ijsshow
HOLIDAY ON ICE m het RAI-gebouw in Amsterdam op
DONDERDAG 6 DECEMBER
aanvang 20.00 uur
Deze ijsshow-nieuwe-stijl is gebaseerd op Jules Verne's avonturenroman "Een reis om de wereld m 80 dagen". Onder de solisten het
Nederlands-Canadese kampioenspaar Marianne van Bommel en
Wayne Dewijert.
TIEN GULDEN KORTING PER PLAATS
tegen inlevering van onderstaande
volledig ingevulde bon (max. 4 personen)
Deze korting geldt voor de volgende prijzen:
Normaal tanei / 35,-, met kortingsbon / 25,-.
Normaal tarief ƒ 30,-, met kortingsbon / 20,-.
Normaal tarief / 25,-, met kortingsbon ƒ 15,-.
Voor kinderen t/m 14 jaar gelden de volgende normale tarieven:
ƒ 20,-, / 17,50 en ƒ 15,-.
De plaatsbewijzen zijn tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa van HOLIDAY
ON ICE, RAI-gebouw in Amsterdam (Oosthal, Wielingenstraat) vanaf
vrijdag 9 november, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. (ook in het
weekend)

Bon voor onze lezers
Naam:
Telefoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Aantal kaarten:
(max. 4 per persoon) a /
heelt tegen inlevering van deze bon recht op een korting van ƒ 10,per plaats voor de première van de ijsshow HOLIDAY ON ICE in
het RAI-gebouw in Amsterdam op donderdag 6 december.

WEEJIIMMM geeft u meer.'
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Zandvoortmeeuwen beleeft enerverend weekend
Meeuwen verlaten complex Van Lennepweg
ZANDVOORT - Het was weer eens een belangrijk weekend in
de toch al rijke historie van Zandvoortmeeuwen. Zo kwam er
zaterdag een eind aan het voetbal van de jeugd op het complex
aan de Van Lennepweg en werd zondag voor de wedstrijd tegen
DSC '74 het 100e nieuwe lid van dit seizoen gehuldigd. Emile
Boogaard bleek de gelukkige te zijn. En bovendien behaalde
Zandvoortmeeuwen daarna een fraaie overwinning op DSC '74.
Met 5-0 overtroefde troefden zij de bezoekers af
Dat het toch niet zo slecht gaat
met Zandvoortmeeuwen blijkt wel
uit de enorme ledenaanwas van dit
;eizoen. Ruim 100 nieuwe leden begroette Zandvoortmeeuwen dit jaar
al en de negenjarige Emile Boogaard
bleek precies het 100e nieuwe lid te
zijn. Voor de aftrap van de wedstrijd
van het eerste elftal werd hij door
voorzitter Peter Logmans van harte
gefeliciteerd. Daarbij overhandigde
Logmans de E-junior een prachtige
voetbal met alle handtekeningen
van de Ajax-spelers, waarmee Emile
Boogard bijzonder blij was.
Na afloop van de wedstrijd tegen
DSC '74 waren er meerdere blijde
gezichten in de Zandvoortmeeuwen
gelederen. Het was zeer lang geleden
dat de Meeuwen zo'n overtuigende
overwinning hadden behaald en met
een beetje meer zuiverheid hadden
de dubbele cijfers wel gehaald kunnen worden. Zandvoortmeeuwen
bleek op alle fronten veel te sterk
voor het zwakke DSC'74.

del van prima opgezette aanvallen.
Vanaf de aftrap snelde Mischa Tibboel door de Haarlemse defensie
maar alleen voor de doelman wist
hij met de bal geen raad. Nauwelijks
een minuut later opnieuw een uitgespeelde kans. Francis de Boer brak
door maar zijn voorzet was iets te
scherp voor de inkomende Riek de
Haan. In deze fase bleven er kansen
komen voor Zandvoortmeeuwen,
dat er echter geen raad mee wist.
De moegestreden Jaap Harteveld
werd daarna vervangen door jeugdspeler Richard van Delft. Een doelpunt van Tristan Brouwer werd nadien afgekeurd wegens buitenspel
en
toen
de
scheidsrechter
wat vreemde be- • Het bestuur
slissingen nam van Zandvoortwerd het grens- meeuwen, plus
rechter Koper te een jonge favoveel. Hij gooide riet voor 't laatst
zij n vlag tegen de op de velden aan
grond en kon de Van Lenneptoen vertrekken. weg.
Foto Bram Stijnen
De Zandvoorters
trokken
zich
niets aan van dit incidentje en hielden DSC'74 geheel in bedwang. Het
duurde tot de 35e minuut voordat
Riek de Haan beloond werd voor
zijn goede volhouden. Bij de afwerking van de aanvallen zat het de
Zandvoortse spits niet mee, na een
fraaie pass van Francis de Boer
speelde hij zich knap vrij en scoorde
beheerst, 3-0. Dat was het sein om er
nog even tegen aan te gaan en in de
40e minuut was het opnieuw Riek de
Haan die scoorde, 4-0.

de aanval vanuit de achterste linie
rustig en via veel schijven goed op en
DSC'74 werd steeds meer met de rug
tegen de muur gezet. Na 25 minuten
was het eindelijk raak. Een prima
aanval via de rechtervleugel werd
besloten met een voorzet op maat
van Mischa Tibboel waarna uitblinker Francis de Boer de bal in ene op
de wreef nam en onhoudbaar inknalde, 1-0. Even nam Zandvoortmeeuwen het te gemakkelijk op
waardoor DSC '74 nog een levensgrote kans kreeg maar daar geen
raad mee wist. Het was het laatste
wapenfeit van de Haarlemmers die
daarna niets meer te vertellen hadden. Toen de sterk spelende Simon
Molenaar tien minuten voor rust
mee ten aanval trok was het raak.
Ook nu een uitstekend opgezette
aanval. Riek de Haan stuurde Simon Molenaar de ruimte in en die
maakte het keurig af, 2-0. Het leek
zelfs nog 3-0 te worden voor de rust,
maar de voorzet van Ruud Echteld
werd met een schitterende snoekIn het begin leek het er nog niet op duik door Francis de Boer over gedat Zandvoortmeeuwen naar een kopt.
ruime overwinning zou lopen. De
eerste en ook beste mogelijkheid
was voor DSC'74. De buitenspelval Kansen
In de tweede helft creëerden de
van Zandvoortmeeuwen mislukte
en de Haarlemse spits kreeg een Zandvoorters enorm veel kansen en
vrije doortocht richting doel van Do- na twee minuten had de strijd definibias Bloem. Deze wist echter met de tief beslist kunnen zijn. Dat er meer- Slalom
De Haarlemmers trapten af, leden
voet een doelpunt te voorkomen. dere doelpunten zouden vallen was
Zandvoortmeeuwen kreeg steeds wel duidelijk. Evenzoals voor de balverlies en Richard van Delft slameer grip op de wedstrijd, bouwde rust kwamen die tot stand door mid- lomde zich door de defensie en

Daarmee hoopt de Zandvoortse Schaakclub, die al 60 jaar m
de Zandvoortse gemeenschap
staat en vele schaakhefhebbers
onderdak biedt, haar traditie
van een goede verenigingssfeer
gepaard gaande aan goede prestaties, dit seizoen voort te zetten.

scoorde bijzonder fraai, 5-0. In de
slotminuut trokken zelfs verdedigers Remco Nigtevegt en Chris Page
mee naar voren maar de score onderging geen wijziging meer. Elftalbegeleider Johan Peters constateerde na afloop dat er steeds beter
wordt gevoetbald. „Met de week
wordt er beter gespeeld. Het kan natuurlijk nog wel beter maar bij vlagen gaat het erg goed. We hebben
veel kansen gehad tegen deze zwakke tegenstander en wonnen terecht.
Ik ben tevreden met deze overwinning. De inzet van de jongens is erg
goed en de sfeer is zelfs ontzettend
goed. We proberen wat junioren bij
het elftal te betrekken en dat lukt
aardig. In de tweede periode draaien

Vogelenzang-TZB 14.30 uur.

ZANDVOORT - Wat hem in
geen 22 jaren is gebeurd, overkwam de Zandvoortse schaker
Edward Geerts vorige week in
Haarlem. Van de drie afgebroken partijen die nog uitgespeeld dienden te worden tegen HWP 3 uit Haarlem, werden er uiteindelijk door de
Zandvoorters l verloren en
twee gelijk gespeeld.

Basketbal
Zaterdag: 18.00 uur Lions dames-Fl. Heiloo 2 in de Pellikaanhal.
20.30 uur Lions heren-Dokko
in de Pelikaanhal.

Handbal

Hockey

Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00 uur Zandvoort '75Goal C-jun., 18.30 uur Zandvoortmeeuwen-TYBB B-jun.,
19.00 uur Zandvoort Noord 6Halfweg 4,19.45 uur Zandvoortmeeuwen 2-IJmond '73 2, 20.30
uur HB/Alarm-De Stal, 21.25
uur Zandvoortmeeuwen-Verkaik, 22.20 uur Zandvoort
Noord 7-DSV '85 6.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur TZB-Sand'84
dames, 21.30 uur HB/Alarm 2Kalmthout 3, 22.15 uur Zandvoortmeeuwen 4-SIZO 2.

Onnodig verlies
The Lions dames
ZANDVOORT - De basketbaldames van The Lions leden
een onnodige nederlaag tegen
Exercitia 2. De oorzaak was
vooral de schotloosheid in de
laatste vier minuten. Toen bezat Lions nog een 41-33 voorsprong, maar toen kon geen
score meer aan het totaal worden toegevoegd. Exercitia profiteerde en won alsnog met 4341.
In de eerste helft wilde het nog
niet erg vlotten bij Lions. De Zandvoortse dames hadden de grootste
moeite om in de nabijheid van het
snelle Exercitia te blijven. De strijd
ging gelijk op maar met twee snelle
breaks wist Exercitia toch een 22-19
voorsprong te nemen.
In de tweede helft speelde Lions
een goede partij basketbal. De passes waren zuiver en ook het schot
was goed. Door de reboundkracht
werd veel balbezit verkregen en
Lions bouwde een fraaie voorsprong
op. Exercitia leek dan ook naar een
nederlaag te worden gespeeld. In de
14e minuut leidde Lions met 36-28
en dat werd zelfs in de 16e minuut
41-33. Concentratieverlies en knullig
balverlies bracht Lions in moeilijkheden. Exercitia rook nog een kans
en pakte die kans met twee handen
aan. Lions wist niet eenmaal meer te
scoren terwijl Exercitia de achterstand vlot wegwerkte en zelfs tot een
niet meer verwachte overwinning
Wam, 43-41.

we goed mee en misschien kunnen
we die pakken. Ja, het bloeit weer op
bij Zandvoortmeeuwen."
Afgelopen zaterdag was het een gezellige en drukke bedoening m de
kantine aan de Van Lennepweg. Ondanks het minder leuke feit dat afstand gedaan moet worden van het
clubhuis was het een amicale gebeurtems. Wethouder Van Caspel
was eveneens aanwezig om te zien
hoe de bouwers en sympathisanten
van Zandvoortmeeuwen symbolisch
het voetballen op het jeugdcomplex
beëindigd zagen worden. Door de
bouw van een groot aantal woningen
gaat Zandvoortmeeuwen naar het
nieuwe complex in het bmnencircuit. Zolang dat nog niet gereed is

wordt er gevoetbald op de velden
aan de Vondellaan en TZB heeft zich
bereid verklaard, haar velden ter beschikkmg te stellen.
In de knusse kantine aan de Van
Lennepweg waren vele bouwers van
het eerste uur aanwezig. Voorzitter
Peter Logmans nam symbolisch een
plaquette uit de muur, die geplaatst
gaat worden in het nieuwe complex.
Ook al was het maar een pleister op
de wonde voor de bouwers van de
diverse gebouwen, de reunie werd
bijzonder op prijs gesteld. Onder het
genot van een hapje en een drankje
en natuurlijk oude verhalen bleef
men nog lang bijeen en gaat Zandvoortmeeuwen vol goede moed een
nieuw tijdperk tegemoet.

Zandvoortse Schaakclub
verliest toch van HWP-3

Voetbal

Zondag: Bennebroek-ZHC dames 13.00 uur.
ZHC heren-Myra 14.30 uur
terrein Duintjesveld.

• Spelmoment uit de hockeywedstrijd ZHC-Leiden.

ZHC-hockeysters houden
koploper stevig in de tang
Over het geheel genomen was Leiden de betere ploeg. Technisch
speelden zij een vlotte partij maar
echt grote mogelijkheden wist Leiden toch niet te scheppen. Verdedigend zat het bij ZHC goed in elkaar
en Sanneke Castien en Marjolein
Gielen stelden telkens orde op zaken. Ten koste van een strafcorner
kon Leiden een doelpunt voorkomen maar het was uitstel van executie. De door ZHC slim genomen
strafcorner werd door Monique van
der Staak hard ingeslagen, 1-0.
Leiden zette de ZHC defensie nog
meer aan het werk en een doelpnt
kon vrijwel niet uitblijven. Toch had
Leiden een strafcorner nodig om op
gelijke hoogte te komen. Vlak voor
de rust was Henney Jansen kansloos
op de hard ingeslagen bal, 1-1.
Na een gelijkopgaand begin was
het Leiden dat opnieuw een groot
veldoverwicht opbouwde. ZHC kon
een kwartier lang overeind blijven
omdat Leiden weigerde de strijd af
te maken. Nadat ZHC een strafcorner had gemist was het uit de daaropvolgende aanval raak. Leiden
kwam snel uit defensie en toen was
het wel raak, 1-2. Het goede volhouden werd acht minuten voor het einde beloond. Opnieuw forceerde ZHC
een strafcorner en nu sloeg Monique
van der Staak de bal rechtstreeks in
het doel, 2-2.
Trainer-coach Ronald Meyboom
was best tevreden met het resultaat.
„Leiden was technisch en tactisch
duidelijk beter en had dit partijtje
eigenlijk moeten winnen. Ze maken
het echter niet af. Het positieve van
ons spel was, dat men rustig bleef
spelen, bleef zoeken naar oplossingen en in een goed resultaat bleef
geloven".

Heren

Na één minuut spelen keek ZHC
al tegen een 1-0 achterstand aan. De
eerste aanval was voor ZHC maar
Terriërs nam snel over en wist te
scoren. Er ontstond daarna een gelijkopgaande partij met kansen voor
beide teams. Nog voor de pauze
voerde Terriërs de score op naar 2-0
en leek de strijd beslist. In de tweede
helft gooide ZHC er een schepje boTopscores Lions: José Beerepoot venop en dat wierp resultaat af. Een
U, Irene van Bruggen 9, Jeanine aantal strafcorners werd geforceerd
en daaruit werkte ZHC de achterStobbelaar 6.

De schaakstrijd werd vorige week
bij een stand van 2,5 tegen 2,5 afgebrokên in een voor Zandvoort zeer
gunstige stelling. Het zag er zeer
goed uit en de overwinning lag voor
het grijpen. Doch, door een verkorte
notatie te gebruiken bij zijn afgebroken zet, liep de Zandvoortse schaker
in een reglementaire val. HWP
claimde de partij waardoor de gewonnen stelling van Geerts zonder
een zet verder te spelen, verloren
werd verklaard. John Ayress kon in
zijn afgebroken partij nog wel een
remise bewerkstelligen en ook
moest uiteindelijk met een remise
genoegen nemen wat onvoldoende
was voor een Zandvoortse zege. De
eindstand van de totale wedstrijd
werd daarom 4,5 tegen 3,5 voor de
Haarlemmers. Nog niet alle uitslagen uit de tweede ronde zijn bekend,
maar voorlopig bezet de Zandvoortse Schaakclub een derde plaats op
de ranglijst. Donderdag 29 november aanstaande komt het derde team
van Kijk-Uit (IJmuiden) op bezoek.

Trefpunt geeft
zaalvoetballes

Zandvoortse
Bridgeclub

Verslag van de tweede wedstrijd in de tweede competitie
De heer de Leeuw speelde in de Alijn samen met gelegenheidspartner
mevr. Rooijmans en dit pakte goed
uit want zij behaalden maar liefst
63,39%. Tweede werd mevrouw de
Vries met de heer Haalman met
56,25%. Het echtpaar Heidoorn staat
na twee wedstrijden aan kop, gevolgd door de heren de Leeuw en
Polak.
Het echtpaar Smink bevalt het
blijkbaar toch niet in de B-lijn, deze
week werd 66,07% behaald en samen
met de score van de eerste wedstrijd
brengt hen dit aan kop van de B-lijn.
Tweede werden de dames Van Beek
en Stocker met 55,80%. Het echtpaar
Smink dus riant aan kop en de dames Roest en Rooijmans staan nu
tweede in de B-lijn.
De dames Dear en Verburg werden eerste in de C-lijn met 60,36%,
terwijl de heren Overzier en v.d.
Staak tweede werden met 59,64%. Na
twee wedstrijden staan de dames
Dear en Verburg eerste en de heren
Overzier en v.d. Staak tweede in de
C-lijn. Een formidabele score werd
in de D-lijn behaald door de heren
Boom en Verburg met 68,45%. De
rest van het veld bleef ver achter en
tweede werden nog de dames Klinkhamer en Meijer met 52,38%.
De Zandvoortse bridgeclub speelt
op de woensdagavonden in het gemeenschapshuis. Inlichtingen kunt
u inwinnen bij de wedstrijdleider de
heer H. Emmen, telefoon 18570 (alleen 's avonds).

dag. Deze schakers wonnen hun partij terwijl Pepijn Paap eveneens goede vooruitzichten heeft in zijn afgebroken partij tegen Cees Molenaar.
De Bruin en Twint speelden de afgebroken partij uit de achtste ronde
niet verder, aangezien zij tot remise
besloten. Ranglijstaanvoerder Ton
van Kempen maakte geen fout tegen
Piet Termes. De resterende zes partijen eindigden alle in remise. De
stand na de negende ronde van de
eerste tien: 1. Van Kempen, 2. Van
Eijk, 3. Lindeman, 4. Van der Meijden, 5. Geerts, 6. Ayress, 7. Termes,
8. Ter Bruggen, 9. Bosma, 10.
Franck.

Zaterdagteam ZVM
weer in de race
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen
is weer volledig in de race om
één van de bovenste plaatsen.
Dat komt mede door de fraaie
5-1 zege op Halfweg en door
misstappen van de concurrentie.

Vooral m de eerste helft overheerste Zandvoortmeeuwen. Door goed
voetbal werd in deze fase een 3-0
voorsprong genomen. Rob van de
Berg was goed op dreef en zette
Zandvoortmeeuwen met twee fraaie
doelpunten op een 2-0 voorsprong.
Nog voor de doelwisseling zorgde
Bob Brune voor de defintieve genadeklap voor Halfweg.
Zo leek het tenminste. Want in de
tweede helft zou Halfweg waardig
terugkomen. De Zandvoorters gaven het initiatief geheel onnodig uit
handen en Halfweg profiteerde
daarvan. Door een doelpunt van
Fransen kwam Halfweg terug tot 3-1
en even later was er zelfs de mogehjkheid op de aansluitingstreffer.
De toegekende strafschop werd echter door doelman Michel Winter uit
het doel geranseld . . . Zandvoortmeeuwen moest daarna verder met
tien man omdat Wilham Rubeling
werd weggezonden door de scheidsgen Palet Entage veel indruk
rechter. Dat maakte echter niet veel
(9-2) en lijken op weg naar een Interne competitie
uit daar Zandvoortmeeuwen het
kampioenschap.
De jeugdige spelers Dennis van spel van de eerste helft hervonden
In Hillegom had Trefpunt in de der Meijden, Erik Jorning en nieuw- had en de stand opvoerde naar 5-1
eerste helft nog wat problemen met komer Nicolas Ruijer kwamen in de door doelpunten van Ferry van
het stug verdedigende Palet, maar in seniorencompetitie goed voor de Rhee en Martin Visser.
de tweede helft liep het gesmeerd.
Pas in de 17e minuut slaagde Ronald
Braamzeel erin de hechte verdediging van de gastheren open te breken. De Zandvoorters probeerden
door te drukken maar het was Palet
dat vlak voor de doelwisseling de
stand gelijk trok, 1-1.
In de tweede helft een wat hoger
tempo bij Trefpunt. De bal ging sneller rond en de strijd was snel beslist.
Ronald Braamzeel zorgde voor 1-2
ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft tegen NFC in het laatste
en de zeer goed spelende Rob Gans- half uur keihard toegeslagen en won met 6-2. Vooral Paul Lonner maakte er 1-3 van. De Zandvoor- gayroux had een belangrijk aandeel in de overwinning. Na een 2ters misten twee spelers en traden 2 stand zorgde hij met vier treffers op rij voor de ruime overwinslechts met één wissel aan en toen
Harry Baars met een enkelblessure ning.
Beide ploegen deden aanvankelijk voor Zandvoort '75 stand te houden
moest uitvallen leek het nog moeilijk te worden. Niets bleek minder niet veel voor elkaar onder en begon- doch bij een gevaarlijke NFC actie
waar, aangezien in het resterende nen aanvallend, waardoor beide doe- wist Bert van Meelen door knap mgedeelte de Zandvoorters perfect len al in een vroeg stadium in gevaar grijpen onheil te voorkomen. In de
zaalvoetbal lieten zien. Rob Gansner kwamen. In de tiende minuut kwam 4Ce minuut kwam Zandvoort '75 op
zorgde voor 4-1, waarna Palet nog NFC op een voorsprong nadat Zand- een verdiende voorsprong toen Roiets terug kon doen, maar toen was voort '75 op het middenveld balver- bin Castien na een zeer gave actie
het gedaan. Jos Baars knalde num- lies had geleden. NFC profiteerde wist te scoren, 1-2.
mer vijf in de touwen en Ronald door direct spits Jansen aan het
Braamzeel zorgde voor de zesde werk te zetten, die van dichtbij
treffer. De Zandvoorters zaten op ro- scoorde, 1-0. Na deze treffer leek Afwachtend
Het begin van de tweede helft gaf
zen, maar gingen toch goed door. Zandvoort '75 wakker geschud en
Met een subtiele beweging maakte kwam steeds vaker op de Amstel- een afwachtend beeld te zien. ZandRob Gansner er 7-2 van en even later veense helft. De badgasten forceer- voort '75 drong niet erg aan en NFC
scoorde hij opnieuw. In de slotfase den vele hoekschoppen, maar ge- slaagde er daardoor in na een kwarbepaalde Ronald Braamzeel uitein- scoord werd er vooralsnog niet. Het tier spelen op gelijke hoogte te kooverwicht werd dermate groot dat men. De Zandvoortse defensie werkdelijk de stand op 9-2.
„We hebben goed ons geduld be- een doelpunt niet kon uitblijven. In te de bal onvoldoende weg en de atwaard en in de tweede helft toegesla- de 30e minuut plaatste Robin Luiten tente NFC spits Jansen werkte de
gen. Er werd toen heel erg goed ge- de bal voor de voeten van Ivar Steen bal m het doel, 2-2. Twee minuten
voettaald en deze zege was volkomen die van verre de bal in de uiterste later nam Zandvoort '75 alweer een
voorsprong door toedoen van Paul
terecht," meende coach Toine Toon- hoek knalde, 1-1.
De gelijke stand leek met lang Longayroux. Hij werd goed aangeen.

echte overtuiging ontbrak.
Coach Gijs Sterrenburg vond de
nederlaag wat ongelukkig. „Ik had
vrede gehad met een gelijkspel. Na
de 2-0 achterstand kwamen we goed
terug en toen hadden we de gelijke
stand vast moeten houden. Allebei
speelden we op winst, waarbij Ter- Jeugdcompetitie
stand weg. Eerst scoorde Remco riers iets gelukkiger was".
In de Jeugdcompetitie werden vier
De dames gaven elkaar bijzonder
Hiemstra uit de rebound van een
partijen gespeeld met het volgende
strafcorner en even later sloeg Mare weinig ruimte.
resultaat: Bas Geurts-Michel van
Meijer de bal rechtstreeks in het
Osenbruggen remise, Robert Prinsdoel, 2-2. De Zandvoorters probeerBas van der Hoek 0-1, Henk Willemden door te drukken, maar Terriërs
se-Florian van der Moolen 0-1, Rewas geenszins aangeslagen en weerbecca Willemse-Dave Frederking 0stond het Zandvoortse aandringen.
1. Bas van der Hoek neemt nu de
Halverwege de tweede helft slaagde
koppositie in met vijf punten uit zes
Terriërs er opnieuw in een voorsprong te nemen, 3-2. ZHC heeft in
ZANDVOORT - Het zaal- wedstrijden. Op de tweede plaats tot
de slotfase nog wel getracht de ge- voetbalteam Trefpunt blijft en met de zesde plaats staan Ronald
lijkmaker te bemachtigen maar de een vooraanstaande rol spelen. Roele, Dave Frederking, Bas Geurts,
De nog steeds ongeslagen Pepijn van der Mij e en Flonan van
Zandvoorters maakten ook te- der Moolen.

ZANDVOORT - Met nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop heeft het dames hockeyteam van ZHC koploper Leiden
verrassend een punt afgesnoept. Het betere Leiden slaagde er
niet in om een wilskrachtig ZHC te verslaan, 2-2. De Zandvoortse heren leden een wat ongelukkige nederlaag bij Terriërs, 3-2.
Een 2-0 achterstand bij de rust werd nog weggewerkt maar
Terriërs bleek over de langste adem te beschikken.

Nieuw bestuur
voor schaakclub
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaakclub heeft
een nieuw bestuur gekozen. Na schriftelijke stenv
ming schonken de leden,
zonder voorbehoud, vertrouwen aan Hans Lindeman als voorzitter, Jack
van Eijk als secretaris,
Martien Bijlsma als penningmeester en John Ayress, die het jeugdbeleid
gaat doen.

SPORT-AGENDA

Uitslagen: W ZVM-HCV '90 48, MA ZVM-TYBB 14-4, JA ZVMConcordia 20-4, DS BSM-ZVM
21-12, HS BSM-ZVM 13-16, HS
F. Speed 2-ZVM 4 9-14, MA HCV
'90-ZVM 10-7, HJ JC Vido-ZVM
20-17.
Programma aanstaande zondag in de Pellikaanhal: 10.00 uur
JA ZVM-HCV '90, 10.45 uur MA
ZVM-Nieuw Vennep, 11.30 uur
HS ZVM 4-Odin 4, 12.40 uur W
ZVM-TYBB, 13.30 uur DS ZVMWijk aan Zee, HS ZVM-Blinkert
2, 15.50 uur HJ ZVM-Aalsmeer.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nihot/Jaap Bloem
overklast Goldstar
ZANDVOORT - Voor het zaalvoetbalteam van Nihot/Jaap
Bloem Sport stond er een bekerwedstrijd op het programma en ook in dat duel zijn de
Zandvoorters uitstekend voor
de dag gekomen. Tegen het in
de eerste divisie uitkomende
Nordstar won Nihot/Jaap
Bloem Sport met 7-5.
De Zandvoorters traden aan zonder Wim de Jong en doelman Jaap
Bloem. Deze werd vervangen door
veldspeler Dennis Keumng die het
niet onverdienstelijk deed. De eerste
tien minuten tastten de teams elkaar af. Toen Ivar Steen na aangeven van Rob van de Berg scoorde
kwamen er meerdere mogelijkheden voor de Zandvoorters. Remco
van Lent schoot net naast en Bas
Heino knalde tegen de doelman aan
Het betere zaalvoetbal was van Nihot/Jaap Bloem Sport maar zoals
vaker gebeurt, een doelpunt viel aan
de andere kant... In het team van
Nordstar opereerden twee hele goede zaalvoetballers die de defensie
van Nihot/Jaap Bloem Sport handen vol werk gaven. Nog voor de rust
liep Nihot/Jaap Bloem Sport weg
naar een 3-1 voorsprong door doelpunten van Bas Heino en Rob van de
Berg.
Na twee minuten leek de wedstrijd
beslist toen Bas Heino twee man
uitkapte en 4-1 scoorde. De Zandvoorters namen toen te veel gas terug waardoor Nordstar terug kwam
tot 4-3. De mannen van coach Guus
Marcelle herstelden zich bijtijds en
voetbalden weer in een hogere versnelling. De score liep weer snel-op
door doelpunten van Rob van de
Berg, Bas Heino en opnieuw Rob
van de Berg, 7-3. Nordstar werd geheel overklast en het was een wonder dat meerdere Zandvoorterse
doelpunten uitbleven. Volgens
coach Guus Marcelle had het wel 153 kunnen worden, maar ondanks het
uitblijven van doelpunten was hét
een perfecte show. In de slotfase
deed Nordstar iets terug en gaf de
nederlaag een wat dragelijker aanzien door tweemaal te scoren, 7-5.

Standen
voetbalclubs
Vierde klasse KNVB zaterdag
OSDO
9-17 SCW
Zandv. '75 10-16 Hoofddorp
Aalsmeer
9-15 NFC
Beursb.
10-12 RCH
Swift
10-11 SIZO
SMS
10-9 B'daal
Eerste klasse HVB zaterdag

DSC'74
9-15 Energie
Velsen
9-15 Renova
Z'voortm.
9-12 J.Hercules
Stormv'ls 10-12 Halfweg
Overbos
10-12 Geel Wit
HBC
10-12 DCO
Eerste klasse HBV zondag
Halfweg
11-20 Hillegom
Velsenoord 10-16 DIOS
Concordia 10-14 Terrasv.
EHS
10-13 H'stede
Spaarnest. 10-12 VVH
Z'voortm. 11-11 DSC'74
Tweede klasse 11 VB zondag
Vogelenz. 10-17 SVIJ
Alhance
9-14 THE
DSK
9-14 TZB
Schalkwijk 8-11 Overbos
BSM
9-10 Spaarnev.

10^9
9-8
9-7

10-J6
10-6
W'-Q
10-11

10- :g
1010109-

8
5
3
2

10-9

lo-a

9 5
9- 5

10- 5
l'- '2
9-9
8-G
10-5
9-4
9-3

Topscorer Paul Longayroux
schiet Zandvoort '75 naar zege
speeld door Robin Cabtien en scoorde beheerst. Het zou het halfuur vah
Paul Longayroux worden. Wederom
twee minuten later was hij ter plekke om een voorzet van Ivar Steen af
te ronden. De weerstand van de Am
stelveners was gebroken en het elf
tal van tramer Gerard Nijkamp
speelde een gewonnen wedstrijd. •
De Zandvoorters bleven de aanval
opzoeken tegen een leeggespeeld
NFC. Na een bijzonder fraaie aanval
in de 40e minuut was het wederorii
Paul Longayroux die scoorde, en
daarmee zijn hattrick voltooide. Ro
bin Castien leek op weg naar de zes
de Zandvoortse treffer, maar werd
ten val gebracht wat de scheidsrechter ontging. Vlak voor het einde
werd het toch 2-6. Robin Castien gaf
een gave voorzet, waaruit Paul Longayroux zijn vierde en voor Zandvoort '75 zesde treffer inkopte.
Door de vier doelpunten van Longayroux heeft de Zandvoorter de
eerste plaats op de topscorerslijst
ingenomen. Met dertien doelpunten
gaat hij Marcel Joost van Bloemendaal, met tien, vooraf.
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* Bertus gefeliciteerd. Nu
krijg je 55+ korting voor de
vakantie en ik mag mee. Adri.
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen!

ICRO
ÏÏD

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan:
•*• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ5,00 adm.kosten.
» Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Zaterdag 17 november a.s.
in Het Muziektheater te Amsterdam
van 14.00-16.00 uur

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

18789
Boven ƒ 25 geen bez.kosten.
Anders brengen wij
ƒ 2,50 m rekening.
ERVAREN SINT EN PIET
op bezoek? Bel: 17669
(na 18 uur), M. Brugman.
GEEN OORLOG IN DE GOLF.
Een demonstratieve picket
tegen het uitvaren van de 3
oorlogsbodems. Maandag 19
november, Den Helder, 10.30
uur, bij N.S.-station
Info: Komitee Anti Golf Oorlog, tel. 020-202523.
* Gelukkig, 15 november, na
ale stress en spanning is het
dan zover Rest ons nog één
ding: „gefeliciteerd".
* Gisteren waren onze ouders Ben en Catharina Vos 45
jaar getrouwd. Pap en Mam
nog vele jaren samen! Liefs,
kinderen en kleinkinderen.
* Gudo, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en
nog vele jaren. Je Rups.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.. tel. 02907-5235.

Receptie?
Feestje?

DOMBO
U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Oppas gevraagd/
aangeboden

Broodje Burger

Videotheek

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789
Sint en Piet ook bij u thuis, is
beter dan iets op de buis.
Onze jaren ervaring, zijn voor
u ellende-besparing.
Bel 18940 of 13420. Sint +
min. 2 Pieten ƒ45. P. Vis.
* Verkoopdag Ned. Herv.
Kerk. Jeugdhuis, 17 nov. a.s.,
10-17 u., o.a. handwerken,
kerst- en felicitatiekaarten,
rommelmarkt.
* Voor iedereen is er altijd
een tegenstander op donderdagavond bij de Zandvoortse
Schaakclub in het Gemeenschapshuis. Ook voor uu!

Dombo
5 films
hele week

25.Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur
\

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
F.k. grootb. Aristona kl.-t.v.,
74, kapot, ƒ50, voor onderd.
Tel. 02907-4785, na 18 uur.

* Yvo en Remco, jullie kunToegangsprijs voor iedereen ƒ 7,50
nen fluiten naar jullie maantje.
Zalenverhuur
* Zondag 16 dec. 14.30 uur
geeft Toonkunstkoor Zandvoort een stemmig KerstconVERENIGINGSGEBOUW
cert in de Ned. Herv. Kerk
De Krocht
alhier.
• Wij behouden ons hetGrote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
Na zijn intocht in Amsterdam bezoekt Sint Nicolaas het grote recht voor zonder opgave van
redenen
teksten
te
wijzigen
BRUILOFTEN - RECEPTIES
.Kinderfeest, dat gehouden wordt in Het Muziektheater.
of niet op te nemen.
KOFFIETAFELS
Fantastisch feest met optredens van Peppi (Peppi en
Kokki), Hakim (clown van Sesamstraat), goochelaar Mijoha,
Pimmetjes Pret Parade en Bart de Graaf („Bart is Boos").
GRATIS
Presentator is Bram Biesterveld.
Woninglijst van Zandvoort

Kinderfeest met
Sinterklaas

Kaarten dagelijks verkrijgbaar bij de kassa van Het Muziektftéater, Amstel 3 te Amsterdam van 10.00 tot 18.00 uur.
Dit Kinderfeest wordt de Witte Bedjes aangeboden door het
Initiatief Comité Amsterdam (ICA).

5 REGELS

AB

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* Te koop geheel complete
keukenbarmeubel met kasten ƒ285. Tel. 02507-15884.
* Te koop, in goede staat,
* Gevonden een zebravmk- klassiek velours bankstel,
ƒ250. Tel. 12857.
je. Tel. 15641.
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
Weggelopen of
ƒ295. Velours overgordijnen
gevonden dieren
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Vitrage en alle soorten model* Vermist: jonge
poes, gordijnen v.a. ƒ 5,95 per meschildpad met rode vlekken, ter, gratis gemaakt! 1000 vergroen bandje met roze koker. schill. meubelstoff. van ƒ69
Maam: Janneke. We missen voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
naar erg. Beloning. Tel. soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
02507-30078.

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

Tel. 13529

JAN BARUG
l Wasautomaten, 4 mnd voll
garantie, v.a. ƒ 250. Ook reparaties, diagnose ƒ50 all-in
Mobiel serv.nr: 06-52826550.

Verloren en
gevonden

Jongedame, 21 jr, biedt zich
aan als OPPAS, weekend
geen bezwaar. 070-3272582.
^^^^•^^•^
•

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Woninginrichting

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

L|J
NVM

ü'AKELAAfl

JV GRATIS

MICRO

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks
van 13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort.
Tel. 02507-12070

Te koop
aangeboden
diversen
GARAGEVERKOOP
Spulletjes uit grootmoeders
tijd 16 - 17 - 18 nov.
16.00-17.00 uur.
Brederodestraat51A, Z'voort.
* Aang.
seniorenbed,
i.z.g.st., zonder matras. Tel.
15641.

maat gesneden. Barkrukken * Portable typemachine in
koffer, Olivetti, ƒ80. Tel.
stoff. incl. stof of leather-look
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras 17242.
ƒ 55. Echt schuimrubberen * Skelter, z.g.a.n., ƒ 50; honderek voor in de auto, ƒ15.
afgedekt ƒ225. DE VRIES, Tel. 17413.
Haarlemmerdijk 168, Amster- * Te koop autostoeltje ƒ 135;
dam, 020-220981; Ampèrestr. baby-aankleedkussen,
te
10, Zandvoort, 02507-19347. plaatsen op bad ƒ35. Tel.
19081.
Onderhoud,
* Te koop inklapbare wandelwagen i.z.g.st., ƒ35; eigen
reparatie,
bouw houtdraaibank, ƒ 100.
doe-het-zelf
Tel. 02507-15529.
Te koop kinderspeelgoed,
VOOR AL UW SCHILDER- o.a. Héman-poppen. Tel.
WERK EN KLUSJES.
02507-16313.
BEL 15772.
* Te koop ouderwets model
• ANNULERINGEN van uwpoppewagen met pop ƒ 125;
advertentieopdrachten kunt u poppehuisje, compleet, ƒ 15;
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK logeerbed, 1-pers., ƒ25. Tel.
richten aan Centrale Orderaf- 02507-15817.
deling Weekmedia, Postbus
* Te koop prima matras, 130
breed, ƒ75; Nova miniwash,
ƒ 45;
c.v.-pompschakelaar,
Kleding
ƒ20; wastafelspiegel, ƒ10.
Tel. 17639.
* T.k. bielzen salontafel, vier„DE VAGEBOND"
kant, ƒ 50; 2 bruine hanglam2e-hands kinderkleding
pen + 1 witte, te zamen ƒ 15.
En we hebben een hoop
Tel. 02507-18723.
leuke kleding!!!
Poststraat 14 - Tel. 18588
* T.k. kinderbedje incl. sluiTe koop DAMESKLEDING er, stand., piek, dekbedhoes,
hoeslak., kruik, matr., zeiltje,
flessen, luieremm., molt., pyaTel. 13739.
maz., kruikz.,/200. T. 13037.

Betamax
films te koop
Videotheek

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Foto - Film

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

Huwelijk en
kennismaking

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

* T.k. nieuw groot tiener
poppenhuis, 90x90x33 cm,
compl. met meubeltjes, van
ƒ 80 nu ƒ 65. Tel. 02507-14058.
* T.k. Russische pop ƒ50;
Russisch bontmutsje, 2 stuks,
a ƒ50 per stuk. Nieuw. Tel.
02507-13868.

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

• Strak en glad, naturel aluminium

• Ook in zachte tinten, voor een lieflijk interieur.

- Heerlijk kiezen uit meer dan 70 kleuren -

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

ALUMINIUM PLAFONDS
B

epaal zélf de kleur en de
sfeer van uw plafond. Dat
kan met het fantastische
Luxalon®-kleurenprogrdmma
in aluminium. Koel, warm,
vrolijk, of chique... met
aluminium kunt u alle kanten
uit. Wordt op maat geleverd,
tot maar liefst 6 meter lang,
dus praktisch altijd

HET

M E T

K l f UR

S howroom Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk-West), tel. (020) 13 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u. en zat. 10.00-16.00 u.

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS

VAN

SCHAIK
MAKELAAR QG.
Aankoop / Verkoop / Taxaties /
Huur / Verhuur / Beheer Projekten
/ Adviezen / Hypotheken /
Assurantiën
Hogeweg 56 a /
2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* /
Fax 02507-18644

* Te koop: doos boeken ƒ 5.
Inlichtingen: tel. 02507-19968.

DOMBO

De Graaf is uniek, r ALUMINIUM PLAFONDS i

M A A K

Boeken
Tijdschriften

Videotheek

'kamerbreed'. Eenvoudig zelf
te monteren met een handig
systeem. Aluminium plafonds
van De Graaf, daar kijkt u
van op! Kom bewonderen in
de royale showroom. Kunt u
meteen kennismaken met alle
andere bijzondere
materialen.
LUXALOIM"

Aangesl. bij DIBEVO
Het najaar komt eraan,
zodat de honden verharen gaan.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT
zoekt:

MEDEWERKERS
voor diverse
werkzaamheden.
Helpt u ons mee de dieren
te helpen!!
Inlichtingen tel. 14561.

Ochtendbladen

de Volkskrant en Trouw
vragen voor Zandvoort

BEZORG(ST)ER

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

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).
Min. leeftijd: 15 jaar.
Goede bijverdiensten.
• Reflectanten op advertenCorn. Slegersstraat 2b
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numZandvoort
Deskundig advies.
Aanm./inl.:
mer in de linker-bovenhoek
tel. 02507-12070
J.
Koper,
Dr.
J.
G.
Mezgerstr.
38,
Tel.
13612-15068.
Brederodestraat 60.
op de envelop staat vermeld
tel. 02507-16821.
Werkplaats Schelpenplein.
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale OrderLessen en clubs
afd. Weekmedia, Postbus
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de beAEROBICS
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee handeling.
Diverse clubs
Onroerend goed
o.l.v. Anja v.d. Voort.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
en
woonruimte
Bel
v.
info:
19701
of
12215.
(ex)gedetineerde meiden, net
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
gescheiden vrouwtjes, dikke
te
huur
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Dieren en
uitgerangeerde prostituees,
aangeboden
Sportartikelen
k 0 0 P
dierenT e
m a a t
b r u i d s i a P 0 n
weggelopen bisexuele moeCoupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
ders. Wij zijn dagel. (Live) té
benodigdheden
3 8
m0 d e r n e
e n
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
s a l 0 n t a f e l
horen voor 50 cpm. via de 06:
* l e koop kinderski's, lengte
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
r i e t e n
T e l
0 2 - 3 4 3 .
s t 0 e l
Te
huur:
2-KAMERAPPARTE1.50 m, met Tyrolia bindingen
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
MENT
van
ca.
1
dec.
tot
25
en stokken. Vraagprijs ƒ75.
In hun flatje pal aan de boulevard
DENNIS PAPEGAAIEN
Of afgeven bij:
mrt. '91. Tel. 02507-18987.
hebben twee Zandvoortse zusjes een
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Red Ear Prod. Box 547, H'lem
een begrip in Nederland. Bel Tel. 02507-16202.
Kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
eigen 06/lijn laten installeren!
voor gratis infoboek: 020Gasthuisplein
12,
2041
JM
Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
De zusjes zitten 100% Live bij de
665.7658. Inruil en fin. mog.
Onroerend goed
Vaar/surfsport
telefoon en dragen alléén héle
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
en
woonruimte
Dier-Plezier
kleine doorkijk-slipjes met naaldgevaarlijke
experimentele
te huur gevraagd
hakken en gemene jarretels!
MARINA MONNICKENDAM
voor het huisdier dat
porno-spelletjes en tarten
Als jij boven de 16 jaar bent mag
de gezell. jachthaven met alle
kwaliteit op prijs stelt.
de grens van 't toelaatbare!
je dus meedoen aan de méés,t smerige
faciliteiten. Enkele ligplaatsen Gezocht zomerhuis of kamer
Grote Krocht 28.
Ze dragen lak, leer, jarretels
Porno/Spelletjes die er bestaan!
beschikbaar. Tel. 02995-2595. in Zandvoort. Tel. 02507en stiletto-hakken! Ze doen
Nu kan je dus écht Live alles doen
17847.
het voor 50 cpm. via de 06:
wat bij jou thuis (misschien) niet
Rijwielen,
Je huur gevr. WOONRUIMTE
mag of vies wordt gevonden via de:
1 regel ƒ 3,63
motoren,
voor jongedame, 21 jaar.
Red Ear Prod. Box 547, H'lem
Tel. 070-3272582.
bromfietsen
2 regels ƒ 3,63
de nieuwste dagfilms
• Wij behouden ons het
3 regels / 3,63
Red Ear Productions, Box 547, H'lem
recht voor zonder opgave van
Financiën
en
7,5O
p.
dag
* Te koop crossfiets, 20
4 regels ƒ 4,83
HOMO-JONGEREN kontakt- xxx Een lekker mokkeltje xxx redenen teksten te" wijzigen
handelszaken
inch, ƒ80. Tel. 02507-19139.
5 regels ƒ 6,04
lijn Jonge Jongens!! Bel: 06- voor jou. Pak dat jonge ding of niet op te nemen.
* Te koop damesfiets, Bata320.332.88 (50 cpm). Inspr.? ... 50 cpm 06-320x326x17 ...
vus, dubb. trommelremmen,
01828-30800. Max. Ift. 30 jr!
Autoverzekering
Diversen
6 regels ƒ 7,25
!!! Jong Lesbi Negerinnetje !!!
3 versnellingen, ƒ300. Tel.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
'n Chique Dame, 38, geeft les !!! Tamara vindt meisjes lief!!!
02507-15863.
«
*
*
*
7 regels ƒ 8,46
blijft toch goedkoperi
aan jonge jongen: PERVERS? ... 50 cpm 06-320x320x65 ... X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Te koop SCOOTER, Benelli,
Bel nu: 02507-14534.
50 cpm xxx 06-320x320x38 xx
8 regels ƒ 9,67
!!!!!!!.... LADY BIZAR
!!!!!!! kamerverhuizingen. Voll. verz.event. ruilen voor Vision of
9 regels ƒ 10,88
Autoverzekering Harriet: schunnig en hard 06-320.324.68... 50 cpm: hete Dag/nachtservice 020-424800
Mint. Tel. 02507-18893.
xxxxx RUIGE PORNO xxxxx zondige SM-sex MEESTERES
nu nog goedkoper bij
10 regels ƒ12,08
* Te koop snorfiets (opknapxx 50 cpm 06-320x320x53 xx
• Rubrieksadvertentie
op-'
* * *
TEUBEN
ASSURANTIËN
*** 06-320*322*27 *** geven? Zie voor adres en/of
per) voor handige jongen,
Een
lekkere
hete
STRAATTel. 02507-14643
Rijpe Greet 40+ verwent echt
ƒ50. Tel. na 18 uur: 02507MEID!! van nog geen 18 wil haar jonge jongens (50 cpm) telefoonnummer de colofon
18681.
in deze krant.
* *+
jou! 50 cpm. 06-320*320*77
Hypotheken
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
Surinaams schoolmeisje krijgt
computervergelijking
Een
rijpe
hete
negerin
van
39
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
les van haar rijpe hospita
Onroerende
Bel nu 02507 -14643
voor jou xxxxxxx (50 cpm 06-) 06-320*323*24 ** (50 cpm)
DROGISTERIJ
goederen te koop
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Teuben Assurantiën 320x320x91 xxxx 320x320x91 Rijpe Claudia traint haar
gevraagd
Ik heb nou eenmaal hele gro- xx buurmeisje xx 50 cpm 06te ...! TOPSEX! TOPSEX! xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Naam:
Rijles auto's
Tel. 02507-12327
50 cpm 06- xxxxx 320x325x25
GARAGE
en motoren
SM-KONTAKTLIJN homo/heTE KOOP GEVRAAGD
AH..AH....TOP S&M....AH..AH tero/bi
Uw
adres voor:
Adres:
06-320.330.39
(50
Tel. 02507-14534
Meesteressegenot.... 50 cpm cpm) Zelf inspr? 01828-30599
ELAST, KOUSEN,
Rijschool Antonia AH ....06-320x331x13 ...AH...
Postcode:
Plaats:
PANTIES, KNIE- EN
Rubrieksadvertentie op- Doe uw AUTORIJEXAMEN 'n Volle dikke rijpe negerin
Wendy-foon
Corn. Slegersstr. 2B
ENKELSTUKKEN
geven?
Zie
voor
adres
en/of
Zandvoort
op Curacao-Ned. Ant. en kom wacht op je in d'r witte onder06-320.332.77
• Telefoon:
S.v.p. in rubriek:
.
telefoonnummer
de
colofon
terug met het wettelijk erkend goed. DD-cup. Bel me SOcpm ƒ 0,50 p.m. P.b. 4100, Arnhem
OOK NAAR MAAT
Tel. 02507-12070
n deze krant.
rijbewijs. Tel. 023-336463.
320x323x46 xxxx 320x323x46

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

NIET GRATIS
zijn:
i «Ne Micro's groter dan 5 regels
Dl'
irieven onder nummer
de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
woningruil
personeel gevraagd/aangeboden
onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
commerciële Micro's

Wij zijn

Live Porno!
uit Zandvoort

320.33.188 ;

Ze doen!

r

Zandvoorts Nieuwsblad

Videotheek

DOMBO

Oé-340.340.50

320.(323)99

BORN ON THE
4TH OF JULY

SALUTE OF THE
JUGGER

AN INNOCENT MAN
NAT. LAMPOON'S
CHRISTMAS
VACATION
***
WE'RE NO ANGELS

BOUWMAN
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WEEKMEDIA 22

(ADVERTENTIES)

Rally
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Autosportvereniging Sandevoerde houdt zaterdag 17 november
.weer een rally door Zandvoort en
omgeving. Deze zogenaamde Van
tent Opel Rit heeft een lengte van
ongeveer 25 km en is uitgezet door
R. de Beer. De start vindt plaats
om 20.01 uur in Hotel Odyssee,
Hogeweg 5. Inschrijven is mogelijk vanaf 19.30 uur. De inschrijfkosten zijn ƒ 12,- per equipe. Leden
van de ASV Sandevoerde krijgen
elk ƒ2,- korting. De best geklasseerde equipes in de A-, B- en
C-klasse mogen naar huis met een
fraaie beker. De laagst geklasseerde in de C-klasse mag het bij de
volgende rit gratis een keertje
overdoen.

TE

Korte tips

kust
keur

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Twee dagen swingen op pop in 't Patronaat

ZANDVOORT/HAARLEM - Ook deze week live popmuziek in de ruimste
zin van het woord in het Patronaat, Zijlsingel 2 te Haarlem. Vrijdagavond 16
november vindt hier een zogenaamde Triple-avond plaats, met optreden
Hobby's
van drie bands die de 'melodie' hoog in het vaandel hebben staan: het
ZANDVOORT - In het Cultureel Groningse Moonlizards met 'melodieuze' hard-core en punk-rock; Ned's
Centrum Zandvoort, aan het Gast- Atomic Dustbin uit Leamington-Spa dat nogal eens vergeleken wordt met
huisplein 9b, wordt morgenavond The Wonder Stuff; Doughboys uit Canada, met 'heavy powerpop met
de tentoonstelling Zandvoorters scherpe punky randen'. Aanvang 21.30 uur.
en hun hobby 1990 geopend. Er
zijn werkstukken te zien van tienZaterdag verschijnt ex-Mai Tai zangeres Mildred Douglas ten tonele,
tallen Zandvoorters die in de loop tezamen met een 10-persoons begeleidingsband, met namen als Ton Dijkder jaren in het centrum hebben man, Lesley Joseph en Peter Schön. Soul en funk met 'ijzersterke vokalen',
geëxposeerd. De expositie, die tot zo wordt voorspeld. Aanvang 21.45 uur.
en met 9 december duurt, bevat
De entree is op beide dagen ƒ12,50 (CJP/P-Pas ƒ10,-). Voorverkoop in de
onder andere keramiek, batik,
schilderijen, poppen, houtsnij- Toneelschuur, Smedestraat 23, Haarlem, tel. 023-312439, of bij de WV te
werk, sieraden, collages en nog Haarlem.
veel meer. Na die datum komt de
volgende groep Zandvoortse
kunstenaars aan bod. Geopend
van woensdag tot en met zondag,
van half twee tot vier uur.

Verkoopdag
ZANDVOORT - In het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk
(aan het Kerkplein) wordt zaterdag tussen 10.00 en 17.00 een verkoopdag gehouden. Deze wordt
georganiseerd door de handwerkgroep van de Hervormde Kerk. • Ex-Mai Tai zangeMen kan er op z'n gemak ronds- res Mildred Douglas.
nuffelen tussen de vele kleine en
wat grotere artikeltjes die te koop
worden aangeboden. Waarschijnlijk is er tegen een schappelijk
prijsje wel voor ieders gading iets
te vinden. Onder de spulletjes die
verkocht worden, bevinden zich:
brei- en handwerken, boeken,
plantjes, zelfgemaakte kerst- en
felicitatiekaarten plus . allerlei
'rommeltjes'. Daarnaast zijn er
weer diverse verlotingen.

Chin Chin
kampioen

Steengrill Restaurant

• 'Adèle op de Orinoco', de nieuwste theatershow van Adèle Bloemendaal zaterdag 17 november in
de Stadsschouwburg Velsen,
(02550-15789). Aanvang 20.15 uur,
entreeprijzen v.a. ƒ23,-. CJP/Pas
65: 50% korting.
• Koffieconcert zondag 18 november 11.45 uur in de Burgerzaal van
het gemeentehuis Bloemendaal,
te O verveen (!), Bloemendaalseweg 158. Optreden van het Nieuw
Nederlands Strijkkwartet en Fodor Kwintet m.m.v. alt Margaretha Beunders en tenor Howard
Cook, o.a. werken van Escher en
Mahler. Eventuele entreeprijs onbekend.
• Zondag 18/11 optreden van 20
orkesten en ensembles van het
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland in het Haarlemse concertgebouw, aanvang 14.30 uur. Bijna
alle leeftijden, vrijwel ieder niveau. Entree ƒ2,50.
• De Openbare Bibliotheek Zandvoort heeft tot 28 november een
tentoonstelling van de dichtbundel 'Nu'. De bundel bevat verzen
van de dichter Hans Plomp en
zeefdrukken van zijn vriend
Frank Lodeizen.
• Scoutinggroep The Buffalo's
houdt zaterdag 24 november een
boeken-, platen en speelgoedbeurs. Ieder die wat wil verkopen,
kan vanaf nu een tafel huren. De
prijzen variëren van ƒ5,- tot ƒ15,gulden. Tijdig reserveren: tel.
19590. (Geen handelaren).
• In het Teylersmuseum aan het
Spaarne 16 in Haarlem is tot en
met 25 november de tentoonstelling Op Wieken te zien, een reis
naar de oorsprong en evolutie van
de vogel. Een kunstproject. Geopend dinsdag tot en met zaterdag
van tien tot vijf, zondag van een
tot vijf.
• Engelse thee met lekkernijen onder begeleiding van live pianomuziek kan tot 16 december genuttigd worden in het Elysée Beach
hotel in Zandvoort, op de zondagmiddagen tussen drie uur en half
vijf.
• Vrijdag 16/11 Blues Bianco in de
Haarlemse Jazzclub, Groot Heiligland 37, met een mix van blues,
rythm & blues, plus rock en soul.
Aanvang 22.00 uur, entree ƒ10,-.
Zaterdag gratis uurconcert met
Holyland Quintet, 22.00 uur. Zondag bluessessions, 15.00 uur.

„De Vuurboet"
Onbeperkt
steengrülen
29,50
Japans
fonduevlees
32,50
Japans
fonduevis
37,50
Inkl.
6 salades, 6 sauzen,
stokbrood en een
aardappelgerecht
Alles zoveel u wilt!!!
Zeestraat 36, tel. 12092
b.g.g. 17616

Gaarne reserveren

Vanaf l september maandag en
dinsdag gesloten.

RESTAURANT
„SCHRANSEN AAN ZEE"
BOULEVARD BARNAART 22
2041 JA ZANDVOORT
(naast Elysée Beach Hotel) 02507-15445

SPECIALITEITEN:
- ZEEUWSE
SUPERMOSSELEN
- SPARE-RIBS
van de grill
- SUDDERVLEES
oma's recept
Keuken open
16.30-22.00 uur
Vrijdag t m maandag geopend.

Chinees
Resfriuranf

ZANDVOORT - Ruud Sandbergen
legt per l januari zijn (tijdelijke)
functie van D66 fractievoorzitter
neer. Deze wordt dan overgenomen
door zijn partijgenoot Klaas Annema, die momenteel eveneens zitting
heeft in de gemeenteraad. Annema Dronken tegen boom
neemt zitting in de raadscommissies
Een 26-jarige Haarlemmer kwam
voor bestuurlijke zaken en finan- zondagnacht met zijn auto onzacht
ciën, Sandbergen in ruimtelijke or- in aanraking met een lantaarnpaal
dening.
en een boom in de bocht van de Kostverlorenstraat. De automobilist verkeerde onder invloed van alcohol en
had de macht over zijn stuur verloren, toen hij in een slip was geraakt.
De auto raakte zwaar beschadigd, de
De ANBO heeft twee dames uit de man zelf bleef ongedeerd. Hij kreeg
gezinszorg, J. v. Dorsten en R. de een proces-verbaal.
Roode, uitgenodigd om een en ander
over deze en andere vormen van
hulpverlening te vertellen. Aan bod
komen allerlei zaken die het voor
ouderen mogelijk maken om zo lang
Een 74-jarige vrouw uit Bussum
mogelijk thuis te blijven wonen. Bei- lep vrijdagmiddag op het Badhuisde dames zullen tevens zoveel moge- plein een heupfractuur op, toen zij
lijk vragen beantwoorden, donder- truikelde over een stoeprand. Zij is
dag 22 november in het Gemeen- per ambulance naar het ziekenhuis
schapshuis, aanvang 14.00 uur.
gebracht.

Ouderen en
de thuiszorg

Gestruikeld

• Het winnende team van Chin Chin

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

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Strandvervuiling
Deze week werd ik verschillende malen geattendeerd op het feit
dat een gedeelte van het strand er
verwaarloosd uitziet. Vooral nabij
de rotonde is het bar en boos. Eén
van de strandpachters blijkt de
rommel van het afgelopen seizoen
nog steeds niet opgeruimd te hebben. "Geen reclame voor Zandvoort", vinden sommige inwoners
dan ook terecht. Ik ben het volkomen met hen eens. Het gemeentebestuur heeft al aangekondigd dat
zij stappen zal ondernemen om de
rommel alsnog op te laten ruimen.
Eigenlijk is het bedroevend dat de
strandpachter achteraf op zijn
verantwoordelijkheden moet worden gewezen.

'Het Gemeenschapshuis', gisteren
weten. Ook hij vindt het jammer
dat het evenement niet door gaat.
Ik zélf zal daar niet onder lijden,
mijn programma voor die dagen is
al uitgestippeld. Namens diegenen die niet weten waar ze deze
feestdagen terecht kunnen, wordt
u 'hartelijk' bedankt.

Opgedoekt

Het wedkantoor 'Ladbroke' in
de Kerkstraat is opgedoekt. Bij de
plaatselijke bevolking bleek er
weinig animo voor het wedden op
paarden. Na drie jaar heeft het
hoofdkantoor in Den Haag dan de
stap genomen om de zaak te sluiten. U ziet, het blijft moeilijk in
Zandvoort een zaak te runnen.
Nog voor de aanstaande feestdagen komt er een nieuwe eigenaar
in het pand. Het nieuwe assortiKerst In
ment dat hij zal gaan voeren beDe Kerst In gaat dit jaar defini- staat
uit CD's, voorbespeelde videtief niet door. Ondanks de oproep obanden
en muziekcassettes.
enkele maanden geleden in deze
krant om méér steun voor dit evenement, hebben zich maar twee Sinterklaas
mensen beschikbaar gesteld. OnZoals u elders in dit blad kunt
der hen bevond zich de directeur lezen
komt overmorgen, zaterdag
van de 'Stichting Promotie Zand- 17 november
Sint Nicolaas weer
voort', de heer Paagman. Hij vond naar Zandvoort.
Te paard wel te
ook dat er iets gedaan moest wor- verstaan. In het verleden
heeft de
den voor de alleenstaanden die Sint het wat dat betreft een
beetje
met de kerstdagen behoefte heb- af laten weten. Over de oorzaak
ben aan een beetje gezelligheid. wordt in dit dorp nog steeds geHet is niet gelukt. Hoewel Paag- gist. Uit wei-ingelichte bron heb ik
man een programma rond kon vernomen
dat de Goedheilig man
krijgen (voor artiesten was al ge- het afgelopen
jaar een vervolgcurzorgd), bleek niemand bereid een sus paardrijden
heeft genomen.
helpende hand toe te steken.
zich lijkt mij dit een goede
Ik vind dit triest. Met bijna zes- Op
immers een Sint zonder
tienduizend inwoners blijkt Zand- zaak,
schimmel
is als een Zandvoortse
voort niet in staat op deze bijzonzonder kro.
dere dagen iets te doen voor haar garnalenvisser
Dit was het weer voor deze week,
medemens. "De tijd is nu te kort blijf
gezond, tot de volgende week.
om zelf iets te organiseren", liet
Bram Stijnen
Ap van de Moolen, beheerder van

SAM SIN
(3 gerechten)
31,50
(alleen afhalen)
HALTESTRAAT 69
ZANDVOORT
TEL. 02507-17897

D66 wisselt van
fractievoorzitter

ZANDVOORT - Bar/discotheek
Chin Chin heeft als het om bowlen
gaat een paar echte talenten rondlopen. Dat bleek afgelopen maandag
wel in Claus Partyhouse in Haarlem,
tijdens het horecatoernooi om het
kampioenschap van deze regio.
Frank Stokman en Rob Bouwman
(op de foto boven links en rechts)
plus Frank Diependaal en Serge van
Lent (voorgrond) trokken die avond
als enkele van de weinige amateurs
ten strijde tegen 37 andere teams,
merendeels professionals. Twaalf
gingen er door naar de finale, óók
deze Zandvoorters. Maar slechts één
team kon kampioen worden, en dat
werd... het team van dit horecabedrrjf uit de Haltestraat. "Net als drie
jaar geleden", aldus een trotse Michael Aardewerk van Chin Chin.

Met oog en oor
de badplaats door

B.C. Lotus deelt punten
ZANDVOORFT - Het eerste
team van de badminton club
Lotus kwam zondag in de wedstrijd tegen het op de tweede
plaats staande Flair 3 tot een
verdiend gelijkspel.
Martijn van Keulen moest al zijn
reserves aanspreken om zich de 14jarige Bas van Zeist van het lijf te
houden. (15-8/18-16).
Peter van Wijk verloor van W.
Kartanegara (10-15/14-15).
Bij de dames won Ellen Crabbendam in een partij van Anja Verkerk
(11-6/11-0), terwijl Rika Koper, na
een gewonnen eerste set de winst
uiteindelijk inleverde bij haar eveneens 14 lentes jonge tegenstandster
Marianne v/d Berg (11-7/4-11/311).
Ter versterking van de dubbels
was het team van Lotus voor deze
wedstrijd aangevuld met Hans van
Brero.
Het hogere tempo en de veren
shuttles leverden voor Lotus verliespartijen op in zowel de herendubbel
als in de tweede mixed partij.
Door winst in zowel het dames-

dubbelspel alsook in de mixed-dubbel van het dit keer koppel Ellen
Crabbendam/Martijn van Keulen
eindigde deze sleutelwedstrijd alsnog in een onbeslist (4-4).
Het tweede team van Lotus kon in
de belangrijke strijd tegen koploper
Vliegende Shuttle vanwege verblijf
in Australië niet beschikken over
Karin en Rob de Graaf.
Na een teleurstellende en kansloze 0-4 achterstand uit de enkelspelen
kwamen Ruud Zaremba c.s. nog wel
sterk terug in de dubbels, doch kónden niet meer verhinderen dat de
tegenstander middels een 3-5 eindstand de punten mee naar Hoofddorp nam.
UITSLAGEN:
Lotus 1-FLair 3 4-4, Lotus 2-Vlieg. Shuttle
3 3-5, Lotus 3-Overbos 3 4-4, Lotus 4-Keririemerland 14 7-1, Lotus Bl-Duinwijck BI 0-8,
Lotus B2-Overbos BI 0-8, Lotus Cl-Duinwijck C2 7-1
PROGRAMMA:
Merenwiek 3-Lotus l, Nab Spirit 3-Lotus 2,
Kennemerl. 13-Lotus 3, Nijhoff 4-Lotus 5,
Velsen BI-Lotus BI, IJmond BI-Lotus B2,
Umond C2-Lotus Cl.

Hema Zandvoort
heeft plaats voor

Inspirerende winkels
vol drankjes
Waar haalt een Hollander het Franse
joie de vivre vandaan? Tres simple.
Bij Impodra. Met excellente cognacs
zoals Courvoisier, Remy Martin,
Camus of Martell. O-la-la Impodra!
Martini
rood/wit/dry/rosé
0,75 liter
6,49
Kahlua
Likeur
0,70 liter
Met GRATIS mok
24,95
Goblet
Jonge Jenever
1,0 liter
18,45
Dujardin
Vieux
l,O liter
18,95
Ballan tine's
Whisky
0,70 liter
24,95
Findlaters
Whisky
0,70 liter
21,95
Pollen
Bessenjenever
l,O liter
13,95
VANAF DONDERDAG
15 NOVEMBER VERKRIJGBAAR:

Beaujolais Primeur 1990
.....&9S
Beaujolais Primeur Villages 1990
Beiuijolais 'Primeiïr'piai 1990
10,98
Gulpener Pilsner
- .. „„

Krat ,i 24 x 30 cl.
Grolsch Amber
Cluster il 6
flesjrs
Met gratis glns per 2 clusters

16,98

voor vast/part-time of
oproepbaar.

LANCEERT DE ClIO.

Werktijden in overleg.
Heeft u interesse?
Neem dan even kontakt op met
Hr. van 't Hof.

Tel. 02507-12820.
EEN ZEER LEVENSLUSTIG TYPE.
Dit is 'm dan, de nieuwe Renault Clio. Op het eerste gezicht al een
energieke, eigentijdse verschijning. En bepaald niet tenger gebouwd.
Nemen we een kijkje van binnen, dan zien we dat hij verrassend veel
ruimte biedt. En dat het smaakvolle interieur luxe en comfort uitstraalt.
Maar zijn ware gezicht toont de Clio pas op de weg. Daar is hij de
all-rounder die perfect handelbaar is onder alle weers- MA ppj^aijiT
en wegomstancligheden. Een proefrit in dit
^Tj^6 E E F T
levenslustige type zal alles snel duidelijk maken.
\w K L E U R

5,99

Geldig van 15 november l/m 28 november 1990

^Zandvoort: Kerkstraat 12a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend

MEISJES/DAMES

RlNKO

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

-ord Sierra, 2.0 GL, 4-drs., T.k. Sierra 2.3 DCL, 3 deurs.,
LPG, april '88, verkeert in goe- met. blauw, bj. 7-'87 APK. 1e
de staat, ƒ19.500. 075-287733. eig. Zeer mooi. 020-149342.

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in olie
edities van Weekmedia, r.w.: Amsterdams Stadsblad,
Burtenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amslelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Poslbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool. Wibautstraat 131 of Rokm
l 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaafsf en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

11-13

13/14/15 NOVEMBER 1990

WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

T.k. FORD TAUNUS 1.6 L, bj.
1981, in goede staat, APK 491. f 1950. Tel. 02940-18147.

Lancia

Honda

Auto Halan

Grootste Lancia dealer
Honda Civic 3D Economy, zilvan Nederland
vergr. metallic, mrt. '83, APK
ot 25 mrt. '91, radio/cass. ree. * 4x Lancia Thema 2000 ie
vanaf ƒ 24.000,ƒ4000. 020-435654.
* 4x L. Thema Turbo 2000 ie
vanaf ƒ 26.000,*3x L. thema Turbo Diesel
vanaf / 22.000,-Noord * 4x Lancia Y 10 Rre
vanaf ƒ 12.500.
Schaafstraat 24, A'dam-N.
* Lancia Thema stationwagen
Tel. 020-361153
Turbodiesel, '87, ƒ35.000.
*Lancia Thema V6, aug.'89,
open dak ƒ 52.500
* Lancia A 112, '85,26.000 km.
LADA-BONTEKOE
ƒ8750.
n onze showroom de nieuwe * Unieke Lancia Bèta, spider,
SAMARA BLACK-BEAUTY
nieuw, '80, leer enz. ƒ 29.950.
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
* Lancia H PE, sport coupé,
Occasions APK gekeurd
'84, autom., mooi, ƒ 16.650.
2104 Combi
'86 ƒ 6.250
incl. 1 jaar garantie,
Lada 1200 S . . . .'88 ƒ 6.250
grote beurt voor aflevering
Lada Niva
'86 ƒ 10.000
Op spec. wielen + banden
2 x Lada Samara, 3-drs. ..'88
VW Kever '75, voor restauratie.
De Flinesstraat 22
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Amsterdam, t/o Makro
TEL. 020-992865.

Isuzu

Lada

020-6650050.

Lorisi Peugeot

Renault

AMSTERDAM-CENTRUM
309 Profil
'87/11.500
309 Profil
'86 ƒ 10.950
V1azda323hb1.3lxl88/15.750
ïat Panda
'83 ƒ 3.750
'eugeot 205 La Costa
'86 /12.500
Alle auto's met
3 Maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
Tel. 020-237669.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Subaru

klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.

SUBARU

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

HEERE B.V.

Rover

DE GROOTSTE SUBARU
DEALER VAN AMSTERDAM

De nieuwe Rover 100, 200 en
300, bij ons in de showroom.
MINOR MOTORCARS B.V.
Rover Dealer, Sloterkade 4344, A'dam, tel. 020-177975.

Mini Jumbo
ALLE KLEUREN/TYPES
UIT VOORRAAD LEVERBAAF
LET OP!!!

ROVER UW DEALER
GARAGE BOOM AALSMEER

Speciale aktie

Tel. 02977-25667.

Ook het juiste adres voor
EEN GOEDE OCCASION

Saab

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

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep., onderh., APK, LPG,
alarm
etc.
BOVAG LID
HOOFDDORP, 02503-14097.

Seat

LADA 2107, sept. '87, 100%
goed en gaaf, sunroof, radiocass.rec., dealer onderh.
'r. ƒ 6000. Tel. 020-2563327
256676.
LADA WETTER
Lada 1200 S . . . .'85 ƒ 3.500
Lada 2104 1.3 ...'87 / 8.500
advies, bel
Lada 2104 1.3,lpg onderb. '87
ƒ 9.000
Lada 2105 1.3, lpg'83 ƒ 2.250
Lada 2105 1.2 .. .'86 ƒ 5.000
Lada 2107 1.5 lpg'85 ƒ 3.750
Lada Niva
'86 ƒ 8.500
L. Samara 1.3 ...'88/10.750
L. Samara 1.3eind'86 ƒ 7.750
AUSTIN 30 JAAR DEALER
Skoda 105 L . . . .'86 ƒ 3.250
GARAGE BOOM AALSMEER Opel Ascona 2.0 '80 .ƒ 1.500
Tel. 02977-25667.
Citroen BX
'85 ƒ 8.250
Seat Marbella . . . .'88 ƒ 8.250
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

KEURINGEN

APK + grote beurt v.a. ƒ 290
incl. DIESELSERVICE; brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
RENAULT 18 GTL, org. '86, motorenrevisie FEENSTRA,
stationcar., APK 10-'91, 5 bak, Industrieweg 27, Duivendrecht,
1e eig. ALS NIEUW. Vr.pr. tel. 020-980639.
ƒ6975. Tel. 020.163260.
APK keuring geen afspraak,

ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
>ij het Olympisch stadion. Ver<oop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoon. Tel. 020-6629517.

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.
Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

020-665 86 86
Austin

Auto's te koop
gevraagd

HOOGSTE PRIJS
1.8, 4 wd coupé '89, km.st. voor elk merk auto, a contant,
30.000. ƒ26.500. Alex van met vrijwaringsbewijs, geen
Uden, Hillegom. 02520-15278. sloopauto's. Tel. 02990-37825.
De enige off. SUBARU DEA- INKOOP AUTO'S, ± ANWBLER + occ. voor Purmerend pr., snelle afw. a contant m.
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, vrijw. bew., def. geen bezw.
Tel. 020-108280/149352.
02999-278, Jisperweg 39-40.
Koop- of VERKOOPPLANBel dan snel Nationale
MOOY EN ZOON "IEN?
'ccasionlijn. 023-365206
v.h Museum autooearijven
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
Reeds 14 jaar dé dealer
sloop.
Autocommerce,
voor A'dam en omstr.
023-338895.
IN NIEUW EN GEBRUIKT.
Ruysdaelkade 75. A dam-O Z. (Te koop gevraagd: GOEDE
AUTO v.a. bj.'SO t/m '84.
Info: 020-6623167732853 Inl. Autotel. 06-52827115.

Algemeen

Chrysler

Chrysler Haarlem

Business fin. lease

Suzuki

Mercedes Benz

Mitsubishi

Nissan

Citroen

Toyota

CITROEN
off. service adres
voor de Zaanstreek

VAN ROOTSELAAR

ingdijk

VOOR NIEUW + GEBRUIKT
Zaandam, tel. 075-350985.

autoverhuur

T.k. KADETT 1.6 D, APK, bj. OPEL KADETT GT 16S, 5-dr:
'82, i.z.g.st., vr.pr. ƒ4250.
'86, 67.000 km.
Tel. 075-310089 na 17 u.
AUTOBEDRIJF J. WALS,
Dorpsstraat 32a, llpendam
Opel Ascona 1.6S Hatchback.
tel. 02902-1697/1981.
Hele mooie auto, dec. '82, APK
tot mei '91. Tel. 020-956237.

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

Fiat

Peugeot

Ford

Gun uzelf
Ford van Nes
Weesp
Gun uzelf
Dichtbij

ik wil mijn auto verkopen, Plaats daarom de
<***§ onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-Xeurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Prijs
Prijs
ex. 6%
in. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

l

1

S,1 l—
£2

l
3 3

f

I
l

s
6
7
8
9
10

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
1 02,00

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Naam:
Adres:

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

L

1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-942145.

AUTORIJLES
Telefoon: 020-16 13 21

AUTORIJSCHOOL „DE FONS"
BOVAG-LID - DIEMEN
Info: tel. 020 - 90.02.92.

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

Autoverhuur
Bij:

Diversen

- auto-ambulance & oprijauto
- 9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
AUTORIJINSTRUCTEUR WORDEN VOOR MAAR ƒ 1650
van 3 m3 t/m 38 m3
Wordt nu autorijinstructeur en bepaal je eigen inkomen. Werk020-794842, 020-908683.
garantie mogelijk. De goedkoopste van Nederland. Wij starten
1/12 en 5 jan. MICHEL Opleidingen. Tel. 020-853057/02990-3476.
*AAA Auto Rental BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
+ autoambulance 020-6630836
Anders dan anderen autoverhuur v.a. ƒ 25 p.d. 125 km vrij.
Alle auto's met radio/cass.rec.
ADA- West: 020-119708
Noord: 020-324859

Accessoires en
onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
TOYOTA-DE GRAAF
Alle onderdelen voorradig.
Condensatorweg 44, A'dam
Sl.dijk. Info 020-865511.

Autosloperijen
Gevr.:
(s)loop/schade-auto's
met vrijwaring. Ook vakk. rep.
Tel.: 020-279907 of 023-350904.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

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

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig. ,
PTT-vrijwaring RDW

het faxnummer is

020-5626283
PERSCOMBINATIE.

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

Eerste uitreiking SupérPostcode- en Superwinkelprijs

Opel

-Noord
Opel Kadett 1.6 D, GL, 5-drs.
station, 5-'88. Kadett 1.2 LS, 3Schaafstraat 24, A'dam-N.
drs. station, LPG OB, 6-'85. KaTel. 020-361153
dett 1.3 LS, 3-drs. station, LPG,
Zeilemaker-Opel
1-'88. Kadett 1.6 D, 9-'85. KaINRUILWAGENS
dett 1.2LS, LPG, 8-'87. Ascona
1.6 D, LS, 5-drs., 7-'86. Rekord Constant keuze uit 100 auto'
Burg. D. Kooimanweg 7,
2.3 Van, diesel, 6-'86. Berebeit,
T.K. Div. Rats 500 met rijkskeu- Amsteldijk 25, 020-6627777.
FIAT VERMEY B.V.
Purmerend 02990-22551.
ring
en
Lancia
Fulvia
coupé
pr
Keuze uit ruim 35 occasions.
n.o.t.k.
020-907705.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.
T.k. Fiat Ritmo 65 CL 1982
Te koop Fiat Panda 1000 cl.
PEUGEOT-DEALER
KOUDIJS
1987 bordeaux rood ƒ8500. motor 100%. Nieuwe banden
ƒ500. Tel. 02990-40162.
COBUSSEN AMSTERDAM
Gd. onderh. Tel. 02975-69969.
AUTOBEDRIJF B.V.
Sinds 1930
WESTELIJK HALFROND 70
Gebruikte auto's met
(Kostverlorenhof)
LEEUWEKEUR GARANTIE
1183 JG Amstelveen
Peugeot 205 1.1 Accent in di
Tel. 020-45.54.51.
kleuren en veel voordee
PEUGEOT • DEALER
Bouwjaren '84 t/m '88.
Of 205 XLD (Diesel) in de kleu
PEUGEOT
wit '87, maar ook andere
205 XR 1.4,50.000 . . . .04-'89 merken: zoals Fiat en Citroen
205 XT, 67.000
03-'86 Allemaal te zien en te koop
205 GL, 50.000
01-'88
Deze maand extra service:
309 SR LPG, 88.000 .. .01-'86 GRATIS WINTERCONTROLE
309 SR 1.6, 55.000 . . . 08-'86
voor alle merken.
405 GR 1.6, 43.300 . . . 05-'88 Ons adres: Baarsjesweg 249
Ook voor een prima gebruikte auto
405 GR 1.6, 16.500 . . . 01-'89
253 A'dam, tel. 020-121824
Ruime keuze
405 GL 1.61, 30.000 . . .03-'90
FIESTA, ESCORT, ORION, SIERRA, SCORPIO
PEUGEOT 309 SCORE,
505 GR 2.2 inj., 51.000 ,04-'89
EN OVERIGE MERKEN
3-deurs - 5 versnellingen,
505 V6, 50.000
01-'88
donkergrijs,
505 GTI aut., 80.000 .. .01-'86
bouwjaar: mei 1988,
km.stand: 46.000,
EEN GOEDE INRUILPRIJS, PRIMA GARANTIE
vraagprijs: ƒ 15.000.
Tel. 020-991452.
EN GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505
v d Madeweg 1.020-6683311 sloopschade etc. Vlotte afhc
KEIMPE CARS. 020-244255.
Naast Melrostat. D'drecht
Hoge Weyselaan 97, Weesp. Tel: 02940-15443.
o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ 27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Rijscholen

1e 10 echte AUTO- en MOTORRIJLESSEN a "ƒ25 per les"
Onze lessen vallen onder consumentenvoorwaarden en u kunt
Ingeruild:
zelf kiezen wat voor soort cursus-u kiest. Verkeersschool
Renault 18 GTS, '79, ƒ 450. Rat "MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt.
! Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL!
127, '81, ƒ 500. Ford Granada,
Tel.: 020-853683/181775, 075-174996 en 02990-34768.
'79, ƒ 800. Opel City, '77, ƒ 700.
Toyota Tercel, '80, ƒ 500. V.W.
5 ***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
Golf LS, '78, ƒ 650. BMW 525, Ruys de Beerenbrouckstr. 157 A'dam, 020-138473/192401
motor stuk, sportvlgn, '79, SPOEDCURSUS THEORIE IN 1 DAG.
ƒ1000. V.W. Polo, '79, ƒ400. Op zaterdag les is op maandag examen doen.
Renault 4 combi, '81, ƒ400. "ursusgeld + lesboek + examengeld ƒ 150.
Simca bestel '82, ƒ500.
ledere zaterdag cursus.
ALLE AUTORIJLESSEN ƒ31,- PER LES.
JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83 (oranje hek), Speciaal pakket voor motorrijlessen en theorie op video gratis.
AWam-Osdorp, tel. 020-105478 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
VOORLICHTINGSLIJN

niet duur!!!

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.

I

Skoda

ƒ63,50
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT

Ouke Baas

LANCIA Dealer Wassenberg.
Delta HF Turbo 10/'8S, 20.000
km ƒ 24.000. 2x Thema IE Tur- iEAT-AUTO KOHLER-SEAT
bo '87 m. airco ƒ24.750 en .d. Made weg 23 bij Makro
11/'85 ƒ 14.750. Alle met Bovag A'dam - 020-6686146.
gar. + grote beurt 020-233888 Een PERFECTE Seat occasion
<oopt u vertrouwd bij Seat
Voor meer informatie of
Auto Centrum APC, 2e Schin:elstr.
18-28.
Tel.
020Van part. 626 LX Sedan/84,
•63333/763334/763335.
Apk 8/'91, blauw met., vel.
bekl. 83.000 km. Grote beurt, SEAT Marbella, 5e mnd. '90,
nwe bndn. Blaup. radio. Bosch als nw., kl. zwart, spec. prijs
AUTOBEDRIJF WALS
autoalarm, l.z.g.st. 020-421834.
Dorpsstraat 32 a, llpendam
Mazda 626, 2.0 LX coupé,
Tel: 02902-1697/1981.
Off. AUSTIN-DEALER-Pim v.
8-'88. Mazda 626, 1.6 LX couRootselaar - staat altijd voor u
pé, LPG, 5-'87. Mazda 626, 1.8
klaar! - Rhöneweg 40-42 DX, 10-'87, mod.m Mazda
Adverteren in
A'dam-SI. Dijk-Info- 131375.
6261.8, LX, LPG, 7-'88. Mazda
„SHOWROOM"
T.k. Skoda 105 L, mrt '87, rood,
626, 2.0, LX, diesel, 8-'86.
FAX: 020 - 665.63.21
n zeer goede staat, 27.000
LET OP!
Mazda 626, 1.8, GLX, LPG, 2- km., ƒ 2.750-.Tel. 020-733512.
Wegens plaatsgebrek
'88. Berebeit, Amsteldijk 25,
„GROTE OPRUIMING "
Mooie Lada Niva Ipg. grijs kent, 020-6627777.
bij Wagenpark
bj. '84, apk, incl. grote cleanbeurt. Vraagpr. ƒ3300. Inrui
JOHAN
BOOM
off. dealer
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
kleine auto mog. 075-701974.
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
Mercedes 200 Diesel, nov.'87, voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
* Chrysler * Jeep * Dodge *
kleur wit met blauw interieur, Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Alle auto's APK, hoge inruil
als nieuw, ANWB keuring mo- Tel • 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.
Financiering binnen 24 uur
gelijk, ƒ 32.500. Inruil mogelijk
v.a. ƒ5000. 1 jaar garantie
Saratoga 2.5i M/T
ƒ825 p.m. T.k. Mitsubishi Galant GLS aut.
Zeilemaker
Landsmeer
Suzuki-dealer
02990-35957.
arbeid/onderdelen.
Voyager 2.5i MAT
ƒ816 p.m. '84, 4-drs, 105.000 km, met.-bl.
voor A'dam Noord e.o.
Geopend van 9.00-19.00 uur.
Vr pr ƒ 6000. Tel. 020-470047. Mercedes 190 E, bj.'87, diverse
Alle modellen uit voorraad leverbaar
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Ford Escort 1.3 CL, eind '89,1e
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
opties, kleur grijs-metall.
• Handelaar of particulier.
eig., ƒ15.950. Ford Resta 1.6
van 36 maanden en excl. w.v.o.
AUTOBEDRIJF
WALS
SUZUKI
SWIFT
GL,
3-drs,
wit,
Te koop Suzuki 100GX coupé diesel, bj. '88, ƒ12.950. Ford
Uw auto(s) aanbieden in
Dorpsstraat 32a, llpendam.
bouwj. 1986, km-stand 40.000. i.g.st. kl. zwart, stereo APK juni
Chrysler leasen?
„SHOWROOM" is dé manier
Resta 1.1, bj. '88, ƒ 12.950. VW
Tel.
02902-1697/1981.
Inl.:
tel.
020-410227
of
711255.
'91, bj. juni '82. Vr.pr. ƒ 3250,- Golf GTI, 16 V, orig. '87,
Tel. 020-6658686.
Even Haarlem bellen
Tel. 02990-44892.
ƒ24.950. Peugeot 205 GTI,
SUZUKI ALTO GA, 9/'86, APK
Lease infolijn
eind '84, ƒ11.950. Mitsubishi
9/'91, grijs, 48.000 km. Vr.pr.
Suzuki
specialist
Autobedrijf
A.
Lancer 1.8 GLD, bj. T"
* 023 - 264 000 *
ƒ8500. Tel. 020-714497
Sunny 1.4 SLX4drs. sedan, bj. NISSAN CHERRY 1300 luxe,
Vet voor al uw reparatie en on- ƒ 12.950. Nissan Micra DX, bj.
P. KRUGERKADE 10
'89, incl. ace., nieuwprijs nw. model '83, APK 10-'91, T.k.a. Suzuki super carry v.v. derhoud voor zeer scherpe prij- '88, ƒ11.950. Ford Sierra 1.6
ƒ 28.760 nu slechts ƒ 18.760. Inl. PRACHT AUTO. Vr.pr. ƒ3475. bullbar ramen rondom, '88 zen. Tel. 020-6656279.
combi, bj. '86, LPG, ƒ 10.950.
na 5 uur 02993-72637.
41.000 km ƒ7250. 020-432414.
Tel. 020-163260.
Lada Samara 1.3, bj. '89,
ƒ8950. Citroen BX 1.9GT, m.
Nissan Laurel 2.4E automaat, NISSAN SUNNY 1.3 L, 3-'88
Te koop:
CITROEN AX 11-'87, grijs
'86, ƒ8950. Div. Ford Escort
LPG, '87, met schuifdak, zeer Bluebird 2.0, GL, LPG, 1CK85.
metallic, 37.000 km.
Citroen 2 CV 6
'82/'87, v.a. ƒ 4950. Lada 1200
comfortabele wagen, ANWB Berebeit,
Amsteldijk
25,
AUTOBEDRIJF
WALS
bj. 1984, APK tot juni '91
bj. '88, 20.000 km, ƒ5950.
keuring mog. LET OP ƒ9.950. 020-6627777.
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen S,
Dorpsstraat 32a, llpendam.
62.000 km, ƒ3500.
Austin Mini Metro, bj. '86,
Inruil/financ, 02990-35957.
2e
Jan
Steenstraat
42-48
A'dam-Oud-Z.
Tel.
020-763829
Tel.
02902-1697/1981.
Datsun
Bluebird
1.8
GL
op
Tel. 02984-4248, na 15.00 u.
ƒ 5950. Peugeot 505 Turbo dieNissan Stanza 1.5 GL, 3 deurs, LPG, '87, perfecte wagen, bin
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
sel, aut., m. '85, ƒ 7950. 2x VW
V.a. ƒ120 - 5 veerbollen op BX 16TRS, bj. '83, apk 8-'91 '84, regelmatig in garage on- nen gestald. Zien is kopen
Toyota Carina Diesel '83 Kever. bj. '73, ƒ4950. En nog
druk brengen bij de Citroen- absol. roestvrij en schitterend derh., ML-beh., iets moois
TOYOTA DE GRAAF
ƒ8.750.
Inruil
mogelijk
div. auto's v.a. ƒ600 tot
ƒ3750. 075-169275.
Alles electrisch. Prijs: ƒ3900
specialist van Zaanstad:
nieuw -t- gebruikt
ƒ3.950. Inruil mogelijk
02990-35957.
ƒ 15.000.
Tel. 075-355910.
GARAGE RENÉ SPAAN
Condensatorweg 44
02990-35957.
Vissers-pad 11, Krommenie
A'dam-Sl.dijk info-865511
075-281193 of -353788
Ook zaterdags

Mazda

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.

APK

Service en
reparatie

STARLET 1.3 DX '86, 45.000
km, 1e eig., i.z.g.st., APK, radio
ƒ8900 020-436569 na 18 uur.
Toyota Celica 1600 CC, 2 deurs
st. '84, 5-bak, zeer sportief en
div. extra's, nw. APK, LET OP
ƒ 7.500. Inr./fin. 02990-35957.

Volkswagen
Golf Memphis 1800i, tornadorood, 43000 km, 15-9-'88, GTi
ace., ƒ 19750. 02990-39390.
VW Jetta LS automaat m. '82,
APK 11-'91, LPG, bordeauxrood, zeer gaaf, ƒ3275.
020-146392.
VW Passat, 4-deurs CL sedan,
'87, werkelijk nwe. wagen,
ANWB keuring mogelijk. LET
OP ƒ 9.500. 02990-35957.
T.k. VW GOLF MEMPHIS '88,
kl. zwart, wegens lease-auto,
41.000 km, ƒ19.500.
Na 18 u. 020-183804.
VW GOLF 1.6, rnet., 5 versn.,
35.000 km, '87, Vr.pr. ƒ 16.000.
Tel. 020-6683674.

Dubbele winnaar
Postcode Loterij
In Katwijk viel voor het eerst de SuperPostcodeprijs. Omdat in de Vreugdestraat het
grootste aantal prijzen viel, mocht iedere deelnemer f 1.000 ontvangen. En uit déze
winnaars werd de winnaar voor de Superwinkelprijs getrokken.
Afgelopen dinsdag stelde de
familie De Mooy - een van de
winnaars van de SuperPostcodeprijs gastvrij hun huis ter beschikking aan de Postcode televisieploeg onder aanvoering
van Manuëla Kemp. Tussen al-

VW GOLF C1-3, bj. '84, nw
mod., 5 drs., trekh. + radio +
zonnedak. APK i.z.g.st. ƒ 9750
Tel. 02982-1758.
VW kever, bj. '73, APK, in zeer
goede
st.,
ƒ1250.
Tel
020-243842 na 18.00 uur.

Volvo
VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
745 GL station, ABS enz. .'90
740 GL aut., wit
'88
740 GL diesel, grijs met. ..'87
740 GL Turbo, wit
'86
740 GL grijs met
'85
244 GL LPG
'86
244 stationcar, wit
'86
245 stationcar, rood
'84
340 diesel, wit
'90
5x Volvo 360 ....'85 t/m '86
5x Volvo 340 1.7 .86 t/m '89
10x Volvo 340 1.4 .'84 t/m '88
6x Volvo 340 aut..'87 t/m '89

Van Vloten
Amsterdam

Jos Brink presenteeil de '64.000
gulden vraag en de Pmtcode
Loterij'

Volvo 240 "VAN",aug.'87, LPG
onderbouw, werkelijk in nw.
staat, reclamevrij. LET OP
ƒ 14.000. InrVfin. 02990-35957.

Motoren/scooters
T.k. gevr. Honda XL 500, kl.
def. g. bezw. 023-313085.
Adverteren in
„SHOWROOMFAX: 020 - 665.63.21

loterij in Nederland. In welke
plaats zal de volgende maand
zo'n superfeest gehouden worden?

Manuëla Kemp en de gelukkige
winnaar vün de Sitpcn\'in(elpi'ij.t lopen langx een enorme
rij boodschappenkarrctjes.
Voortaan elke weck voor f 100
winkelen!

SNELHEIDSPRIJS
VAN DE WEEK!
Onder de snelle nicuuv in/.cndcrs verloten wij dc/e week een fantastische
Philip;» Matchlinc televisie mei 63 cm
beeldbuis en 2 .\ 40 Watt mu/iekvermogen!
ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
* de vele prijzen:

U 1 lot (ƒ 10 ,-)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder Invullen met blokletters

UW VOLVO-DEALER
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-369222
Ook voor leasing
Volvo 760 GLE automaat, '83,
met schuifdak, sportvelgen en
vee! extra's, 1e eig., nwe, APK,
slechts ƒ 12.500. Inruil/financ.
02990-35957.

Ie prijzen - koffertjes met klinkende 50-gulden munten en
CD Soundmachines - trok de
notaris onder grote belangstelling de eerste winnaar van de
Superwinkelprijs. Beduusd nam
de heer Barnhoorn de felicitaties en bloemen in ontvangst.
Niet alleen de duizend gulden
én een CD Soundmachine, maar
ook nog eens elke week gratis
bij Super voor ƒ 100 winkelen.
Pas als hij met zijn echtgenote
en Manuëla langs een symbolische rij winkelkarretjes loopt
begint hij het te geloven. En de
gezellig aangeschoven buren,
die wat minder fortuinlijk waren, besluiten ter plekke een
'Win Een Ton Bon' in te vullen, want 'je weet maar nooit.'
Na afloop is Katwijk het hartgrondig eens: de Nationale
Postcode Loterij is de gezelligste

Q dhr. Q mevr.

Spelregels
Op prijzen boven de 1000 gulden zit 25% kansspebelasting Trekking is iedere maand. De trekking wordt verren! door Nolars L. Jongmans Ie Dnebeigen
Rijsenburg Trekkingsli|Slen en Reglement zijn
verkrijgbaar bij hel secrelanaal, Van Eeghenstraal 77,
1071 EX Amsterdam De btenj is goedgekeuid door de
slaatssecretans van Justitie onder nummer LO
890098/177.B9dd 20/1011989 Als u hel niet mei een
afschrijving eens bent. djn kunt u bunnen een maand de
bank ol giro opdracht geven het bedrag terug Ie boeken.
De verstrekte machlKjing kunl u altijd weer intrekken.
Hiervoor kunt u zch wenden tot de Slchting Nalonate
Postcode Lolenj De pnjzen worden automatisch op uw
bank/girorekening gestort Deelname «nplceert aanvaardng van het Reglement. Maximaal 50 toten per
postcode De Superwinkebnjs is uitsluitend geldig voor
personen boven de 18 jaar

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

NATIONALE
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag
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E CARAVAN & CAMTrends op Caravan & Camping Rai
PING RAI 90 wordt van
23 tot en met 28 november gehouden. Dit jaar is voor
het eerst het gehele complex
nodig voor het tonen van alle
noviteiten. Voor de kampeerder wordt het steeds mooier,
luxer en aangenamer en zo
langzamerhand blijft er niets
meer te wensen over. Een vo
gelvlucht door de nieuwe Nederland 12.000 mensen werkzaam aandacht voor inrichting en een verin de branche en hebben we onge- dere doorbraak van lichte kleuren.
trends.
veer 820 kampeerterreinen. Het aan- Veel wagens worden standaard gele-

CARAVAN+ D
CAMPING RAI

l

23 t/m 28 november 90

AMSTERDAM

Kampeerder krijgt
meer luxe en comfort

Allereerst even iets over de kampeersector in het algemeen. Veel cijfers zijn er niet over beschikbaar,
maar geschat wordt dat de jaarlijkse
omzet in deze sector op ongeveer 2,5
miljard gulden ligt. In totaal zijn in

tal overnachtingen op deze terreinen bedraagt negentig miljoen per
jaar. Kortom, we zijn samen een
kampeerlustig volk en daar spelen
de fabrikanten uiteraard intensief
op in. De Nederlander kampeert
graag en geeft er ook zonder problemen geld voor uit. De jaarlijkse lijst
met nieuwe ontwikkelingen is dan
ook weer tamelijk lang.

Caravans

Nieuwe spellen haken
vaak in op
televisieprogramma's

ET GAAT GOED met de
verkoop van spelletjes.
De speelgoedwinkels liggen vol aantrekkelijke dozen
met pionnen, kaarten, dobbelstenen en geheime opdrachten. Niet alleen kinderen worden net iets voor de verjaardag
van Sinterklaas lekker gemaakt; ook volwassenen worden op grote schaal geattendeerd op spannende en slimme
spellen.

H

Opvallend bij de nieuwe spellen is
dat ze vaak op een of andere manier
te maken hebben met televisie-programma's. Als een quiz een beetje
populair dreigt te worden, staan de
inkopers van de spelindustrie al te
dringen om het ook op hun manier
de huiskamer binnen te loodsen. Of
het gaat andersom, er is een spel met
vragen en spelregels en de tv-producenten maken er
een quizje van.
Hoe dan ook,
pas als het spel
op de televisie
een succes is,
wordt het goed
verkocht
voor
het privé-amusement in de huiskamer.
Een flinke rij titels van spellen is
in elke omroepgids af te lezen: Boggle, het letterspel (op TV als Het
Laatste Woord te zien), Rad van Fortuin, Scrabble. De Toren van Pisa
werd opeens een kassucces toen dat
het enerverende hoogtepunt vormde in de Honeymoonquiz. Met het
weet-spel Triviant probeerde de
Tros onlangs nog een intellectueel
niveau te bereiken.

den die spelletjes gespeeld, maar
ook veel op de camping," zegt Zentveldt.
Volgens Zentveldt is er de laatste
jaren een trend dat volwassenen vaker een spel spelen en kopen. Er is
meer vrije tijd en die wordt nogal
eens ingevuld met een gezellige ontspannen spelavond. Daarbij komt
dat er veel meer huishoudens zijn
gekomen en in elk huis wel een spel
voorradig is. Het aanbod is vergroot
en de keus veelzijdiger.
„Tegenwoordig is het niet gek dat
je op een feestje even een spelletje
speelt. Dat is trendy. Het dobbelspel
Yatzee bijvoorbeeld, hoeft geen uren
te duren. Dat speel je even een kwartiertje. Rummicup is ook zo'n bestseller die iedereen wel eens heeft
gespeeld."
Vooral de wat duurdere spellen,
waarvoor je al gauw zeventig gulden
betaalt, worden goed verkocht. Het
kennis-spel Trivial Pursuit is daar
een goed voorbeeld van. Het
kost
honderd
gulden en een
nieuwe aanvulbare kaartenset Kampeerwagens
met vragen kost
De lijn kan worden doorgetrokken
vijfenzestig gul- naar kampeerwagens. Ook hier veel
den. Die hoge
prijs komt omdat de vragen allemaal op de Nederlandse situatie geënt zijn en dit toch
een klein taalgebied is.

Spel van het Jaar
Astrotime kent
geen verliezers

Reclamespotjes
Via diezelfde televisie word je tussen de spelprogramma's overspoeld
door reclamespotjes over bordspellen. Het meest briljant is wel Slogan.
Als deelnemer van dat spel moet je
reclame-slogans afmaken of zeggen
bij welke bedrijf de slogan hoort. Dit
wordt natuurlijk gefinancierd door
al die merken die op de kaartjes
staan. Tijdens de commercials op
radio en TV worden vervolgens nog
wat voorbeelden gegeven. Slim bedacht en... kassa. Toch kost het de
consument zeventig gulden om die
(sluik) reclameteksten te kopen.
„Een nieuw spel is moeilijk te verkopen," zegt W. Zentveldt, inkoper
van Intertoys. „Kijk, Monopoly
blijft uitstekend lopen, ieder jaar
verkopen we hetzelfde aantal. Maar
de consument is grillig, je weet als
maker van spelletjes nooit of het zal
aanslaan. Onbekend maakt onbemind en daarom helpt de televisie
een heel stuk. Het Rad van Fortuin
was eerst een spel, de televisie komt
dan - door gebrek aan geld - naar de
spelleveranciers toe om de rechten
te kopen." De consument is nu
opeens gewilliger om het spel, zonder Hans van der Togt, te spelen.

Gezellig
„Spelletjes hebben te maken met
gezelligheid. En dat is een typisch
Nederlands woord, dat ook niet te
vertalen is. Vooral in de winter wor-

Het produkt caravan is zonder
meer volwassen en fabrikanten zoeken het vooral in de details om zich
nog te onderscheiden van soortgenoten. Dat maakt het kamperen echter beslist niet minder plezierig.
Vrijwel alle merken voldoen aan alle
wensen van de kritische en op comfort gestelde consument. Een caravan is een caravan, maar wel met
zijn eigen identiteit en dat komt natuurlijk vooral bij de inrichting tot
uitdrukking. De variaties zijn voldoende. Uitklapbare bovenbedden
en uitrekbare lattenbodems maken
de caravan ook steeds geschikter als
mobiel huis voor een heel gezin.
Vooral in detail en afwerking is
veel nieuws te vinden en dan moet in
de eerste plaats gedacht worden aan
beter hang- en sluitwerk en aan centrale energieregelsystemen voor
constante spanning. Verder zijn er
tegenwoordig losse tapijtdelen verkrijgbaar voor op de vaste vloerbedekking en biedt het moderne aanrecht met driepits gaskomfoor en
gootsteen meer uitlekruimte. Veel
caravans beschikken nu ook over
van buiten bereikbare opbergruimten voor gas- en watertanken. Dit
levert binnen dus ruimtewinst op.
Een toilet aan boord is anno 1990
bijna gemeengoed.
Ook is gewerkt aan een betere wegligging, bijvoorbeeld door verlenging van de dissel. Het is duidelijk
dat fabrikanten staads meer aandacht besteden aan chassis, wielremmen, assen, naven, veren en
schokdempers. Ondanks vermindering van het eigen gewicht, hebben
de meeste caravans dan ook een groter laadvermogen. Caravans worden
duidelijk toegerust om vaker mee op
stap te gaan. Ook buiten het warme
zomerseizoen dus. De meeste caravans zijn door het gebruik van nieuwe materialen absoluut wintervast.
Het aanbod in de Rai wordt verzorgd door 22 exposanten die samen
160 modellen en uitvoeringen tonen.
De prijzen variëren van 6.150 tot ver
boven de 50.000 gulden.

Beter weten
„Trival Pursuit is een spel waarmee je altijd wilt winnen. Als ik het
spel speel, wil ik laten weten dat ik
het beter weet. Je wordt er opgefokt
van als je iets niet weet. Je kennis
wordt bovendien opgehaald. De eerste versie was te moeilijk en dan is
de lol er gauw vanaf. Nu zijn er ook
onzinnige vragen aan toegevoegd en
dan kun je ook lachen. Het is en spel
dat om kennis gaat en als je bij de
tijd wilt blijven, heb je dat intellectuele spel dus in huis," vindt Zentveldt.
Ook andere spellen spelen handig
in op de zakelijke tijdgeest. Bij Fortune gaat het erom dat je een strategisch imperium opbouwt en zodanig
speculeert dat je zoveel mogelijk
produktiemiddelen beheert. Een
soortgelijk spel, maar dan iets meer
op het middenstandsniveau, is City.
Als winkeleigenaar moet je proberen rijke klanten te lokken en de
dieven naar de winkels van je tegenstander te sturen.
Volgens de inkoper zijn er enkele
criteria te noemen voor een succesvol spel. „Het moet op een bepaalde
leeftijdsgroep aansluiten, er moet
spanning en een wedstrijdelement
in zitten en het moet een pakkende
titel hebben. Verder is een aantrekkelijke verpakking zeer belangrijk
voor de verkoop."
Gek, dat het 'Spel van het jaar'
absoluut geen wedstrijdelement bevat. De commissie, waar inkoper
Zentveldt toevallig zelf ook inzat, besloot het spel Astrotime dat predikaat toe te kennen. „Het is weer eens
wat anders dat het hierbij juist niet
gaat om te winnen. Er zijn geen winnaars of verliezers. Het spel geeft je
karakterkenmerken aan en dat leidt
tijdens het spelen tot gesprekken en
discussies."
FERDINAND RUSCH

• Astrotime: ...geeft karakterkenmerken aan...

Foto Ravensburger

verd met cassette-toilet. De verschillen moeten in de indeling worden
gezocht. Dus de plaatsing van de
keuken en de wasgelegenheid, de
doorgang naar de cabine en de zit- en
slaapruimte. Ook zien we de van
buitenaf toegankelijke opbergruimten hun intrede doen.
Voor het eerst is op de Rai een
kampeerwagen te zien met automatische versnellingsbak, een Ford
Transit met dieselmotor. Voor een
kant-en-klare kampeerwagen moet
over het algemeen diep in de buidel
worden getast. Een alternatief zijn
daarom de op- en inbouwsets voor
doe-het-zelvers. De sets zijn uiteraard afgestemd voor bepaalde typen
auto's. Met de opkomst van vans en
pick-ups is ook de markt voor de
wisselsystemen aanmerkelijk gegroeid.
Hier zijn diverse staaltjes van te
zien. Bijvoorbeeld een Nissan KingCab met een 'aangehaakt' huis van
een meter of acht. Of een kleine cabine achter een Citroen Visa. Termeer
Motorhomes baart ook redelijk opzien met de Wilton oplegger, een volledige sandwich-constructie in glad
aluminium. Het interieur is grijsrood, aan de achterzijde is een rek
voor een motor (of enkele fietsen)
en het dak is ingericht als terras...
Wie het iets luxer zoekt kan overwegen een Wilton Royal op een MAN
chassis aan te schaffen. Dit is meer
een soort vrachtwagen met een ingebouwde bergruimte voor motorfietsen e.d..

te, maar zijn door het gebruik van
zwaar katoen ook aanmerkelijk
zwaarder.
Bij voortenten voor caravans
waait eindelijk een frisse wind van
vernieuwingen. Ook hier wordt gezocht naar het gebruik van nieuwe
materialen. Twee ontwikkelingen
verdienen vermelding: ademend
maar waterdicht tentdoek en de oppompbare voortent. Met behulp van
een piepklein accu wordt de voortent m enkele minuten zonder stokken opgezet.
EVERHARD HEBLY

Spuitbus tegen spierpijn
Tegen pijnlijke spieren zi]ti u! ve'
middeltjes op de markt »ebracil).
De firma Jalco kon dat er etiiji
met van weerhouden om nn-1 '
Hotspray op do markt te kon K-I
Het produkt bestaat uit een MJU i
bus. die vooizien is van een Jo
(M-cap) waarin drie massaui ro'
Iers zi]n verwerkt De M oap /.n •
ervooi dat het middel geli]kni,i,
op en in de huid kan worden y.
masjseerd zonder de handen te 14
bruiken Jalco is milieu- en o/oi
vriendelijk, kost / 24,75 en it- vc
krijgbaar bij apotheker on droy -

De Caravan & Camping Kai is \.in 23 t/m 28
november dagelijks geopend van K) tot 18
uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ 12,5(1. KInderen van vier tot 12 en (iS-plussers betalen
ƒ 5,-. Vanaf vrijwel alle stations in Nederland
is een gecombineerde Trein- en Toegangsregeling van kracht.

(ADVERTENTIE)
M AI RASSEN

BOXSPRINGS * KOMPLEIE SLAAPKAMERS * l
l rn

o

Bolletjeskusscn

Lichtgewicht tenten
De lichtgewicht tenten zijn ruimer
dan ooit vertegenwoordigd en fabrikanten maken in toenemende mate
gebruik van nieuwe materialen voor
tentdoek en stokken. Bij de piramidetenten is waarneembaar dat
wordt ingespeeld op de vraag naar
redelijke stahoogte. Ze zijn er letterlijk in alle soorten en maten. Ondanks de opkomst van dit type blijkt
ook de ouderwetse bungalowtent
weer terrein te winnen. Maar ook
hier geldt dat het allemaal wat lichter en praktischer wordt. De Waard
toont een nieuwe gezinstent met
flexibele leefhal waaraan op diverse
manieren slaapcabines en luifels
worden gekoppeld. Alle compartimenten kunnen apart gebruikt worR ZIJN verschillende maden.
nieren om te letten op het
De koepeltent blijft ook dit jaar de
. gebruik van te veel vet. Zo
meest interessante ontwikkeling. kan door een overwogen keuze
Dergelijke tenten zijn uiterst popu- voor margarine en/of halvarilair onder de jongeren. Dit onder ne wat verstandiger gegeten
meer dankzij de discokleuren en het
lage gewicht. Een apart hoofdstuk worden wat betreft vet.
vormen de oppompbare koepeltenHet Voorlichtingsbureau voor de
ten, die gebouwd zijn voor kampe- Voeding bericht deze week over verrende gezinnen. Ze bieden veel ruim- zadigde vetzuren en meervoudig onverzadigde vetzuren. Maar dit wil
niet zeggen dat wanneer er bezuinigd wordt op het vetgebruik in de
vorm van margarines en halvarines,
er verder niet gelet hoeft te worden
op het vetgehalte van de andere voedingsmiddelen.
Mijn man heeft net een hartinfarct
gehad Hl] mag geen roomboter meer
gebruiken Welk soort margarine kan
hij het beste op zijn brood smeren?
In dit geval wordt aangeraden om
dieetmargarine op het brood te smeren. Dieetmargarine moet voor minimaal zestig procent uit meervoudig onverzadigde vetzuren (linolzuren) bestaan. Deze verlagen het cholesterolgehalte in het bloed, wat gunstig is voor het voorkomen van harten vaatziekten. Wanneer er ook
sprake is van een te hoog lichaamsgewicht kan ook halvarine voor het
brood worden gebruikt. Dit bevat de
helft minder vet en levert dus ook

„:

Menben die veel en luns, op de va
met de auto rijden kennen im
schien het probleem van de 'Kia-i
me rug' De kwaal ontbtaat o':uJ e
de bekleding van de stoelen nic
ademt. Het Ambterdambe taccifi
Defa Europe schijnt hier iet> p
gevonden te hebben. De oplobs'in
bestaat uit een luxe kubsen nu
noppen „'s Zomerb ventileerfhe'
optimaal en in de winter houdt hti
kussen de warmte vast", aldus d
firma. Het kussen ib te koop bij d
goede autoshop en warenhui/er
Er zijn drie kleuren: donkei
blauw, zwart en grijs. De prijs iƒ79,95 (in draagtas). Voor meci
informatie: 020-6070152.

VOEDING

Onverzadigde vetzuren
E

minder energie. Kies wel voor halvarine met zestig procent meervoudig
onverzadigd vet. Voor bakken en
braden kan ook dieetmargarine of
olie/vet gebruikt worden. Het beste
is voor een olie/vet te kiezen met
veel meervoudig onverzadigde vetzuren.
Is het beter om plantaardige marganne te gebruiken?
Nee, niet zonder meer. Plantaardig
wil alleen maar zeggen dat al het vet
van plantaardige herkomst is. Dit
biedt echter geen garantie dat de
margarine ook veel linolzuur bevat.
Er zijn ook plantaardige vetten die
nauwelijks linolzuur bevatten.
Daarnaast kunnen bij de bereiding
van margarine olién worden gehard
waardoor het linolzuur verloren
gaat.
Kijk goed op de verpakking en let
daarbij op de hoeveelheid meervoudig onverzadigde vetzuren. Het
Voorlichtingsbureau voor de Voeding adviseert in het algemeen de
margarinesoorten met meer dan
40% meervoudig onverzadigde vetzuren. Voor gebruik op brood wordt
in verband met het vetgehalte halvarine aangeraden.

Auto Rai '91
Van 7 tot en met 17 februari 199
wordt de Amsterdamse Auto R;
'91 gehouden. Op een tentoonste,
lingsoppervlakte van 65.000. viei
kante meter, verdeeld over ne<<ei
hallen, biedt de Rai een complet
overzicht van de programma's vai
de verschillende automerken
Daarnaast zullen er weer protöty
pen te bewonderen zijn. Ooktjac
cessoires maken deel uit vantbet
expositieprogramma van de (b n
toonstelling.
* •'

'Overgangsboek'
'Overgankelijkheden, een natuu.
lijke manier om jong te blijven' ide titel van een nieuw boek voo>
vrouwen die nu in de oversjannCj;
ren zitten. In het boek worden m
hoofdstukken verschillende - TI
derwerpen, zoals kleding, m->.-i
up, slapen en sexuahteit, boKMr
deld. De uitgave ib verkrijgbaar'i
de boekhandel en kobt / 29,7iv-

Voor vragen: Voorlichtingsbureau \oor de
Voeding, postbus, 85700,2508 CK 's Gr.u cnhage; infolijn 06-821.22.72 (op w erkd.igen tussen
13.30 en 17 uur, ƒ 0,10 per minuut).

Druiven plukken in de Beaujolais
^ -p* EVEILLEZ-VOUS, mes jeunes
rfv gens!' Het is tien voor zeven in het
hart van de Beaujolais. Vanuit haar
bed ziet Jos Olijye de patron in de zonverlichte deuropening van de schuur staan.
Een beetje slaperig kijkt zij om zich heen.
Een schuur vol bedden met Nederlandse
druivenplukkers erin. Jos doet verslag.

Onwennig verdwijnen we in de druivenstruikjes. Hier en daar klinkt au-geroep, als iemand
zich weer eens in de vingers snijdt met het druivenplukmes. Seau', schreeuwt een klein gespierd
mannetje met een sigarettepeuk tussen z'n voortanden. Het is de 'drager' en hij gebaart dat ik m'n
volle emmer met druiven moet legen in zijn grote
tobbe. De pezige armen zijn bezaaid met tatoeages, op zijn rug prijkt een afbeelding van Pegasus.
Omstreeks negen uur is het tijd voor de casseHet lijkt al heel lang geleden dat ik een kil en
mistig Amsterdam verliet en liftend door Frankrijk trok. Toch ben ik pas twee dagen van huis.
In de keuken tref ik de Franse collega plukkers
aan. Bonjour, bonjour. De keuken is behangen
met een druk groenig lianenpatroon, de lange
tafel bedekt met een plastic zeil vol duizelig makende bloemen en blokjes. Op tafel kannen met
koffie, een pan hete melk, stokbrood en grote
potten zelfgemaakte jam.
Nog voordat ik mijn ontbijt heb kunnen wégwerken is het tijd om te vertrekken. Dépéchezvous, on va partir? Nog niet iedereen is er. Toch
rijdt de tractor al langzaam het erf af! Uit allerlei
hoeken en gaten verschijnen er nu mensen op het
erf die half aangekleed en luid schreeuwend achter de kar aanhollen en zich net op tijd weten op
te hijsen. Een tafereel dat zich trouwens iedere
dag zou herhalen. En het ongelooflijke is telkens
dat de hele ploeg uiteindelijk toch compleet op de
wagen zit!
We rijden de vallei in, tegen elkaar aan schommelend en ons in de herfstzon koesterend. De
Franse mannen steken hun eerste maissigaretje
op. De paden in dit groene golvende landschap
zijn soms zo steil dat we ons stevig moeten vasthouden om niet van de kar af te vallen.
croüte, een tweede ontbijt. We gaan op de omgekeerde emmers zitten en smullen van het eten en
Moustache
het mooie landschap. Tussen de middag willen
Ik sta onderaan een helling. Over de top is net wij ontzettend graag even op bed liggen om de
het dak van een huis zichtbaar. Mon Dieu' Het is vermoeide ledematen te laten rusten. Maar, we
de bedoeling dat ieder een rij druivenstruiken zijn op het Franse platteland. En dat betekent
van onder naar boven afwerkt. „Gewoon tot aan een vijf-gangen maaltijd en dus ruim een uur aan
het huis plukken", zegt de patron met een achte- tafel. Het eten is wel heel lekker en overvloedig.
loos wegwuivend gebaar naar de hemel. Hij heeft
bepaald gevoel voor humor en vertoont opmerkelijke gelijkenis met de wijnboer op het etiket van Buikdanseressen
Aan het eind van de middag hebben we alleeen fles Vin du patron: een vriendelijk Bourgondisch gezicht, pet op, een schort voor de dikke maal pijn in de rug. Tot grote verbazing en hilariteit van de Fransen rollen we over de grond en
buik. Alleen de moustache ontbreekt.

draaien als buikdanseressen onze heupen weer
soepel. Waar zijn we aan begonnen'? De stemming
in de Hollandse struiken wisselt voortdurend.
„Wat een stom werk en m'n rug voelt aan als
kreupelhout." Maar het volgende moment is het
gieren van het lachen en wil je niets anders dan
hier op dit moment en misschien wel je verdere
leven druiven plukken.
Je leeft op het ritme van eten, slapen, werken,
zon en regen. 'Stress' is een woord dat niet doordnngt in deze besloten wereld. Wel pijn, lachen,
samenhorigheid, droge of natte voeten. Na een
dag werken zijn we bekaf. Als we aan tafel bchuiven voor het avondeten ib de vermoeidheid echter
snel vergeten. Er wordt veel gelachen, gepraat en
de wijn ontspant spieren en twijfels.
Ondanks de zware werkdag gaan we 's avonds
naar het dorp, waar alles gebeurt waar mijn lieve
moeder me zo ernstig voor gewaarschuwd had.
Alcoholliederen klinken op van de terrassen van
de druivenplukcafés, er wordt gehost en mannen
met van drank schitterende ogen waggelen zingend door de dorpsstraat, een fraai donker type
vraagt me mee naar de dibco. Er is zelis een
moord gepleegd! Maar dat is slechts een deel van
de waarheid. In deze smeltkroes van druivenplukkers vliegen vogels uit alle windstreken en
beroepsgroepen neer. Intellectuelen, analfabeten, seizoenarbeiders, avonturiers, studenten,
Nederlanders, Kamaroenezen, Engelsen, een verdwaalde Australier. En iedereen probeert elkaar
te begrijpen, al is het met handen en voeten.

Brandwerende geldkist
Wanneer men er zeker van wil /1]
dat alle belangrijke papieren <» d<
lijk en veilig worden opgeboi'io;
ib het de moeite waard om de aai
schat van een geldkist te ovei ^ i
gen. De firma Nauta brengt h- •
nieuwe model Sentry 1160 IV /
geld kibt is een half uur branclv t
rend bij een buitentemperuUi.i'
van 1000 graden en it> tevens,- -i
bta,nd tegen bluswater. Het m)K t.
bevat een handvat en ib hierdo •>
gemakkelijk te dragen en te-V 1i
voeren Er kunnen formaten' l'
A4 m worden opgeborgen Dé, *.
viebpnjs bedraagt / 156,- Vo<
meer informatie. 03240-17541 :•

'Druifnat'
Op de twaalfde dag tegen twaalf uur nadert het
einde van de druivenpluk. De Fransen smoezen
met elkaar en voeren duidelijk iets folkloristisch
in hun schild. Wat gaat er gebeuren? De laatste
struikjes zijn geplukt en dan barst het druiven
smijten in alle hevigheid los. Iedereen smeert
elkaar van boven tot onder m met druiven. 'Druifnat' en met van sap rechtopstaande haren vertrekken we voor de laatste keer naar de boerderij.
Het kabaal op de kar is oorverdovend. Nog een
nachtje slapen in deze schuur, waar ik vanuit
mijn bed de donkere heuvels en de met witte
sterrenwolken gevulde hemel kan zien. Ah, ik heb
nu al heimwee naar dit 'duizendsterren-hotel'.
JOS OLIJVE

Volgende week besteden'wo
op de ATV-pagina aandacht aan
liet frituren, we brengen een bczoek aan het Amsterdamse rnuseum Willet-HoltHuyzen. Diunnaast een gesprek met een tennisleraar die sportieve enthousiaste
mensen In twee dagen een aardige
bal kan Uiten slaan en uiteraard
weer een greep uil de laatste consuniciiteiibtaden.
,-.•
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HEUVEL

INGWERSEN &
HELMIG

A JJ

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

(SPAAR)

Wij zoeken

TE KOOP

HYPOTHEEK

ENTHOUSIASTE
MEDEWERKSTERS

RENTE

voor de verkoop van
cosmetica.
Bel voor info:
023-295091 tijdens
kantooruren.

VESPA CIAO
DE LUXE

l jaar

8.8%

15 jaar

9.6%

MET ALARM
Slechts 3x gebruikt
VASTE PRIJS 750Tel. 19814

(o.v.v. gem. gar.)

BEL NU VOOR MEER
INFORMATIE OF
VRIJBLIJVENDE OFFERTE
TEVENS GRATIS
INKOMENTOETS

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

m Traiteur

10

Albatros

Knip uit Menu nummer 2!

HALTESTRAAT 34, tel. 12025
ZANDVOORT

Het is natuurlijk altijd smullen bij McDonald's, maar als u nu
deze advertentie uitknipt en bij McDonald's Zandvoort inlevert,
betaalt u slechts

Poelie)-/Wild en Gevogelte

DEZE WEEK - AANBIEDING -

FRANSE

Q

MAISKIP

9, 00 p. 1000 gr.

fln

Gestoofd tam konijn
2,70 p. 100 gr.
Gestoofde konijnebout 2,70 p. 100 gr.
Gestoofd wild konijn
met pruimen
15,00 p. portie
Gestoofde hazebout
2,70 p. 100 gr.
OOK VERS WILD:
EEND, HAAS, DUIF, WILD ZWIJN,
HERTERUGFILET, etc.
të Gebraden kip in
rode wijnsaus
8,50

fl. 7,50 voor een Salade Menu!
Salade Naturel, Franse frietjes, Frisdrank (0,25 1), 'Sundae' Ijs.
Ons enthousiaste team heet u welkom op Raadhuisplein 3
in Zandvoort. Wij zijn elke dag vanaf 11.00 uur geopend.
Geldig tot de volgende

aanbieding d.d. 29 nov. 1990.
Eén advertentie per persoon.

Niet geldig in kombinatie

DIVERSE KIPGERECHTEN
Verschillende garnituren:
Spruitjes,
Rode kool met appeltjes,
Stoofpeertjes,
Rijst,
Gebakken krieltjes,
Gekookte krieltjes in knoflook
Roomsaus
1,50 p. 100 gr.

met andere aanbiedingen.

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

Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507-12468
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

VERZEKERINGEN
PENSIOENEN

02507

13796

PIZZA

BEZORGEN
Pizzeria Restaurant

RIMINI
Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796
MARGHERITA
9,00
met kaas en tomaat

AMARA

11,50

met kaas, tomaat, pikant en knoflook

NAPOLITANA

13,00

Overhemd met lange mouw. Normaal en oversized. 70% katoen/30% polyester. Gedessineerd en in div. modieuze
kleuren.
Maat 37/38 t/m 43/44. 39r75-

3275

met kaas, tomaat en ansjovis

SALAME

13,00

met kaas, tomaat en salami

FUNGHI E SALAME

14,00

met kaas, tomaat, champignons en salami
RIMINI
13,00
kaas, tomaat, champignons en ham

QUATTRO STAGIONI

14,50

met kaas, tomaat, ham, ansjovis, olijven,
artisjokken en champignons

AL TONNO

14,50

met kaas, tomaat en tonijn en ui

MARINARA

15,00

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis

CALZONE

15,50

"Superwash" herensokken. 60% scheerwol/
40% polyamide. Veel modieuze
kleuren. Maat 39/42 en 43/46.

6.75

dichtgevouwen pizza met kaas, tomaat,
champignons en ham

SICILIANO (VEGETARISCH)

15,00

met kaas, tomaat, paprika, champignons,
ui en artisjokken

PIZZA Dl SHOARMA

15,00

kaas, tomaat, gekruid gegrilld vlees (shoarma)

HAWAII

13,50

met kaas, tomaat en ananas
Geopend van 16.00 tot 22.00. Maandags gesloten.

Leren herenriem met klemgesp
in kadoverpakking.

12.75

Kado's die
zogoed
passen
kunnen zelfs
de Sint
verrassen.

Feestelijke damesblouse met borduur. 100%
polyester. Offwhite.
Maat 38 t/m 46.
-69:-

59.-

Katoenen nachthemd. Zwart met 2 verschillende
dessins. Eén maat.

2475

Beha met kantrand.
Maat70-85B, 75-85C.

4275"

10.75

Bezorging door geheel Zandvoort.
Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals lasagna
en spagnetti

F. van der Rijst tandarts
Kostverlorenstraat 108, 2042 PL
Zandvoort. Telefoon 02507-12160.
Gevraagd:

TANDARTSASSISTENTE

Glanzende herenkamerjas. 58% katoen/42%
rayon. In blauw en bordeaux.
Maat 50/52 t/m 58.

65.-

per 1 februari 1991

Katoenen huispyjama. Zwart met 2 verschillende
dessins. Maat 38/40 t/m 46/48.

-69:-

Schriftelijke reacties gaarne voor 1
december naar bovenstaand adres.

59.-

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

Gemêleerde Shetland herenpullover.Div.kleuren.
Maat 46/48 t/m 54/56.
Quartz analoog dames- of herenhorloge,
l jaar Hema garantie.

39.75

Het Slimme
Sinten
Kadospel.

Suède dameshandschoenen met borduur. Div. kleuren. Maat S t/m EL.

Wij STOFFEREN

Bodystockmg. 50% katoen, 50% viscose.
Maat 36 t/m 44.
In wit en zwart met print. 34r75~

10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof —

ƒ 295,Velours
nvHtj»nrMi|Mi
' ƒ 39.9S u*» ƒ 9.95 l

iaat gesneden
Prachtige l
ƒ55..

WAARBORGGARANTIE
Gordijnengroothandel

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

Showroom atelier labrikage.
Ampérestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
ot 12330.

Suède herenhandschoenen. Div.
kleuren. Maat S t/m EL.

33.75

Kinderbadjas. Div. kleurencombinaties.
88% katoen/12% polyamide.
Maat 128 t/m 176.

34.75

Luxe vliegtuigkoffer met trekhandgreep en
wieltjes. In grijs en zwart.
-199:- 169-

•135:-

105.-

O, bij de Hema moet u eens komen
kijken! Want van 5 november tot 5 december kan groot en klein meedoen met
het Slimme Sinten Kadospel.
Spaar de gratis letterzegels, maak er
de goede woordjes mee en maak kans
op duizenden prijzen!

H E MA De normaalste kadozaak van de wereld.

g
CTJ
'S

E

onze abonnee
Het Zandvoorts Nieuwsblad?
Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het is natuurlijk een te gekke krant
die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel
goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws te
melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over
onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen
aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts
Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind trouwens dat ze het in alles goed
doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze niks wijs te maken en ik
mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol
ben op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te
hebben. Was ik er even mooi op tijd bij geweest.
Dank zij mijn krant.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt
u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De
krant die schrijft over de plaats waar u woont.

bon
TVT ui"! 1111*1 lik die krant moet ik hebben Omdat ik graag wil weten
' ' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar f 10,50.

Nieuwsblad
Naam- (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats
Telefoon: _.
. (i.v m. controle bezorging) \VK
Giro/Bankmv—
Al
Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f 4,40*
Q kwartaal f 14,Q halfjaar f 25,50
Q jaar f 46.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven. 020-668 13 00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia Ant\\ oordnummer
10051, 1000 PA Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!
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J. M. Coiffeurs

reeds meer dan 25 jaar
voor

Alaaf Alaaf

verwent de klanten
Bij een permanent
alle soorten, en
kleuringen
gezichtskanon
gratis

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

J. M. Coiffeurs Int.

van DENSEN en ZN.

Kerkstiaat 22
Tel 11010

nnehoeh

CARNAVAL SEIZOEN
1990-1991

Bloemcndaal aan zee
Tel. 023-252280

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort
Tel 02507-12972

Prins
Rico „Den Ursten"
is geïnstalleerd.

DIVERSE
WILDGERECHTEN
(o.a. wild zwijn eend - haas)

Kwekerij

P. VAN KLEEFF

Daarnaast natuurlijk onze
uitgebreide menukaart met
vele vlees- en visgerechten.

Van Stolbergweg 1, Zandvoort. Tel. 17093

BLOEMBOLLEN

Wij zijn alle dagen van de
week geopend en beschikken
over een ruime eigen
parkeergelegenheid.

Bemesting, Tuinaarde,
Kamerplanten,
Beplanting voor winterbakken.

Armlampje
Eindelijk een goede
Zeer veilige, reflekterende verlichting voor fietsers,
lopers en ruiters
overgooier Eén maat
Excl batterijen
Fluor geel

Van 17,50
voor

12.9

1995

Van 11,95
voor

Q95
UB

Moak er wat van
Jungske

Kopra-zaken, vol met kado's voor sportieve prijzen in..

't werd oares wel tied

Haltestraat 31
02507-14499

Versteege Wielersport

\

Met een Micro komt uonder de mensen.

DE GAPER DRUGSTORE
presenteert een Europese week
Uit diverse EUROPESE LANDEN bieden wij U de
beste cosmetische produkten aan en wij zouden
„De Gaper Drugstore" niet zijn als daar geen mooie
geschenken en verrassingen bij zouden passen.

GUCCI
N O B l LE

ITALIË:

Duitsland: ET/ENNE AIGNER
Duit

•^Öïïtóf
f 'eerfabrilederen
accessoires zoateSf Eas
'UXe
en
monnees en ook excluS,l l ' P°rte-

GUCCI

Gucci is een van de toonaangevende modehuizen uit Italië, en zorgt
ieder jaar weer voor de nieuwe
trends en ideeën op rnödêgèbied.
Gucci voor dames de frisse; zachte
geur Gucci no. 3, nu een extra aanbieding Eau de toilette spray 25 ml.
ƒ 39,50 en voor de heren, de zachte
lichte zoete Gucci Nobile nu introduktieaanbieding after shave spray
30 ml. ƒ 29,50 en bij alle Gucci produkten krijgt u een mooi en kostbaar
sieraad KADO.

SPANJE:

LOEWE

Kortom een bezoek aan onze winkel is voor U
absoluut de moeite waard.

FRANKRUK: WOlRE DEe ^

Deze fantastische EUROPESE week
loopt van dinsdag 20 november tot en met
zaterdag 24 november.
?

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt.
Gedurende deze dagen is er een specialiste
aanwezig van deze merken, zij zal U graag van
advies dienen.

lu e

*

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL02507-12513

^

627.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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Lorentzstraat heeft een
eigen bewonerscommissie
ZANDVOORT - De Lorentzstraat beschikt sinds kort waarschijnlijk als enige straat
in Zandvoort - over een eigen,
permanente
bewonerscommissie, die hardnekkige woonproblemen tracht op te lossen.
"Klachten die kennelijk niet
via de normale kanalen opgelost kunnen worden", aldus
Frank Inden die tot voorzitter
is 'gebombardeerd'.

"Ik vecht voor mijn zoon Azad, zodat hij hier nog een poosje op school kan blijven", zegt de Armeense Silvana. Het gezin verblijft als asielzoekers
jdelijk in hotel Interlaken.
Foto Xnko stoffels

/Vsielzoekster vecht voor haar kind
ZANDVOORT - De Armeen! Silvana probeert hemel en
arde te bewegen om nog een
qosje in Zandvoort te kunnen
lijven. "Ik vecht voor mijn
oon zodat hij nog een tijdje op
e Plesmanschool kan blijen", aldus de asielzoekster.
amen met haar man, politiek
luchteling, en hun 10-jarige
oon Azad vindt zij momenteel
jdelijk onderdak in hotel Inirlaken.
Silvana en haar gezin verblijven
s ruim twee maanden in het Zandiortse hotel Interlaken. Zij zijn
ie van'de ongeveer negentig asieliekers die in deze gemeente noodivang hebben gevonden. Daartoe
ift het ministerie van WVC hier
ie hotels af gehuurd, tijdelijk, tot
weer ruimte is in één van de asielekerscentra elders in het land. Na
n verblijf daar van enkele weken,

Afgunst onder
Circustheaters
ZANDVOORT - Het Circustheater Zandvoort is in
conflict geraakt met het
Circustheater in Scheveningen. Dat laatste eist van
Play In, de eigenaar van het
nieuwe Zandvoortse project tussen Kosterstraat en
Gasthuisplein, dat het de
naam 'circustheater' laat
vallen, anders volgt op 10
december een kort geding.
Directeur Leo Heino van Play
In voelt er niets voor de naam
van zijn nieuwbouwproject dat
in maart of april klaar moet
:zijn, te wijzigen. De naam 'Cirjcustheater' is bedacht omdat
Zandvoort vroeger een bouw[werk met de zelfde titel bezat.
erder zou elke overeenkomst
[op toeval berusten. Bovendien
eet het volgens Heino 'Circusheater Zandvoort'.
Volgens directeur Van Doorn
an het Scheveningse Circusheater is er onder het publiek
it andere steden nu al verwaring ontstaan en hij vreest nog
erger. Hij vermoedt dat zijn
Zandvoortse collega profijt wilde trekken van de naam van zijn
bedrijf, die overigens gedepon.eerd is bij het Nederlands Ocïrooibureau in Den Haag. Poïingen van dit bureau om te taemiddelen zijn tot nu toe op niets
•litgelopen.
Het ziet er naar uit dat die
hogingen blijven mislukken,
3rndat Heino niet van zins lijkt
°m zijn plannen te veranderen.
to dat geval zal de zaak op 10
lecember voor de rechter ko. Ondertussen is de vraag
Jog open of de naam van het
scheveningse Circustheater al
ïedeponeerd was voordat Heino
ie naam van het Zandvoortse
Project lanceerde.

Waterstanden
:um
lov
v
v
nov
nov
nov
nov
n
ov
v
af

HW
05.56
06.25
07.16
08.00
09.16
10.19
11.24
00.05
00.59

LW
01.24
02.26
03.06
03.56
04.45
05.54
07.15
08.24
09.44

P

HW
LW
18.06 13.56
18.46 14.36
19.25 15.15
20.2416.16
21.45 17.16
23.05 18.25
-.-19.36
12.29 20.35
13.2521.14

istanden:
"teg 25 nov. EK 14.11 uur
•Wij 27 nov. 10.19 u. NAP+67cm

worden er voor hen woningen ge- Silvana' er niet aan ontkomt om te
zocht die door diverse gemeenten verhuizen, al lijkt men er op het mibeschikbaar zijn gesteld.
nisterie niet geheel ongevoelig voor
dat Azad op zijn plek is op de Ples-

manschool. Veel meer dan dat is het
niet, maar Silvana geeft de hoop niet
op, dat iemand haar nog zal kunnen
helpen.

avond van 19.00-22.00 uur. Voor zaken die niet via de normale kanalen
zijn op te lossen, dus niet voor bijvoorbeeld een gootsteentje dat plots
verstopt raakt. Een aantal zaken,
wellicht ook vragen, zal via prikborden in de hal bekend worden gemaakt.
Er is al het nodige overleg geweest
met EMM, met resultaat. Daarmee
werd bijvoorbeeld voorkomen dat er
vuilcontainers onder in de flats geplaatst zouden worden, waarvan
veel overlast werd verwacht. De enDe Bewonerscommissie Lorentz- tree's van de flats worden lichter uitstraat, die een uiterst efficiënte in- gevoerd en er komen automatische
druk maakt, bestaat op dit moment schuifdeuren waardoor niet zomaar
uit zes mensen. De bedoeling is dat iedereen verder kan doorlopen dan
het er ongeveer twaalf worden. Het de hal.
ideaal is: op elke flat een of twee
mensen die de klachten inventariseren zodat deze op de twee-wekelijkse Opbouwend
bijeenkomsten besproken kunnen
Verder wordt het gangenstelsel
worden. Van daaruit wordt een en onderin veranderd, met minder (7 é.
ander verder geregeld, wellicht via 8) boxen op één gang, en krijgt de
het twee-wekelijkse overleg met wo- schoonmaak een andere aanpak.
ningbouwvereniging
Eendracht "Wij willen dan bijvoorbeeld ook weMaakt Macht. Ook met de gemeente ten hoe het schoonmaakbedrijf aanzijn er al goede contacten.
gesproken kan worden en wat de
strafclausules zijn", aldus Inden.
"Maar het is wel onze bedoeling
Snel
puur opbouwend bezig te zijn". De
"We proberen de mensen die ons volgende discussie gaat mogelijk
bellen in ieder geval binnen twee we- over de vraag of een ruimte van 1.80
ken antwoord te geven", zegt Inden, bij 2 meter wel een 'kamer' is. En of
"actie - reactie dus. Zaken moeten zo zo'n 4-kamerflat dan misschien niet
snel mogelijk afgehandeld worden, een 3-kamerflat is, wat consequendaarmee voorkom je dat het een pa- ties heeft voor de huur. Dat wordt
pierwinkel wordt". Momenteel is er een moeilijke discussie, voorspelt
al een telefoonnummer beschik- Inden, omdat dit 'een hoop los kan
baar, nr. 17732 (van mevrouw Van de maken'.
Sloot), uitsluitend op donderdag-

Oorsprong

Plesmanschool

Sint is weer in het dorp

"We bidden elke dag dat wij nog
een poosje in Zandvoort kunnen blijven wonen, in ieder geval tot we een
asielzoekers-woning krijgen toegewezen", aldus Silvana die dankzij
haar medische opleiding en zangcarrière goed Engels spreekt. "Dan kan
mijn zoon hier tenminste nog een
tijdje op de Plesmanschool blijven.
Hij heeft het daar erg naar zijn zin
en zijn onderwijzer zegt dat het heel
goed met hem gaat. En hij heeft er al
een paar vriendjes. Het is dan toch
niet goed om binnenkort nog een
paar keer van school te moeten veranderen?"
Het gezin vreest binnenkort te
worden overgeplaatst naar een van
de asielzoekerscentra, vaak niet veel
meer dan een camping. "Het is gebruikelijk dat asielzoekers daar ongeveer zes weken worden onder gebracht", zegt een woordvoerder van
het ministerie van WVC. "Daar
wordt nog een aantal zaken afgewikkeld en krijgen zij een soort introductiecursus.
Dat kan niet zolang de mensen in de
noodopvang, de pensions, verblijven. Met name omdat het er zoveel
zijn, zeker zo'n 3000 in totaal op dit
moment".

Asielaanvraag
In de woningen waar zij daarna
mogelijk terechtkomen kunnen zij
de verdere afhandeling van hun
asielaanvraag afwachten.
Zandvoort heeft vier flats beschikbaar gesteld, geschikt voor zestien
personen, die nu in hun geheel bezet
zijn. Maar het aantal beschikbare
woningen in Nederland is veel te
klein, waardoor de doorstroming
stagneert.
Het ziet er naar uit dat de 'familie

ZANDVOORT - Sinterklaas is in het dorp. Afgelopen zaterdag kwam de goedheiligman onder grote belangstelling in
Zandvoort aan, tezamen met een tiental van zijn Pieten. De
aankomst per boot was niet doorgegaan, vanwege het gure
weer. Op het Raadhuisplein werd de Sint, hoog te paard

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD
vraagt

RESERVE
BEZORGERS/
STERS
om in te vallen bij ziekte
en vakanties.
Tel. 17166

De oorsprong van de bewonerscommissie ligt op een klachtenavond die de Zandvoortse Vereniging
van Huurders zo'n drie maanden geleden hield voor de bewoners van de
Lorentzstraat. "Als de ZVH dat initiatief niet had genomen, was deze
commissie misschien niet ontstaan", geeft Inden toe. Maar hij
wijst erop dat de commissie zelfstandig werkt, los van de huurdersvereniging, al zal men natuurlijk
niet schromen deze in te schakelen
als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij juridische geschillen kan de ZVH
méér. Inden noemt nog zijn telefoonnummer, tel. 19045, voor degenen die overwegen lid te worden van
de commissie. "Maar men moet er
wel tijd voor kunnen en willen vrijmaken". De leden komen zich de
komende twee weken even aan de
deur bij de flatbewoners voorstellen.

gezeten, warm verwelkomd door enkele honderden kinde- Daarna werd hij ook op het Raadhuis feestelijk ontburgemeester Van der Heijden. Later vertrok hij
er bus naar l
P
' Stekkie, waar hij beloofde dat alle kinderen
nu weer hun
schoen mogen zetten.
Foto: Bram stijnen

ZANDVOORT - Op het strand
moesten afgelopen dagen honderden vogels gered worden van een
dikke oliebrei. Het vogelasiel in
Haarlem kreeg er al minstens driehonderd om te behandelen, daarnaast moest een groot aantal doorverwezen worden naar een asiel in
Rotterdam.
Ook op het Noordhollandse
strand, tussen Zandvoort en Wijk
aan Zee, is een laag olie afgezet, vermoedelijk door de sterke wester-

ZANDVOORT - Nieuw Unicum vierde vrijdagavond een
enorm feest. Het woonoord
voor lichamelijk gehandicapten aan de Zandyoortselaan bestond twintig jaar. De toekomst moet nog rooskleuriger
worden, er liggen ingrijpende
verbouwingen en nieuwbouw
in het verschiet. Die plannen
lopen echter in Den Haag flinke vertraging op. "Er wordt gesjoemeld met de belangen van
de bewoners", concludeert directeur Burggraaf.

wind naar de kust gedreven. In
Zandvoort lijkt de olielaag mee te
vallen, gisteren is met enkele bulldozers het merendeel al verwijderd.
Waar de vlek vandaan komt, is
niet bekend. De kustwacht, die met
vliegtuigen heeft gezocht naar een
vermoedelijke 'dader', heeft geen
verdachte schepen kunnen ontdekken. Bij Rijkswaterstaat vermoedt
men dat de olie afkomstig is van
oudere lozingen.

Aan de andere kant wordt het
steeds meer noodzakelijk om aan de
slag te gaan. Zo dringt bijvoorbeeld
de brandweer aan op ingrijpende
maatregelen aan het los staande gebouw van de Sternen en Plevieren.
Door de nieuwbouw zouden die niet
meer nodig zijn. Met dat in het vooruitzicht konden die maatregelen
nog even uitgesteld worden, maar
veel langer zal dat beslist niet meer
lukken. Bovendien is dat niet verantwoord.

staan. Eigenlijk al in 1940 toen er
een revalidatie-oord werd opgericht
in het 'Kareol' in Aerdenhout, bestemd voor militaire slachtoffers.
Na de oorlog werd het een verpleeghuis voor slachtoffers uit de illegaliteit, maar al snel daarna werd het
opgeheven. De negen overgebleven
patiënten werden elders pndergebracht en door particulier initiatief
werd op 15 juli 1945 in Heemstede
het herstellings- en verpleegoord
'Unicum' gevestigd.

Aerdenhout

Kantonrechter

Het jubileum gold met name het
bouwwerk aan de Zandvoortselaan.
Directeur Burggraaf herinnerde er
in zijn speech aan, dat Nieuw Unicum in feite al veel eerder was ont-

Later verhuisde het naar het pand
Kennemerduin, maar dat moest
men in 1960, na een uitspraak van de
kantonrechter, verlaten. Het bestuur besluit Unicum naar Houten

Opbouw
Dit weekend is het exact
n
veertig jaar geleden dat er
O
werd begonnen met de wederopbouw van de boulevard.

Zakeïïjlc
Op het 'zakelijke' vlak zijn er
Q
deze weken de nodige ontO
wikkelingen in Zandvoort. Zie Zakelijk Bekeken.

Leeuwen
Bijna als leeuwen vochten de
jdames van basketbalclub
O
The Lions, zij gaven Heiloo weinig
kans.

Talent
Dat Henk Jansen over een
«y
hoop talent beschikt, daarl
over hoeft na dit weekend absoluut
niet getwijfeld te worden.

Hobby
De tentoonstelling 'Zand- -i .4
voorters en hun hobby' kan l l
aanleiding geven tot een interessant gesprek.

Tips
Ook deze week in het Zand-7
voorts Nieuwsblad 'Te kust
f
en te keur', een uitgebreide rubriek
met tips voor de vrije tijd.

Vermeulen weg
bij Gran Dorado
ZANDVOORT - Gran Dorado directeur Jim Vermeulen gaat Zandvoort verlaten. Vermeulen, voorheen ook circuitdirecteur in deze gemeente, wordt algemeen directeur
van touroperator Evenementsreizen
BV. Hij wordt opgevolgd door mevrouw C.M. Westdijk-Wilkes, nu nog
werkzaam bij Novotel Amsterdam.

Bord voor
paalklimmers?

KINDERMODE
SCHOENEN - LAARZEN

Veel ideetjes voor
de Sint en
de feestdagen!

Honderden vogels onder de olie

Rob de Nijs trok vrijdag veel bekijks op de Brinck.

DEZE WEEK

ren

haald door

Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

Just wear
Jerry's
* Wij leveren
op maat
*Ook
reparaties

3/4

Jarig Nieuw Unicum wacht nog op subsidie

De werkgroep Evenementen zag
in het twintigjarig bestaan een goede
aanleiding om weer eens een grootse
'Club Unique'-avond te organiseren,
met als 'klapper' een mini-concert
van Rob de Nijs. Deze bekende zanger, al 25 jaar een topartiest in Nederland, bracht een aantrekkelijk
repertoir met allerlei bekende hits,
wat bij de aanwezigen enorm aansloeg. Coördinator Rob Peters en de
overige organisatoren hadden eveneens zangeres Shannah en magician
Tommy Wonder weten aan te trekken voor het voorprpgramma, terwijl de muzikale omlijsting verzorgd
werd door de Smit & Dorlas Coast to
Coast Jazzband.

Oplage: 4.900

Editie 22

Foto: Berlott

"Die nieuwbouw is tot nu toe een
ellende", concludeert Burggraaf dan
ook. In 1983 werden de eerste stappen voor verbouw gezet, die mochten later omgezet worden in nieuwbouwplannen. Vanaf dat moment
werden ook bepaalde investeringen
uitgesteld. In de nieuwe planning is
inmiddels een achterstand van twee
jaar ontstaan. Het laatste plan was
om in 1991 met de bouw te beginnen,
maar of dat nog gehaald wordt, valt
te betwijfelen.

te verhuizen, maar er gaat slechts
één patiënt mee. De rest, 48 patiënten en hun verzorgers, is tegen deze
rigoreuze verhuizing en... blijft gewoon zitten. Er komt een nieuw bestuur en Unicum wordt Nieuw Unicum, dat in 1963 Huize Bloemenho- Ruggesteuntje
ve in Heemstede betrekt. Daar wor"Dat uitstel is onverantwoord",
den de eerste plannen gemaakt voor zegt Burggraaf. "Maar die mensen
de nieuwbouw in Zandvoort, in 1970 achter hun bureau realiseren niet
kan die betrokken worden.
wat het voor de bewoners betekent.
Daarom heb ik hen op hun verantwoordelijkheden gewezen". Hij ontNoodzakelijk
kent niet dat een ruggesteuntje van
Nu liggen er grootse plannen te het gemeentebestuur bij het pleiwachten voor ver- en nieuwbouw. dooi in Den Haag wellicht een handLetterlijk 'te wachten', want 'Den je kan helpen. "Maar ik zit hier niet
Haag' neemt er nu al vele maanden voor mezelf te praten. Er wordt nu
de tijd voor om een beslissing te ne- gesjoemeld met de belangen van de
men over de subsidie in samenhang bewoners".
JOAN KURPERSHOEK
met het ingediende schetsontwerp.

195,lammy's

v.a. 495,-

ZANDVOORT - Wandelaars in Zandvoort hoeven zich niet bepaald te vervelen. Tenminste niet in de Poststraat,
waar een verkeers(?)bord hangt met
de opmerkelijke tekst: 'Hi ker'. Over de
betekenis valt van alles te bedenken.
"Hier keren", luidt de oplossing van
een politieman, die vermoedt dat vandalen een paar letters hebben weggehaald. Een aannemelijke oplossing.
Maar dan..., voor verkeersdeelnemers
of klimmers?

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
x.ich in mijn
Omdat ik gmag wil weten
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het /andvooru Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.
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ZANDVOORTSE
HUURDERS

FAMILIEBERICHTEN

VERENIGING VAN

Op 23 november wordt
Miep
32 jaar

H*

dat vindt ze balen
komt allen een borrel halen.

«X

André

Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang in ons
midden mocht zijn, geven wij kennis van het
overlijden van onze lieve vader, schoonvader en
opa
Hubrecht Hermanus de Haas
op de leeftijd van 95 jaar.
Thornhill (Canada):
T. de Haas
J. de Haas-Ruscetta
Paul. Lorne
Zandvoort:
N. Plevier-de Haas
J. R. Plevier
Raymonde, Pascal
Haarlem, 17 november 1990
Huize „De Ceder"
Correspondentieadres:
Leeuwerikenstraat 10
2042 CR Zandvoort
De teraardebestelling heeft woensdag 21 november plaatsgehad.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij m zijn
zeer aktieve leven voor ons heeft gedaan, geven
wij kennis van het overlijden van onze vader en
grootvader
Hensem Jan Roelfsema
weduwnaar van Cornelia Verton
4 september 1902
f 19 november 1990
De liefdevolle verzorging in het verpleeghuis
„Boerhaave", afdeling „Schalkwijk" zullen zijn
laatste jaren verlicht hebben.
M. Verzijlbergen-Roelfsema
J. Verzijlbergen
H. J. Roelfsema
H. Roelfsema-de Keizer
en kleinkinderen
Haarlem, 22 november 1990
Correspondentieadres:
Dr. C. A. Gerkestraat 61
2042 BN Zandvoort
De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.
Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven ons betoond na het
heengaan van onze vader, schoonvader en opa
Willem van Keulen
betuigen wij U onze hartelijke dank.
Namens de kinderen en kleinkinderen.
Zandvoort, november 1990.

DOKTERSBERICHTEN

C. P. A. Jagtenberg
Huisarts
afwezig
26/11 t/m 30/11
Waarneming de huisartsen
J. G. Anderson tel. 12058
F. Weenink tel. 12499

ADVERTENTIES

Nassauplein 2
H al vrijstaand hoekhuis nabij strand, centrum
dorp, met tuin voor en achter. Perceel v.v. c.v.

gas.
Indeling: hal, ruime kamer en suite, zijkamer,
keuken, bijkeuken, toilet met fonteintje.
1e etage: twee ruime slaapkamers waarvan
één met balkon, 1 kleinere slaapkamer, badkamer/ligbad/wastaf el.
Vaste trap naar zolder, 1 kamer.
Alle slaapkamers v.v. wastafel.
Vraagprijs ƒ199.000,-- k.k.

Ml

NVM
UMXIAUI

Hierbij nodigt het bestuur leden en belangstellenden uit
voor de
informatieavond en Algemene Vergadering
op 27 november 1990
in het gemeenschapshuis, aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze avond zal er gesproken worden over de
woonruimteverdeling in Zandvoort, nu en in de toekomst.
Het bestuur.

GRANDIOZE
VERKOOP-EXPOSITIE
Slagerij
Vreeburg

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
cil crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natürauftvaartovereenkomst
Viaag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P, J. (PHONT

Wij zijn wegens toenemende drukte op
zoek naar een

EXPOSITIE TEVENS VERKOOP VAN EEN VEEL OMVATTENDE
COLLECTIE SCHILDERIJEN IN: HET GEBOUW
„DE KROCHT", GROTE KROCHT 41 TE ZANDVOORT

WINKELHULP M/V
voor de hele week en/of de zaterdag.

DE SCHILDERSTUKKEN DIE WE TENTOONSTELLEN ZIJN
MODERNE WERKEN (O.A. AIRBRUSHES) LANDSCHAPPEN,
STILLEVENS EN BLOEMEN VAN JONGE KUNSTENAARS UIT
BINNEN- EN BUITENLAND EN WORDEN TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN VERKOCHT.

Wil je werken in een leuk team bel dan
met bovenstaand tel.nr. voor een afspraak.

DE TENTOONSTELLING IS OP ZATERDAG 24 NOVEMBER A.S.
VAN 10.00-17.00 UUR EN OP ZONDAG 25 NOVEMBER A.S.
VAN 11.00-17.00 UUR. GRATIS ENTREE! HET IS DE MOEITE
WAARD, KOM KIJKEN!

•

| VA N D E N |

HEUVEL

Ai Joegoslavisch restaurant Sq

A "j J

. Traiteur

Albatros

Poelier/Wild en Gevogelte
HALTESTRAAT 34, tel. 12025
ZANDVOORT
DEZE WEEK - AANBIEDING -

FRANSE

„ n(|

MAISKIP

3,UU p 1000 gr

Gestoofd tam konijn
2,70 p. 100 gr.
Gestoofde konijnebout 2,70 p. 100 gr.
Gestoofd wild konijn
met pruimen
15,00 p. portie
Gestoofde hazebout
2,70 p. 100 gr.
OOK VERS WILD:
EEND, HAAS, DUIF, WILD ZWIJN,
HERTERUGFILET, etc.
té Gebraden kip in
rode wijnsaus
8,50
DIVERSE KIPGERECHTEN
Verschillende garnituren:
Spruitjes,
Rode kool met appeltjes,
Stoof peertjes,
Rijst,
Gebakken krieltjes,
Gekookte krieltjes in knoflook
Roomsaus
1,50 p. 100 gr.

| DUBROVNIK Si
$jj
023-322609
j*<
^V Zandvoort - Zeestraat 41 »
»
02507-15110
'^

^ Wij zijn beide
^ kerstdagen
S^ geopend
^ met een
S^ speciaal
k
menu
ij

van 49.50 p p.

^ Kindermenu
^
25.-

*
*
*
*
*
*
*

it
2 zittingen'
•^
16 30 en 20 00 u
fi
Info en reserveringen
«. graag bellen na 14 00 u

- vervangen balkonhekken
- plaatsen terreinafscheiding
- bouw duivenhok met opslagruimte

143B-90 Stationsplein 17(1.23
144B-90 Zandvoortselaan165
145B-90 Zandvoortselaan 130

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

Verleende bouwvergunningen
155B-89 Kerkstraat 31
102B-90 Boul. PaulusLoot37
122B-90 Haltestraat 25
124B-90 HogewegS
127B-90 Stationsplein 17(1.24
132B-90 Volkstuinencomplex, tuin 34
135B-90 Zuiderstraat 10
141B-90 Tolweg 39

-

wijzigen winkelruimte
bouw garage
wijzigen achtergevel
dichtbouwen balkon
vervangen balkonhek
bouw tuinhuisje
bouw dakkapel
bouw dakkapel

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

Rectificatie
Voorgenomen hinderwetvergunning

^ Haarlem - Jansstraat 44 iJL

(SPAAR)

HYPOTHEEK
RENTE
1 jaar

8.8%

15 jaar

9.6%

(o.v.v. gem. gar.)

BEL NU VOOR MEER
INFORMATIE OF
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen, vergunning ingevolge de Hinderwet te verlenen:
- tot het oprichten en in werking hebben van een opslagloods voor visverkoopwagens
met gekoelde visopslag en bakvoorziening aan de Curiestraat 2 L/M in Zandvoort.
De ontwerp-beschikking en andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 16 t/m 30 november 1990 ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ookterecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken
liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg
34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 1 december 1990 schriftelijk worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders, postbus 2.-2040 AA Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Degene, die een
bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder die aantoont dat hij/zij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgen in een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State.
22 november 1990

TEVENS GRATIS
INKOMENTOETS

Wij zoeken

ENTHOUSIASTE
MEDEWERKSTERS
voor de verkoop van
cosmetica.
Bel voor info:
023-295091 tijdens
kantooruren.

Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507-12468
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

FINANCIERINGEN

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

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

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

STEGEMAN
SLAGERS
ACHTERHAM
ZONNENBERG

GEKOOKTE
BOEREN ACHTERHAM
RUNDERGEHAKT
KILO

9,95

ARTLANDER
GEKOCHTER
LANDRAUCHSCHINKEN
MAGERE RUNDER
BRAADLAPPEN

SPERZIEBONEN
500 GRAM

1,98

UNOX BETER
GEVULDE SOEP
ERWTEN- OF BRUINEBONEN

CHAMPIGNONS

1,79

BAKJE + 250 GRAM

WHISKAS

2,19

* Callanetics:
di. 9.00-10.00, wo. 18.45-19.45 19.45-20.45
do. 10-11.00

* Nieuw! Gezichtskanon
ƒ10,00 per 15 min.
ƒ12,50 pjr 20 min.

* Zonnebankactie:

DIV. SOORTEN
BUNDEL 3 BLIKKEN A 400 GRAM
MET GRATIS AFSLUITDEKSEL
PER BUNDEL

4,95

Altijd volop parkeergelegenheid

CELSIUSSTRAAT

* Fitness/Krachttraining:
onder deskundige begeleiding.

16,90

KILO

BLIK 0,8 LITER

* Fitness/
krachttraining
* Callanetics
* Konditietraining
* Aerobics
* Bedrijfsfitness
* Sauna/Turks bad
* (Sport)massage
* Zonnebanken

MEESTER
KATENSCHINKEN

UI rVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Aangevraagde bouwvergunningen

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel. 02507-12451

H. W. COSTER B.V.
MAKELAAR o.g.
BOUWKUNDIGE
TEL: 02507-15531

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 27 november 1990,20.00 uur
plaats : Raadhuis
agenda: (o.m.)
krediet voor renovatie van 24 rug-aan-rug-woningen aan Prmsesseweg/Koningstraat;
terugbetaling koopsom aan de heer W. Kelder en aanvaarding perceel grond aan
Karel Doormanstraat, hoek Dr. J.G. Mezgerstraat;
verkoop perceel grond aan Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland t.b.v.
plaatsing transformatorstation bij het Duintjesveld;
krediet voor opstellen structuurschets;
krediet voor vernieuwen dakbedekking Pagee-hal;
krediet voor aanpassing ANWB-bewegwijzering;
subsidie voor ontwikkelingskosten lift in flatgebouw De Favaugeplein 17-19;
verkoop gemeentewoning Secr. Bosmanstraat 19A;
verkoop gemeentewoning Rozenobelstraat 15;
voorstel n.a.v. beroep tegen besluit tot weigering bouwvergunning voor Brederodestraat 160;
vaststellen voorbereidmgsbesluit voor Tolweg 39;
beëindigen subsidiëring stichting Dienstencentrum Zuid-Kennemerland in Haarlem;
toekennen exploitatiesubsidie aan stichting Welzijn Ouderen Zandvoort;
benoemen lid bestuur van stichting Jeugdtandverzorging;
verlenging huurovereenkomst camping Het Helmgat;
wijziging verordening Leerlingenvervoer gemeente Zandvoort.
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een optimaal bruiningseffect met de allernieuwste
CLEOLAMPEN van Philips

Combinatiekaart
5x zonnebank
5x snelbruintunnel

ƒ99,-

Fitness Paradise
Paradijsweg 1, Zandvoort
02507-17742
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Tegels worden
vernieuwd

Wederopbouw van
boulevard 40 jaar
geleden van start
ZANDVOORT - Exact veertig jaar geleden werd de eerste steen gelegd voor de wederopbouw van de boulevards van Zandvoprt. Die
steen is nog te zien in de zijkant van het flatgebouw
Schuitegat dat aan de Boulevard de Favauge ligt. Zaterdag om 14.45 uur wordt symbolisch een nieuwe steen onthuld. De organisatie is in
handen van de toenmalige
'projectontwikkelaar' Keider.
Het 'Schuitengat' was het eerste
na-oorlogse bouwwerk op de
Zandvoortse boulevard, die door
de Duitsers van alle bebouwing
was ontdaan voor hun 'Sperrgebied'. Het was van de Coöperatieve Flat-exploitatie Vereniging
Boulevard, vertelt de bekende
Zandvoorter Jelle Attema als hem
om wat herinneringen wordt gevraagd. Later werd deze uitgebreid met de vereniging 'Strandweg'.

'Project-ontwikkelaar'
Attema was aanwezig bij de eerste-steenlegging op 25 november
19SD, verricht door Nol van Fenema, de oudste zoon van de toenmalige burgemeester. Hij was in-

dertijd wederopbouw-ambtenaar bij
de gemeente. "Kelder was de grote
animator", herinnert Attema zich.
"Tegenwoordig zou je zo iemand
'projectontwikkelaar'
noemen,
maar dat woord bestond toen nog
niet".
Bij de bouwplannen van dit deel
van de boulevard waren ook architect Komter en aannemer Pijper betrokken. Kelder, nu 83 jaar, kan ook
als de bouwer gezien worden van
onder andere de winkelgalerij aan
de Thorbeckestraat en de flat aan de
De Ruyterstraat.
De voorbereidingen voor de wederopbouw waren volgens Atterna al
tijdens de oorlog in het geheim, getroffen, door burgemeester Van Alphen en ingenieur Friedhoff. Daardoor kon er na de oorlog al heel snel
een maquette op tafel verschijnen,
zij hadden de sectoren uitgezet waar
de diverse architecten aan konden
gaan werken. De wederopbouw begon toen met het Gasthuishofje, ontworpen door architect Stevens,
waarna de Engelbertstraat en de
Noorderstraat volgden. Deze en andere oude herinneringen zullen zaterdag ongetwijfeld opgehaald worden tijdens een feestelijke bijeenkpmst in restaurant Queenie. Daarbij zullen tegelijk de plannen voor
een nieuwe steen bekend gemaakt
worden. Om 14.45 uur zal bij de oude • Een foto uit het archief van de heer Attema. Nol van Fenema, oudste zoon van de toenmalige burgemeester
steen alvast een symbolische ont- (met zwarte hoed), legt de eerste steen voor de wederopbouw van de boulevard. Links is nog net de heer Kelder
te zien.
hulling plaatsvinden.

Verkoopdag N.H. Kerk ongekend succes

Weekenddiensten
Weekend: 24/25 nov. 1990
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA), Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekooper, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
F. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorheckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.

Kerkdiensten
Weekend: 24/25 nov. 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Jongerenkoor en Muziekgroep
Kinderdienst in het Jeugdhuis.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Selms,
Haarlem (einde kerkelijk jaar)
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. J.H. Marwitz
uit Heemstede
Woensdag 14.00 uur: Vrouwengroep

Zandvoorts
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ZANDVOORT - De kapotte
tegels op de Boulevard de Pavauge, waarover menigeen - figuurlijk - gestruikeld is, worden vervangen. De werkzaamheden zijn deze week begonnen.

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

ZANDVOORT - De verkoopdag van de Hervormde Kerk is
een ongekend succes geworden. De opbrengst: ƒ8000,-.
Een 'geweldig bedrag', vindt de
handwerkclub van de Hervormde
Kerk, die de verkoopdag van afgelopen zaterdag heeft georganiseerd.
'Dankzij de medewerking van velen
en diverse giften', zo schrijft een van
de medewerksters. 'Het was de gehele dag een gezellige drukte van kopers die bij de diverse stands wel iets
van hun gading vonden. De koffie en
thee met eigen gebak, de erwtensoep

evenals de broodjes haring vonden
gretig aftrek.
Traditiegetrouw werd er uiteraard
ook dit jaar een Zandvoortse pop
verloot. Deze werd gewonnen door
mevrouw J. Hollenberg uit de Brederodestraat. Men kon ook een geborduurd kleed winnen, dat ging
naar mevrouw E. Zwemmer uit de
Tollenstraat. Drie prijzen zijn nog
niet opgehaald: de taartschep, die
viel op lotnummer 893 (geel); een
dienblad, nr. 963 (geel); en een foto-album, nr. 708 (grijs). Deze prijzen
zijn af te halen bij mevrouw N. Doornekamp-Terol, Noorderstraat 20.

Zakelijk bekeken

Van Kleeff flink uitgebreid

(ADVERTENTIE)

De hele Krocht
verbouwt en
geeft korting.
Wij verbouwen niet en
geven nu toch

30% korting
op diverse artikelen.
MODE
Grote Krocht 23
ZANDVOORT
Tel. 18412

Man gelanceerd
ZANDVOORT - De werkzaamhe
den op de voormalige voetbalvelden
aan de Van Lennepweg, net begunnen, hebben reeds een slacthotïer
opgeëist. Een werknemer uit Zevenbergen raakte donderdag gewond
toen een lantaarnpaal losraakte uit
de takels van een kraan. De man, die
de paal vast had, werd als het ware
gelanceerd, waarna hij op een bios
beton neerkwam. Hij is met letsel
aan borst en hoofd naar een ziekenhuis overgebracht.

Personalia
Afscheid van vakbond
ZANDVOORT - De bekende Zandvoorter Joop Bisenberger heeft at'gelopen vrijdag in het Gemeenschapshuis afscheid genomen als bestxvurslid van de ABVA-KABO. Bisenberger, die de nodige bestuursfuncties
heeft vervuld (onder andere bij üc
KNZHRM) was van 12-11-1048 t/m
1948 tweede secretaris van de vakbond, van 1948 tot 1959 penningmeester en van 1959 t/m 16 november 1990 voorzitter. Verder was hij
vele jaren lid van de dienstcommissie P.W. Zandvoort, van het G.O.
Zandvoort en lid van de Bondsraad
tot 25-ll-'86.
Ook Wim Harting nam tijdens
deze algemene ledenvergadering afscheid van de vakbond. Hij heeft een
lange staat van dienst achter de rug
in deze afdeling, vanaf 1948 was hij
bestuurslid. In de periode 1959 t/m
l-6-'78 was hij penningmeester.

Gouden huwelijk
Het echtpaar Molenaar-Van Eden
uit Zandvoort, woonachtig aan de
Dr. G.A. Gerkestraat 40 zw., hoopt
dinsdag 27 september zijn 50-jarig
huwelijksfeest te vieren. Burgemeester Van der Heijden zal - samen
met zijn echtgenote - het echtpaar
die dag om 11.00 uur persoonlijk komen gelukwensen.

MENINGEN

'Beschamend' dat Zandvoort nog
steeds geen Joods monument heeft
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-12066.

De Zandvoortse beeldhouwer Edo
van Tetterode pleit voor een monument op de plaats van de voormalige
Joodse synagoge, op de hoek J. v.
Heemskerckstraat/dr. J. G. Mezgerstraat, die in 1945 door de SS werd
opgeblazen. Een monument ter nagedachtenis van de honderden weggevoerde Joden uit Zandvoort.

Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. • Kwekerij van Kleeff aan de VanStolbergweg heeft drie 'spiksplinternieuTaxi: tel. 12600.
we' (dubbele) kassen.
Foto: Beriott
dat
het
geen
tuincentrum
wordt.
ZANDVOORT - Kwekerij
van Kleeff aan de Van Stol- Dus we gaan geen grasmaaimachines of zwembaden verkopen. Wij
bergweg heeft in bijna zeven richten
ons op 'de plant' en alles wat
weken tijd een enorme veran- je daarvoor
nodig hebt, zowel voor
Roomskatholieke Kerk:
dering ondergaan. In die perio- binnen als buiten".
Zaterdag 19.00 uur: Th. W. Duijves de zijn er drie gigantische planZondag 10.30 uur: Vicaris W. Post- tenkassen geplaatst, ter verWat de tuinplanten betreft, wordt
ma, Th. W. Duijves, Vormselviering vanging van de twee oude.
het assortiment doelbewust beperkt
gehouden: "We verkopen niet lukallerlei soorten, want het is
"De
mensen
staan
wel
te
kijken
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, van wat ze hier aantreffen", zegt een raak
zonde van je centjes als je tuinplanHaarlem:
ongetwijfeld trotse Jan van Kleeff. ten na een tijdje weg moet gooien
Zondag 10.30 uur: Morgendienst.
"Vooral omdat de nieuwe kassen omdat ze niet bestand zijn tegen
Crèche en kindernevendienst
ook veel hoger zijn". Eén van de storm of zoute lucht. Daarom verkoZondag 19.00 uur: Avonddienst.
voordelen van die hoogte is, dat er pen we uitsluitend soorten waarvan
grotere planten verkocht kunnen we zeker weten dat ze hier op Zandvoort kunnen groeien. Dat levert wel
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, worden.
Maar, ook het oppervlak van (ie eens commentaar op, maar ik denk
Smedestraat 37 te Haarlem.
is veel groter, dat beslaat nu dat die klanten daar op den duur wel
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag kassen
2
267
m
,
inclusief een verkoopruimte op terugkomen".
19.00 - 21.00 uur. Jnl.: R. van Rongen,
een kweekruimte. Want het zelf
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. en
De nieuwe kassen hebben over
kweken van planten blijft een van de
023-244553.
belangrijkste kenmerken van Van drie weken een geheel ander gezicht
Kleeff. "We kunnen hier nu dus van van binnen. In verband met de nadealles gaan doen", aldus Jan van rende feestdagen staan ze dan vol
Kleeff. "Maar we waken er wél voor met allerlei kerstmateriaal.

Burgerlijke stand

Periode:
13 - 19 november 1990

De gebarsten en beschadigde tegels worden vervangen en de onderliggende fundering wordt vernieuwd
op de plaatsen waar de tegelverharding is verzakt. De reparatiewerkzaamheden vallen nog onder de gebruikelijke onderhoudstermijn, die
geldt na de oplevering. De boulevard
is tot minimaal begin februari afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Het vervangen van tegels en fundering duurt ongeveer drie weken,
maar het is van belang dat er daarna
zeker anderhalve maand geen verkeer overheen rijdt.
Vanzelfsprekend kunnen brandweer en politie er in noodgevallen
wel gebruik van maken. Voor voetgangers blijft de boulevard toegankelijk.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Aanleiding tot deze brief zijn de
artikelen in het Zandvoorts Nieuwsblad van 25 oktober en Het Parool
van zaterdag 17 november j.l. met
een foto van de heer Edo van Tetterode en zijn ontwerp voor een monument, hetwelk hij vijf jaar geleden
gemaakt heeft ter herdenking van de
ongeveer 500 Joodse slachtoffers in
Zandvoort.

De bedoeling was in principe dat
dat monument op de plek zou komyn, waar de SS met medewerking
van de NSB al in augustus 1940 de
Synagoge heeft opgeblazen. Dat is
nu méér dan vijftig jaar geleden,
maar de ontzetting toen dat gebeurde, staat mij nog helder voor de
geest. Hoewel er daarna nog veel
meer vreselijke en niet te beschrijven, onmenselijke en wrede dingen
zijn gebeurd. In dat zelfde jaar, september 1940, •• wij woonden toen ach- » Edo van Tetterode toont een ontwerp voor het monument, öat geplaatst
ter de zaak - hoorden wij om een uur zou moeien worden op de hoek J. v. Heemskerckstraat
Alleen hoedde men er zich wel voor Maar toch is dat niet zo, hoe ouder
of tien een hels lawaai.
dat te laten merken.
men wordt hoe meer men teruggaat
Ik kan rne nog goed herinneren naar zijn wortels.
Wat was er gebeurd? 'De helden'
Dat monument moet er komen,
hadden onze grootste etalageruit hoe voor de oorlog de in het zwart
met een zware kei in gruzelementen gestoken fascisten voor hun club- ook namelijk voor diegenen die het
gegooid. Die zelfde avond hebben ze huis in de Zeestraat stonden te pro- wél hebben overleefd, de nabestaan
dat ook nog bij andere Joodse winke- voceren en uit te dagen. Onze hand- den van die ongeveer 450 gedeporliers gedaan. Dat alles was nog maar jes fijnknijpend van angst liep mijn teerde Joodse ingezetenen van
een begin! In maart '42 werden alle moeder daar met bonzend hart Zandvoort. Graag wil ik het idee van
Joodse inwoners van Zandvoort hun langs. Achteraf begrijp ik nog steeds de heer Edo van Tetterode, orn een
huizen uit gegooid, met medene- niet waarom we iedere zomer gedu- comité op te richten, ondersteunen,
ming van alleen maar handbagage. rende de hele zomervakantie in temeer daar zijn ontwerp een sober
Enfin, wij zijn met plus-minus ze- Zandvoort bleven komen. En ook en waardig monument garandeert.
ventien mensen uit Zandvoort ge- niet, waarom we ons na de oorlog zo Zandvoorl, kan zichzelf eerst dan
spaard gebleven, na vijf heel bange nodig in Zandvoort moesten vesti- verlossen van het predicaat 'fascisgen.
tendorp' als ze een monument - en
en verdrietige jaren.
Dat een groot gedeelte van de over- géén gedenkplaat - daar plaatst,
Dat er zoveel woorden moeten gebleven Joden zich assimileerden, waar tussen 1922 en 1940 de synagoworden vuil gemaakt om de omgeko- is bekend. Daaruit zou men kunnen ge heeft gestaan.
men, vergaste onschuldige mensen afleiden dat zij niet geporteerd zijn
N. ToubiT
en kinderen (!) te herdenken, vind ik voor een monument of gedenkplaat.
Amsterdam
'24-uur service', dat wil zeggen dat meer dan treurig. Er zijn kleinere
het goed dat men voor 11.00 uur gemeenten in Nederland, waar moheeft gebracht, de volgende dag 's numenten zijn opgericht ter nagemiddags klaar ligt. Ter kennisma- dachtenis van de omgekomen Joodking biedt Reinette, dat men voor- se Nederlanders. Ook ten aanzien
heen wellicht kende als 'Cleaning van Edü van Tetterode vind ik het
Service', 20% korting op stoomgoed. méér dan beschamend dat er tot nu Directeur Paagman van de Stichting willigers te krijgen. Maar helaas, het
toe niets is gebeurd, terwijl hij reeds Zandvoort Promotie vond niemand werd ieder jaar moeilijker, de oudeDie aanbieding geldt tot 31 decem- in 1985 bij de gemeente een schets bereid een helpende hand toe te ste- ren konden niet meer omdat het te
ken voor de Kerst-In, zo schreef Bram zwaar was en de jongeren kwamen
ber van dit jaar.
heeft ingediend.
Stijnen vorige week in 'Met oog en niet of haakten snel af.
Wie u bent weet ik niet, maar in
Mevr. B. Dlkker-dr Vries oor de badplaats door'. Dat lokte de
Zandvoorl volgende reactie uit.
ieder geval heeft U zelf nooit als vrij
williger meegewerkt aan de Kerst
Geachte Heer Paagman, helaas -In. Ais U echt van plan was de
ZANDVOORT - Albert Heijn (in de
ken ik u niet persoonlijk, maar ik wil Kerst-In in stand te houden, dan had
volksmond ook wel 'Appie' Heijn)
graag via de krant mijn agressie U in ieder geval de bestuursleden
heeft gisteren officieel het vernieuwkwijt. Schandalig dat U mensen die kunnen benaderen, zij hadden in iede winkelbedrijf aan de Grote
Krocht in gebruik genomen. De
Ik las gisteren over de problemen u nog nooit persoonlijk of via de der geval de ervaring en de liefde
zaak heeft een bloemenafdeling ge- rond het monument c.q. gedenk- telefoon benaderd heeft over 'mede- voor de Kerst-In. Dit was tegenover
kregen en is uitgebreid op de afde- plaat ter nagedachtenis van de onge- werking' bij de Kerst-In nu zo voor ons team, én de vele Zandvoorters
lingen diepvries, huishoudmiddelen veer 450 gedeporteerde Joodse inge- gek zet. Zelf heb ik zes jaar met hart die ons kennen, wel even vriendelijen doe 't zelf.
zetenen van Zandvoort. Het verbaas- en ziel en veel plezier en met hard ker geweest.
Namens hol Kerst-In team
Van de negen kassa's functioneert de me eigenlijk niet dat men zo sjoe- werken met de andere bestuursleMilly Zandvoorl-Ei-ltink
er één als 'snelkassa', omdat men melt, Zandvoort was vóór 1940 een den en vrijwilligers de Kerst-In gedaar voor slechts een klein aantal fascistisch bolwerk en ik heb nooit daan.
Ja, en lang hebben we geprobeerd Volgens de heer Paagman zelj heeft
artikelen kan afrekenen is men er de indruk gekregen dat er na 1945
sneller aan de beurt.
daadwerkelijk iets was veranderd. via advertenties en dergelijke vrij- hij diverse personen benaderd

Nieuwe 'Reinette' stomerij

ZANDVOORT - De Haltestraat is
verrijkt met een echte 'Reinette' Expresstomerij', te vinden op nummer
39 (tel.12810). Men kan er terecht
voor het laten reinigen van kleding,
suède en bont, los tapijt en lamellen.
Gehuwd
Demmers, Robertus Hendricus Jo- Maar pok voor kledingreparatie,
hannes en Vleeshouwers, Afra Jo- wasserij-dienst, het reinigen en bijvullen van dekbedden plus een milhanna Maria
de Fluor behandeling. Men biedt een
Geboren
Roeben Michael, zoon van: Vink,
Cornelis Petrus Wilhelmus en
Drommel, Peggy Ann
Melissa Aleida, dochter van: Philips,
Joseph Johannes en Van der Mrje,
ZANDVOORT - Stomerij Azea aan
Diny Aleida Suzanna
de Grote Krocht 21 heeft sinds kort
Fleur, dochter van: Rietkerk, Nico computer-gestuurde apparatuur in
Bernard en Gubbels, Ursula Louise huis voor het reinigingswerk. De
oude voldeed niet meer aan de moOverleden
derne milieu-eisen. Voor het echtVan Soolingen geb. Hagen, Gesina paar Beuskamp was dat tegelijk een
Elisabeth, oud 61 jaar
goede gelegenheid om het interieur
Thiel, Johanna, oud 68 jaar
deels te vernieuwen en te voorzien
Huijgen geb. Van Deelen, Sjoukelina van moderne materialen en kleurHendrika, oud 81 jaar
tjes.
Appelboom, Cornelis, oud 51 jaar
Daarmee is Azea dus weer een
op-en-top eigentijds bedrijf.
Ondertrouwd
Van Kleef, Wilhelmus Franciscus
en Minden, Lenneke José

Computer-gestuurd
kleding reinigen

Geen hulp voor Kerst-In

'Appie' groter
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SINT NICOLAAS ACTIE
o.v.z.

VAN 22 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER 1990
WAARDEBON
«WAARDEBON

WAARDEBON
T. C. v. d. Schelde
Haltestraat 7

Tijdens de
St. Nicolaas aktie

^
Ü

Raadhuisplein

10% korting §
op

:g \drcs:

van Spectra

j
y,

(tegen inlevering van deze bon) S?

12: Ik koop m Zandvoort omdat:

Naam cliënt:

Naam cliënt:

Adres:

Adres:

Telefoon:

Telefoon:

_

Naam cliënt:

Nu

SINT NICOLAAS AKTIE
ONDERNEMERSVERENIGING
ZANDVOORT

15% korting

geldig van 22 november
t.m. 5 december 1990

Voor dames en voor heren
Nu uw kans om het bij ons
eens te proberen

Adres:

op uw behandeling
naar keuze.

Op diverse pagina's in deze krant vindt u waardebonnen met vele interessante aanbiedingen.
Profiteer van de aanbiedingen.
Maak de slagzin:
„Ik winkel in Zandvoort omdat. . ." af,
dan maakt u kans op één van de vele prijzen.
Per winkelier worden drie prijzen
beschikbaar gesteld.
Uit de ingeleverde bonnen worden door
notaris mr. Gielen per zaak de drie origineelste
slagzinnen beloond met een prijs.

Ik koop m Zandvoort omdat:

WAARDEBON
Wielersport

VERSTEEGE
Haltestraat 31
Zandvoort

Cateye CC 7000
Fietscomputer

59,-

van 89,- voor

De prijzen, beschikbaar gesteld door de winkeliers,
vermelden wij hieronder:
Diner voor 2 personen bij rest. Blanje Bleu, gourmetschotel voor 4 personen, filetrollade, walkman, koptelefoon, cassettebandjes, diner voor 4 pers., 2 pers.
en een gratis menu om mee te nemen bij Chinees
rest. Hong Kong, fietscomputer, kilometerteller, fietsbel/toeter, 3x een horloge, Kerstpakketten t.w.v.
ƒ 40,-, ƒ 35,- en ƒ 25,-, shawl, T-shirt en een panty,
een fototoestel, volaut. t.w.v. ƒ 179,-, films naar
keuze t.w.v. ƒ 50,-, 3 videobanden t.w.v. ƒ 25,-, 3
kaaskado's t.w.v. ƒ 40,- elk, knippen wassen föhnen,
shampooset, knippen bij een kapsalon, een calculator met alle functies, een internationaal kookboek,
een Anton Pieckkalender, 3 kerstfruitmanden en van
diverse winkels, o.a. kapsalons, boetieks, drogisterijen, schoenenzaak en nog vele anderen, waardebonnen, variërend van ƒ 100,- tot ƒ 25,-.

Naam cliënt:
(bon is tevens geldig voor de
aanbiedingen in de advertentie
elders in deze krant)

Adres:
;=B Telefoon:
-~_ Ik koop m Zandvoort omdat:

«*WAARDEBON
Kwekerij

P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg l, Zandvoort, tel. 17093
haal vast het voorwar m huis

l potje crocussen

Naam cliënt:

_i

i

voor in de huiskamer
_
slechts l ,.

Adres:
Telefoon.
^=

L

WAARDEBON
Helmersstraat 28
Zandvoort

Bij aankoop van
500 gr KAAS

Feletoon:

•%

Ik koop in ZandNüort omdat:

Thorbeckestraat 15 - Zandvoort

ïg:

(tegen inlevering van deze Don)

55 Adres:
Telefoon:
:=

Ik koop in Zandvoort omdat'

WAARDEBONölWöl
J. M. Coiffeurs

Gratis

Kerkstraat 22
Zandvocrt

crème
behandeling

Naam cliënt:
Adres:
Telefoon: —
Ik koop in Zandvoort omdat:

WAARDEBON^
Juwelier en horloger

H. LANSDORP
Kerkstraat 33
tel. 12359

Bij besteding van
ƒ50,- en meer

10%
korting

P
Naam cliënt:
l
Adres:
Telefoon:

(geldt niet voor reparaties)

Ik koop in Zandvoort omdat:

WAARDEBON
1 fles

~§. Adres:

Adres:
Telefoon:
Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

MMWisiinii

wwtus
«WAARDEBON

WAARDEBON
Gevuld
speculaastaartje

^Cortina Modes"
l\. Kerkplein 3 Zandvoort,
X^
Tel. 14828
^^^^-•^»^^_

Naam cliënt:
Adres:
-^

Telefoon:

:

^

Ik koop m Zand\oort omdat:

^

Bij aankoop
herenpantalon

Alleen bij de

HEMA

overhemd

in Zandvoort

voor de

Bij inlevering van deze bon
betaalt u voor

1 pond

roomboter allerhande
geen 5,20
maar slechts

Naam cliënt:

cs=

Naam cliënt:

Adies:

is

Adres:
Telefoon:

z Telefoon:
Ik koop in Zand\oort omdat.

SN

WAARDEBON

halve prijs

5.25

in geschenkverpakking
nu voor

Naam cliënt:

10-20% KORTING

S Telefoon:
^=

Kerkstraat 12a, Zandvoort

°'70 '

Amaretto
di Saronne

impodra^

Tel. 02507-13378 t.o. Casino
Geldig t/m 5 december op alle
huishoudelijke artikelen w.o.
scheerapp., ladyshaves,
koffieaut. etc.

Naam cliënt:

mmmmmmm^m

Haltestraat 23
Zandvoort

op al uw aankopen

radio stiphout

(naar keuze)

0,98

Adres

10%
korting

:-/JptA

voor

~-=r

Tijdens deze aktie

Haltestraat 35
Zandvoort

WAARDEBON'

1 pakje ROOMBOTER
Naam cliënt:

Dietrich sport

In totaal zijn er méér dan 120 prijzen
beschikbaar!!!!

Ik koop in Zandvoort omdat:

LEEK - minimarkt

WAARDEBON'

CS? Naam cliënt:

^s Telefoon:
;=?

2.50

Ik koop in Zandvoort omdat:

3= Ik koop in Zandvoort omdat:

WAARDEBON
Tolweg 20
Zandvoort

drop

winkelcentrum Noord
Zandvoort

3,95

van 3.00 nu voor

-=T Telefoon

Henny's Hairline

250 gram

TON GOOSSENS

Linnenshopper

||:

panty's, wol en
nachtkleding

-H: Naam cliënt.

Drogisterij

Milieuvriendelijke

:S

Ik koop in Zandvoort omdat:

4,50
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Incompleet mannenteam kansloos

Standen
voetbalclubs

Fanatiek Lions damesteam
geeft Heiloo weinig kans
1

ZANDVOORT - Na de onnodige nederlaag van vorige week
heeft het damesteam van The
Lions zich knap hersteld tegen
het tweede team van Fl. Heiloo. In een goed en doelpuntrijk duel bleven de Zandvoprtse basketbalsters Fl. Heiloo
met 72-67 de baas. Een met
blessures kampend mannenteam van The Lions was kansloos tegen het geroutineerde
Dokko en verloor met 60-79.

Een gemotiveerd Lions heeft het
niet gemakkelijk gehad tegen Fl.
Heiloo, maar er werd dit keer aantrekkelijk basketbal gespeeld. Lions
begon met een drie-twee zone hetgeen niet al te goed liep. Het afstandsschot van Fl. Heiloo was te
perfect om een gat te slaan. Door
over te stappen op een man-to-man
liep het beter. Tot de 12e minuut een
geheel gelijk opgaande strijd (22-22),
maar daarna kreeg Lions greep op
de wedstrijd. Met snel opgezette
aanvallen, die goed werden uitgespeeld werd Fl. Heiloo in korte tijd
op een 34-22 achterstand gezet. De
tempo verhoging had kennelijk nogal wat kracht gekost daar Fl. Heiloo
in de slotfase van de eerste helft terug kwam tot 39-31.
Ook in de tweede helft een collectief goed basketballend Lions. Het
samenspel was goed verzorgd en
ook Fl. Heiloo speelde goed basketbal waardoor het een bijzonder aan-

trekkelijk geheel werd. Het gat van
negen punten bleef lang gehandhaafd, in de vijfde minuut 48-39, en
wat Fl. Heiloo ook probeerde het
team van coach Olaf Vermeulen gaf
geen krimp. De coach gaf in de slotfase opdracht om op balbezit te spelen wat echter niet gelukte. Een paar
maal balverlies en Fl. Heiloo kon
nog wat terug doen. De voorsprong
van Lions was echter te groot en de
zege kwam dan ook niet meer in
gevaar. Eindstand 72-67.
„De laatste wedstrijden was het
steeds het geval dat we een voorsprong weggaven", meende coach
Olaf Vermeulen. „De marge van tien
punten was echter voldoende om de
winst vast te houden. We speelden
vandaag een erg goede wedstrijd
waarmee ik best tevreden ben. We
hebben weer wat recht gezet, na de
nederlaag van vorige week. Het gaat
best wel lekker en de middenmootpositie moeten we kunnen vasthouden."
Topscorers Lions: Irene van Bruggen 22, Inge Stobbelaar 20, José
Beerepoot 12.

Mannen
Een incompleet Lions heeft zich
wel fel verzet tegen Dokko maar was
bij voorbaat al kansloos. De invallers deden wel ontzettend hun best
maar de routine van de gasten was te
veel voor het Zandvoortse team.
Dokko had een te groot reboundoverwicht waardoor Lions moeite
had balbezit te verkrijgen of te be-

Kunstrijden kan weer op de
Kunstijsbaan Kennemerland

Vierde klasse KNVB Zaterdag
OSDO
9-17 SCW
10-9
Zandv.'75 10-16 Hfddorp
9-9
Aalsmeer
9-15 NFC
9-7
Beursb.
10-12 RCH
10-6
Swift
10-11 SIZO
10-6
SMS
10- 9 Bl.daal
10-0
Eerste klasse HVB Zaterdag
DSC'Y4
9-15 Energie
10-11
Velsen
9-15 Renova
10- 9
Zandv.mwn. 9-12 J. Hercules 10- 8
VOETBAL
Stormvgls. 10-12 Halfweg
10- 5
Zaterdag:
Zandvoort'75-Hooi'dOverbos
10-12 Geel Wit
10- 3 dorp 14.30 uur terrein binnencircuii.
HBC
10-12 DCO
9- 2
HBC-Zandvoortmeeuwen
14.30
Eerste klasse HVB Zondag
uur te Heemstede.
Halfweg
12-20 Hillegom 11-10
Zondag: Spaarnestad-ZandvoortVelsenoord 11-18 DIOS
10- 8 meeuwen 14.30 uur te Haarlem.
Concordia 11-16 Heemstede 10- 5
TZB-Vogelenzang 14.30 uur terEHS
11-14 Terrasvgls 10- 5 rein aan de Kennemerweg.
Spaarnest. 11-14 VVH
10- 5
Zandv.mwn.11-11 DSC'74
10- 2
VOLLEYBAL
Tweede klasse HVB Zondag
Vogelenz. 10-19 THE
9-6
Zaterdag: 20.00 uur Sporting OSS
DSK
9-14 TZB
9-5 dames-Die Reackse in de PellikaanAlliance
9-14 Overbos
9-4 hal.
Schalkwijk 9-13 Spaarnev. 10-4
18.30 uur Sporting OSS heren-AlliBSM
9-10 NIJVV
7-2 des 4 in de Pelikaanhal.
SVIJ
9- 9
BASKETBAL

houden. Toch lukte het om in de
eerste minuten bij te blijven maar in
de eerste helft werd Lions overspeeld.
De eerste helft kon de schade nog
beperkt worden tot een 23-35 achterstand maar tussen de zevende en
vijftiende minuut van de tweede
helft slaagde Lions er niet in te scoren. De achterstand liep op van 31-47
tot 31-62. Coach Johan Beerepoot
liet zijn mannen toen man-to-man
spelen en dat ging vrij aardig. Dokko
drong niet erg meer aan en Lions
kon zodoende sterk terug komen,
maar het gat was te groot om aan de
nederlaag te ontkomen. Eindstand
60-79. Vooral Jeroen van Galen
sleepte met zijn goede spel The
Lions dichterbij Dokko.

SPORT-AGENDA

Geblesseerd
„We hebben drie langdurig geblesseerde spelers en als je niet over de
juiste basis beschikt lukt het niet",
stelde Johan Berepoot. „Vooraf beschouwden we dit seizoen als een
opbouwjaar, maar het loopt nu wat
moeilijk met invallers. Met een niet
ingespeeld team schiet je niet erg op,
maar we wanhopen echter niet. Ik
hoop dat we in januari weer volledig
zijn, waardoor we weer mee kunnen
draaien. Tegen de routine van Dokko moet je zeer gedegen voor de dag
komen en dat kon dus niet. In de
slotfase hebben we het tempo nog
wel verhoogd en liep het vrij goed,
maar het was te laat en ook te weinig."

Klaverjasavond bij
Zandvoortmeeuwen

Spannende momenten bij The Lions.

Ton van Kempen tien weken aan
kop bij Zandvoorse Schaakclub
ZANDVOORT - Bij de Zand- 334,0, 4. Lindeman 331,5, 5. Geerts
voortse Schaakclub hebben, in 318,5, 6 Van der Meijden 306,5, 7. Ter
de interne competitie, Jack Bruggen 287,5, 8. Termes 259,5, 9.
250,0, 10. Berkhout 245,0.
van Eijk en John Ayress de Bosma
De afgebroken partij uit de achtste
schaakaanval geopend op de ronde
tussen Pepijn Paap en Cees
koploper Ton van Kempen. De Molenaar
is na ongeveer twee uur
al tien weken aan de leiding verder spelen in het voordeel van
gaande Van Kempen kwam Molenaar uitgevallen.
niet verder dan een remise terwijl Van Eijk en Ayress hun Jeugdcompetitie
partij winnend afsloten.

Deze twee kunstschaatsters hebben er duidelijk lol in.

Er is een recreantenniveau,
ZANDVOORT/HAARLEM
- Ook dit winterseizoen kun- voor wie gezellig één keer in de
nen kinderen weer leren week wil schaatsen. Maar er is ook
een wedstrijdgroep waarvan de
kunstrijden en ijsdansen op rijdsters
deelnemen aan regionale
de Kunstijsbaan Kennemer- en landelijke
toernooien.
land in Haarlem. Hier wordt
Zo werd in het vorige seizoen
bij de IJsclub Haarlem les. Andrea Calvelage uit Hoofddorp
gegeven aan beginners (dus 2e bij de junioren D op de gewesteleren schaatsen) en aan ie- lijke wedstrijd in Amsterdam.
Jasperina Weber uit Zandvoort
dereen die het schaatsen al
werd in dat seizoen 5e op de Natioonder de knie heeft.
Het geheel staat onder leiding
van een gediplomeerde instructrice.
Voor kinderen van 7 tot 12 jaar
is nog plaats op de maandag
(17.30-18.40 uur) en op woensdag
(17.30- ca. 19.00 uur).
Wat wordt er zoal geleerd?
In een klein groepje (maximaal
10 kinderen) wordt gewerkt aan
vooruit schaatsen, remmen en
overstappen. Wie al wat verder is,
leert bogen rijden, draaien van
vooruit op achteruit, eenvoudige
danspassen en sprongetjes.
De echte „sterren" leren axels,
rittbergers en pirouetten, daarnaast trainen zij hard op hun kür
(een dans op muziek) in de ijshal
(te Leiden).
Wat is het niveau?

nale Kürwedstrijd in Dordrecht
en had een 6e plaats bij de Nationale Kürwedstrijd in Leiden (aspiranten D).
Op elk niveau kunnen diploma's
van de landelijke bond (KNSB)
worden behaald. Voor de recreanten en beginners zijn er diploma's
l tot en met 5. Voor de gevorderden zijn er daarnaast 5 testen die
internationaal vergelijkbaar zijn.
Naast het diplomaschaatsen en
deelname aan testen organiseert
de IJsclub Haarlem ook 2 keer per
winter een clubwedstrijd voor alle
niveau's.
Als u meer informatie wilt hebben over de lessen kunstrijden
van de IJsclub Haarlem, kunt u
deze telefonisch verkrijgen onder
de volgende nummers 023-271467
('s ochtends van 11.00-12.30 uur)
en 02503-12222.

Zwaar bevochten remise
Nihot/Jaap Bloem Sport
ZANDVOORT - Het in de
tweede divisie uitstekend voor
de dag komende zaalvoetbalteam van Nihot/Jaap Bloem
Sport had het bij Gooiland op
bezoek erg moeilijk. Tegen het
zwaar verdedigende Gooiland
bleven de Zandvoorters dan
ook steken op een 1-1 gelijkspel.
Direct na de aftrap kreeg Rob van
de Berg de kans om Nihot/Jaap
Bloem Sport op voorsprong te zetten, maar hij knalde de bal tegen de
doelman op. Het was ook het sein
voor Gooiland om zich geheel terug
te trekken in de verdediging en uitsluitend op de counter te loeren. Uit
één daarvan was het bijna raak maar
Jaap Bloem tikte de bal uit zijn doel.
Toch kwam Gooiland op een voorsprong na een foutje van doelman
Jaap Bloem. Na dit voorval herstelde de Zandvoortse doelman zich
heel erg sterk en hield hij zijn ploeg
in de race. Want bij de counters van
Gooiland moest Bloem nogal eens
optreden, en hij deed dat perfect.
In het Gooise doel stond eveneens
een doelman van klasse. De Zandvoortse aanvallers, Wim de Jong,
Bas Heino en Rob van de Berg pro-

beerden uit alle hoeken en standen
om de gelijkmaker te verkrijgen, wat
helaas niet gelukte. De Gooilanddoelman redde telkens.
De tweede helft gaf een zelfde spelbeeld te zien. Een bijzonder sterk
aanvallend Nihot/Jaap Bloem Sport
maar het geluk was er deze avond
niet. René Paap struikelde over de
bal en een schot van Ivar Steen verdween rakelings langs de verkeerde
kant van de doelpaal. De verdiende
gelijkmaker kwam toch op het scorebord door een doelpunt van Dennis Keuning, 1-1. De Zandvoorters
probeerden in de slotfase alsnog de
winst mee naar huis te nemen maar
hadden pech bij de afwerking. Het
was Gooiland dat bijna nog met de
winst ging strijken. De counters bleven gevaarlijk en het was doelman
Jaap Bloem die met briljant keeperswerk zijn fout in de eerste helft
ruimschoots goedmaakte. Een keihard werkend Nihot/Jaap Bloem
Sport bleef op de 1-1 steken.
„Ik ben toch wel ingenomen met
het 1-1 gelijke spel", zei coach Guus
Marcelle. „Het was een laffe tegenstander, die zich uitsluitend beperkte tot verdedigen" Vrijdag staat voor
Nihot/Jaap Bloem Sport de lastige
uitwedstrijd tegen Kras Boys op het
programma.

Foto: Berlolt.

De twee kersverse bestuursleden
van de Zandvoortse Schaakclub,
Jack van Eijk en John Ayress, ondervonden behoorlijk verzet van respectievelijk Dennis van der Meijden
en Piet Termes maar konden toch
het volle punt laten noteren. Toen
van Kempen verloor een half punt
aan een verbeten spelende Edward
Geerts maar behoudt toch nog de
leiding. De directe confrontatie van
Van Eijk en Ayress zal pas na de
dertiede ronde plaatsvinden.
De Zandvoortse Schaakclub hanteert het zogenaamde Keizer-systeem, waardoor pas in januari 1991
de toppers elkaar voor de tweede
keer ontmoeten. De eerste sessie
eindigde overigens in het voordeel
van Van Kempen. De uitslagen uit
de tiende ronde waren: Geerts-Van
Kempen remise, Van der Meij denVan Eijk 0-1, Ter Bruggen-De Bruin
1-0, Termes-Ayress 0-1, Wiggemansen-Ruijer 1-0, Gude-Van Elk 0-1, De
Oude-Handgraaf 0-1, Twint-Berkhout '/2-'/2, Molenaar-Marquenie '/z-'A,
Gorter-Paap '/--'/i. De stand na deze
tiende ronde is: 1. Van Kempen 448,5
punten, 2. Van Eijk 379,0, 3. Ayress

ZHC-hockeysters
onder zware druk
ZANDVOORT - De ZHC-hockeysters hebben de laatste
wedstrijd voor de winterstop
niet succesvol weten af te sluiten. Tegen medekoploper Bennebroek gaven de Zandvoortse
dames vooral in de tweede
helft goed partij maar er zat
niet meer in dan een 2-1 nederlaag.
In de eerste helft Bas Bennebroek
een klasse beter en dat leverde in het
eerste kwartier al een 2-0 voorsprong op. ZHC kwam zo erg onder
druk dat vele strafcorners werden
weggegeven waaruit Bennebroek
tweemaal wist te scoren. Na 25 minuten spelen was ZHC er slechts
driemaal in geslaagd in de cirkel van
Bennebroek te verschijnen. Het ging
toch steeds beter en na een half uur
spelen rondde Sandra van den Brom
een goede aanval over rechts af, 2-1.
In de tweede helft een bijzonder
goed en aandringend ZHC. Via de
prima op dreef zijnde middenveldspeelster Miranda Schilpzand werd
het initiatief genomen en de druk op
het Bennebroekse doel werd erg
groot. ZHC kreeg goede mogelijkheden op de gelijkmaker maar slagde
er niet in de toch wel verdiende gelijkmaker te scoren. De strafcorner
liet ZHC deze middag in de steek.
Vijfmaal mocht het geprobeerd worden maar Bennebroek kroop door
het oog van de naald.
„We hebben het Bennebroek erg
lastig gemaakt", stelde trainer/coach Ronald Meyboom. „Gezien
het spelbeeld van de tweede helft
was een gelijkspel verdiend geweest.
„Na de eerste helft van de competitie ben ik niet ontevreden, al valt er
nog genoeg te doen.

Ook in de Jeugdcompetitie werden
er diverse partijen gespeeld op het
scherp van de snede. Zo won Ronald
Roele van Florian van der Moolen
en versloeg Dave Frederking Michel
van Osenbruggen. Ook was er winst
voor Henk Wïllemse tegen Robert
Prins en werd de partij tussen Rebecca Willemse en Bas Geurts in
patstelling remise.

Opleiding
In de derde week van volgend jaar
zal de Zandvoortse Schaakclub een
aanvang nemen met de opleiding
van alle jeugdspelers voor het Pionnen, Toren- en Koningsdiploma. Dit

zijn de officiële, door de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond erkende
cursussen. Naar het zich laat aanzien zal in deze cursus, die ongeveer
vier maanden duurt en afgesloten
wordt met een examen, ook de computer zijn intrede doen. ledere donderdagavond kunnen belangstellenden in het Gemeenschapshuis informatie inwinnen bij John Ayress, die
in het nieuwe bestuur het jeugdbeleid op zich heeft genomen, of bij de
andere bestuursleden.
Niet alleen de jeugd kan meedoen
aan de cursussen maar ook schaakliefhebbers zijn welkom. De deelnemers dienen echter wel lid te zijn
van de Zandvoortse Schaakclub.
Het bestuur ziet hier dan ook een
goede reden in om zich aan te meiden.
Volgende week donderdagavond
speelt het eerste team van de Zandvoortse Schaakclub, zijn derde wedstrijd in de externe competitie. Dan
komt naar het Gemeenschapshuis,
Kijk-Uit 3 uit IJmuiden. Op dit moment neemt het eerste team een gedeelde derde plaats in, in de derde
klasse E van de NHSB.

ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond wordt in de kantine aan de
Vondellaan van de voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen de derde
wedstrijd gehouden om het koppelklaverjaskampioenschap van Zandvoort. Ook vrijdagavond zijn er
fraaie prijzen te verdienen. De inschrijfkosten per koppel bedragen
ƒ 7,- en de klaverjasliefhebbers worden verzocht op tijd aanwezig te
zijn, aangezien de eerste kaart valt
om 20.00 uur.

Klaverjasavond

Zaterdag: Tetteroo-Lions dame:;
18.00 uur Ibema Sporthal te Haavlem.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen-IJmond'73, C.-jun., 18.30 uur Zandvoortmeeuwen 2-SVY D-jun., 19.00
uur TZB 3-Zandvoort Noord 2, 19.45
uur TZB 5-NAS 3, 20.30 uur Zandvoortmeeuwen 3-Kalmthout 2, 21.25
uur TZB-MHK, 22.20 uur TZB 7Carr. Snoeks.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.40 uur Zandvoort NoordHeemstede dames, 21.25 uur Zandvoort'75-DSC'74 dames, 22.30 uur
Zandvoormeeuwen 5-Trefpunt 2.

ZANDVOORT - In de ontmoetingsruimte van de Agathakerk
wordt vrijdagavond 23 november
een klaverjasavond gehouden, georZANDVOORT - Het eerste team
ganiseerd door de Parochie/gemeen- van badmintonclub Lotus slaagde er
teopbouw. Iedereen is welkom. Toe- niet in koploper Merenwiek te begang gratis, aanvang 20.00 uur.
dwingen. Toch heeft Lotus knap tegenpartij geboden, en met een volledig fit team had er meer in gezeten
dan de 5-3 nederlaag.
Rika Koper trad geblesseerd aan
ZANDVOORT - Een 21-jarige voetballer uit Zandvoort is zondag op het en wist haar enkelspel toch te winveld van Zandvoortmeeuwen bij een nen met 10-12, 11-2, 8-11. Ook het
koppartij gewond geraakt. Hij kopte damesdubbel, Rika Kloper en Ellen
tijdens een spelsituatie tegen het Crabbendam, zorgde voor een Zandhoofd van een tegenstander, waarna voorts punt via de setstanden 10-15
hij enige tijd bewusteloos raakte. en 15-17. Het derde punt kwam op
Vermoedelijk had hij een hersen- naam van het mixed-dubbel Ellen
schudding opgelopen. De man is per Crabbendam en Martij n van Keulen.
ambulance naar het Spaarnezieken- Setstanden 4-15,9-15. De overige partijen werden verloren, al was het hehuis afgevoerd.
rendubbel dicht bij een verrassing.
Uitslagen: Merenwiek 3-Lotus l 53, Nab Spirit 3-Lotus 2 5-3, Kennemerland 13-Lotus 3 4-4, Nijhoff 4ZANDVOORT - Een winkeldief- Lotus 5 5-3, Velsen BI-Lotus BI 7-1,
stal, zondagmiddag uit een zaak aan IJmond BI-Lotus B2 8-0, IJmond C2de Kerkstraat, is later die dag alsnog Lotus Cl 1-7.
Programma aanstaande zondag in
opgelost. Een 25-jarige Haarlemmer
werd die dag in zijn woonplaats aan- de Pellikaanhal, aanvang 13.30 uur:
gehouden, toen duidelijk werd dat Lotus l-Van Zijderveld 10, Lotus 2hij de dader was geweest. Hij was Slotermeer 10, Lotus 3-Onze Gezelsamen met een andere man in de len 7, Lotus 4-Nieuw Vennep 8, Lowinkel geweest, en was zonder af te tus 5-Nieuw Vennep 9, Lotus Bl-Hilrekenen weggelopen, mét enkele kle- versum BI, Lotus B2-Nieuw Vennep
dingstukken ter waarde van ƒ 189,80. B2, Lotus Cl-Nieuw Vennep Cl.

Badminton Lotus

Bewusteloos gekopt

Dief gepakt

Dames hebben het nog moeilijk

Casino-ZVM heeft grootse plannen
ZANDVOORT - In de zaalhandbalcompetitie heeft het
mannenteam van Casino-ZVM
grootse plannen en dat houdt
in een deelneming in de strijd
om de titel. Na vier wedstrijden gaat de ploeg van trainercoach Joost Berkhout dan ook
nog steeds ongeslagen aan de
leiding. Ook concurrent De
Bunkert 2 was niet opgewassen tegen een sterk handballend Casino-ZVM, 19-13. De Casino-ZVM-dames hebben het
duidelijk moeilijker en gingen
tegen Wijk aan Zee met 14-19
ten onder. Vooral een zwakke
periode van zes minuten in de
tweede helft was de oorzaak
van de nederlaag.

Casino-ZVM en de reserves van De
Blinkert maakten er een goede
handbalwedstrijd van. Tot de twintigste minuut kon De Blinkert gelijke tred houden met de Zandvoorters
maar daarna was het gedaan. Defensief speelde Casino-ZVM een ijzersterke partij. Hard maar sportief
werden de aanvallers van de Blinkert een halt toegeroepen en bovendien stond doelman Johan Molenaar een uitstekende partij te keepen.
Na twintig minuten nog een gelijke stand van 4-4, maar toen draaide
de aanval op volle toeren en door Met de heren van Casino-ZVM gaat
een fraaie lob van Peter Pennings en
verrassende lage schoten van Menno Trouw ging Casino-ZVM met een voerde Casino-ZVM de stand verder
voorsprong van 8-5 de rust in. Casi- op, onder andere door fraaie doelno-ZVM kon in de eerste minuten punten van Peter Pennings en Menvan een meerderheidsituatie niet no Trouw. De Blinkert bracht in de
profiteren. Toen De Blinkert weer slotseconde de laatste score op het
volledig was scoorde het direct, 8-6. scorebord, maar de overwinning van
de Zandvoorters was duidelijk en
zeer verdiend.
Ongeschonden
Coach Joost Berkhout was uiterst
De Zandvoorters waren echter te spreken over zijn team: „Niet alniet onder de indruk en Jan van leen ik ben tevreden maar iedereen
Durjn en Guido Weidema zorgden was het. Ik vond dat we erg goed
weer voor een behoorlijke marge, 12- speelden. In de tweede helft ging het
7. Ook Casino-ZVM liep weieens een zelfs nog beter dan in de eerste helft.
twee minuten straf op, maar kwam Er valt natuurlijk nog wel wat te
dat telkens ongeschonden door. Wat doen, maar ik heb genoten van het
De twee koplopers hebben we nu De Blinkert ook aanvallend onder- spel. Ik had meer verwacht van het
tweemaal gehad en tegen de andere nam het was kansloos tegen de stevi- ervaren De Blinkert maar we betegenstanders zijn we zeker gelijk- ge en solide Zandvoortse afweer. haalden juist tegen dit team de
waardig. Na de winterstop moeten Door een paar strafworpen konden grootste uitslag. We hebben de gehewe dan ook punten pakken en de de Haarlemmers enigszins in de le wedstrijd onder controle gehad en
doelstelling is dan om aansluiting buurt blijven, maar gevaar was er moeten gewoon lekker verder
niet voor Casino-ZVM. In de slotfase gaan".
met de kopgroep te krijgen."

het uitstekend, de dames kennen nog te veel zwakke periodes.
Foto Berlctt

Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Weidema 6, Kees Hoek 4, Menno
Trouw 3, Peter Pennings 3, Jan van
Duijn 2, Ronald Vos 1.

Dames
In de eerste helft speelde CasinoZVM een prima partij. Het op bezoek zijnde Wijk aan Zee kreeg geen
kans om ruim afstand te nemen van
Casino-ZVM. Een met veel inzet
strijdend Zandvoorts team was geheel gelijkwaardig aan het stevige
Wijk aan Zee. Bij de rust keek Casino-ZVM slechts tegen een 8-9 achterstand aan en dat bood nog beat mogelijkheden voor het verdere verloop van de strijd.
In de eerste zes minuten van de
tweede helft ging het echter geheel
mis met Casino-ZVM. De ploeg van
coach Geert Dijkstra stortte ineen

en de doelpunten vlogen de Zandvoortsen om de oren. Na zes minuten was de strijd dus beslist, 15-9.
Toch herstelde Casino-ZVM zich
enigszins en kwam terug tot 16-12 en
even later zelfs 17-14. Maar de
kracht ontbrak om geheel in de
strijd terug te komen. In de slotfase
was het weer Wijk aan Zee dat hol
beste van het spel had en uitliep
naar een 19-14 overwinning.
„Elke wedstrijd hebben we een terugval", stelde coach Geert Dijkstra
na afloop. „In de eerste helft werd er
goed gespeeld maar daarna ging het
mis. Er werd wel heel erg hard gewerkt, maar het lukt gewoon niet".
Doelpunten Casino-ZVM: Mireille
Martina 3, Elly von Stein 3, Marja
Brugman 2, Sylvia Blom 2, Diana
Pennings 2, Daniëlle Blom 1., Wendy
van Straaten 1.
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*«'WAARDEBON'
WAARDEBON
Cortina Modes

HALTESTRAAT 69
ZANDVOORT
TEL. 02507-17897

bij afhalen

Kerkplein 3 Zandvoort.
Tel. 14828

van uw maaltijd

:= Naam cliënt.

:<B Naam cliënt:
-^ Adres:

:

T" Telefoon.

:^r Ik koop in Zandvoort omdat:

^==

halve
prijs

Krocht'

Grote Krocht 18

Vulpen

Ik koop in Zandvoort omdat:

Rosarito

Naam cliënt:

250 gram

2 paar ƒ 105-

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

WAARDEBON'

Dier-Plezier

bij besteding

Grote Krocht 28

vanaf 7,50
Kerkstraat 30 2042 JG Zandvoort
Tel. 02507-12106
ZONDAGS GEOPEND

een leuke
surprise
voor uw
huisdier

Naam cliënt:
Adres:

;== Ik koop in Zandvoort omdat:

Grote Krocht 24

g=

Naam cliënt:

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

^s§

Adres:

's
:^=

Grote Krocht 25
Zandvoort

Kaapsviooltje

0,99

op pantoffels

Adres:
Telefoon: —

Aart Veer
groente en fruit

'WAARDEBON

De appels van Oranje
-|Q ngp$-

De GAPER
Kerkstraat 31

Tel. 12513

2f5

Adres:

Telefoon:

Telefoon:

Telefoon:

Ik koop m Zand\oort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Zandvoort

'WAARDEBON

WAARDEBON

5%

MODE
Grote Krocht 23
ZANDVOORT

Linnen
blouses

Tel. 1841Z

4 verschillende kleuren

Tijdens de aktieperiode en tegen
inlevering van deze bon:

100 gr. St. Nicolaaspaté
gratis voor elke klant

van 199,- voor

69,-

op lijsten
Naam cliënt:

films en albums

^

Naam cliënt:

Naam cliënt:

S Adres:

:~

Telefoon:

'==:

Telefoon: —

Telefoon:

:=;

Ik koop in Zand\oort omdat:

;s

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

m

WAARDEBON
Welkom,
Tromp Kaas
Grote Krocht

ons glaasje Beaujolais Primeur
smaakt het best met onze
Chevres
Kom eens proeven

Chèvre Frals
Naam cliënt:
Adres:

100 gram nu

fiü!

lOooooonoooM WAARDEBON ôWMöliö!
FASHION
^
<i
^

HALTESTRAAT40
2042 LN ZANDVOORT
Tel. 02507-13253

;=?

Adres:

ïs Telefoon:

;Sr

:=; Ik koop in Zandvoort omdat:

nu voor

\)/'

10% korting

hempje + slipje
van 39,95

rg; Naam cliënt:

•^ Telefoon:
Ik koop in Zand\oort omdat:

WAARDEBON^

Lingerie aanbieding
si
s;
g
S

SLAGERIJ

Adres:

Adres:

l

5% KORTING
op alle after shave's
en eau de toilettes

Naam cliënt:

Adres:

WAARDEBON

Bij levering van
deze bon

Drugstore

5

sinaasappelen 2?
1 kilo
clementines

Naam cliënt:

de bon

10% korting

Telefoon: —

Bij levering
van deze bon

bij inlevering van

Naam cliënt:

WAARDEBON

js

0,99

Adres:
Telefoon: —

WAARDEBON^

Telefoon:

Bloemenmagazijn

U gelooft het niet!
Slechts

Naam cliënt:

Adres:

in div. modekleuren
per paar 5,95 nu
gg Adres:

Roomboter

Telefoon:

Bij inlevering van
deze bon
aanbieding

-

Zandvoort-Noord

in moderne kleuren

(zolang de voorraad strekt)

Lovable panty's
^= Naam cliënt:

Bij inlevering van
deze bon

voor

(YiMÉW,\yAARDEBON
Grote Krocht 20b
Zandvoort

Spar Super

van 9,95 nu

495

van 9.95 voor

rowwiöiWAARDEBON

Boekhandel

Designer Gel Spray
INDOLA

nu 11

Adres:

WAARDEBON'

Pasteurstaat 122041 VA ZANDVOORT tel. 02507-14866

-~

Naam cliënt:

Ik koop in Zandvoort omdat:

WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD

Adres:
Telefoon:

±1000 gram
normaal 15,-

Ik koop in Zandvoort omdat:

r De

Speculaaspop

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

Telefoon: —

"Haarmode Marjo Fijma*

^s:

Potgieterstraat 24, Zandvoort,
tel. 12865
Zandvoortselaan 355, Bentveld, tel.
023-241967

Telefoon:

WAARDEBON

Naam cliënt:

BAKKERIJ PAAP

bij aankoop
van een rok
blouse voor de

op alle niet afgeprijsde artikelen
Naam cliënt:

29,25

Adres:

--- AN en HAN

Telefoon:
5=§

Ik koop in Zandvoort omdat:

Haltestraat 56
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100 Jaar vorstinnen
ZANDVOORT - In Palace Hotel,
Burg. v. Fenemaplein 2, is vanaf
zondagmiddag een schilderij en-expositie te zien 'rondom het vierluik 100 jaar vorstinnen'. De expositie duurt tot en met 2 januari en
bevat kunstwerken van Angèle
von Brixen und Montzel, Frans
Erkelens en Evert Schellens. Verder decoraties van Joyce Balk en
een mode-expositie van de Zandvoortse mode-ontwerpster Ansje
Molenaar. De tentoonstelling
wordt zondagmiddag om half vier
door burgemeester Van der Heijden geopend, wat alleen door genodigden is bij te wonen.

Verkoop-tentoonstelling
In Gebouw De Krocht (Grote
Krocht 41) wordt zaterdag (10-17
uur) en zondag (11-17 uur) een
verkooptentoonstelling van schilderijen gehouden. Er zijn 150 olieverf schilderij en van een groep
jonge kunstenaars uit binnen- en
buitenland. Hun stijl is zeer uiteenlopend, variërend van landschappen, stillevens en bloemenschilderijen tot meer abstracte
en/of airbrush werken.

Dimitri en Bies
Zondag kan men in de Haarlemse Jazzclub, Groot Heiligland 37,
terecht voor balladen, verhalen en
folkmusic, gepresenteerd door
Cobi Schreijer, aanvang 15.00 uur,
m.m.v. Dimitri van Toren die eigen teksten en muziek ten gehore
brengt, en columnist Bies van
Ede, die optreedt als verhalen verteller.
Vrijdag 23/11 is er een optreden
van Splinks met Jaap Blonk (jazz/improvisatie muziek), aanvang
22.00 uur, entree ƒ10,-, CJP ƒ7,50.
Zaterdag gratis uurconcert met
West Coast Brothers, 22.00 uur.

Ruil-verzamelbeurs
De Nederlandse Vereniging De
Verzamelaar houdt zondag 25 november in Zomerlust, Hoofdstraat 142 te Santpoort een ruil-verzamelbeurs. Deze duurt van
12.30 tot 16.30 uur, entree ƒ1,25.
Men vindt er postzegels, munten,
penningen en bankbiljetten. Men
kan er ook zijn eigen verzameling
kosteloos laten taxeren. Voor
meer inlichtingen kan men bellen:
023-382411.

Korte tips
• Toneel in de Toneelschuur, Smedestraat 23, Haarlem: donderdag
t/m zaterdag 20.30 uur: 'Dat verhaal met die glazenwasser' van
Paul Feld, een Toneelschuurproduktie; 'Sumbo N.V.' van F. Bortips & suggesties
dewijk, door Carrousel/Toneelgroep Amsterdam. Vrijdag en zaGasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort
terdag 22.30 uur: 'In het moeras',
door Jan Decorte & Cie. Info.:
023-312439.
• Kinder-filmvoorstelling, eveneens in de Toneelschuur, zondag
14.30 uur: Gat City. Entree ƒ6,-.
• In het Teylersmuseum aan het
Spaarne 16 in Haarlem is tot en
ZANDVOORT - In het boulevardgebouw van Gran Dorado wordt aan- met 25 november de tentoonstelstaande zondag 25 november een grote poppenbeurs gehouden, van 10.30 ling Op Wieken te zien, een reis
tot 17.00 uur, entree ƒ5,-, 65+ƒ3,50, kinderen t/m 12 jaar (onder geleide) ƒ l,-. naar de oorsprong en evolutie van
Voor verzamelaars van antieke poppen en accessoires zijn er prachtige de vogel. Een kunstproject. Gestands met zeldzame exemplaren. Ook Thea van het Hof uit Zandvoort is opend dinsdag tot en met zaterdag
aanwezig met een grote stand vol eigen gemaakte replica's. Zij is een van de van tien tot vijf, zondag van een
vele poppenmaaksters uit heel Nederland die naar Gran Dorado komen. tot vijf.
Mevrouw Visser van de Rietwinkel uit Voorburg komt met prachtige • Diverse handwerk- en aanverminiaturen, poppenhuizen en meubeltjes.
wante artikeltjes zijn woensdag 28
Daarnaast vindt men er ook bijvoorbeeld poppenwagentjes, klein oud november voor een schappelijk
speelgoed, kacheltjes, serviesjes, antieke jurkjes, oude stoffen, knoopjes, prijsje te koop bij de kraam van
lintjes en patronen. Poppendokter Wil Joukema uit Nijmegen zal kleine het Rode Kruis, afdeling Welfare.
operaties uitvoeren en men kan er de eigen pop laten taxeren.
Deze is van 10.00 tot 16.00 uur op
het Raadhuisplein te vinden.
'Voor elk wat wils'.
• De Openbare Bibliotheek Zandvoort heeft tot 28 november een
tentoonstelling van de dichtbundel 'Nu'. De bundel bevat verzen
van de dichter Hans Plomp en
zeefdrukken van zijn vriend
Frank Lodeizen.
• Engelse thee met lekkernijen onder begeleiding van live pianomuziek kan tot 16 december genuttigd worden in het Elysée Beach
hotel in Zandvoort, pp de zondagmiddagen tussen drie uur en half
'vijf.
• In het Patronaat, Zijlsingel 2 te
Haarlem (023-326010) vindt vrijdag 'Een avondje affrorock'
plaats, met een optreden van de
Afrikaanse band The Genuines,
met zanger Mac McKenzie. Zaterdag is het de beurt aan Wreckless
Eric + The Jack of Hearts. Aanvang beide concerten 21.45 uur.
Entree ƒ10,-, CJP/P-Pas ƒ7,50.
Voorverkoop
Toneelschuur
(023-312439) of de VVV te Haarlem.
• Zandvoorters en hun hobby
1990, tentoonstelling t/m 9 december in het Cultureel Centrum
Zandvoort, Gasthuisplein 9b, met
werkstukken van tientallen Zandvoorters. Geopend van woensdag
Poppen en alles wat daarmee te maken heeft, zondag in Gran Dorado. tot en met zondag, van half twee
tot vier uur.

UITGAANSTIPS

Poppenbeurs in Gran Dorado

RESTAURANT
„SCHRANSEN AAN ZEE;'
BOULEVARD BARNAART 22 :
2041 JA ZANDVOORT
(naast Elysée Beach Hotel) 02507-15445

SPECIALITEITEN:?
- ZEEUWÖE
SUPERSSELENI:;''

van de Qfii|l;^%v
S.UDDERVLEES,

oma's recepr.^
*•**>
Keuken open '.
Vrijdag t m maandag geopend.

Nieuw kantoor
ZANDVOORT - Op de remise in
Zandvoort-noord wordt woensdag
de nieuwe kantoorruimte in gebruik
genomen. Het is betreft een uitbreiding, die nodig was omdat de werkplek van een aantal ambtenaren
naar de remise is verplaatst. Het
kantoor wordt geopend door wéthouder van Caspel.

Jong geleerd
ZANDVOORT
-DejongeSabine
Keesman had zaterdag een feestelijke dag. De
vijfjarige Zandvoortse, leerlinge van Sonneveld, dook die
dag als één van
de eersten in het
Haarlemse
Stoopbad
het
water in om af te
zwemmen voor
• Sabine
haar
eerste
Keesman
zwemdiploma.
Men raadt het
waarschijnlijk al: met succes. Het
A-diploma is nu veilig in huis. Nu
maakt Sabine zich op voor het B-diploma.

enk Jansen beschikt
over durf en talent
ZANDVOORT - Durf en talent zijn twee eigenschappen die de
Zandvoortse inwoner Henk Jansen niet ontzegd kunnen worden. Zijn debuut vorig jaar met het solistische optreden in
'Hommage aan Dorus' toonde toen al aan, dat het hem ernst
was. Hem wachtte een doorbraak als entertainer. Tijdens het
voorbije weekend bewees Jansen zich andermaal in een uitverkpchte 'Krocht', met 'Moeder ik wil bij de revue': een daverende
uitvoering vol sprankelende hoogtepunten.
- op te heffen, lijkt een grotere en
betere accommodatie noodzakelijk.
'Moeder ik wil bij de revue' werd
uitgevoerd in 'Gebouw De Krocht'.
Regie: Willem Dijkstra, slagwerk:
Ton de Groot, bas: Frans Suikerbuik, synthesizer: Ed Marinus, keyboards en muzikale leiding: Dico
van Putten, licht: Ton Kaspers, geluid: Ton Bakker.

• Henk Jansen bewijst in een nostalgische show opnieuw zijn talent.

Enthousiast
'Succes moet gecontinueerd worden', werd hem later uitgelegd. Dat
was voor de 42-jarige Jansen aanleiding om met zijn optredens door te
gaan. Na maanden van voorbereiding kon vrijdag voor de tweede
maal in successie 'het doek voor
Jansen omhoog". Dit keer voor het
programma 'Moeder ik wil bij de
revue', onder regie van Willem Dijkstra.

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

Moeder ik wil bij de revue' daverend succes

Zandvoort kon al bogen op een
veelzijdig en kwalitatief verrassend
cultureel leven, kort geleden is er
een nieuwe loot aan deze cultuur-stam toegevoegd. Na enkele jaren
bij toneelvereniging 'Wim Hildering' op de planken te hebben gestaan, besloot Jansen vorig jaar op
de solotoer te gaan. In gebouw 'De
Krocht' - toen voor deze gelegenheid
omgetoverd in 'St. Germain des
Pres' - liet hij met 'Hommage aan
Dorus' het Zandvoortse publiek genieten van zijn acteer- en zangtalent.

Met oog en oor
de badplaats

Gertenbach Mavo

St. Nicolaas

Operette vereniging

Vol verwachting klopt ons hart,
wie de roe krijgt wie de gard. De
vraag lijkt mij zo aan het einde
van het jaar nogal voor de hand
liggend. Als schrijver van een vaste rubriek weet ik als geen ander
dat sommige Zandvoorters mij
maar wat graag een van deze straf wertuigen toebedeeld zagen. Ik
kan daar inkomen, immers, het is
niet altijd even prettig soms voor
het publiek in de kijker gezet te
worden. De intentie van deze rubriek moet u echter duidelijk zijn.

De Zandvoortse Operette Vereniging wenst u alvast prettige
Kerstdagen. Een beetje vroeg
denkt u misschien. Voorzitter Jan
van der Werff vindt echter van
niet. Hij heeft al laten weten dat
ons rond deze tijd een dijk van een
programma te wachten staat. Op
15 december aanstaande wordt er
door ZOV in de Hervormde kerk
aan het Kerkplein een gevarieerd
Kerstconcert gegeven. Het programma ziet er veelbelovend uit.
Naast verschillende selectie's uit
'My Pair Lady', 'Frau Luna', 'MasBeledigend of kwetsend taalge- ke in Blau' en 'Martha', zullen er
bruik zijn mij vreemd. Toch ont- als voorbereiding op het aanstaankom ik niet altijd aan de aandrang de feest natuurlijk ook kerstliedeom u te vertellen wat er zoal in dit ren gezongen worden.
dorp aan de Noordzee-kust geOok solistisch zit de zaak weer
beurt. Over een jaar genomen is
dat nogal wat. Voor een buiten- goed in elkaar. Naast het koor van
staander wordt soms de indruk de Zandvoortse Operette Verenigewekt, als zouden de Zandvoort- ging treden tijdens dit concert onse inwoners constant met elkaar der andere ook Hans Bol, Ineke
overhoop liggen. Niets is echter Groen, Amand Hekkers en Jan
minder waar. Onze dorpse ge- Van der Werff op. De regie is in
meenschap kent vergeleken met handen van Paul van den Ancker
sommige andere plaatsen een gro- en de muzikale leiding en de dirite homogeniteit.
geerstok berusten bij Vera Wijnen. De toegangsprijs bedraagt
Door zijn kleinschaligheid we- tien gulden. Donateurs krijgen
ten wij maar al te goed wie onze een rijksdaalder reductie. De
medebewoners zijn. Wie aan de kaarten zijn te koop bij: Van der
weg timmert, kan kritiek ver- Werff, telefoon 13840, Schaap, tewachten. Soms is deze kritiek niet lef oon 12870 of iedere donderdag
terecht. Verstandige mensen we- avond in het 'Gemeenschapshuü
ten dat. Ook het signaleren van dit aan de Louis Davidsstraat.
soort zaken behoort tot het werk
van een verslaggever. Of hij het er
mee eens is of niet doet niets ter Kerst In
Voor de laatste maal wil ik nog
zake. Of het nu de burgemeester
betreft (in dit geval dus niet), een even terug komen op de Kerst In.
ambtenaar, de voorzitter van een Vorige week vertelde ik u al dat dit
voetbalclub of een 'gewone' bur- evenement dit jaar niet door gaat.
ger, enige invloed heeft dit voor De reacties logen er niet om. Veel
mij niet. De mensen zijn mij alle- mensen vinden het bijzonder jammaal even lief. Dat moet maar mer dat dit feest geen doorgang
kan vinden. Zij zijn - om het maar
eens gezegd worden.
zacht uit te drukken - diep teleurgesteld. Het verwijt is geenzins beHarlekijn
doeld voor de medewerkers van
Een wat vreemde kop boven een voorgaande jaren. Die hebben hun
verhaal zult u wellicht denken. De best gedaan. Toch hebben versuggestie zou gewekt kunnen wor- schillende leden van het Kerst Inden alsof er iemand in de maling -team mij enigszins boos aangegenomen wordt. Ik kan u gerust- sproken met de mededeling dat zij
stellen. De naam schoot mij te bin- niet benaderd zijn om ook dit jaar
nen toen ik even dacht aan dat weer hun medewerking aan dit
kleine cafétje op de hoek van het evenement te verlenen. Van de
Schelpenplein en de Bakker- heer Paagman heb ik echter moestraat. Begin deze week liep ik er ten vernemen dat dit wel is gelangs en tot mijn verbazing zag ik beurd maar dat er nog steeds te
dat het oude pand was opgeknapt. weinig belangstelling was om op
'De Gnoom', want daar heb ik het korte termijn nog iets fatsoenlijks
over, bestaat niet meer. Wilfred op poten te zetten.
Tates heeft zoals eerder vermeld
de tap aan een ander overgedaan.
Nu kun je natuurlijk eindeloos
De nieuwe uitbaters van dit ty- gaan discussieren over wie er nu
pisch Zandvoortse café zijn Loes, gelijk heeft. Feit blijft in ieder geooit trapezewerkster en circus- val wel, dat na twee oproepen in
deze krant slechts twee mensen
-clown Dick Hoezee.
zich beschikbaar stelden. Het lijkt
De beide echtelieden hebben ri- mij daarom wat al te goedkoop om
goreus de bezem door de tent ge- te kunnen stellen dat het mislukhaald. Het resultaat is verbluf- ken van de organisatie te wijten
fend. Het bouwval is veranderd in zou zijn geweest aan het niet benaeen gezellige en gemoedelijke ta- deren van deze oud-leden. Voor
veerne waar de geur van de versge- wat mijzelf betreft, had ik mij dit
zette koffie de boventoon voert. jaar graag willen inzetten voor dieDe tap wordt bediend door Loes, gene waarvoor dit feest bedoeld is,
in de avonduren neemt de beken- namelijk de sociaal zwakkeren in
de Zandvoorter Han Van de Zee j r. onze Zandvoortse samenleving.
het over. Veel Zandvoorters zijn Toch blijft mijn aanbod nog
blij met de metamorfose die het steeds overeind. Mocht de Kerst
pand heeft ondergaan. "Een aan- In het volgend jaar wel door gaan
winst voor ons dorp" menen ook dan ben ik nog steeds bereid tijzij. Door zijn ligging kom je er dens deze twee dagen een steentje
weinig toeristen tegen, iets wat bij te dragen in de bediening.
voor sommigen van ons een veraDit was het weer voor deze
deming kan zijn. U moet er eens week, blijf gezond, tot de volgende
gaan kijken. Tien tegen een dat u week.
Bram Stijnen
het met mij eens bent.

Sint ontvangen door 250 kinderen
ZANDVOORT
-Debezoekertjes
van 't Stekkie
hebben zich deze
week van hun
beste kant laten
zien.

Een show niet bekende liedjes en
sketches uit het rijke repertoir van
onder andere Louis Davids, Wim
Sonneveld en tekstschrijver Harrie
Bannink. De vocale kwaliteiten van
Jansen kwamen vooral tot uitdrukking in de populaire liedjes als: 'Josefien', 'Ome Thijs' en 'Laten we lief
zijn'. De nostalgie vierde dus hoogtij
en dat werd gewaardeerd: het publiek was laaiend enthousiast.

Afgelopen zaterdag werd ook
hier Sinterklaas
hartelijk
weikom
geheten
door maar liefst
zo'n 250 kmderen.

Vakmanschap

V

Pas als een artiest zich zo in zijn
ol kan inleven dat emoties voor het
Publiek zichtbaar worden kan gesproken worden van vakmanschap.
In 'Het hondje van Dirkje' en 'Caro'ien' bleek Jansen ruimschoots over
deze gave te beschikken. Zijn timing
en mimiek bleken verbluffend. Absolute hoogtepunten in zijn optreden vormden de conferences 'MauPie, de Amsterdamse kruier' en de
Persiflage van de met een rijke boezem bedeelde 'Tante Alie'. Het leveröe na afloop een ovationeel applaus
°P van een dankbaar publiek.

Die konden
eveneens genieten van een aantal grappige optredens
van
•w
i'l
V.O.F. Caramba
Veel kinderen mochten even bij de Sint komen.
met 'Floepie de
Flapzak'. Toen
Sint wegging, kregen alle kinderen en oude hits, leeftijd 12-16 jaar, ennog een verrassing, om mee naar tree ƒ2,50 (leden ƒ1.50). 'aanvang
huis te nemen.
20.00 uur. Zaterdag is er voor cle aiv
dere leeftijdsgroep een disco met t aKomende dagen kunnen jongeren lentenjacht, maar geen play-bacx.
weer in 't Stekkie terecht, vrijdagavond met disco, swingen op nieuwe
Info bij 't Stekkie:171l3.

De 21-jarige zangeres Diane AbPoel zorgde beide avonden voor een
^elluidende afwisseling op het veelzijdige programma, dat muzikaal
rtoor het bekende kwartet Dico van
Putten kundig werd ondersteund.

Chemisch afval bijna verdubbeld

f

s

ZANDVOORT - Zandvoort
er steeds meer toe over
zijn chemisch afval bij de gemeente in te leveren. Ten aanzien van het derde kwartaal
van vorig jaar is er een verdubbeling te zien.

Verliesgevend
Jansen bewees met deze show
jïiéêr dan voldoende kwaliteiten in
"uis te hebben om door te gaan met
öit
werk. Of dat met dit soort uitvoer
'ngen in Zandvoort kan, is nog de
Vf
aag. Ondanks het feit dat beide
l'oorstellingen uitverkocht waren,
Weken zij verliesgevend. Om dat ge- dat bij meerdere shows speelt

Deze week een foto van klas 3b van de Gertenbach Mavo, genomen op 26 juni
1964. De foto werd ingezonden door dhr. Groot.
Op het plaatje zijn te zien (staand v.l.n.r.): dhr. Eertink, Anke van Sluisdam,
Rob Goos, Franklin Michalides, Joop Hendriks, Emmy van Brero, Ron Blom,
Rudi Kok, Johan Zwemmer, Don Hofstra, Kees Andriesse, Nel van Dongen,

Martin van Duin, dhr. Van Schie, Hans Derksen en Flip van der Sluis, Jos de
Bont en Roy Boerée.
Zittend 2e rij: Michiel Knoops, Frits Ottenbos, Andreé de Gelber (?), Rob
Vrees, Bernard Eertink, Mart Helle, Dolf Zuiddam, Rens Dubbelt, Kees Groot.
Zittend 3e rij: Joop Schreinsbergen, Tom Damman, Lillian Williams, Corry
Veen, Gerda de Blauw en Stephen Meller.

Zoutzuur/zwavelzuur/accu z u u r /ammoniak 59 kilo, asbest 39 kg. bat
terijen 542 kg, vert'-restanten 22 Li kg
medicijnen en cosmetica 34U kg,
schoonmaakmiddelen 20 kg.
Accu's 994 kg, afgewerkte obo en
oliefilters 1269 kg, bestrijdingsmid
delen 18 kg, fotochemicaliën 127 kg,
In 1990 werd toen 3702 kilo ingeza- oplosmiddelen 185 kg. Koelvloeisiol
meld, dit jaar juli/augustus/septem- 24 kg, spuitbussen 152 kg, tl.-buizen
ber was dat 6094 kilo. Vooral sinds en kwiklampen 110 kg.
Klein chemisch afval kan in Zand
de gemeentereiniging eens in de
twee maanden huis aan huis klein voort bij een groot aantal winkeliers
chemisch afval ophaalt, zijn de op- worden ingeleverd. Bovendien haalt
brengsten sterk gestegen.
de gemeentereiniging één keer in de
De hoeveelheden van het derde twee maanden huis aan hhis du afval, plus glas en oud papier op.
kwartaal waren: onder andere:
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AËEKMEDIA 22

SINT NICOLAAS ACTIE
o.v.z.

VAN 22 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER 1990
WAARDEBON'

WAARDEBON
^ pour hommes
€:

Kerkstr. 9, Zandvoort 02507/13646

25% Korting |
op shirts en jacks

f.

o.a. Verte Vallee, Replay,
Martinique, Under-Cover,
Frogs, Ciao, Parini.

-- Naam cliënt:
:'-"• Adres:
:- Telefoon:

(Boetie^Menory

iwt

Grote Krocht 7

WAARDEBON

op de bekende

1 KILO

i§
W
§j

•^ Naam cliënt:

Telefoon:

'S; Telefoon:

'5==: Ik koop in Zandvoort omdat:

:= Ik koop m Zandvoort omdat

WAARDEBON
dollen

WAARDEBON
Parf. Drog.

v.a. ƒ l 5,-

MOERENBURG

met lycra
v.a.

Haltestraat l
Zandvoort

ƒ35,-

Nu f eg e n inlevering
van deze bon
Adres:

Haltestraat I4a Zandvoort

KADOSET
bestaande uit 5 luxe- miniaturen
in twee uitvoeringen

1 voor dames
(o.a. Samba - Balenciaga - Benetton)

§>'
g;
'^^

1 voor heren

5% extra korting!! J

Naam cliënt:

HOUTEN GANZEN

;==• Naam cliënt:
S: Adres:

iS Adres:

Ik koop in Zandvoort omdat:

ƒ 7,50
korting

Haltestraat 61
ZANDVOORT

(o.a. Benetton - Ted Lapidus - Pierre
Cardin)
Bij inlevering van deze bon

Naam cliënt:
Adres:

^

van 19,95 voor

Telefoon:

Telefoon: —

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

12,95

'il

WAARDEBON'

(WAARDEBON!

FLRST
FACE

ECHTE BAKKER BALK
BETER
BROOD
Hogeweg 28, tel. 12989
Winnaar Ondernemersbokaal 1989
;S Naam cliënt:
:

ST- Adres:

Dit weekend:

MOKKA
BOOMSTAM

7,95

Naam cliënt:
Adres: _

^= Telefoon:

WAARDEBON

H altestraat 14, 2042 LM
Zandvoort. Tel.: 15934

i
O

met,
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Tijdens de
Sint Nicolaasaktie

Pulli

10% korting

in wit, rood en zwart

tegen inlevering
van deze bon!

uw tweede Pulli
(zolang de voorraad strekt)
Openingstijden gedurende de winter
van 10.00-17.00 uur

Naam cliënt:
Adres:

Telefoon: —

29,15,-

fS Telefoon:
rS?

•^ Ik koop in Zandvoort omdat:

'r~ Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

itlltt

<r

DE BIMNEMSTA.D

HERTST7IMBIEDING

Vrijdag en zaterdag
winterwarme japonnen en pakjes van

BARUCH
Normale prijzen 198,- en 249,Profiteer 2 dagen van de zéér
speciale aanbieding

,- en 119,P

!
8i

wade wiet 'n
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

STADSNIEUWS

Een /aarversfag,
doen jullie dat ook?
U kent de Perscombinatie als uitgeefster van o.a. de Volkskrant, Het Parool en Trouw. Maar wat betekent Perscombinatie Produkties? Dat is een uiterst modern grafisch bedrijf
dat dagbladen en een groot aantal week- en maandbladen
produceert. Maar Perscombinatie Produkties kan ook uw periodieken, catalogi, brochures, mailings, jaarverslagen, personeelskranten of nieuwsbulletins verzorgen. Van kopij tot en
met drukwerk. Of als u wilt, alleen een deel van het produktieproces: de pre-press fase bijvoorbeeld. Beoordeelt u zelf
waarmee we u van dienst kunnen zijn:
• Zetten d.m.v. kopij, floppy disk of telefoon. Ons systeem is
7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
• Verhuur van redactiesystemen en begeleidingscontrole
• Lay-out/ontwerp, restyling
• Uitdraaien van via D.T.P. opgemaakte pagina's zowel op
papier als op film

Werktekenen
Scannen, zowel zwart/wit als full colour
(Kleuren) lithografie en filmmontage
Reprowerkzaamheden
Drukwerk
Postale verwerking, adressenbeheer en transport
Service, advies en systeembeheer
Kortom, we staan voor u klaar met de meest geavanceerde
grafische technieken. Bovendien: tegen concurrerende prijzen.
Wilt u een folder aanvragen?
Bel dan: 020-562.25.22 of 562.22.71.
i •^•B ^HBI m^^ m^^ mm^m i^^ ^^m ^BV m^m B^H ^^m

ODUKTIES

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK
Wibautstraat131, 1091 GL Amsterdam, Fax. 020-562.27.13

WEEKMEDIA 22
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Part-time verkoopster

Je koopt een vrijstaand huis
maar wat is vrijheid als die ophoudt bij het hek?

2 dagen per week,
in dames en herenmodezaak,
leeftijd ± 35 jaar.

^ Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
lelef
117 rTkCTT?P D \7
- 02507-15531
. W . vAJolijll D. V. telefax 02507-20025
NVM
Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

Veilinggebouw
DE WITTE ZWAAN

H

Cortina Modes

UAJVUUH

Kerkplein 3 Zandvoort. Tel. 02507-14828
Na 6 uur: 023-286793.

Nu Credit Cand het eerste
jaar gratis+gratisCD.

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

JILSANDER
EYEWEAR MAN

telefoon 023-385478

INTERESSANTE INBOEDELVEILING
Op Woensdag 28 November 's morgens 9.30 op het Gasthuisplein.
ER WORDT O.A. GEVEILD:

meubilair, textiel, verlichting, etalagepoppen, schilderijen, porselein, glaswerk en veel ander kleingoed enz. enz.
KIJKDAGEN:
ZONDAG 25 en MAANDAG 26 November van 10.00-17.00
uur.
Dagelijks inbreng van nette goederen.

INL. TEL. 12164
Deurwaarder: H. Terhoeven te Haarlem
Veilingdirectie: Fa. Waterdrinker

reeds meer dan 25 jaar
voor
Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar

van DENSEN en ZN.

Ochtendbladen

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

de Volkskrant en Trouw
vragen voor Zandvoort

BEZORG(ST)ER

uw drukker voor:

Min. leeftijd: 15 jaar.
Verdiensten ƒ90,- p.w.

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

Aanm./ml.:
J. Koper, Dr. J. G. Mezgerstr. 38,
tel. 02507-16821.

drukkerij van petegem b.v.
De ABN AMRO Credit Card is bijzonder handig en voordelig. U kunt er voor uw betalingen mee terecht in winkels en restaurants. Over de hele wereld bent u welkom bij meer dan acht
miljoen bedrijven. U hoeft dus minder geld en cheques op zak te
hebben. Neemt u bij uw Credit Card ook een PIN-code, dan kunt u
tevens bij geldautomaten terecht, in binnen- en buitenland 24 uur
per dag, 7 dagen per week.
Als u vóór l januari 1991 de ABN AMRO Credit Card neemt
krijgt u de card l jaar gratis (normaal f35,-) en u krijgt gratis
een klassieke CD, met o.a. de vier jaargetijden van Vivaldi en
Air van Bach. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
ABN-kantoor.

kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

NU BIJ ONS.

Shell v.o.f. „Duinzicht-Boulevaro"

SLINGER OPTIEK

zoekt

Gediplomeerd opticien, optometnst o.v.
kontoktlensspecialist A.N.V.C.

twee gemotiveerde
part-timers (mnl/vrl)

ABN Bank

te huur in
centrum dorp

in het bezit van groot rijbewijs en
chauffeursdiploma
Tevens zoeken wij een

BENEDENWONING
Indeling: woonk. 2
si.k., keuken,
badkamer en
werkplaats c.v..
Tel. 02507-12682

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
op HAVO-niveau
en enkele

SLOPERS
Wij bieden een goede salariëring en voorde
juiste personen een goed toekomstperspectief.
Inlichtingen:
Snelbak Containerservice B.V.
Zuiderdijk 72
1095 KJ Amsterdam-Oost
Tel. 020-949596

Leverancier van a//e ziekenfondsen.

Kom je
v.a.
woensdag

Inl. bij P. Timmer, tel. 02507-17845.

ook je

VERHUISBERICHT

Telegraaf Zandvoort

schoen
zetten?

JOHN ONSTEIN

vraagt

Voor schadereparaties
& onderhoud

bezorgers M/V

Oud adres: Curiestraat
NAAR:

Verdiensten ± ƒ270,- p.m.
Voor kleine wijken half uur per dag.
Aanm. tussen
09.00-12.00 uur 023-312880
18.00-20.00 uur 02507-18375

MAX PLANCKSTRAAT 3
Tel. 02507-16731

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

mini
club

Dan geeft Zwarte Piet
hem zaterdag
1 december
v.a. 13.00 uur weer
terug.

KINDERMODE

Tot ziens

Buurewcg 1-3
2042 HH Zandvoort
Tel. 02507-16580

De Sint

ff '

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

Vrijblijvend prijsopgaaf.

offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

PERSCOMBINATIE

DR. GERKESTRAAT 55 zw.

is de uilgeefster van de dagbladen Het Parool, Trouw,
de Volkskrant en de Weekmediabladen.

Parterrewoning nabij duinen en centrum
dorp, met schuur, tuin voor en achter. Perceel v.v. c.v. gas, combiketel 1990.

Voor onze bedrijfskantines zoeken wij een

oproepbare
kantinemedewerk(st)er
De oproepbare medewerk(st)er zal bij vakanties en ziekte van
collega's en bij grote drukte worden ingezet in een van onze
bedrijfskantines om te assisteren bij diverse kantinewerkzaamheden.

Indeling: woonkamer met gaskachel, slaapkamer met openslaande deuren naar tuin,
slaapkamer, gemoderniseerde woonkeuken, badkamer/douche/toilet/wastafel.

Wij verwachten van kandidaten dat zij over enige ervaring
beschikken in het bereiden van snacks, gevoel hebben voor
service-verlening en goed in teamverband kunnen werken.

Vraagprijs ƒ 165.000,- k.k.

09
Lid NVM,

H. W. COSTER B.V.
MAKELAAR o.g. BOUWKUNDIGE
TEL. 02507-15531

GARAGEDEUREN

Het uurloon bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
minimaal ƒ 13,69 en maximaal ƒ 16,15 bruto.

Informeer eens bij ons naar de talloze uitvoeringen van HORMANN. En de prijs?
Die valt u mee!

Voor nadere informatie uver deze tunctie kunt u zich wenden tot de heer L. van der Werf (chef Civiele Zaken), telefoon 020-562.2827.

(Model: Berry-deurindestandaardmaat237.5x2125cm)

Uw sollicitatie kunt u richten aan mevrouw C. A. Zantinge,
afdeling Personeelszaken Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van
GZ/90.31.

\ Principe van een Rabo Lijfrente
Koopsompolis is eigenlijk vrij simpel.

Elektra en gasleidingen zijn vernieuwd in
1990.

In deze functie kan men zowel voor dag- als nachtdiensten
worden opgeroepen van maandag tot en met vrijdag tussen
07.30 uur en 02.30 uur.

De sollicitatietermijn sluit op 8 december 1990.

LEUKE AANBIEDINGEN

Automobielbedrijfg

Op korte termijn

CHAUFFEURS

Grote Krocht 20A - Zandvoort
Tel. 02507-14395

Kom kijken bij de liniclub

vanaf half december

GROTE KROCHT 12-14
2042 LW ZANDVOORT

Snelbak Containerservice zoekt wegens
uitbreiding van de werkzaamheden

DE AKTUELE BRILIEN-KOLLEKTIE

Vanaf i W«*

inkl.B.T.W.

VAN DER>
GLAS EN ISOLATIE TEL 02550 -30624
C O R N W A L L S T R AAT 6 - I J M U I D E N

Wie met meer begint, eindigt ook
met meer. Een Rabo Lijfrente Koopsompolis koopt u namelijk rechtstreeks bij
de Rabobank. Waardoor belangrijke kosten
worden uitgespaard.

Het spaardeel van de koopsompolis
begint dus met meer, waardoor u ook met
meer eindigt. Wilt u weten hoeveel meer,
vul dan de coupon in. U kunt natuurlijk
ook even langskomen.

Ik wil graag weten hoeveel de Rabo
l Lijfrente Koopsompolis mij uiteindelijk oplevert.
| Naam:
m/v
l Adres:
Postcode/Woonplaats:
l Telefoonnummer:
Geboortedatum verzekerde:
Ingangsdatum:
Einddatum:
Stuur mij een vrijblijvende offerte.
D f 17.116,- (maximaal aftrekbare storting)
Df
(ander bedrag, minimaal f3.000,-)
D Neem contact met mij op voor een afspraak.
Plaats:
Datum:

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank
bij u in de buurt.
l

L

SM
Coöperatieve Rabobank "Heemstede-Zandvoort" B.A.
Zandvoort,

Grote Krocht 30-36. tel. (02507) 1 6941

Rabobank S
Meer bank voorje geldj
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Wonen in hartje Zandvoort was nog nooit
zo • i ntrekkelijk.
De weelde van een unieke locatie.

dere isolatie is ruim aandacht besteed. In plaats
van radiatoren worden moderne, energiezuinige wandconvectoren aangebracht. De gevelkozijnen, -ramen en -deuren van alle woningen
zijn uitgevoerd in hardhout. Een perfect afgewerkt huis dat u veel geld bespaart!

Op het voormalig voetbalveld De
Meeuwen in Zandvoort is Slokker van plan 27
vrije sector woningen te realiseren. U kunt kiezen uit 3 typen woningen, vanaf f 194.000,v.o.n. De woningen liggen op loopafstand
van strand, duinen, boulevard, station en het
gezellige stadscentrum. Een schitterende locatie, voor een zee aan wooncornfort!

Meer informatie?
Wie snel meer wil weten over dit
unieke project belt met de Van der Roest
Adviesgroep, 01720-34011. Voor woningen
boven de f 200.000,- v.o.n. is vrije vestiging
van toepassing. Overigens zal de toewijzing plaatsvinden op grond van de door
het gemeentebestuur van Zandvoort
vastgestelde criteria. Deze kunnen worden
ingezien bij de Gemeente Zandvoort, bij de
balie van de afdeling Dienstverlening en Bevolking van de sector Bewonerszaken.

De stijl van klassiek ogende villa's.
De woningen zijn gebouwd tegen
een talud, in speels ogende stijl, compleet met
statig verhoogde stoep. Aan de achterzijde
ligt de beschutte, zonnige tuin. Bijna alle
woningen zijn voorzien van een royaal balkon
op de eerste verdieping, ook daar is het goed
toeven! In de meeste gevallen kijkt u uit op
een rustige ventweg met veel groen.

De luxe van 3 verdiepingen.
Alle woningen hebben 3 volledige
verdiepingen en zijn daardoor bijzonder ruim.
De begane grond bestaat uit een berging die
zich uitstekend laat inrichten als hobbyruimte,
slaapkamers of zelfstandige woonruimte.

Op de eerste verdieping beschikt u over een
ruime living met keuken, hal, toilet. Het al eerder genoemde balkon van sommige woningen
ligt op het zuiden en Iaat zich bereiken via een
schuifpui. De 2e verdieping telt 3 slaapkamers
en een luxe badkamer met toilet.

De voordelen van een moderne
afwerking.
Alle woningen zijn voorzien van dubbel glas, extra kierdichting en ook aan de ver-

27 VRIJE SECTOR WONINGEN VANAF F 194.000,- TOT F 295.000,- V.O.N
ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in het Zandvoorts Nieuwsblad van vrijdag 28 december 1990

B

PTT Post doet mee aan Nationale Postcode Loterij

Een superprijs
van een halve kilo
De SuperPostcodeprijs wordt bij elke trekking uitgekeerd aan alle deelnemers in de
straat waarin de meeste prijzen vielen. Maar wist u ook dat hij in klinkende munt
wordt uitgekeerd? Met een gewicht van een halve kilo? Dat werd mogelijk gemaakt
door de medewerking van PTT Post.

A

ƒ 27,00 excl. 6% btw

ƒ19,00 excl. 6°/o btw

C

D

Hel zijn eigenlijk 20 klinkende
munten van 50 gulden per stuk.
l£lke munt weegt 25 gum en bestaat voor bijna 939r uit /uiver zilvei De7e speciale munt (door 's
Rijks Munt geslagen, dus een wettig betaalmiddel!) is een wereldpn-

ƒ 53,00 excl. 6% btw

K. JANSEN
Dorpsstraat Zandvoort

ƒ14,00 excl. 6% btw

metir. met vier koninginnen atgebeeld. Het is ook de enige munt
met een poitret van Koningin Emma. Al met al een heel bijzondere
munt. en dat past wel bij een heel
bijzondere loterij! PTT Post heeft
er nu vooi gezorgd dat alle wmnaars van de SuperPostcodepiijs
de/e munt krijgen. En dan niet één
maar twintig1 Want duizend gulden
is duizend gulden
Het aardige is dat deze bijzondeie
munten latei alleen maai m waarde
kunnen stijgen! Dat geeft de SuperPostcodepri]s nu nét een bc-etie extra mee. Passend bij Nedeilands
leukste lotenj.
Overigens zijn de munten nog bepeikt los verkii|gbaai. maar alleen
b ij de PTT hooldpostkantoren. •

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

t^ v

«<:

<*«'^

SNELHEIDSPRIJS
VAN DE WEEK!
Uiulu do MiL'lk iutiii\(' tn/cndd^ \i't
Inlcn «i| ik'/L

w CL k L'L'II I.ÜIKMM.IIC

Philip^ M.iuhliiK1 k'IcMsiL ma dl uu

BON:
k kies model'

kijiihiiix LH 2 \ 40 \\.ui numckui
mi-ui'

WIN EEN TON BON
ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van

in het Zandvoorts Nieuwsblad

l de vele prijzen:

J 1 lot (ƒ 10 ,-)

Dit is mijn tekst:

-J

loten ( a ƒ10,-)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:_

J

dhr. _J mevr.

Adres:
Postcode: j

Spelregels

tDnmiddellijk

inzenden, doch uiterli k voor
f december 1990 aan:

Handte kening:

\i/Veekmedia Zandvoorts Nie JWSblad
c3asthuisplem 12

Naam-

r

'042 JM Zandvoort

Adres'
Postcod g-

..

Pr|zen bc w de ƒ 1000 «orden belast mei 25',
kansspelbehstma Trekking is edere maind De Ifek
kmq \.ordl vernctil door Notar s L Jonqmans te
Driebergen Fl|senburg Trekkmgsljsten en Reglement
'i|n verkri|cbiar b| hel secretariaat Van Eeghenslraat
10~t EX Amsterdim De loten) is goedgekeurd
door de ctiils'ecalans \in Justite onder nummer
L 0 8 S O O C 8 l " 8 9 d d 20101989 Als u het n el met
u n afschrijving eens bril din kunt u binnen een
nnand de bank ol g ro oodractil geven het bedrag te
rua '" boeken De verstrekte machtgmg kunt u altijd
\v er intrtk^en H ervoor kunt u iictl werden tot de
b chtna rjationilt Poblcodü Loleri] D" pn^en *\or
d n iiJtoTiatrch op u.v binkairoreketiing qeslort
D' Unam" mpliceert awiardna vin h"l R'xllcnient
Ml< mul 10 lo'en fxr poslccdt De Supervv rtklDri|S
r
L ' f d i'i^n vo™ n Tcn«i [TM n rl' 1P p (r

i

Plaats:

;

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per naand het aangegeven
bedrag van onderstaande rekening at te schrijven
Postbanknummer

Banknummer

Datum

Handtekening

15 11 90

D NATIONALE D
DLOTERIJD

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelopoe (zonder postzegel) naar.
Nationale Postcode Loterii. Antwoordnummer

13052. 2501 VC Den Haag
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Zoon van Leen Koning exposeert in Cultureel Centrum

Eén keer garnalenvangst in een bomschuit was genoeg
ZANDVOORT - Sinds een jaar of tien worden er in het Cultureel Centrum exposities gehouden onder de naam „Zandvoorters en hun hobby". Bij zo'n gelegenheid krijgen plaatsgenoten
de kans om met hun creatieve uitingen, die meestal beperkt
bleven tot het gezin en de naaste familie, in de publiciteit te
treden. Zo ook de heer Koning uit de burg. Nawijnlaan.
Er bestaat altijd veel belangstelling voor deze tentoonstellingen en
daarom besloot de leiding van het
Cultureel Centrum enige tijd geleden deze Zandvoorters opnieuw te
benaderen.
Er werd enthousiast gereageerd
en het resultaat is dat er tot en met
zondag 9 december weer een veelheid aan keramiek, houtsnijwerk,
sieraden, poppen enz. te bekijken is.
Ook tekeningen en schilderijen ontbreken niet, zij het dat in deze categorie een exposant slechts twee
stuks mocht inleveren.

minaschool, maar een klein jaar later werd hij aangenomen bij een, uiteraard christelijke, lagere school in
Nieuw Vennep. Hoewel hijzelf van
verandering houdt bleef hij daar
acht jaar. „Ik mocht van mijn moeder niet solliciteren. Zij vond dat als
het je ergens goed bevalt, je moet
blijven".

Inmiddels was hij getrouwd met
Annus Fogarasy, een meisje dat hij
voor het eerst zag toen ze in 1922 met
een transport Hongaarse kinderen
op het station in Zandvoort aankwam om in een pleeggezin te worden opgenomen. Arie was met zijn
Hongaarse
ouders en zijn zusje Dirkje bij de
De heer Koning is present met een aankomst van de trein.
schilderij van een Hongaarse winkelstraat en één van een strandgezicht vanaf de vroegere Strandweg. Zigeunerjongetje
Wanneer we bij hem thuis een praat„M'n vader en moeder wilden een
je maken, begrijpen we zijn voor- meisje in ons gezin opnemen, maar
keur voor deze twee werken: zijn het werd een klein zigeunerjongetje
vrouw is een Hongaarse en hijzelf dat op het perron overbleef. Hij is
een geboren Zandvoorter. Voorzich- nog een hele tijd bij ons geweest",
tig informeren we of er bezwaar is vertelt de heer Koning lachend.
tegen het noemen van zijn bijnaam.
Omdat Annus tot haar veertiende
„Och, waarom?" zegt hij relative- in Hongarije op school was en de
rend. „Het staat toch ook in de boek- rest van het gezin Fogarasy ook al
jes".
spoedig naar Zandvoort kwam
(„mijn moeder kreeg hier nog een
baby") spreekt ze nog steeds vloeiBomschuit
end Hongaars, waaraan de jaarlijkse
Hij is dus de zoon van Leen Ko- bezoeken aan haar geboorteland
ning, alias Leen Nagel, visser en ei- ook hebben bijgedragen.
genaar van de laatste bomschuit, de
„Dirkje", die in de hongerwinter een
Het is maar goed dat zij, evenals
roemloos einde vond. Eén keer in haar man, verhuizen leuk vindt,
z'n leven is hij met z'n vader meege- want nadat deze in de avonduren de
weest op de garnalenvangst, maar hoofdacte had gehaald, volgden bedat was eens en nooit meer. Nee, noemingen als Hoofd in achtereenArie wist al op jonge leeftijd wat hij volgens Uithoorn, Sliedrecht, Rotwilde worden. „Schoolmeester, net terdam (tevens aan de school voor
als u" had hij tegen meester Volger schipperskinderen), Bloemendaal,
gezegd.
Beverwijk en Aerdenhout, waar hij
tot aan zijn pensionering als adNa twee jaar Mulo ging hij naar de junct-directeur aan de IVO-Mavo
Kweekschool aan de Leidsevaart („mijn allerleukste school") verbonom vervolgens als kwekeling met den is geweest.
acte „te wachten in het kamertje van
de heer Wagtendonk". Al heel gauw
daarna werd hem een betaalde baan Schilderen
als onderwijzer aan een lagere
Daarna brak er een periode aan
school in Overveen aangeboden. waarin hij zich volop aan zijn hobby,
Aanlokkelijk in die tijd maar het het schilderen, kon wijden. Althans
was wél een openbare school, het- voor zover daar tijd voor was, want
geen niet strookte met zijn overtui- verhuizen leek onderhand ook wel
ging. Hij legde zijn twijfels voor aan een hobby geworden. Ze gingen naar
dominee Straatsma, die hem advi- Bergen, woonden daar twee jaar in
seerde volgens zijn geweten te werk een serviceflat en toen gold ook voor
te gaan. Hij bleef dus bij de Wilhel- hen „On revient toujours ..."

Nijhoffstraat
wordt opgebroken
ZANDVOORT - De bestrating van de Martinus Nijhoffstraat wordt begin volgende
maand voor enkele weken opgebroken. In verband met de
bebouwing van de voetbalvelden wordt er een nieuwe riolering aangelegd.
De riolering van de Martinus Nijhoffstraat wordt vernieuwd en vervolgens aangesloten op het nieuwe
systeem dat wordt aangelegd voor de
woningbouw op de voetbalvelden
aan de Van Lennepweg en de Vondellaan. Doordat de bestrating van
de Nijhoffstraat daarvoor moet worden opgebroken, kunnen de taewoners van de flats vanaf begin december ongeveer twee weken lang geen
gebruik kunnen maken van hun garage.
Daarna maakt hun straat deel uit
van een bouwstraat die gedurende
de hele bouwtijd zal blijven liggen en
waarover materieel voor de nieuwe
woningen wordt aangevoerd.
De bedoeling is dat er in januari
wordt gestart met de bouw van de
ruim 150 woningen. De voorbereidende werkzaamheden, het bouwrijp maken van het terrein, zijn afgelopen week begonnen met het verwijderen van de grasmat en het opbreken van de 'speelstraat' langs de
Nicolaas Beetslaan, plus het verwijderen van het hek en het trottoir
rondom de velden. Het lag in de bedoeling vandaag te beginnen met de
sloop van de kantine.

Val onder paard

• De heer Koning heeft momenteel een werk hangen in het Cultureel Centrum, afgelopen week kwam het echtpaar even een kijkje nemen.
Folo: Berlotl
In Zandvoort betrokken ze een
flat aan het Burg. van Fenemaplein,
thans woont het echtpaar Koning,
dat twee zoons, twee dochters en elf
kleinkinderen heeft, in de Burg. Nawijnlaan. Aardig detail: alle vier kinderen kozen voor het onderwijs en
Leen, de oudste, inmiddels in de
VUT, wijdt zich ook met overgave
aan de schilderkunst.

ZANDVOORT - Een vierentwintigjarige Haarlems is dinsdag ernstig
gewond geraakt toen zij onder haar
paard terechtkwam. Dat gebeurde in
een van de Zandvoortse maneges. Zij
werd met een bekkenfractuur overgebracht naar het Spaarneziekenhuis in Heemstede.

Stijgende waardering voor Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

Het gaat goed met Kring Zandvoort

Aan de wand prijkt een bijzonder
mooi doek waarop een tweetal ossen. „Dit is zijn eerste werk", zegt
zijn vader trots. „Hij schildert beter
dan ik".
Het is duidelijk: bij de familie Koning kruipt het bloed waar het niet
gaan kan!
C. E. KRAAN-MEETH

Imoties bij reünie Plesmanschool

Evenals de ruim 200 andere afdelingen houdt „Haarlem en Omstreken"
zich aan het landelijk beleid.

ZANDVOORT - Het gaat
goed met de kring Zandvoort
van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen die,
evenals de kringen HaarlemNoord, Heemstede en Schalkwijk, valt onder de afdeling
Haarlem en Omstreken. Een
paar jaar geleden zag het er
voor de Zandvoortse leden
somber uit, want de dames die
jarenlang de kring hadden geleid legden hun functie neer en
hoopten dat anderen hun
plaats zouden innemen.

Jaarlijks staat er een thema centraal en twee jaar geleden was dat
het milieu. Het inzamelen van klein
chemisch afval, zoals dat sinds 1988
ook in Zandvoort gebeurt was, voor
zover het de regio betreft dan ook
een initiatief van de afdeling Haarlem.
In 1989 was het thema „Zorg in de
ruimste zin van het woord" en dit
jaar „Zelfmedicatie", waarin het
overmatig medicijngebruik, in het
bijzonder van medicijnen die zonder
recept bij apotheek en drogist verkrijgbaar zijn, aan de kaak wordt
gesteld.

Dat gebeurde echter niet en de in
1959 opnieuw van de grond gekomen
afdeling dreigde als kring te worden
opgeheven. Dank zij de afdeling
Haarlem kon dit worden voorkomen en het was mevrouw Lampierde Leur die bereid was voor een periode van drie jaar de functie van
kringleidster op zich te nemen.
Geen geringe opgave, want mevrouw
Lampier was bovendien (en is nog
steeds) presidente van de afdeling
Haarlem en Omstreken en Pijler
Vorming, waaronder de kadertraining en kadervorming ressorteren,
alsmede het coördineren van alle activiteiten.

Contact Commissie

» Na ruim twintig jaar nog een keer samen op de foto.
Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - De oproep in
deze krant, enkele maanden
geleden, aan oud leerlingen
van de 6e klas 1969 van de Plesmanschool, voor het houden
van een reünie, heeft heel wat
reacties opgeleverd. Zaterdagavond kwamen de klasgenootjes van toen, na 21 jaar, weer bij
elkaar. Het werd een weerzien
vol emoties.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Een goede reden dus om daar de
bijeenkomst van de - inmiddels volwassen geworden - kinderen van
toen te laten plaats vinden.

Eind december zijn de drie jaar
om en wordt haar taak als kringleidster overgenomen door plaatsgenote
mevrouw Rauwerda, die geassisteerd wordt door de eveneens in
Zandvoort
wonende mevrouw
Kerstel. De dames Dees en Louman
blijven als leden van de Contact
Commissie in functie.
De 42 leden tellende kring Zandvoort zit, zoals we al opmerkten, in
de lift. Voor de maandelijkse bijeenkomsten is veel belangstelling, evenals voor die van de andere kringen
waar de leden uit Zandvoort van
harte welkom zijn. Ook omgekeerd
is dat het geval. Momenteel gaan er
stemmen op om te komen tot een
wekelijkse spelmiddag, waarbij in
eerste instantie wordt gedacht aan
bridgen, maar ook rummikub en
scrabble behoren tot de mogelijkheden.

Veiligheid
Met het thema voor 1991, „Veiligheid in de woning", schiet de landèlijke vereniging ongetwijfeld in de
roos, zoals ze dat ook deed met de
„Ziekenhuisbrief". Daarin zijn de
rechten en plichten van de patiënt
vastgelegd, zodat deze zich bij ziekenhuisopname mondiger kan opstellen.
Krijgt mevrouw Lampier door het
wegvallen van de werkzaamheden
als kringleidster Zandvoort het 't
volgend jaar iets rustiger, met het
bijwonen van de talrijke vergaderingen naast de vele andere activiteiten
heeft ze het nog druk genoeg. Toch
biedt haar brede interesse ruimte
voor nog iets anders. „Weet u wat
• 'Presidente' mevrouw Lampier: 'Wij zijn niet alleen een gezelligheidsver- me enorm boeit? De VAC, de Vroueniging.
Foto: Beriott wen Advies Commissie voor de Woningbouw. Daar zou ik me best voor
nen dat ontspanning er beslist bij Huisvrouwen de enige vrouwenver- willen inzetten."
hoort. Maar belangrijker vindt ze eniging is die zich bezig houdt met
C. E. KRAAN-MEETH
dat de Nederlandse Vereniging van de belangen van de consument.

Naast sport en spel-instuif
gymnastiek voor ouderen

Pieter van Duin, Francisca Heynen-Ewold, Gijs Moll, Bert Jansen,
Dries de Jong, Aad Keesman, Carla
Klein-de Beer, Aagje van Dam-Reumans, Marjan Zwemmer, Resi v.d.
Dit weerzien was allerhartelijks Voort-Kraayenoord, Willy Balk-v.
en sommigen konden maar met Duin, Alie jacobsen-Moll, Anja Ontspanning
„Wij zijn echter niet alleen een
moeite een emotionele traan onder- Spronk-Dietvorst, Karin Paap, Paul
ZANDVOORT - Ouderen
drukken. Zoals te doen gebruikelijk Roosendaal, Noortje Bruins en Leo gezelligheidsvereniging", zegt me- krijgen steeds meer mogelijkvrouw Lampier, die niet wil ontken- heden in Zandvoort om onder
is op een dergelijke bijeenkomst, Klinkert.
was iedereen natuurlijk benieuwd
begeleiding hun 'spieren te
wat de ander beroepsmatig deed om
strekken'. Met onder andere
aan de kost te komen.

Het initiatief van Carla Klein-de
Beer en Adri Keesman lag voor de
hand. Nieuwsgierig geworden naar Ver geschopt
Sommigen hadden het 'ver' gehet wel en wee van hun voormalige
klasgenootjes besloten zij getweeën schopt en waren in het zakenleven
dat het na 21 jaar best wel eens tijd terecht gekomen. Anderen daarentevoor een nieuwe ontmoeting. gen bleken iets minder ambitieus en
waren - zover het geslacht het toeliet
Een oude klassefoto op pagina ze- - huisvrouw geworden. Een werd er
v
en van deze krant, gecombineerd tuinman, de ander 'ging' in de tech•Tiet een oproep voor het houden van niek en er werd zelfs iemand beheereen reünie mondde uit in een gezelli- der van het dorpshuis in de Zilk.
?e bijeenkomst. Van de 41 leerlingen
Geen wonder dan ook dat er zaterhadden er uiteindelijk 29 gerea- dagavond op de bovendste etage van
hun ontmoetingsplaats veel werd ge"eerd.
lachen. De initiatiefnemers werden
bedankt voor hun goede idee en naLevenswandel
dat laatste oude herinneringen waVeel van hen, waarvan enkelen in ren opgehaald vertrok een ieder
de loop van de jaren inmiddels de weer zijns weegs.
badplaats hebben verlaten, waren
best bereid weer eens samen te ko'iien
om gezellig bij te praten en hun Foto
v
Op de foto in willekeurige volgor'erdere levenswandel uit de doeken
'e doen. Sommigen van hen moes- de: Jaap Moolenaar, Marjolein Nol'en zelfs vanuit Limburg, Overijsel, tee-Hoefnagel, Els Nijholt-de la
Groningen en Drente komen om court, Ronald Valk, Rudolf Scholhun oude schoolmaatjes weer eens ten, Billy Zwaag, Han Ewold, Mari'enig te zien. De meest herkenbare anne Saelman-Bol, Willem Brou'okatie was volgens de initiatiefne- wer, Thea van Aken-Kraayenoord,
iiers nog altijd het Palace Hotel. Nico Swanink, Lianne Jongert-Paap,

Voornaam
is Han

worden aan de mogelijkheden van geten. Wil Honderdos, die het gymde deelnemers, als zij problemen nastiek geeft, streeft naar een minihebben met bepaalde bewegingen. mum aantal van 12 deelnemers.
Men mag er desnoods ook bij gaan Leeftijd vanaf 55 jaar tot
in feite
zitten.
onbeperkt. Woensdag 28 november
Het is een ideale oplossing voor is de deelname gratis, als kennismaeen sport- en spel-instuif en mensen die net niet meer mee kun- king. Daarna betaalt men ƒ1,50 per
een nieuwe gymnastiekclub. nen doen met sport & spel. En ook keer. Informatie is te krijgen bij het
De oefeningen kunnen aange- hier wordt de gezelligheid niet ver- Dienstencentrum: tel. 19393.

past worden.

ZANDVOORT- Je
verwacht het niet,
maar Zandvoorters kom je overal
tegen. Zelfs in de
uithoeken
van
Joegoslavië, zo
laat een van onze
lezeressen weten.
Zij legde
deze
bekende
Zandvoorter
'vast' op de gevoelige
plaat.
Wellicht herkent
men hem uit het
uitgaansleven,
zijn voornaam is
Han.

Deze twee worden georganiseerd
door het plaatselijke Dienstencentrum (straks Stichting Welzijn Ouderen). In het kader van 'meer bewegen voor ouderen' wordt er elke donderdagmiddag een sport- en spelmiddag gehouden in de Pellikaanhal, van 14.00 tot 16.00 uur.
Deelname daaraan kost ƒ 2,- per persoon per middag.
Ook al is men 50 jaar of ouder,
hiermee kan men blijven sporten.
De instuif biedt onder andere badminton, foam-tennis, tafeltennis, jeu
de boules en koersbal, plus gymnastiek. Iedereen kan naar eigen keuze
aan de activiteiten deelnemen. De
instuif wordt geleid door twee
M.B.V.O. leidsters.

Gymnastiek
Volgende week gaat er een nieuwe
gymnastiekclub van start in 't Stekkie in Zandvoort-noord, op woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. . • Ouderen kunnen op allerlei manieren onder deskundige leiding bewegen
Foto- Beriott
De oefeningen kunnen aangepast in Zandvoort.
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Sinterklazen die iets goeds willen geven,
weten nu waar ze moeten zijn:
ROGISTERIJ PARFUMERIE MOERENBURG
HALTESTRAAT l, TEL. 16123

Voor een geurig
kado geen
beter adres!

JOOP!

Miniatuur kadosets
van Jill Sander, Joop!
en Salvador Dali
vanaf 39.50

ZOMAAR EEN GREEP
UIT ONZE DAMES

VANDERBILT

AANBIEDINGEN

Amance
14.95
Anaïs-Anaïs
e.d.t. spray
32.50
Nina Ricci spray
42.50
tsS*\M «ry-r^-j- Lou Lou e.d.t. spray 39.95
KOUROS
Ysatis e.d.t. spray
39.50
Paco Rabanne
metal spray
29.50
Y. Saint Laurent "Y"
spray
32.50
Y. Saint Laurent
Paris spray
Lancaster
e.d.t. spray
Givenchv III

ZOMAAR EEN GREEP UIT
ONZE HEREN

AANBIEDINGEN

JULIO
IGLESIAS

20.Xeryus
Givenchy
eau de toilette 100 ml.
after shave 100 ml.
gratis paraplu
DeiMsifa i re:
Christian Dior
Jill Sandcr
Carticr
Davidoff
Eslcc Laudcr
Joop!
Cliniquc
S. Dali
Ilclcna Rubinstcin
Chqpard
Yvcs Saint Laurent Oilily
La Prairie
Nina Ricci
Jeannc Gatincau
Lancôme
Biotherra
Lancaster

Colours Benetton
spray
Salvador Dali
e.d.t. spray
49.95
P.R. Eau de Calandre
spray
29.50
Miss Dior Esprit de
parfum
49.—

Paco Rabanne e.d.t. spray
19.50
Salvador Dali gel douche
24.95
Salvador Dali e.d.l. spray 39.95
Jazz after shave
29.50
Ted Lapidus e.d.t. spray
29.—
Ricci Club e.d.t. spray
35.—
Xeryus e.d.t. spray
29.50
Lanvin for men
19.95
Amando spray
14.95
Nino Cerutti e.d.t. spray
29.95
Gianni Versace e.d.t. spray 29.50
Cacharel after shave
27.50

Kadoset van
Estee Lauder
White Linen
eau de parfum
* **
Swiss Performance
dagcrème
***
Polished
Peformancc
lipstick

(Jiristian
Dior

PO1SON

OPEN HUIS
Zandvoortseiaan 133B:
zat.
24-11 van 13-16 uur. Vrijst. won. met grote achtertuin, opp. 531
m2. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk. met open haard en serre,
luxe keuken met inb.app., 1 e et. 4 si.k. met wastafel, badk. met douche, wastafel en toilet, ruime zolder, bereikbaar via vlizotrap, c.v.
Vr.pr. ƒ329.000,- k.k.

HEMA

TE KOOP
Secr. Bosmanstraat 9:
Goed onderh. eengezinswon, met voor- en achtertuin. Ind. entree,
hal, doorzonwoonk., mooie keuken, toilet, 1e et. 3 si.k., toilet, badk.
met douche en wastafel, 2 balkons, c.v. thermopane begl. Vr.pr.
ƒ198.000,- k.k.

Oosterparkstraat 3:
Vrijst. won., ideaal voor verhuur. Ind. entree, hal, kelder, zijkamer
(wastafel, bergkasten), ruime woonk., woonkeuken, toilet, 1e et.
badk. met douche, toilet en wastafel, 4 si.k. met wastafel, c.v. Vr.pr.
ƒ239.000,- k.k.

Kqstverlorenstraat 47:

Vrijst. won. met zomerwon., opp. 483 m2. Ind. entree, hal, toilet, keuken, woonk. met erker, 1e et. badk. met ligbad, toilet en wastafel, 3
si.k., 2 balkons, c.v. Ind. zomerwon.: woonk., keuken, toilet, douche,
sl.k. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Zandvoortseiaan 21:2

Halfvr. won., opp. 345 m . Ind. entree, kelder, vestibule, hal, ruime
woonk. met open haard, luxe open keuken met bijkeuken, toilet, 1e
et. 4 sl.k., badk. metdubb. wast., douche, toilet, c.v. parkeerr. voor4
auto's. Vr.pr. ƒ325.000,- k.k.

Burg. van Alphenstr. 59/4:

Driekam. noekapp. (v/h 4) op 1e et., balkon z/o, ind. entree, ruime
hal, toilet, gr. keuken met inb.app., ruime woonk., 2 sl.k., badk. met
douche, c.v. Serv.k. ƒ375,- p.m. Vr.pr. ƒ164.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 13/1:

Vierkam. app. op 1e et., uitzicht op zee. Ind. entree, hal, L-vormige
woonk., 2 sl.k., keuken, badk. met ligb., wastafel en toilet. Serv.k.
ƒ400,-p.m. Vr.pr. ƒ285.000,-k.k.
Te huur gevraagd voor cliënt: Vierkamerappartement per 1 december 1990, prijsindicatie ƒ1.500,- p.m.

de normaalste zaak van de wereld

02507-17619 of 16500

KOMPLEET OPGEMAAKTE SCHALEN
Huzaren- of aardappelsalade

Gerookte visschotel

met gevulde eieren, paling, zoute haring,
zure haring, Noorse garnalen, makreel en
sardientjes.
Min. 2 personen a ƒ17,50 p.p.

met paling, kipper, zalm, makreel, meerval,
forel en heilbot.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

Haring in dilleroomsaussalade

Hollandse haringschotel

met Holl. haring, zure haring, panharing,
makreel en sardientjes.
Min. 2 personen a ƒ20,- p.p.

gezellig versierde schaal met min. 6 haringen.
ƒ3,- per haring.

Garnalen- of tonijnsalade, zalm- of
krabsalade

Hors-d'oeuvre

met paling, gerookte zalm, meerval, makreel,
Holl. garnalen en gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

met haring, zure haring, makreel, paling,
meerval, sardientjes, Holl. garnalen, en
gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ22,50 p.p.

Gebakken vissnackschotel
met scampi, inktvis, mosselen, kibbeling,
nuggets, visfriet en 4 sausjes.
Min. 2 personen a ƒ15,- p.p.
Voor informatie en bestellingen bellen met Kroon Vis, tel.nr. 02507-17619/16500.

VAN

In de weekends kunt u ook terecht bij onze verkooppunten op de Zuid- en Noordboulevard.

. . . tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen . . .

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

02507-17619 of 165 00

't Is alweer 'n jaar geleden
dat de Sint in de HEMA was.
Hij bleek duid'lijk heel tevreden
in z'n nopjes en in z'n sas.
Al die schoentjes, al die kinderen
stemden Sint heel vreugdevol,
'n Enkele traan kon hem niet hinderen
en aan al die Pieten, wat 'n lol.
Sint en Piet zijn reeds in het land.
Dat heb je kunnen merken.
En hebben hun hart aan de HEMA verpand
en de Pieten gaan daar werken.
Uiteraard niet voor altijd
maar slechts voor één dagje.
Nog enkele dagen respijt
en dan . . . en dan . . . dan mag je!!
Je SCHOENTJE komen zetten
in de HEMA, net als vorig jaar
tussen de hoeden en de petten
en tja, afwachten maar.
Vanaf WOENSDAG 28 NOVEMBER
kun je je schoentje af komen geven
om op ZATERDAG l DECEMBER
met Sinterklaas 't feest te beleven.
Je krijgt je schoentje dan weer terug
gevuld door Zwarte Piet.
Die doet zoiets ontzettend vlug.
Ook jouw schoen vergeet hij niet.
'n Jaarlijks terugkerend thema,
daar gaat het wel op lijken.
Schoentjesfestijn in de HEMA.
Ze staan in de etalage te prijken.

HEMA de normaalste zaak van de wereld
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Turntalent Marita Maarse heeft schokkende verhalen over ploeg uit het Oostblok

'Gelukkig ben ik niet in Bulgarije opgeg
De 14-jarigé Marita Maarse is
een van de grootste talenten in
Nederland op het gebied van
de Ritmische Sport
, Gymnastiek. De Aalsmeerse,
lid van sportvereniging PAX
uit Hoofddorp, nam onlangs
deel aan de Europese
Kampioenschappen in het
Zweedse Gothenburg. Daar
behaalde ze een 64ste plaats
van de 76 deelnemers.
Internationaal spreekt het
allemaal nog weinig tot de
verbeelding, maar momenteel
is Marita Maarse op haar
veertiende wel nummer drie
van Nederland.
Marita vertelt mooie verhalen
over haar belevenissen in
Gothenburg, maar heeft ook
een schokkend verhaal over de
Bulgaarse Julia Bachieva, die
samen met de Russische
Alexandra Timosjenko
Europees kampioen werd.

Beurs gaat
niet door

ZANDVOORT - De beurs van
Sccmtinggroep The Buffalo's gaat
niet door. The Buffalo's zouden zao Marita Maarse voor de tafel met tcrdag '24 november een boeken-, plaalle cadeautjes die ze in Gothenburg ten en speelgoedbeurs houden, maar
deze kan niet doorgaan wegens geheeft gehad.
brek aan belangstelling. De 'beurs is
nu verschoven naar het voorjaar van
„Op de TV zie je wel eens dat een 1091.
meisje uit het Oostblok van de mat
afkomt en dan wordt opgevangen
door haar trainster. Ze slaat, haar
armen om haar heen en het lijkt dan
dat ze heel lief voor dat meisje is. ZANDVOORT - De ZandvoortseMarita heeft me verteld dat die laan is deze week enkele dagen getrainster
ondertussen
allerlei
afgesloten in verband met
scheldwoorden in haar oor fluistert, cleeltelijk
reparatie van een riolering. Dat
om haar dtüdelijk te maken wat er de
iets voorbij oftewel ten oosten
tijdens de oefening fout is gegaan. was
van de stoplichten van Bentveld, bij
de kruising met de Bentveldweg. Als
alles mee heeft gezeten, zijn de werkAfslanken
Marita richt zich voorlopig maar zaamheden vandaag afgerond.
op de Nederlandse situatie, waar het
allemaal nog niet zo slecht gesteld
is. Alhoewel haar moeder het niet
eens is met de opdrachten van cnkcHAARLEM Het Noordhollands
le trainsters, die haar dochter voortdurend vertellen dat ze moeten al'- Philhurmonisch Orkest presenteert
vallen. Maria de Wilde: „Ze gaan er op '21 november in het Concertgenog steeds van uit dat die meisjes bouw te Haarlem het derde concert
het beste kunnen presteren als ze in de serie B onder leiding van de
geen billen en geen borsten hebben. vaste dirigent Lucas Vis.
Het concert opent met de Sinfonia
Dat is helemaal niet zo. Als je steeds
maar af moet slanken verlies je van J.S. Bachs Cantate 174. Hierna
kracht. Tegenwoordig zien die Rus- volgt Rendering, een compositie van
sische meisjes er ook weer normaal Luciano Berio op basis van Schuuit en de prestaties zijn er niet min- berts schetsen voor een tiende symfonie. Het derde programma-onderder om."
Het is de bedoeling dat Marita vol- deel wordt gevormd door Regers
gend jaar naar het internaat van de Beethoven-variaties opus 86A.
Na de pauze zal Enrico Face, winKoninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond in Arnhem gaat. Daar kan naar van het Liszt pianoconcours
ze zich dan volledig richten op de 19811. als solist optreden in het PiaRitmische Sport Gymnastiek. In het noconcert Nr.2 (1857) van Frans
internaat volgt ze dan ook de 'gewo- Liszt. In het vorig seizoen gaf Pace
ne' schoolse lessen. Nu levert dat af een dertigtal concerten in Nederen toe wat problemen op.
land. Het is voor het eerst dat de
Marita's moeder: „Omdat ze Italiaanse pianist met het NPhO samoest trainen voor de Europese menwerkt. Het concert wordt op 28
Kampioenschappen moest ze acht november herhaald in de Vredeweken vrij hebben van school. De vorstkerk in Beverwijk.
school, de Openbare MAVO in Aalsmeer, werkt gelukkig erg goed mee,
maar het is natuurlijk geen perfecte
situatie. Binnenkort komt er op het
internaat waarschijnlijk een plaatsHILLEGOM
Onder auspiciën
je vrij voor Marita."
van het Nederlands Antiquairs Gilde
Marita zelf weet dat ze goed kan vindt van vrijdagavond 23 november
turnen, maar is ook zelfbewust. Ze tot en met zondag 25 november in
staat nog niet aan de top, geeft ze Sporthal Treslong te Hillegom voor
toe. „In Gothenburg was ik 64ste en de 41e keer de kunst- en Antiekderde van de Nederlandse ploeg. En beurs plaats. Zo'n 50 antiquairs,
ik zal het meteen maar even zeggen: waaronder een tiental uit de regio
ik was dus het slechtste Nederland- bieden een grote variëteit in grooten klein antiek.
se meisje."

Zandvoortselaan
even opgebroken

Winnaar concours
treedt op met NPhO

door Torn van Hulsen
TURNEN
Marita Maarse was in principe als
reserve meegegaan naar Gothenburg, maar door een blessure van
een ander meisje mocht ze toch starten. Anderhalve week voor de aanvang van de EK moest ze nog een
nieuwe touw- en een nieuwe lintoefening leren. De bal- en de hoepeloefening werden zes weken vooraf pas
ingestudeerd.
Marita: „Ik was voor de eerste oefening wel zenuwachtig. Die sporthallen in Gothenburg waren verschrikkelijk groot. Als je dan op die
mat staat en iedereen kijkt naar je,
dan is dat wel eng."
Bij de touw- en de lintoefening
maakte Marita enkele kleine foutjes, maar de baloefening en de oefening met de hoepel gingen foutloos.
Na afloop bleek ze op een 64ste
plaats te zijn geëindigd.
Ze heeft mooie verhalen over de
contacten met andere deelnemers.
De Europese kampioenen Alexandra Timosjenko en Julia Bachieva
noemt ze constant alleen bij de voornaam. Iedereen gaat op die kampi-

Zandvoorts
Nieuwsblad

oenschappen heel vriendschappelijk met elkaar om, aldus Marita.
„Het is gebruikelijk dat je bij elk
groot evenement een cadeautje geeft
aan alle tegenstandsters," zegt ze.
„En je krijgt zelf dus ook veel cadeautjes."

Schokkend
Trots toont ze een Russisch
schort dat ze van „Alexandra" gehad
heeft. Wat ze van „Julia" kreeg weet
ze niet meer. Meestal zitten de cadeautjes ingepakt en is ze achteraf

vergeten van wie ze welk presentje
kreeg.
Als we het hebben over het verschil tussen de turnsters uit Nederland en die uit het Oostblok komen
plotseling ook minder plezierige
verhalen naar voren. Marita: „Ik
denk niet dat ik het niveau van die
meisjes zal kunnen halen. Maar dat
vind ik ook niet zo erg. Gelukkig ben
ik niet in Bulgarije opgegroeid. Daar
worden de meisjes op hun vijfde jaar
in een klimrek gehangen. Dan moeten ze van hun trainster vijf minuten
blijven hangen; zo worden ze opge-

rekt. Bovendien is het helemaal
niet leuk als je in Bulgarije een goede turnster bent. Je ouders krijgen
dan van de regering veel geld en een
huis. Dat lijkt wel leuk maar als ze
opeens niet goed meer presteert,
dan krijgen ze niets meer.
Die meisjes durven niet te stoppen
en zijn steeds bang dat ze iets niet
goed doen, want dan krijgen hun ouders geen geld meer."
Maar het meest schokkende verhaal moet nog komen. In Gothenburg werd de latere Europese kampioene Julia Bachieva volgens Mari-

ta in haar kleedkamer opgesloten
omdat ze tijdens de training enkele
foutjes had gemaakt. Marita: „Ze
kreeg toen ook geen eten. Met een
paar andere meisjes zijn we toen
naar buiten gegaan en onder haar
raam gaan staan. Haar kamer was
op de tweede verdieping van het hotel waarin we sliepen. Toen hebben
we stiekem eten naar boven gegooid."
Volgens Marita's moeder Maria de
Wilde, die haar eerste trainster was,
gebeuren er wel meer dingen waar
de buitenwereld geen weet van heeft.

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

Natuurlijk,

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

13 weken voor maar f 10,50.
Naam: (m/v) —
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

(i.v.m. controle bezorging) WK
l" Dl/2

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f 4.40*
Q kwartaal f 14,Q halfjaar f 25,50
Q jaar f 46.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoorclnummer 10051. 1000 PA Amsterdam. LI hoeft geen postzegel
te plakken.

Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

Kunst- en
Antiekbeurs
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Fa. Gansner & Co.

In Zandvoort r
huurt iedereen ;
zijn videofilms

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

-feï- bij . •;•>!
WlDEOTHEEKS
5^^' '^£

HOGE BELONING
Wij zoeken nog steeds onze

LANGHARIGE
BLAUWGRIJZE KATER
(omg. Vinkenstraat) zoek s.v.p. in garages,
zolders of schuren. Wij zijn wanhopig.

Tel. 02507-18020.

première
videotheek

^^•'•\!^jgj$

DOPJE*,
., .' ' |

ZandvooHs Nieuwsblad
1— VX*-7xJ»— W B-•! lMYx_f V>U

Bakkerij Paap

De Spar

Fa. Veldwijk

Sig.mag. De Krocht

U kunt direkt aan de slag in de thuiszorg,
want dat is treffend mensenwerk.

Haltestraat 22, Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

MET UW HULP OUD WORDEN

- vast werk;
- Salaris volgens de CAO-Gezinsverzorging;
- 7 weken doorbetaalde vakantie per jaar
(inklusief ADV-dagen);
- werkoverleg met kollega's;
- zelfstandig werk.

Haltestraat 9, Zandvoort

T. Goossens

;- '. • Corn. :v;
§legersstraat 2b
Zandvoort 4

Hollands
fabrikaat:
Jumbo, ES
met hogedrukslang.

;

Van 24,95
voor

75

17.a

Van 22,50 l T 95
voor

Kopra-zaken, vol met kado's voor sportieve prijzen in...

Versteege Wielersport

Ï925Ö7-12070

\

Corn. Slegersstraat 2b

Haltestraat 31
02507-14499

Zandvoort

1

tel. Ö25Ö7-12070

!

TIJDELIJK A A N B O D TOT 31 D E C E M B E R 199O.

Dat is een wens van vele mensen die hulp
vragen bij onze instelling.
Wij doen een beroep op mensen die deze
wens willen vervullen.

BEROEPSKRACHT

BI

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Onze instelling biedt u als

DOMBO

Groot model,
met hengsel en haken
vooraan het stuur.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

-

J^LjM 11— i_T-»_JI— 1 Tl

-

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

U kunt kiezen uit een arbeidsovereenkomst tussen de 6 en 32 uur per week.
U heeft gunstige werktijden.
U bent sociaal verzekerd.
U werkt dicht bij huis.
U kunt kiezen voor (bij)scholing.
U wilt werken voor en met mensen.
U doet zinvol en treffend werk.

U OOK?

Videotheek

Rieten
mand

Zandvoortselaan 355, Bentveld

Fa. P. Kleijn

-

\ •, ' • '-•'r1'''

.'.'

Voor informatie en
sollicitatie kunt u
bellen of schrijven
naar:

STICHTING
GEZINSZORG
KENNEMERLAND
ZUID
Van Lennepweg 1,
2111 HT
Aerdenhout.
Telefoon
023-213421.

U BINNENKORT EEN HUIS KOPEN?
Wij hebben diverse mogelijkheden op hypotheek- en
verzekeringsgebied.
Ook hebben wij een

AANTAL PROJECTAANBIEDINGEN
voor PLAN DE MEEUWEN
Bel voor een vrijblijvend advies, ook bij u thuis.

R1991

Hypothëek^en;Assurantiekantöör

Open dagen
Kostverlorenstraat 37
Vrijdag t/m
maandag
10.00-17.00 uur.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Gevr.
voor indiensttreding
medio januari 1991

3e jaaps
leen!, kok
en

zelfst. werk.
kok
Rest. Queenie
Tel. 13599

'N STERK AANBOD.

'N STERK NOMMUER. ACCENT-VOORDEEL.

Wie tussen nu en 31 december 1990 'n
nieuwe Peugeot 205 personenauto koopt en
vóór 15 januari 1991 registreert, kan kiezen uit
twee fantastische Pinancieringsaanbieclingen.
Mogelijkheid één is een renteloze lening
tot maximaal 10.000,-. Na de aanbetaling
rijdt u tot l juli 1991 zonder rente te betalen
of zelfs maar iets af te lossen. De aanbetaling
kunt u in de meeste gevallen heel simpel
oplossen door uw huidige auto in te ruilen.
Op l juli 1991 rekent u pas af.
Mogelijkheid twee is een lening over
24 of 36 maanden met een uiterst lage rente
vanaf 8,9% effectief.
Deze zeer aantrekkelijke leningen
worden u verstrekt door Peugeot Talbot Financiering. Dit gebeurt onder de gebruikelijke
voorwaarden van een huurkoopoverecnkomst, waarbij de Peugeot-organisatic de
rente/renterccluctie voor haar rekening neemt.

Ondertussen profiteert u in alle gevallen
van wat de dynamische, moderne en succesvolle 205 allemaal te bieden heeft: ruimte,
comfort, betrouwbaarheid, hoge restwaarde
en lage kilometer-kostprijs.
De 205 is verkrijgbaar in maar liefst
33 uitvoeringen. Van diesel tot benzinemotor.
Van 3-dcurs tot 5-dcurs. Van GTI tot Cabrio.
Kortom, de keus is aan u.
Tot slot willen wij u nog wijzen op de
nieuwe Peugeot 205 Accent. Met z'n jonge
en modebcwuste uitstraling is het een opvallende verschijning op de weg. Natuurlijk
kunt u bij deze 205 ook profiteren van één
van de financieringsaanbiedingen.
Hiernaast kunt u lezen welke extra's u
op dit Peugeot 205 model krijgt. Deze Accent
met al z'n extra's is al te koop vanaf 19.995,-.
Met andere woorden, kom snel bij ons langs,
maak een proefrit en profiteer.

De 205 Accent is niet alleen uitgerust
met een soepel schakelende 5-versnellingsbak,
maar ook met 'n bcnzine-injectiemotor en een
3-weg katalysator met Lambda-sonde.
Dit zijn de extra's van de 205 Accent:
• halogeen koplampen • stootstrippen op
de zijkanten van de carrosserie • rode bies
rondom de auto • portieqianelen met rode
Accentbies • sportieve full cover wielplaten
• afsluitbare tankdop • hoofdsteunen vóór
• stoelbekleding met rode Accent-biezen
• armsteun op de vooqoortieren • handgreep
vóór passagierszijde • sportieve dakspoiler
achter • speciale type-aanduiding • mat in
kofferruimte.
l'RIJZEN INCLUSIl-l- BTW, FXCI.USIL-I- AH 1-VIÏKINGSKOSTI:N 465,-.
WIJZIGINGEN VOOKBri IOUDFN.

'n Sterk nummer vanaF 18-375,-

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEIUGEOT. DYNAMISC11 OP WFG.

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

Consumententest
in tijdschriften
EKELIJKS worden tientallen artikelen door
W
deskundigen getest. ledere veertien dagen meldt op

deze ATV-pagina in de rubriek
'Consumentest' onze medewerker Gerrit Jan Bel wat er
op het gebied van consumentengoederen is onderzocht. In
het informatiekader staat hoe
de betreffende bladen kunnen
worden besteld.

Metalen in speelgoed
In elf van de zevenveertig plastic
speelgoedartikelen die Konsumen
ten Kontakt heeft onderzocht, zitten
zware metalen. De concentraties
zijn zeven van de elf keer zo hoog dat
het speelgoed na afdanking onder de
Wet Chemische Afvalstoffen valt.
Om welke produkten het gaat is te
lezen in het novembernummer van
Koopkracht.

Mannen mogen
meer variatie
in ondermode

ET HEEFT lang geduurd
voordat we de ondermode als
een volwaardig artikel beschouwden. Vrouwen besteden sowieso meer aandacht en geld aan
lingerie dan mannen. Maar met de
komst van de slogan 'het nieuwe lichaamsbewustzijn', komt hier voor
bij mannen bereikt nu de ondermode heren verandering in.
Het begon allemaal met de toene- de: modieuze kleuren en creatieve
mende belangstelling voor geurtjes dessins. De mannen mogen eindeen huidverzorging. De emancipatie lijk iets anders aan hun lijf dan het
alom bekende brave witte dubbelrita. In de nieuwe wintercollectie
treffen we heldere kleurcontrasten
aan en nieuwe modelvariaties bij
alle slips. Bij de Boxer-shorts zagen
we al dat sommige mannen zo af en
toe de sleur durfde te doorbreken.
Ruitjes, zuurstok strepen, bloemetjes en overmaatse noppen zijn al
heel lang op deze broeken te vinden.

H

Eén van de grootste fabrikanten
in mannenondermode heeft voor de
nieuwe collectie een short met een
splinternieuw dessin. Met vijf van de
meest voorkomende lieveheersbeestjes, compleet met hun Latijnse namen, kunnen de heren hun linnenkast weer wat verlevendigen.
Blikvangers bij slips en hemden
zijn: een breed verticaal spreepdessin in verschillende kleuren en een
Kamperen
jacquard-dessin, zowel in accent als
De Kampeer en Caravan Kamook in allover print. Nieuw zijn ook
pioen vraagt zich af wat de meest • Een hot-item: gestreepte hemden de overslagband en zwarte zijpanverkochte caravan van het afgelo- en Slips
Intermodis B.V.
den aan de gewone en knielange
pen seizoen, de Hobby de Luxe 420
TM, heeft wat andere niet hebben.
Vandaar een test in het novemberINNEN TWEE dagen een
nummer. Daarnaast ook tests van
redelijk partijtje kunnen
de camper Hehn Rheinstar 530, de
tennissen, wie wil dat
Cabanon TP 400 (een lichtgewicht niet? Zelf stumper ik op het
tent) en de vouwwagen Raclet Co- sportfront al jarenlang heel
rail.
en duur sportpark. Tweedaagwat af. Verschillende trainers, groot
cursussen van twee keer 3'/2 uur.
tenniskanonnen, sporthallen, se
Het accent lag op de service en de
kunstgras, beton, gravel, de backhand. Vooral de opslag is erg
hele santenkraam probeerde belangrijk. Als die goed is, gaan anik. Dan belt me een trainer die dere dingen ook beter; het geeft de
beweert dat hij je in recordtijd spelers zelfvertrouwen. Aan de forehand besteedde ik minder aandacht.
kan leren tennissen.
Van nature beheersen de meeste
Ron Tenten (34), heeft jarenlang mensen die slag toch al vrij aardig.
in binnen- en buitenland tennisles Ik werkte met kleine groepen van
gegeven. Is nu te vinden op de ten- maximaal vier man. Ik merkte dat
nisbaan van het Linnaeushof in Am- de mensen op mijn trainingsmethosterdam en vertelt enthousiast over de geestdriftig reageerden. Zelf vind
de „verbluffende resultaten" (fol- ik de succesbeleving heel belangder) die hij met nieuwe methode rijk."
Matchball bereikt. „Het effect van
de wekelijkse lessen van zo'n vijftig
minuten was mij te gering. Je kunt Ontspannen
er van uit gaan dat je bij 35 procent
„Mensen hebben veel spanning in
van de cursisten iedere week weer hun lichaam en die moeten ze eerst
® De Hobby de Luxe 420 TM
opnieuw beginnen moet. Een hope- zien kwijt te raken. Als ze na enige
loze zaak. Je hebt namelijk twee tijd ontspannen zijn, kun je door een
Fotografie
groepen tennisspelers. De ene groep combinatie van oefenen en spelen
Autofocus compactcamera's zijn is enthousiast, oefent veel, en het binnen korte tijd een behoorlijke
tevreden met een plekje in de klep gaat hen vooral om de punten. In de ralley spelen. Naar mijn idee staat
van de rugzak, de broekzak of de techniek sluipen dan veel fouten. bij de Koninklijke Nederlandse Tenstuurtas van de fiets. Om die reden Als de bal maar over het net komt, nis Bond (KNTB) nog steeds de inonderzocht Op Pad (no. 7) er vijf- denken ze. De andere groep zijn de dividuele speler en de wekelijkse
tien. Twee nieuwe Nikons uit de P- zakenmensen. Die zitten allemaal lessen centraal."
serie, de F-601 AF en de F-601M wer- voor hun image op tennis. Ze oefeTen koste van de teamsporten
den getest in Foto (november). Fo- nen praktisch nooit. Je ziet ze ook wordt tennis in Nederland steeds
cus (november) deed dit met de Ca- niet elke week op les."
meer een volkssport. Hoe verklaart
non Eos 1000 en de Olympus IS„Ik reisde naar Zuid-Frankrijk en de trainer dit succes? „Tennis is een
1000. Ook de Rolleivision 35 Twin gaf les aan vakantiegasten op een individuele sport, en dat zie je ook
Digital P diaprojector komt hierin
aan bod. In zowel Foto als Focus
wordt aandacht geschonken aan
drie nieuwe kleurenfilms (Portrait
160, OPtima 125 en Ultra 50) die Agfa
op de markt heeft gebracht. Drie typen films waarop fotografen hebben
zitten wachten, meent Focus. Het
oordeel van Foto is iets genuanceerder. Bovendien heeft dit blad een
vergelijkende test gehouden tussen
het nieuwe Agfa-drietal en vergelijkbare kleurenfilms van Fuji en Kodak.

B

VOEDING

Frituurvet mag niet
donker of stroperig zijn

RITUREN IS een populaire manier van bereiden
van voedsel. Kinderen
zijn vaak dol op gefrituurd
voedsel zoals patat. Maar er
kan veel fout gaan bij het frituren. Het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding krijgt vaak
vragen over dit onderwerp.
Wanneer u zich houdt aan de
regels voor het frituren is er
uiteraard niets aan de hand.

mee worden gehouden omdat in de
regel de temperatuur niet boven de
200 graden uitkomt, gebeurt dit wel,
dan verbranden de produkten.
Hoe vaak kan ik jrihnirvet gcbndkcn?
De bewaartijd van frituurvet is afhankelijk van het gebruik. Zeef het
afgekoelde vet wanneer het nog
vloeibaar is na het gebruik en bewaar het koel en donker. Licht,
lucht en warmte bevorderen het
rans worden. Het vet is bruikbaar
zolang het goed ruikt en smaakt.
Waar kan ik hel beste in frituren? Het mag niet te donker of te stropein vet of olie?
rig zijn. Wanneer het vet schuimt
Het beste kunt u frituren in de linol- tijdens het verhitten, dan is dit een
zuurrijke olie zoals slaolie, soja-olie, teken dat het bedorven is. Vul nooit
• Lieveheersbeestjes op boxer- zonnebloemolie, maïsolie, saffloe- nieuw vet bij gebruikt vet. Dat is
zonde van het nieuwe vet. Wanneer
Short
Bon Giorno olie, of frituurvet rijk aan meervoudig onverzadigd vet. Er wordt vaak regelmatig het vet verschoond
slips. Dat laatste zou een modieus gezegd dat bij het frituren het linol- wordt, smaken de produkten aanalternatief kunnen zijn voor de lan- zuur verloren gaat. Verlies aan linol- zienlijk beter.
ge onderbroek. Om alles compleet te zuur treedt echter op bij zeer hoge
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor dr
maken zijn er bijpassende hemden temperaturen (boven de 200 graden
Voeding, postbus 857(1(1.230X CK 's (iriivrnhuin kimonostijl.
Celsius) en in de praktijk van het RP:
0(>-821.22.72 (op werkdagen tussen
T.S. frituren hoeft hier geen rekening 1S.SOinfolijn
en 17 uur, ƒ (WO per minuut).
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• Ron Tenten: „Je maakt zelf uit met wie en wanneer je speelt"
Foto Luuk Gosewehr

positief, maar je kunt ook één les
nemen van een uur, en dan 2'/2 uur
zelf gaan trainen. Dan ben je ook 3'A
uur bezig, en bereik je hetzelfde.
Een speler krijgt wel erg veel informatie bij zo'n lange training, en kan
daardoor makkelijk in de war raken.

MUSEA

Excentrieke weduwe laat museum na
• In de eetkamer staat de tafel al

gedekt; je kunt zo aanschuiven
Bram de Hollander

Ski's
Voor iets meer dan ƒ 300,- is al een
goed paar ski's te koop, zo staat te
lezen in de Consumentengids van
november. Een van de goedkoopste
paren scoorde zelfs aanzienlijk beter dan sommige uit de duurste klasse.

Audio
Audio en Video Totaal (november) vergelijkt vier receiver/CD-speler-combinaties: de Denon DRA435R /DCD-860, de Kenwood (KRA5020 /DP-5020, de Onkyo TX-866
/DX-1400 en de Sansui (RZ-3000
/CDX-311). De prijzen lopen uiteen
van krap ƒ 1400,- tot bijna ƒ 1900,-.
Aparte CD-spelers worden ook getest en wel de Pioneer PD-7500 en de
Sony CDP-990 (adviesprijs beide
ƒ 999,-). Enthousiast is het blad over
de resultaten van de Philips luidsprekersystemen FB 650 en de FB
670).

Auto 's
Vergelijkende autotests zijn een
vast onderdeel van autobladen. Autokampioen (no. 23) kijkt naar de
Diahatsu Cuore 850 TX en de Subaru Mini Jumbo 4 SDX en Autovisie
ino. 23) naar de Opel Corsa 1.4i Joy,
Rover 114 GTa en de Volkswagen
Polo 1.3i Fox. Daarnaast komen de
Fiat Tempra in de Autokampioen
aan bod, terwijl Autovisie duurtests
publiceert van de Volvo 440 GLT en
de Nissan Priari 2.0 SLX.

Computers
In Personal Computer Magazine
worden zes werkstations voor een
lokaal netwerk (LAN) met elkaar
vergeleken, evenals vijf alternatieve
low-cost-netwerken. Daarnaast tests
van WP-office en MarkTJp (software
voor een netwerk), Omnis 5 en SuPerbase 4 (database-management
onder MS-windows), Norton Utilities 5.0 en het besturingssysteem DR
DOS 5.0, een concurrent voor MSDOS.
In HCC Nieuwsbrief (november):
Menu Organiser, Goscript (een eenvoudige en betaalbare PostScript
urnulator), de Nordic power cartridge (een 'elektronische trukendoos'
voor de Amiga 500 en 1000), dbPublisher (een zakelijk DTP-pakket),
de HF 48 SX (een zakrekenmachine
voor professionals), Ster (een programma voor horoscooptekeningen), Clear Air ionisator, Power Panel (een DOS-shell voor beginners), .
Label Maker 4.1 (etikettenprogramma) en CLASS (een alternatief roosterprograrnma).
GERRIT JAN BEL

ANNEER DE steenrijke
mevrouw Willet-Holthuysen in 1895 sterft,
schenkt ze tot grote woede van
de erfgenamen het dubbele
huis aan de deftige Herengracht, de rijke inboedel en een
aardig kapitaaltje aan de ge-
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meente Amsterdam. Er is echter één voorwaarde, de stad
moet van het woonhuis een
museum maken dat de naam
Willet-Holthuysen draagt.

aan de Amsterdamse hoofdgracht,
was de laatste bewoonster eerst drie
maanden tevoren overleden. En sedert hadden de testamentaire executeurs daar gehuisd, er in huisgehouden is een beter woord, want overal
„Toen ik vele jaren geleden het lag de boel omgehaald voor de invenhuis betrad, het heel deftige huis taris." Zo begint de schrijver Frans
Coenen zijn sleutelroman Onpersoonlijke Herinneringen over het
echtpaar Willet-Holthuysen.
In 1896 opent het museum z'n deuren en Frans Coenen wordt de eerste
conservator. Het loopt niet storm;
de bezoekersaantallen zijn niet direct om over naar huis te schrijven.
Postbanknummer 5043044 t.n.v. HVT, DeNog in 1930 verkondigt de journalist
venter.
Johan Luger dat een vrijend stel dat
Kampeer & Caravankampioen
niet gestoord wil worden, het beste
ƒ7,50, telefonisch bestellen: 070-3146349.
op tweede pinksterdag door de KalKoopkracht: f 4,75 overmaken op Postverstraat kan lopen, óf een bezoek
banknummer 363913 t.n.v. Konsumenten
Kontakt. Den Haag.
moet brengen aan Willet-HolthuyLuister: f 6,50, schriftelijk bestellen bij
sen. In zekere zin geldt dat nog
Wegener Tijl, Postbus 9943, 1006 AP Amsteeds, en dat is jammer want er is
sterdam. Acceptgiro wordt toegezonden.
geen betere manier om te zien hoe
Motor /'4,25, schriftelijk bestellen bij
een rijke Amsterdamse familie in
Wegener Tijl, Postbus 9943, 1006 AP Amvroeger tijd woonde.
sterdam. U krijgt dan een acceptgiro toe-

Informatie
Indien niet (meer) in de %vinkel te koop
zijn de besproken bladen op de volgende
manier te bestellen. Vergeet daarbij niet
de gewenste uitgave en het nummer te
vermelden.
Audio & Video Totaal: ƒ 9,45 overmaken op Postbanknummer 4727319 t.n.v.
Uitgeverij Dismaros, Den Bosch.
Autokampioen f 5,50 telefonisch te bestellen: 07U-314G349.
Autovisie ƒ5.95 telefonisch bestellen:
020-5674287
Consumentengidsen: ƒ7,50 (Consumentengids) of f 11.10 (Consumentenreisgids of Consumenten-geldgids) overmaken op Postbanknummer 27874 t.n.v.
de Consumentenbond. Den Haag of bellen naar: 070-3847847.
De Woonconsument: ƒ4,40 overmaken op Postbanknummer 2665588 t.n.v.
'vereniging eigen huis', Amersfoort.
FOCUS: ƒ8,75 overmaken op Postbanknummer 4769393 t.n.v. Uitgeverij Focus,
Amsterdam
Foto: ƒ9,40 overmaken op Postbanknummer 208385 t.n.v. Uitgeverij Foto.
Leusden.
HCC Nieuwsbrief: t' 13.50, telefonisch
bestellen: 03403-78788
Hifi Video Test: ƒ 7,50 overmaken op

gestuurd.
Op Pad: f 6,95, telefonisch bestellen 0703146349
Personal Computer Magazine: Teietonisch via nummer 020-5102878.
Ski'91: /'7,50 overmaken op Postbanknummer 4800 t.n.v. ANWB Den Haag.
Pro Motor: /'7,50 overmaken op Postbanknummer 4880 t.n.v. ANWB Den
Haag.
Stichting Vergelijkend
Warenondersoek f 4.- overmaken op
Postbanknummer 1477321 t.n.v. Stichting
VWO. Den Haag.

Waterkampioen f 6,50, telefonisch bestellen: 070-3146349'

Huispersoneel
Net zoals in het verleden de leveranciers en het huispersoneel betreedt de bezoeker via het onderhuis
het museum. De hoge stoep was natuurlijk alleen bedoeld voor de gefortuneerde bewoners en hun gasten. In de gang hangt een groot portret van Abraham Willet. Zo te zien
een wat artistiek type, snor met sikje, fluwelen jas en dasje voor. Alleen
om het geld trouwt deze artsenzoon
in 1861 met de dan al 37-jarige San-

Hiswa '91

Magnetronrekje

Verwennerij
Hoe denken de vakbroeders van
Ron Tenten over zijn nieuwe tennismethode? Tennisleraar Hugo Ekker
van het Amstelpark tenniscentrum:
„Overal is natuurlijk iets voor te zeggen. Het lijkt me op verwennerij van
de cursist. In zekere zin is het wel

In sporthal Treslong te
vindt van vrijdag 2li tot on met Li;~>
november voor de -lle keer clc
Kunst- en Antiekbeurs plaats, ('irca vijftig antiquairs, afkomstig ui'.
het hele land, bieden een grote- v;.riëteit in groot en klein antiek. Bij
zonderheden op de beurs zijn '.•\~\
der andere twee 'Blaauw' kaarti/M
van 15K5 en Ki.'U uit d t; topoïirai'i-collectie, een 'Bracket' klok en < ( • •
proefsliig van de eerste njkscUia'.der van Koningin Wilhelmina, a:-n
beide zijde afgedrukt met los'n; •:\s>end haai'. De beurs is geopend op
vrijdag van 19-22 uur en /aiori'.:i..'.
en zondag van i l - l f ! uur. De lor
gangsprijs bedraagt./' 7,5(1 per ix-i
soon. Voor CJP en (ifn- paspoo:i
houders./' 5.-. Kinderen tot M .jaar.
onder geleide, gratis toegang.

Onder het motto 'Als het wiitcr j<lief is' staat van 2 tot en met K;
maart de Rai in Amsterdam in hè;
teken van de waterrecreatie. Zowel de beginnende als ervaren '.va
tersporter vindt de nieuwste on:
wikkelingen op de Hiswa '!)1. De
kenners 'komen aan hun trekken.
bij de steiger in het hart van ur
tentoonstelling, waaraan tieniailen grote zeil- en motorjachten liggen afgemeerd. Scheepstoebeho
ren bevindt zich in de buurt van do
steiger. Zo is er een gezamenlijke
presentatie van de zeil- en masten
makers en worden in het naviga
tiepaviljoen dagelijks presentaties
gegeven van de werking van de apparatuur. De aankomend watersporter maakt een goede start op
het opleidingenplein. Hier bevindt
zich een uitgekiend aanbod van
vaaropleidingen.

Ron Tenten leert in recordtijd tennissen
steeds meer in de hele maatschappij. Het geeft veel meer vrijheid, je
maakt zelf uit met wie en wanneer je
speelt. Je ziet hier trouwens op de
baan wel mensen van boven de zeventig die nog een balletje slaan. ledereen kan het leren, ook al heb je
weinig balgevoel en een slechte coördinatie. De mensen moeten zich ontspannen kunnen voelen."
„Bij tennis gaat het voor tachtig
procent om het mentale aspect. leder mens is verschillend. Het is mijn
taak eruit te halen wat erin zit. Zo
moet je volgens de boekjes het racket op een bepaalde manier beetpakken. Dat vind ik flauwekul, want
het racket is het verlengstuk van de
arm. Iedereen heeft dan ook een andere greep nodig. De ervaring leert
dat mannen sneller vorderingen maken dan vrouwen. Ze hebben meer
ervaring met balsporten. Zo leren
voetballers altijd heel vlot, en hebben volleyballers een goede opslag."

Kunst- en Anliekheurs

drina Louise Geertruida, enig kind
van de rijke koopman Holthuysen.
Volgens Frans Coenen niet direct
een aantrekkelijke verschijning,
deze Sandrina. Frans Coenen omschrijft 'het manwijf' als volgt: „Op
de een of andere tijd, op de een of
andere wijze moet zij tot bewustzijn
gekomen zijn, dat zij niet was als
gewone meisjes, en vrouwen, een
vreemde afwijking in de natuur, in
elk geval niet gans een vrouw. En
deze ontdekking moet afschuwelijk
geweest zijn." Van mevrouw Willet
zijn bijna geen afbeeldingen bekend.
Op de bovenverdieping in een tussenkamertje ligt echter een medaillon met haar beeltenis: een mannelijk gezicht met grove gelaatstrekken en een ietwat plompe neus.
Een tip: bekijk eerst de interessante videofilm (15 minuten) aan het
eind van de gang. In kort bestek
krijgt de bezoeker een uitstekend
beeld van Amsterdam in voorgaande
eeuwen, het grachtenhuis en z'n bewoners. De 18e-eeuwse keuken is
een plaatje. Door de kleine ramen
zie je de symmetrisch aangelegde
tuin die doorloopt tot de Amstelstraat.

Aanschuiven
Boven, ter hoogte van de stoep, is
de deftige gang. Hier bevinden zich
de woon- en eetvertrekken. Je treft
er een prachtig beschilderd plafond
aan, in de intieme eetkamer staat de
tafel gedekt; je kunt zo aanschuiven.
Via het monumentale trappenhuis bereikt men de bovenverdieping. Abraham Willet was kunstverzamelaar en een deel van zijn collectie is hier te bezichtigen: glas, aardewerk, porselein, zilver, schilderijen
en andere snuisterijen. In de stemmige 'verzamelaarskamer' prijkt
een imposant geschilderd portret
van de heer des huizes, verkleed als
een 17e-eeuwse schutter. Werp ook
even een blik in de slaapkamer van
het echtpaar met meubilair van omstreeks 1870. Weer naar beneden
word je bij de trap aangestaart door
marmeren beelden die Paris, Venus
en Juno voorstellen.
Het blijft een raadsel waarom de
koopmansdochter huis plus inventaris aan de gemeente naliet. Wilde
ze haar familie pesten? Of zorgde ze
er op deze manier voor dat haar
naam verbonden met die van haar
man bleef voortleven in de geschiedenis? Hoe dan ook, Amsterdam
heeft aan deze excentrieke weduwe
toch maar een mooi museum te danken.
ALBERT VAN DER MEER

Museum \Villct-IIoltliuvsen bevindt zich
op Herengracht 605 (vlakbij de Amstel) In
Amsterdam en is vanaf liet Centraal Station
te bereiken met de tramlijnen 4. !) of 14:
metrohalte YVaterlonplein kan ook. Open daselijks van 11 tot 17 uur.

De firma Atag vervaardigt sinds
kort een solide wandrek waardoor
een vrijstaande magnetron stevig
kan staan. Ook is het mogelijk de
magnetron in een keukenkast te
monteren door middel van hel
speciale ombouwraam. In het
'raam', dat zowel in het wit als
zwart verkrijgbaar is, zijn sleuven
aangebracht die voor een optimale
ventilatie zorgen. Er zijn drie verschillende uitvoeringen leverbaar
waaronder ook een combi-oven.
Informatie bij Atag Keukentechniek, tel. 08356-87911.

De hersenschors heeft namelijk tijd
nodig om de aanwijzingen op te nemen."
„Je kunt het vergelijken met autorijles. Het heeft geen zin om iemand
vijf uur achtereen te laten lessen,
want al die informatie kan de cursist
toch niet verwerken en onthouden.
Ik vraag me af hoe het na afloop van
de cursus met de spelers gaat. Tennis moet je op een natuurlijke manier leren. Bij korte tennislessen
sluipen er ongetwijfeld wat foutjes
in, maar langdurig oefenen helpt,"
aldus Hugo Ekker.
Enige cursisten stellen zich minder terughoudend op. Karin Glaser
uit Utrecht reageert enthousiast. „Ik
had vroeger gewoon tennisles. Maar
dat leverde weinig resultaat op. Met
de weekeinde-cursus van Ron is het
ontzettend snel gegaan, er wordt
Vrijstaande magnetron met
constant op je gelet. De echte fouten
worden er direct uit gehaald. Mijn ophangrek
backhand was erg slecht, die heeft
hij erin gestampt."
Buitenlandse bieren
Cees Schippers uit de Domstad
Everhard Hchly ging; voor dozc
kan niets nadeligs bedenken. „Wat
ATV-pagina naar een Amsterdams
ik leuk vind, is de variatie. Een geincafé dat als een van tic eerste b<tje tussendoor kan, maar verder is
gomicn
is met de verkoop van luiïRon vrij fanatiek. Je doet in korte
tenlanclse
bieren. Kroegbaas Henk
tijd veel vaardigheden op, ik ga ververtelt er volgende week op ('e/e
der met hem in Amsterdam."
ATV-pagina alles over. Verder volA.v.d.M.
gencle week interessante tips in dr
Adres van Kon Tenten: IMarnixstnuit 72-1.
reisrubriek.
1015 V\V Amsterdam. Tel. (120-208375.
(ADVERTENTIE)

geeft u meer
GEZELLIGE WINTERTOCHT MET BUS EN BOOT
Via het Amsterdam Rijnkanaal vaart u naar Nigtevecht en vervolgens via de Vecht langs Nederhorst den Berg, Vreeland, Loenen
naar Breukelen. Aan boord serveren wij u een heerlijke winterkostmaaltijd. U stapt over in een luxe touringcar van NZH Travel om de
reis te vervolgen voor een zogenaamde kastelentocht.
Per bus vervolgt u de route langs kasteel Nijenrode, kasteel de
Haar, Haarzuilens, Kockengen, Oud Kamerik, V/ilnis, Mijdrecht en
de bloemenveiling in Aalsmeer. Via het Amsterdamse Bos eindigt u
dan weer bij uw opstapplaats.
Vertrek: Amsterdam, de Ruyterkade Steiger 7 om 10.30 uur
Aankomst: Amsterdam, de Ruyterkade StÊ'iger 7 om 16.00 uur
Data: donderdag 20 december, vrijdag 21 december, vrijdag
27 december, vrijdag 28 december, zaterdag 29 december en
zondag 30 december.
Kosten: volwassen ƒ 45,= per persoon
kinderen van 4 t/m 12 jaar ƒ 27,50 per persoon
Korting: tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen volwassen een korting van ƒ 7,50 p.p.
'
en kinderen ƒ 5,= p.p.
<
Reservering: Onderstaande volledig ingevulde bon insturen naar
of telefonisch bij Rederij NACO, de Ruyterkade
Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel. 020-262466
j

Bon voor onzëTlezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij Rederij
NACO (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur), de Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam betalen volwassenen ƒ 37,50 en kinderen
van 4 t/m 12 jaar ƒ 22,50.
Naam:
Adres:
Postcode:.
Datum: _

tel.:
Woonplaats:
Aantal volwassen:

Aantal kinderen:

geeft u meer!
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Autorubnel SHOWROOM .erbcli,n elk.' weel in aHe
' .v Ams'erdam'. S'adsblad,
Buiteiivelderse Cum-i , Diem-_r Courant De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuv. sbluu Cc
Runner, De Zuarie Gt /.r.Docio, De Niuuwu Woospor,
Nieuwsblad Hne.rli urn rm-j.jr AmivLeer.s Weekblad,
Urhoornie Cuor^r' D

Fiat

Mitsubishi

T k. Fiat Panda 45 CL, '86,
FIAT VERMEY B.V.
rood. ƒ6250,- Goed onderh Keuze uit ruim 35 occasions.
tel 02907-4597
A.Phihpsweg 13, Uithoorn.
Fiat Panda T '87, geheel in nw. Tel. 02975-62020.
s t , 1e eig en binnen gestald, Fiat Uno, bj.'87, i z.g.st., nw.
ANWB keuring mog ƒ 6750
APK, ƒ7950 Tel. 02990-37825.
Inruil en financ 02990 35957
Fiat Uno 55 S. bj '85, puntgaaf,
Wegens emigratie t k FIAT nw APK, ƒ 6950. Tel.
UNO 45 SIE, mei '89, km 02990-37825
25000 Tel 02990-20345.

Mitsubishi Golt, NW. APK, T.k. Lancer Wagon 1.5, sept.
puntgaaf, rijdt prima, '81, '87, met. bl„ 1e eig., APK sept.
'91,vrprj 14.500.020-411223.
ƒ 1950. Tel. 02990-37825.
Mitsubishi
L300, diesel '85,beMitsubishi Colt bj. '84, in z.g.st.,
79500 km, ƒ5900, weg omst. trouwbaar en reclame vrij, wei075-214053, ma., di. niet thuis. nig km. Zien is kopen ƒ6950,Inruil en Fin. 02990-35957.
Moet weg. Mitsubishi Colt EXE
bj. '88, 33000 km, puntgaaf,
Adverteren in
ƒ 13.000. Tel 020-199081
„SHOWROOM"
Tel 020 • 665.86.86

Ford

Nissan

Hoe kunt u uw tekst opgeven?

Gun uzelf
Ford van Nes
Weesp

Atge'.en'rar ooi He' Parool, Wibuu'itraa' 1 3 1 at Rol in
l l O, Amsterdam
At'ae^eti lan ooi Li| d ^ ^ U 'cl- Wi elmediakanroronAniMol'. eer. Gebei VN AeniV'-l/i|n Laan van de Helende
Meesters 4 2 1 B Purm._r.;"d, W. t r , v o l 19, Uithoorn
S'a'ioribMraa' 70. W<. L >p Nie^wsT-ia' 33, Zundvoori,
Gastnuisple'' 1 l 2
Alle opdrudrer l.-owei te:, 'on,- hè til-, x'-nt'eliile) die
• oor aonde r d_uj 20 00 uur IF on LH ,'t' .'i|n worden de
volgende dag in Het Pu'ool jepki<j"' en de volgende
week m al'e XVeeh n.e j okr jni..p
To'ale oplage 730000 excmpiur.. n

Nissan Laurel automaat, LPG,
T '87, zeer comfortab., electr.
ramen enz. iets moois, ƒ 10.500
Inruil en financ. 02990-35957.
Nissan Laurel autom. op LPG
T'87, zeer comfotabel, elektr.
ramen enz. enz Iets rnoois
ƒ 10 500,- lnr./fm. 02990-35957.

Opel Kadett SLS 1.6, 3-drs. OPEL KADETT GT 16S, 5-drs,
hatchb., trekh., h. gesch., b.j.
'86, 67.000 km.
sept '86, km. 68.000, onbeAUTOBEDRIJF J. WALS,
schadigd. APK, radio-cass.,
Dorpsstraat 32a, llpendam
nw.pr ƒ 28.500, vr.pr. ƒ 13.700.
tel. 02902-1697/1981.
Tel. 02503-15493.

Gun uzelf
EEN GOEDE INRUILPRIJS, PRIMA GARANTIE
EN GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Opel Corsa 1.2 S, T.'87, met. Ascona 1.6LS d. 4d, 80.000 km.
grijs kenteken, werkelijk in met. grijs 4/'88 nw.pr. ƒ34.500
nw.staat. Zien is kopen, ƒ 7950. nu ƒ 12.950. 020-169418.
Inruil en fin. 02990-35957.

Dichtbij
Hoge Weyselaan 97, Weesp Tel 02940-15443.

Div.

Ford Taunus 1 6, bj.78, i.pr.st.,
nw.APK, rijdt prima, ƒ950.
Tel. 02990-37825.

IN PERFECTE A1 CONDITIE

oa
2500
2000
2400
2400
2900

AUDI

Austin

Audi 100 GLS m '82 5-bak
APK gekeurd ƒ 1950
Puntgaaf Te! 02990-37825

AUSTIN 30 JAAR DEALER
GARAGE BOOM AALSMEER
Tol 02977-25667

CL,
GL,
CL
GL,
GL,

Opel Corsa 1.2 S, T '87 met Dame biedt aan Opel Corsa 1.3
grijs kenteken werkelijk in
'87, 32.000 km, wit, ANWB
aanwezig,
nw. st Zien is kopen ƒ7950,- keuringsrapport
Inruil/fm. Tel. 02990-35957
ƒ 13.750 Tel.: 020-476635.

Ford Escort 1.4 CL, bijna '8
kl blauw, i z g.st. ƒ 12.950.
Tel. 02990-37825.

Scorpio

Voor meer informatie of advies, bel

diesel
LPG mst

.1988
.1989
. 1988
autom
. 1987
autom airco 1989

T k. Ford Escort bestel bj. '86,
reclame vrij, werkelijk in nw.
staat, bez Let op slechts
/ 5950,- Inr /fin. 02990-35957

FSO

Chrysler Haarlem

Jeeps/Terreinwagens
Jeep Cherokee en Wrangier

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

NIEUW & GEBRUIKT
Bel 020-124876, de 4-WD lijn van Uw off. dealer m A'dam.

LADA WETTER
Lada 1200 S .. .'85 ƒ 3.500
Lada 2104 1.3 ...'87 ƒ 8.500
Lada 2104 1.3,lpg onderb. '87

P KRUGERKADE 10

ƒ 9.000

Chrysler Saratoga 2.5i & 3.0i
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK DEMO'S VOOR INTERESSANTE PRIJZEN
Bel 020-124876, de Chrysler-lijn van uw off dealer in A'dam.

Y E

m

CITROEN AX 11-'87, grijs
metallic, 37 000 km
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel 02902-1697/1981.

Het officiële

CITROEN
:

:

tSvt '• 2?-! -'"5&-^ï&*&!
autoverhuur
o.a 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl BTW
Tel 020-932750
S Stevnstraat 12a, A'dam

5.000
3.750
8.500
7.750
3.250
8.250
8 250
..'85

ƒ 5.250

Citroen
V.a ƒ 120 - 5 veerbollen op
druk brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad
GARAGE RENE SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

Lada 2105 1 2 . . .'86 ƒ
Lada 2107 1.5 lpg'85 ƒ
Lada Niva
'86 ƒ
L. Sarnara 1.3eind'86 ƒ
Skoda 105 L . . .'86 ƒ
Citroen BX
'85 ƒ
Seat Marbella . . . .'88 ƒ
Talbot Horizon 1.5 GLS

service adres

Ford Escort 1.6 . .'86 ƒ 13.500
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel 02907-6572

voor de Zaanstreek

MAZDA 323 '87, APK-gekeurd,
5 versn., 40000 km, 1e eig.
Vr.pr. ƒ 12.000. 020-6004757.

Oft. ROVER ühALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
Mercedes 190 dies., bj.'84,
ROVER UW DEALER
i.z.g.st., 180000 km. ƒ19.500. GARAGE BOOM AALSMEER
Tel 02990-37825.
Tel. 02977-25667.
T.k. MERCEDES 200, bj. '80,
APK tot 7-'91, kl lichtgeel.
Vr.pr. ƒ 6000 T 02990-25004.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

Van Deinum

VOOR
UW SUZUKI
OCCASIONS
De Giant
Suzuki-dealer voor
Amsterdam e.o..
JARMUIDEN 29, A'DAM-W.
SLOTERDIJK III

Suzuki specialist Autobedrijf A.
Vet voor al uw reparatie en onderhoud voor zeer scherpe pnjzen. Tel. 020-6656279.
SUZUKI ALTO, bj.'85, NW,
APK, i.p'.st. ƒ4950. Tel.
02990-37825.
• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis m heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Tel. 020-6658686.

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-2. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord • Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk mfo-865511
Ook zaterdags

Corolla 5 drs. 1.8 D HB
bj. 3-'88, 63.000 km. radio/cassette ƒ 17.900. Bovag garantie.
ACD. Tel.: 020-995176.

Volkswagen

Service en
reparatie

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
GARAGE VITESSE, erkend gehaald. Autosloperij Jan.
APK station voor onderhoud, Tel. 020-361178/02907-6248.
reparatie, keuringen, laswerk, Gevr.: (s)loop/schade-auto's
carrosserie, motorrevisie van met vrijwaring. Ook vakk. rep.
alle merken. Tevens uit voor- Tel.: 020-279907 of 023-350904.
raad + 15 gekeurde occasions
Grote sortering ONDERDELEN
v.a. /1000. Bel voor afspraak
van alle schade-auto's, alle
02507-19155,
Voltastraat 5
merken, alle bouwjaren.
Zandvoort.
Ravenstijn, 02502-5435.
LET OP!
Het HOOGSTE BOD?? Bel
"TOPOCCASIONS"
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
bij Autobedrijf
Loop, sloop en schadeauto's

JOHAN BOOM
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Alle auto's APK, hoge inruil
Financiering binnen 24 uur
v.a. ƒ 5000. 1 jaar garantie
Geopend van 9.00-19.00 uur.
DE HOOGSTE PRIJS
Ford Escort 1.3 CL, eind '89, elk merk auto a contant met
1e eig., ƒ15.950. Ford Fiesta vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
1.1 eind'88, ƒ12.950. V.W.Golf
HOOGSTE PRIJS
gti, 16 V, eind'87, ƒ23.950.
voor elk merk auto, a contant,
Peugeot
205 gti,
bj.'84,
met vrijwaringsbewijs, geen
ƒ11.950. V.W. Golf 1.6, aut.,
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
m.'87, stuurbekr. ƒ 13.950.
Nissan
Micra DX, bj.'88, INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle afw. a contant m.
ƒ11.950. Ford Sierra 1.6,
combi, bj.'86, LPG, ƒ10.950. vrijw. bew., def. geen bezw.
Citroen BX gt, eind '85, ƒ 8950. Tel. 020-108280/149352.
BMW 520, m.'84, ƒ 7950. Opel Koop- of VERKOOPPLANKadett 1.3 S, bj.'83, ƒ4950. NEN? Bel dan snel Nationale
Lada 1200 S, eind '88, ƒ4950. Occasionlijn. 023-365206
Renault 5 tl, nov.'84, ƒ3950.
Te koop gevr. Peugeots 404,
Renault 9 tl, m.'83, ƒ3450.
Mercedes 250, aut., bj.'78, 504,505, J5, 604 TD. Schade of
Autocommerce,
ƒ2950. V.W. Derby, bj.'81, sloop.
ƒ1950. Opel Ascona 1.6 S, 023-338895.
bj.'81, 1950. en nog div. auto's Te koop gevraagd: GOEDE
v.a. ƒ 600 tot f 15.000.
AUTO v.a. bj.'SO t/m '84.
Inl. Autotel. 06-52827115.

Auto's te koop
gevraagd

Accessoires en
onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligmgssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

Autoverhuur
Bij:

Ouke Baas
niet duur!!!
-auto-ambulance & oprijauto
-9-persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020-908683.

Grote sortering ONDERDELEN
*AAA Auto Rental BV*
van schade-auto's, alle
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
merken, alle bouwjaren,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
RAVENSTIJN, 02502-45435.
+ autoambulance 020-6630836
Lid Nevar.
Anders dan anderen autoverTOYOTA-DE GRAAF
huur v.a. ƒ25 p.d. 125 km vrij
Alle onderdelen voorradig.
Alle auto's met radio/cass.rec.
Condensatorweg 44, A'dam ADA- West: 020-119708
Sl.dijk. Info 020-865511.
Noord. 020-324859

Rijscholen
1e 10 echte AUTO- en MOTORRIJLESSEN a "ƒ25 per les"
Onze lessen vallen onder consumentenvoorwaarden en u kunt
zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest. Verkeersschool
"MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt.
! Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL !
Tel.: 020-853683/181775, 075-174996 en 02990-34768.
5 ***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
Ruys de Beerenbrouckstr. 157 A'dam, 020-138473/192401.
SPOEDCURSUS THEORIE IN 1 DAG.
Op zaterdag les is op maandag examen doen.
Cursusgeld + lesboek + examengeld ƒ 150.
ledere zaterdag cursus.
ALLE AUTORIJLESSEN ƒ31,- PER LES.
Speciaal pakket voor motorrijlessen en theorie op video gratis
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET',|
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-942145.

AUTORIJSCHOOL „DE FONS"
BOVAG-LID - DIEMEN
Info: tel. 020-90.02.92.
VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon: 020-16 1321

Diversen
AUTORIJINSTRUCTEUR WORDEN VOOR MAAR ƒ 1650
Wordt nu autorijinstructeur en bepaal je eigen inkomen. Werkgarantie mogelijk. De goedkoopste van Nederland. Wij starten
1/12 en 5 jan. MICHEL Opleidingen. Tel. 020-853057/02990-3476

De nieuwe Rover 100, 200 en
800, bij ons in de showroom.
MINOR MOTORCARS B.V.
Rover Dealer, Sloterkade 4344, A'dam, tel. 020-177975.

Saab

Mercedes 307 diesel, verlengd,
verhoogd, automaat met zijdeur, '82, gave auto, ƒ6500
Inruil en financ 02990-35957.

SAAB, bj.'78, autom., nw. APK
PUNTGAAF, ƒ 1450. Tel.
02990-37825.
SAAB, bj.'73, nw. APK, getaxeerde verzekering ƒ9000.
KOST NU ƒ2950 Tel.
02990-37825.

RENAULT 11 GTX wit, m.
tr haak, b.j. d '86, km. 86.000,
APK nov. '90 Vr.pr ƒ 13.000
Tel 075-179786.

Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij'
SEAT AUTO CENTRUM APC,
2e Schinkelstr. 18-28. Tel.
020-763333/763334/763335.

1

38,16

47,ÖO_

ssToo

l

HEERE B.V.

l

DE GROOTSTE SUBARU
DEALER VAN AMSTERDAM

l

Mini Jumbo

I

ALLE KLEUREN/TYPES
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
LET OPIi!

l

Speciale aktie

l

Ook het juiste adres voor
EEN GOEDE OCCASION

* - ' ' '

109 ''. *l !
' '' "* *!
Naam
Adres:

l

_ Handtekening:

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

l

l

SEAT Marbella, 5e mnd. '90,
als nw., kl. zwart, spec. prijs
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32 a, llpendam
Tel: 02902-1697/1981.

Subaru
SUBARU

25,00
"36,00

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665 86.86

"5 1

22

SAAB SERVICE MOLENAAH
rep., onderh., APK, LPG,
alarm
etc. BOVAG LID
HOOFDDORP, 02503-14097

Seat

l
ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
r onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
l
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Prijs
Prijs
l
ex. 60/o
m. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter Minstens 3 regels beschrijven.
l

Telefoonnummer:

(s)loopauto's

ƒ63,50

Rover

Bel voor snelle levering 020-124876

Renault

7
8

KEURINGEN

Gave Kadett 1.6 S, 3-drs., HB, V.W. Kever, bj.'74, NW.APK, VW Passat 4 deurs, sedan bez.
5 versnell. T '87 binnen gestald
nov. '83, trekh, nw. APK, rijdt prima, ƒ 2950. Tel.
en 1e eig. ANWB keuring mog.
ƒ4.800. Bel 020-836681.
02990-37825.
Schaafstraat 24, A'dam-N.
ƒ8500,- Inr./Fm. 02990-35957
V.W Polo diesel, 3-drs, stationTel. 020-361153
Opel Manta 1.8 S, m.'85, car, 5 versnell., T.'88, perfecte VW Passat diesel stationcar
i z.g.st., met. grijs, ƒ9950.
Zeilemaker-Opel
wagen, in nw. staat, ANWB '84, 5 deurs met imperiaal
Tel. 02990-37825.
INRUILWAGENS
keuring mog. LET OP! / 9500. 100% goede en gave auto zonder roest of schade, schuifdak
Constant keuze uit 100 auto's Opel Kadett aut. 13 N. Bj '82, Inruil en fin. 02990-35957.
ƒ 6750. lnr./fm. 02990-35957.
Burg. D. Kooimanweg 7,
i.z.g.st. LPG. Vr.pr. ƒ4900.
V.W. Passat 4-drs. Sedan bez,
Purmerend 02990-22551.
Tel. 02972-3092.
5 versnell., T.'87, binnen gestald en 1e eig., ANWB keuring VW Polo diesel 3 deurs stationmogelijk, ƒ8500. Inruil en fin. car 5 versnel. T '88 perfecte
wagen in nw. staat ANWB keu02990-35957.
ring mogelijk. Let op ƒ9500V.W. Passat diesel, stationcar, Inruil en fin 02990-35957
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
'84, 5-drs, met imperiaal, 100%
WESTELIJK HALFROND 70, (Kostverlorenhof)
goede en gave auto, zonder T.k. VW Golf '79 met nieuwe
1183 JG Amstelveen. Tel. 020-45.54.51.
roest/schade, schuifd. ƒ 6750. APK zeer goed. Vr.pr. ƒ 1450.
PEUGEOT - DEALER
Tel. 06-52827115.
Inruil en fin. 02990-35957.
PEUGEOT
T.k. VW GOLF MX, bouwjaar
VW
LT
6
cill.
diesel
m.
open
Type
KMstand
Prijs
bj.
205 GR 1.3
77.000 01-85 ƒ 10.500,- laadb., zij schotten bj. '82 nw. '79, kleur: bruin. Bellen na 18
205 XE Accent
30.000 03-90 ƒ 17.500,- st./7500. lnr./fm 02990-35957. uur: tel. 02990-30252.
205 XE Accent
50.000 05-88 ƒ 14.500,205 XE Junior
57.800 01-87 ƒ 12.800,Volvo
205 XR 1.3
63.000 04-87 ƒ 14.900,205 XR 1.4
18.800 09-88 ƒ 18.950,- VOLVO-DEALER BIEDT AAN: 2 Itr. 5 drs. bj. 11-'84 ƒ5950
205 XR 1.4
49.000 04-89 ƒ 18.700,- 745 GL station, ABS enz. .'90 340 L 5 drs, bj 3 '86, ƒ 8950
309 GL Profil
30.000 03-90 ƒ 23.500,- 740 GL aut., wit
'88 Bovag garantie. Inr en fin.
309 GL Profil
51.000 01-87 ƒ 13.900,- 740 GL diesel, grijs met. ..'87 mog. ACD Tel.: 020-995176.
309 SR 1.6
55000 08-86 ƒ 14750,- 740 GL Turbo, wit
'86 Volvo 240 "Van"8-'87 met LPG
405 GL 1.6
23.000 03-90 ƒ 28.200,- 244 GL
'87 onderb., smetteloze wagen
405 GL Diesel
107.000 06-88 ƒ20.250,- 340 diesel, wit
'90
405 GR 1.6
16.500 01-89 ƒ27.500,- 5x Volvo 360 ....'85 t/m '86 ANWB keur. mog. slechts
405 GR autom., LPG
51.000 08-88 ƒ 26.500,- 5x Volvo 340 1.7 .86 t/m '89 ƒ 14.000. Inr/fin. 02990-35957.
405 SRI
40.200 02-88 ƒ 30.750,- 10x Volvo 340 1.4 .'84 t/m '88
505 GR 2.2 inj
51.000 04-89 ƒ 33.000,- 6x Volvo 340 aut..'87 t/m '89
505 GTI autom
90.000 01-86 ƒ 17.500,J5D Grand Vol
46.000 03-88 ƒ29.500,DEMO'S' 205 XR, 309 GR, 405 GR 1.9, 605 SO 30, J5
APK + grote beurt v.a. ƒ 290
mcl. DIESELSERVICE; brandCOBUSSEN AMSTERDAM
Lorist Peugeot
stofpompen; verstuivers;
Sinds 1930
AMSTERDAM-CENTRUM
UW VOLVO-DEALER
cil.koppen vlakken. Garage/'
Leeuwekeur gebruikte auto's Peugeot 205 La Costa
Meeuwenlaan 128
motorenrevisie FEENSTRA,
PEUGEOT
'86 ƒ 12.500
Tel. 020-369222
Industrieweg 27, Duivendrecht,
205 XE1.1 Accent ..'86,'87,'88 309 Profil
'87 ƒ 11.500
Ook voor leasing
tel. 020-980639.
309 XR-GR
bj.'88 309 Profil
'86 ƒ 10.500
405 GL 1.6 Kat
bj.'90 Mazda 323 hb 1.3 lx'88 ƒ15.750 • De advertentie-afdeling be- APK keuring geen afspraak,
405 GLD
bj.'90 Rat Panda
'83 ƒ 3.750 houdt zich het recht voor ad- klaar terwijl u wacht. Ook repavertenties eventueel zonder raties en onderhoud. Gar.
Maar ook; Fiat
Alle auto's met
opgaaf van redenen te weige- West-Center 020-122476.
Uno 45 S
bj.'87
3 Maanden Bovag-Garantie
ren. (Art. 16 regelen voor het
UNO 60 Diesel
bj.'87
tevens service en reparatie
A.P.K. KEURINGSSTATION
Inruil en fmacienng mogelijk
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47 advertentiewezen).
Keuren zonder afspraak
PEUGEOT-DELAER
Tel. 020-237669.
Feenstra & Jimmink
Adres: Baarsjesweg 249-253,
Peugeot 205 GTI, 1.9- 130 PK,
Asterweg 24A A'dam 364702
A'dam, tel. 020-121824
bj. 24/8/'87, donkergrijs metalRADIATEUREN- APK LASWERK en reparatie.
Peugeot 505 GR, bj.'85, i.z.g.st. lic. 26.500 km. Inl. 03440-14452. BLOKSMA
warmtewisselaars, Kapoeas- Keuring klaarmaken, leder
LPG, ƒ 6950. Tel. 02990-37825.
Peugeot 309 XLD, mrt. '87, uit- weg 17, A'dam, 020-148385.
merk auto. Vooraf prijsopgave.
Peugeot l 9, diesel verlengd stekende staat, 115.000 km.
Autobedrijf BEEN, AalsmeerVolvo 240 Van, grijs kent. met derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
met staanhoogte, 12 zitplaat- Vr.pr. ƒ 10.400, 02979-72583.
gasinstall., bj. '87. Incl. 6 mnd
sen + ruimte voor rolstoel, verTel. 02977-27262.
PEUGEOT 505 GLD stationcar, Bovaggar. ƒ 15.500. Inruil en fivoer bj '85, zeer goede auto.
grijs kenteken, eind '84, in goe- nanciering mogelijk. Autobedr. Garage ROBE, gespec. m remƒ 5950,- lnr./fm. 02990-35957.
de staat, APK 11-'91, 2 deukjes v.d. Berg & Wiggers, De Wit- men en fricties. Comeniusstr.
zijkant, ƒ 5500. Tel. 020-226527. tenkade 182, tel. 020-820475. 455,020-177388. Lid BOVAG.
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
1200 m2 SHOWROOM
sloopschade etc. Vlotte afhd.
NIEUW EN GEBRUIKT
KEIMPE CARS. 020-244255.
v.d. Madeweg 1. 020-6683311 ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
Dij het Olympisch stadion. VerNaast Melrostat. D'drechl
<oop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.

Mercedes Benz 190 D & 190 E 1.8

Citroen BX 14 RE, m'86,
Wegens overcompleet Citroen i z a s t , NW APK, ƒ6950. Tel
AX11TRE. 1987 vrpr ƒ9000 02990 37825
Tel 933206
Te koop CITROEN BX 19 D,
38 rood in zeer goede Mercedes 190 E, bj.'87, diverse
Citroen BX 19 TRD bj 85, bor
opties, kleur grijs-metall
deaux rood, ML beh . veel com staat door aar onderhouden.
AUTOBEDRIJF WALS
fort, ANWB keuring mogelijk, Tel 02940 80788, na 19 uur
Dorpsstraat 32a, llpendam.
f 6750 Inr fin 02990-35957
T k 2 CV 6 club '84, APK
Tel. 02902-1697 1981
10 91 i z g s t , ƒ3200
Citroen BX 19 TRD bj '85
bordeau rood ML beh veel Tel 0206685623
Mercedes 240 dies , 185.000
comfort ANWB keuring mog
km., deurvergrendeling, getinT
k
VISA
club
luxe
uitv
2
cyl
ƒ 6750.- Inr fin 02980-35957
3 84. 70000 km , 1 16 v. part te ramen, stuurbekr, bj.'84,
ƒ13950 Tel 02990-37825.
Citroen CX 25 TRD serv Turbo (ivm aanschaf BX) ƒ4300.
2, T'88 zeer luxe en comfor
Tel 020-769882
tabele wagen m veel extra s in
nw staat ƒ 19500 ANWB
Daihatsu
keuring mogelijk 02990 35957
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
T k Citroen GSA BREAK bi Daihatsu Charade XTE '83.
garantie
81 in z a s t APK tot 1 1 91 slechts 670 kg benzine 1 20
Wibautstraat 224
V r p r ƒ 1850 Tol 020278837
a si ƒ 2950 020-360420
020 - 561 96 11

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

Bedrijfsautos

Mazda 323 '84, 3-drs, 1.5 Luxe,
APK t/m 12-'91, m prima st.,
slechts ƒ 4995. 020-437150.

Mercedes Benz

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

LADA-BONTEKOE
m onze showroom de nieuwe
SAMARA BLACK-BEAUTY
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
2104 Combi
'86 ƒ 6.250
Lada 1200 S . . . .'88 ƒ 6.250
Lada Niva
'86 ƒ 10.000
Lada 2105 1200 . .'90 ƒ 7.750
Op spec wielen + banden
2 x Lada Samara, 3-drs. ..'88
VW Kever '75, voor restauratie.
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-992865.
«De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

Mazda
Mazda 323, 1 5 LX Sedan met
Necam gasinstall., bj.'86. Incl. 6
mnd Bovaggar. ƒ11.500. Inruil
en financiering mogelijk Autobedr. v d. Berg & Wiggers. De
Wittenkade 182, 020-820475.

APK

Van Vloten
Amsterdam

Lada

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

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt)
Tel.: 020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581.

Peugeot

Chrysler

Business fin. lease

Autosloperijen

-Noord

OFF FORD-DEALER
v KALMTHOUT & v. NIEL BV T.k. FSO Prima SLE bj. '90,
Marktplein 11-29, Hoofddorp. 1100 km , nw.pr. ƒ13.000, nu
Inl. tel 02503-13441.
ƒ7750, blauw. 020-169418.
T k. Ford Fiesta i.z g st. Vr.pr.
BMW
ƒ450. Tel 060-52827115.
Honda
l k BMW 320 6-cil , bouwjaar
BMW 316. 4-drs. LPG. bj '87 78, APK 7-'91. i.z.gst., ƒ1900.
Hyundai
T.k. Honda Civic bj. 10-'S1,
i z g s t , met grijs, ƒ 16.950 Tel 075-214805
APK 07-'91, ƒ1250. Tel.:
Tel. 02990-37825
Service + onderhoud
020-414474 na 18.00 uur.
T k. BMW 320'78, i.z.g st, APK
f.k BMW 316, LPG. rood APK 11-'91, sportvelgen, get glas, Auto Centrum Duivendrecht
8-91, DJ '80, m z.gst ƒ3750 div ond vern, 1e lak Vrpr.
020-995176
Isuzu
Tel 02995-5378
f2750 Tel 02902-3235.
T.k.w.o bij off dealer.
Prima onderhouden
-Noord
HYUNDAI PONY 1 5 gl, 8 '88.
Km 22 500, gar.bkje. Nog 4 jr
Schaafstraat 24, A'dam-N.
ANTIROESTGARANTIE
Tel. 020-361153
020-237733 ƒ 12.900,-

off. dealer
* Chrysler * Jeep * Dodge

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

Algemeen

Opel

FIESTA, ESCORT, ORION, SIERRA, SCORPIO
EN OVERIGE MERKEN

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6°/o BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Sunny Florida diesel. Bj nov.
'89. 32.000 km. Div. extra's.
Elke keuring toegest. 2 jr. fabneksgar. Vr. pr. ƒ21.000.
Tel. 02522-17937/12244.

Suzuki

tel.: O2O-14 89 33.

Ook voor een piima gebruikte auto
Ruime keuze

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
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Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond.

1.8, 4 wd coupé '89, km.st.
30.000. ƒ26.500. Alex van
Uden, Hillegom. 02520-15278.
De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

MOOY EN ZOON
v'h Museum autooeoriiven
Reeds 14 jaar dé dealer
voor A'dam en omstr.
IN NIEUW EN GEBRUIKT.
Ruysdaelkade 75. A dam-O.Zj
Info: 020^6623167/732853 |

• SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week m Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

Maar een catalogus,
maken jullie die ook?
U kent de Perscombinatie als uitgeefster van o.a.
de Volkskrant, Het Parool en Trouw. Maar wat
betekent Perscombinatie Produkties? Dat is een
uiterst modern grafisch bedrijf dat dagbladen en
een groot aantal week- en maandbladen produceert. Maar Perscombinatie Produkties kan ook
uw periodieken, catalogi, brochures, mailings,
jaarverslagen, personeelskranten of nieuwsbulletins verzorgen. Van kopij tot en met drukwerk.
Of als u wilt, alleen een deel van het produktieproccs: de prc-press fase bijvoorbeeld. Bcoordeelt u zelf waarmee we u van dienst kunnen
zijn:
• Zenen d.m. v. kopij, floppy Juk o/
telefoon. Ons systeem /i 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereikbaar
• Verhuur v;i;i rcd.ictic^ysteinen en
begeleidingscontrole
Lav-out/ontwetp. restvling

• Uitdraaien van via D.T.P. opgemaakte pagina 's zowel op papier
als op film
• Werktekenen
• Scannen, zowel zwart/\vit als tull
colour
(Kleuren) lithografie en filmmontage
Rtprowerkzaamheden
Drukwerk
Postale verwerking, adressenbeheer en transport
Service, advies en systeembeheer

Kortom, we staan voor u klaar met de meest geavanceerde grafische technieken. Bovendien:
tegen concurrerende prijzen.
Wilt u een folder aanvragen?
Bel dan: 020-562.25.22 of 562.22.71.

BBBBBBltSJnnSIBBUB

ODUKTIES

PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK
Wiboutstrool l 31, 1091 GL Amsterdam, Fax. 020-562.27. l 3
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Lessen en clubs

l

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297723411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Geveke Electronics BV
•naakt deel uit van de Getronics Groep en levert computerorodukten, industrieel-elektronische produkten en systemen,
componenten, datacommunicatie-apparatuur en lokale net;.erk systemen.
Voor de Interne Dienst zoeken wij een

postkamermedewerker
U (m/v) bent verantwoordelijk voor het verzorgen van alle
•v en uitgaande post en de verspreiding van poststukken
o'nnen het bedrijf en naar diverse andere vestigingen. Tevens
noudt u toezicht op de voorraad kantoorbenodigdheden en
d'ukwerken.
Wij denken aan iemand van ca. 30 jaar met een MAVOdipfoma, een rijbewijs B en ruime ervaring.
hteresse? Bel of schrijf naar Geveke Electronics bv, mevrouw
N. Feringa, Postbus 652, 1000 AR AMSTERDAM, telefoon
i020)5861503.
Ons kantoor is gelegen langs het westelijk gedeelte van de
'ingweg en ligt op loopafstand van het station Sloterdijk.

Gevraagd voor onze drogisterij een

Oproepen
Mededelingen

Lijsten op maat

Open dag

bij

18789

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

GRATIS

Broodje Burger

Woninglijst van Zandvoort
Schrift, reacties sturen naar

Drog. Ton Goossens

OEfü E makelaars o.g.

L|J

Pasteurstraat 2
2041 VA Zandvoort

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

5 REGELS

NVM

GRATIS

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
' inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
* aan balie kantoor zijn opgegeven
« verloren/gevonden
' weg/aan komen lopen/vliegen
« maximaal 5 regels
« alleen voor particulier gebruik
» het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

Grote Krocht 26

r

Tel. 13529
* Vrijdag 23 nov. klaverjasavond in de ontmoetingsruimte
van de Agathakerk. Aanvang
20 uur. Toegang gratis.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 3,63
2 regels ƒ 3,63
3 regels ƒ 3,63
4 regels ƒ 4,83
5 regels ƒ 6,04
6
7
8
9
10

•*

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

7,25
8,46
9,67
10,88
12,08

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

Wie wil er op mij passen,
want Opa en Oma zijn 35 jaar
getrouwd. Bas.
* Willen er niet teveel mensen zondag vis halen, want
we hebben een feestje. John
n Simone.
* Woensdag 28 nov. staat
voor (Tante) Joke een Sara
•daar, dus bellen maar!!!
16219. Hartelijk gefeliciteerd.
* Zamor, jullie waren geweldig! Hartelijk bedankt. Fam.
Vos.
Zeer ervaren
SINT en PIET op bezoek?
Bel: 17669 (na 18 uur),
b.g.g.: 15301, M. Brugman.
* Zondag eet ik weer thuis.
<arin.

Boeken
Tijdschriften

Naam:
Adres:

i Telefoon:
leieioon:

Plaats:
ö.v.p. in
mrubriek:
ruoneK:
S.v.p.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
* Te koop 2 seniorenledikanten, 90x200 cm, in zeer goede
staat. Prijs ƒ 250. Tel. 0250714594.
* Te koop commode en verstelbaar ledikant, kleur wit,
met matras en dekbed, ƒ 275.
Tel. 02507-19443.
* Te koop Faber gashaard,
model Rembrandt, elektr.
ontst., met therm., 8000 cal.,
kooltjesvuur. Prijs ƒ 250. Tel.
02507-15567.
* Te koop
wasmachine,
merk Kalorik, als nieuw. Prijs
ƒ145. Tel. 02507-14594.

*• Te koop: „Doe het zelf" en
,Na vijven", per jaargang ƒ 10
+ opbergmap, 3 a ƒ 2,50, per
stuk ƒ 1; boeken / 1 per stuk.
"-"J ~el. 19968.

KWARTET MEUBEL
LIQUIDATIEZANDVO
Man

onkuis stuks
^ 9500.

* T.k. 2 eenpersoons bedden met spiraal. Samen, ƒ 50.
Tel. 02507-15815.
T.k.:
2-ZITS ZWARTLEDEREN BANK (z.g.a.n.) ƒ750.
Tel. 19225.
* T.k. 4-pits gasstel, Etna +
koelkast, tafelmodel, in zee
goede staat. Prijs ƒ 200, evt
apart. Tel. na 18 uur: 17231
Te koop 38 m2 beukehouten
VLOERPLANKEN, 15 cm br.
div. lengtes, 2 cm dik, ƒ 1900
Tel. 020-832684.
* T.k. elektr. inbouwoven +
bijbeh. elektr. kookplaten
(Neff) ƒ 240. Tel. 02507-15536
T.k. gevr. LEDER CHESTER
FIELD BANKSTEL of LOSSE
BANK. Tel. 075-704775.
T.k. witte BABYKAMER: com
mode,
ledikant,
matras
z.g.a.n., ƒ400. Tel. 18502.
•*• T.k.a. wegens ruimtege
brek 3-zits lederen bank
(kleur mahonie). Prijs ƒ300
Tel. 02507-19400.
Wij STOFFEREN 10 bankstel
kussens inclusief stof vooi
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr
Vitrage en alle soorten model
gordijnen v.a. ƒ5,95 per me
ter, gratis gemaakt! 1000 ver
schill. meubelstoff. van /
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig. Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden. Barkrukken
stoff. incl. stof of leather-look
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
ƒ55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr,
10, Zandvoort, 02507-19347.

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in Nederland. Bel
voor gratis infoboek: 020665.7658. Inruil en fin. mog.

Schoolstraat 4
Dier-Plezier
Zandvoort
Tel. 02507-18789
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt.
* Ria, het was te gek je
Grote Krocht 28.
feest, dat zullen we niet gauw
vergeten. Je koorgabbers.
Kleding
SINT en PIET aan huis ƒ35
ook voor verenigingen.
Tel. voorheen 02507-18187, * T.k. leer herenjasje, maat
TEL. NU: 02507-13197.
50, ƒ50. Voltastraat 26.
Sint en Piet ook bij u thuis, is
beter dan iets op de buis.
Zalenverhuur
Onze jaren ervaring, zijn voor
u ellende-besparing.
Bel
18940 of 13420. Sint + min. 2
VERENIGINGSGEBOUW
Pieten ƒ45. P. Vis. Nog enk.
De Krocht
mog. 5 dec. en ruim op 2 dec.
irote
Krocht
41, Zandvoort,
* Stemmige
kerstliederen
worden ten gehore gebracht tel. 02507-15705-18812, voor
door Toonkunstkoor Zand- BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
voort op zo. 16 dec., 14.30 u.,
Ned. Herv. Kerk, alhier.

NIET GRATIS
zijn:
k alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
•*• Te koop kerstkaarten van
•• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
de Reddingmaatschappij bij
• woningruil
Cult. Centrum, Gasthuisplein,
• personeel gevraagd/aangeboden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden Tolweg 29, Fr. Zwaanstr. 16.
• commerciële Micro's
* U weet het niet misschien,
maar op 26 november gaat
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Kees Abraham zien. „GefeliBetaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
citeerd". H.L.M.M.
Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee * 35 jaar huwelijk en ik zit er
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. nog steeds tussen. Tim.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
•voord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
* 35 jaar is 35 biertjes. Ed
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. 35 jaar is 35 jaar gelukkig
Marielle.
T e
k 0 0 P b r u i d 5 i a P 0 n ,
m a a t
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
*
35 jaar in het huwelijksn
vermelding
van
uw
postcode,
naar
ons
kantoor:
3 8 ,
l
0
f
l
n
m 0 d e r n e
s a
t a
e
e
bootje is voor ons een 1/2 jaar
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
r i e t e n
T e l
0 2 3 4 3 .
s t 0 e l
op de woonboot. Martine en
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Rob.
Of
afgeven
bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Voor trouwfoto's
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Foto Boomgaard
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Postcode:

Woninginrichting

STUDIECENTRUM ASR
* Zondag wordt geen voet
baldag, maar een feestdag
Tico, Ellen, Candida en Ra
OP ZATERDAG 24 NOVEMBER 1990 VAN 11.00-13.00 UUR mon.
• Wij behouden ons hè
1-JARIGE DAGOPLEIDINGEN
recht voor zonder opgave van
- MANAGEMENT ASSISTENT(E): vooropl. HAVO/VWO
redenen teksten te wijzigen
- DIRECTIESECRETARESSE: vooropl. HAVO/VWO
of niet op te nemen.
- SECRETARESSE: vooropl. MAVO-D
- RECEPTIONISTE/INFORMATRICE: vooropl. HAVO/VWO
* 28 november, het is ech
- RECEPTIONISTE/TELEFONISTE: vooropl MAVO-D
waar, Joke is 50 jaar.
- AUTOMATISERINGSMEDEWERKER/
BROODJES BESTELLEN?
BEGELEIDER PC-GEBRUIK: vooropl. MAVO-D/HAVO
Even
- TOERISTISCH MEDEWERK(ST)ER: vooropl. MAVO/HAVO
BROODJE BURGER bellen
- JUNIOR HOST(ESS): vooropl. MAVO-D
- EURO HOST(ESS): vooropl. HAVO/VWO
Stadhouderskade 113, Amsterdam, tel. 020-760013
Boven ƒ25 geen bez.kosten
Anders brengen wij
AEROBICS
• Hubneksadvertentie? Zie
ƒ2,50 in rekening.
o.l.v. Anja v.d. Voort.
voor adres en/of telefoonnr
* Een goed idee (!) om do
Bel v. info: 19701 of 12215. de colofon in deze krant.
nateur van het Zandvoorts
Mannenkoor te worden. Zie
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
advertentie in dit blad.
Gezocht: BRIDGEPARTNER
m/v voor elke woensdag
Houten kozijnen
avond. Middelbaar niveau
Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit
Bellen na 20 u.: 02507-12881
Tel. 02202-2700
* Gezocht: getuige! Wie
Fax. 02202-2730.
heeft zat. 3/11 om 17.30 uur in
KLOK DEFECT? Schoonma
Flemingstraat aanrijding ge
ken van uw klok? Dat kan
Kunst en antiek
zien tussen voetganger en
voorrijkosten worden niet ge
auto? Bel na 18 uur: 20139.
vraagd. Prijs n.o.t.k. of prijs'
Gevraagd: SCHILDERIJ ol * Help de Polen. Stuur een;
opgave vooraf. Bel: 17357.
AQUAREL van C. van dei een voedselpakket! Geen
Voor al uw loodg./dakwerk, Windt of A. J. van Driesten
adres? Dat hebben wij voor u
schild.- en stucwerk. Tel. 020- Tel. 071-126408.
Inl.: tel. 02907-5235.
854563/123985. Vrijbl. pr.opg.
* Henk „Sonneveld" Jan
• ANNULERINGEN van uw
Radio/tv/video
sen, je was weer groots! Ria
advertentieopdrachten kunt u
en Ed.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale OrderafFoto Boomgaard HOERA, nog één nachtje sla
pen en dan mogen we einde
deling Weekmedia, Postbus
Grote Krocht 26.
lijk met het busje mee. Dus
122, 1000 AC Amsterdam.
Telefoon: 13529.
zeggen jullie a.u.b. geen
UW FILM OP VIDEO
'nee'. Van harte alvast, Tiny +
ƒ 1,75 per minuut met
Huishoudelijk
Aar. En morgenmiddag staa
gratis achtergrondmuziek.
personeel
bij ons de koffie klaar. Liefs
* T.k. witte Philips k.t.v., 12 Jan en Jannie, jullie „buur".
gevraagd
kanalen, i.z.g.st., ƒ 195. Tel
* Hoera! We gaan weei
02507-15416.
bowlen met die oudjes. Mar
,De Manege" zoekt een
tin en Patricia.
HUISH. MEDEW. voor ± 15
Computerapparatuur * Hoera! Wim is bevallen van
uur p.w. Tel. 02507-16023.
en software
een nier, hij staat hem af, en
Gevr. HULP IN DE HUISH.
dat geeft Irene veel plezier!
voor de vrijdagochtend, liefst
een oudere dame. Tel. 19100. T.k. COMMODORE 64 + disk * ledereen bedankt voor de
onvergetelijke gezellige ver
Welke flinke VROUW helpt drive, joystick en software jaardag die jullie mij bezorgc
mij voorl. een paar uur in de Prijs n.o.t.k. Tel. 18655.
hebben. Ria Hagen.
week in de huishouding? ƒ 15
Muziek•*• Kinderen en kleinkinderen
p.u. Tel. 02507-19020.
instrumenten
heel hartelijk bedankt voor jul
Ne inzet. Pap en mam Vos.
Oppas gevraagd/
Huren met recht van koop
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m •*• Ko, 1 dag te laat, nog van
aangeboden
Dijkman b.v., Rozengracht harte gefeliciteerd. Thea
Frans, Thea, Dick, Paul en
115, Amsterdam.
Bart.
Gezocht lieve OPPAS v. 2 kin- Tel. 020-265611.
deren, 4 jr en 3 mnd., ± 5 uur
•*• Medewerkers en bezoe
per week. Tel. 02507-20163.
kers verkoopdagen
N.H
Foto - Film
Kerk. Hartelijk dank! Het was
geweldig!
Hobby's en
Foto
Boomgaard
* Pionnen-toren en konings
verzamelingen
diploma?? Dit zijn de schaak
ook voor
cursussen die de Zandvoort
portretfoto's,
se Schaakclub gaat geven in
* Verzamelaar zoekt helpasfoto's,
januari 1991.
men, militaire kleding, foto's,
receptiefoto's,
alles uit Tweede Wereldoorgroepsfoto's aan huis.
Receptie?
log 1939-1945. Graag uw beGrote Krocht 26.
richt: tel. 02507-17357.
Tel. 13529.
Feestje?
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Huwelijk en
kennismaking

•omp,

r

In opdracht van diverse meubelfabrikanten in
:.'•• binnen- en buitenland liquideren wij een collectie
moderne en klassieke bankstellen in leder, stof en
^:. lederlook van het betere genre. Verder royale
^jstijlkasten, eiken c.a. ccthockcn, salontafels^
j-jj't.v.-kasten, een grenen eetkamer enz.
~

275.
^_ f\l

W^"** ^

Een nieuwe collectie
romantische Rotan- en
Manou-mcubelcn, zoals bankstellen,
fauteuils, tcrrasstoelen, salontafels etc.
Uit eigen import prachtig chinees porcelcin in
l blauw en polychroom w.o. vazen, eierschaal
:
porcelcin, jardinièrcs, gemberpotten en uit Thailand vergulde mandali Budha's, bronzen figuren,
houten beelden, waaiers, spiegels, papa-san's,
rietwcrk, kamerschermen, aardewerk, oosterse
tapijten en dhurric's.

Tevens zeer

o a grolo kollcktic
whilo wfish m manou

J

=< =< :
Zo kunt u ons vinden:
BOULEVARD ZANDVOORT
KWARTET MEUBEL
PALACE
onder boulevard
HOTEL
promenade

:ASINC

Dirk
vd
Broek

WINKELS

Geopend vrijdag - zaterdag
en zondag 11.00 tot 20.00 u.

|

Wel eens een strandwandeling

op Sri Lanka?
9 dagen
v.a. ƒ 1.052,- p.p.

Of in Cancun (Mexico;. Barbados, Thailand. Kenv.-i of Dovr.ir.iaumsc Renuhiickr Voor tic pri"; van een

^TOERKOÜP REISBURO ZONVAART
Grote Krocht 20

Zandvoort
Tel. 02507-12560
ANVR

KLM

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

te huur gevraagd
Te koop
aangeboden
diversen

Vaar/surfsport
MARINA MONNICKENDAM
de gezell. jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Te koop aangeboden'
HONDA MTS, bouwjaar 78 +
verzekering. Prijs ƒ 1000.
Tel. 02507-16478.

Auto's en
Engelse jongeman, werkzaam op Schiphol, zoekt
auto-accessoires
APP. of KL. WONING te huur.
Tel. 02507-15490, na 20.15 u.
Tk.a.: 4 WINTERBANDEN,
GARAGE TE HUUR
Te koop MASSAGEBANKEN
175-14, 3000 km oud, ƒ400.
met inklapbare poten.
GEVRAAGD
Tel. 02507-18289.
020-974421, bellen na 18 uur.
Tel. 12207.
T.k. PUCH MAXI PEARLY, • Rubrieksadvertentie? Zie
Rijles auto's
z.g.a.n. + helm, ƒ 1450; voor adres en/of telefoonnr.
en motoren
WETSUIT, mt 49, z.g.a.n., de colofon in deze krant.
200. Tel. 02990-28929.
* T.k. wit kinderbureau ƒ40;
Financiën en
Rijschool Antonia
wit speeltafeltje met klep
handelszaken
Doe uw AUTORIJEXAMEN
ƒ 25; kinderbed ƒ 70; box ƒ 65;
opCuragao-Ned. Ant en kom
wit 1-pers. opklapbed ƒ95.
terug met het wettelijk erkend
Tel. 02507-17421.
Autoverzekering
rijbewijs. Tel. 023-336463.
* T.k.a.Tonkaoplegger/ 15'
V.A. ƒ75 - DORSMAN
zak blokken ƒ 5; spelletjes ƒ 2;
blijft toch goedkoper!
Diverse clubs
dnderboeken ƒ1,50 en ƒ1;
Bel nu: 02507-14534.
aangeklede popjes ƒ 3 tot ƒ 5.
Autoverzekering
Tel. 02507-18371.
HOMO-JONGEREN kontaktnu nog goedkoper bij
* T.k.a. tilmcamera incl. gelijn Jonge Jongens!' Bel' 06TEUBEN ASSURANTIËN
320.332.88 (50 cpm). Inspr.'?
uid en groothoeklens. Nw
01828-30800. Max. Ift 30 jri
ƒ1600, nu ƒ250. Moet ger.
worden, ca. ƒ 100. Tel. 17009.
'n Chique Dame. 38, geeft les
Hypotheken
aan jongen 18 jr: PERVERS1?
* Te koop grote ouderwetse
computervergelijking
50 cpm xxx 06-320x320x38 xx
mangel ƒ 140. Tel. 02507Bel nu 02507 - 14643
15536.
rijpe hete negerin van 39
Teuben Assurantiën Een
voor jou xxxxxxxx 50 cpm 06Zie de colofon voor opga320x320x91 xxxx 320x320x91
e van uw rubieksadvertentie.

Tel. 02507-14643

Sportartikelen

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

enz

KWARTET MEUBEL
Burg. van Fenemaplein 27 Zandvoort,
telefoon 02507-14660
02507-17372

RICHTING HAARLEM

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).
Reflectanten op adverten:ies onder nummer gelieven TE HUUR AANGEB. in Zand
ervoor te zorgen dat het num- voort: 2-KAM.APP., v.v. alle
mer in de linker-bovenhoek comf., o.a. kleuren-t.v., wasop de envelop staat vermeld autom. e.d. Huur ƒ950 p.m.
en dat de brief geadresseerd Inl.: tel. 02503-35631, b.g.g.
wordt aan: Centrale Order- 02507-18148/16674.
afd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
Onroerend goed
voorkomt vertraging in de been woonruimte
landeling.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

EETHCEKEN
BRESSOIRS

EXCLUSIEVE
MEUBELEN BANKSTELLEN

.. Te koop Blizzard ski's,
Worldcup,-1.90 meter. ƒ75.
Tel. 02507-16422.
* Te koop skischoenen,
maat 41 en 44, ƒ 25 per paar:
kinderski's, 1.50 m, ƒ40. Tel.
02507-12117.

Live Porno!
uit Zandvoort
In hun flatje pal aan de boulevard
hebben twee Zandvoortse zusjes een
eigen 06'lijn laten installeren!
De zusjes zitten 100% Live bij de
telefoon en dragen alleen hele
kleine doorkijk-shpjes met naaldhakken en gemene jarretels'
Als jij boven de 16 jaar bent mag
je dus meedoen aan de meest smerige
PornO'Spelletjes die er bestaan!
Nu kan je dus echt Live alles doen
wat bij jou thuis (misschien) niet
mag of vies wordt gevonden via de1

Oê-340.340.50

Red Ear Productions. Box 547. H'lem
'n Volle dikke rijpe negerin
Türkge seks hatti
wacht op je in d'i witte ondergoed. DD-cup Bel me SOcpm
06-320.327.44
320x323x46 xxxx 320x323x46
dakikasi 50 cent
xxx Een lekker mokkeltje xxx
voor jou. Pak dat jonge ding
..SOcpm 06-320x326x17

Wij zijn

Rijpe Greet doet 't echt met
jongens 18 jr. Tikkie ordinair
(ex)gedetmeerdc meiden, net
.. SOcpm 06-320x322x27
gescheiden vrouwtjes, dikke
1
H Jong Lesbi Negerinnetje '!' uitgerangeerde prostituees,
ü1 Tamara vindt meisjes lief ü 1 weggelopen bisexuele moe... 50 cpm 06-320x320x65 ... ders. Wi) zijn dagel. (Live) te
Rijpe Claudia traint haar horen voor 50 cpm via de 06
xx buurmeisje xx 50 cpm 06xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
!!.... LADY BIZAR
J" 11 ! 1 Red Ear Prod. Box 547, H'lem

320.33.188

Ze doen!

06-320.32468 .SOcpm hete
zondige SM-sex MEESTERES
Surinaams schoolmeisje 18 jr
experimentele
leert van haar rijpe hospita gevaarlijke
50 cpm xxxxx 06-320x323x24 porno-spelletjes en tarten1
de grens van 't toelaatbare
Topsex! Topsex1 Topsex1 Ze dragen lak, leer, jarretels
Ik heb nou eenmaal hele en stiletto-hakken! Ze doen
grote
MI 06-320x325x25 het voor 50 cpm. via de 06.
SM-KONTAKTLIJN homo, hètero/bi 06-320 330.39 (50
Lekkere STRAATMEID, 'n jon- cpm) Zelf mspr? 01828-30599 Red Ear Prod. Box 547, H'lem
ge griet voor 50 cpm. 06Wendy-foon
320x320x77 xxxx 320x320x77
06-320.332.77
Harriet: schunnig en hard
Diversen
xxx
ruige porno
xxx f 0,50 p.m. P.b. 4100, Arnhem
xx 50 cpm 06-320x320x53 xx
• Wij behouden ons het
AH..AH....TOPS&M....AH..AH recht voor zonder opgave van X.YZ. B.V. verhuizingen en
Meesteressegenot.... 50 cpm redenen teksten te wijzigen kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag nachtservice 020-424800
AH . ...06-320x331x13 .. AH of niet op te nemen

320.(323)99
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Als het donker i0oini

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
Wij zoeken voor

tkrtèfj 'f 75,00 p.p.
«Ai l
' '

S T R I J K OP DIE F 50,- PREMIE PER MAN PER DAG!

Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

U kunt zich opgeven bij de
penningmeester tel. 16711 of bank
no. 44.15.99281.
Tevens zijn nieuwe leden welkom,

l
l

^hétltótei;tóo|^
'*in'&n&pein^nsli^^
'

JAPANS FONDUE
(vis|
3750

door donateur te worden voor
slechts ƒ25,- per jaar *

s

ffliSfe^M&l

JAPAEyS FONDUE
(vlees)
32J">

om ons financieel te steunen

s

De Winferschilder zorgt voor
kleurrijk vakwerk, Ook bij u!

Het Elyscc Beacli Hotel, aan dé boulevard te Zandvoort, biedt
u dit jaar een keuze uit diverse verrukkelijke, sfeervolle
KÉRSTARRANGEMENTEN;:
, •"'
te kerstdag-. Kerstdiner-dansant en Famïiie-kersibuffet.

STEENGRILIEN
VLEESFONDUE

wat toch uniek is voor Zandvoort
j met hun T.V.- en radio-optreden

18

Oh, kom er
eens kijken bij
BLOEMENHUIS

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *

j

BEL DE WINTERSCHILDER
en
c.v.-ïnstallaties

J. BLUYS

Maandag en dinsdag gesloten
De specialist

in al uw

DENKT U ERAAN TIJDIG VOOR DE
KERSTDAGEN TE RESERVEREN

Wij repeteren dinsdagavond te
20.00 uur in het
Gemeenschapshuis.

De premie geldt voor bmnenschilder- en
behangwerk in de periode van 19-11 t/m 21-12 1990
en van 7-1 t/rn 15-3 1991 dat minstens drie
mandagen m beslag neemt. Voor niet-parliculieren
is de winterpremie op binnenwerk f35,-.

bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

tel. 02507-14600

U* WINTCRSCHIIDER

'

/ / / / . . . . . .

l^PI l D //GLASSERVICE/ / /
/ /iXCUn^SCHILDERWERKEN/

PARADIJSWEQ 2 LJLJ TEL: 02507 -' 15602
' / / / ZANDVOORT'' / / / / / /

Bij voorbaat hartelijk dank.
Het Bestuur

Welkom in „De Manege"
iedere zo. sfeer en gezelligheid m
de soc. voor ongebonden mensen.
V.a. 20.30 uur dansen met 2 DJ's
Gratis koffie
V.a. 22.30 uur Benedenzaal
geopend 03.00 uur einde avond.
Corr. kleding
Entree ƒ 10,-

Info tel. 16023

Oplaadbare compact stofzuiger. 4,8 Volt.
Gebruiksduurl2 min. Incl. adaptor, wandhouder,
borstel en mondstuk.
l jaar Hema garantie.
-6§Oplaadbaar scheerapparaat m luxe cassette met
scheerspiegel. Met 2 standen tondeuse, wandhouder en remigingskwastje.
l jaar Hema garantie.
425.-

99.-

Ovaal aardewerk gebakbord. 2 dessins.
-5^5/675 4.75/5.75
^ J^
Ovaal aardewerk schaaltje.
-&?5 •J»

Chroom haardroger met 2 luchtsnelheden en
3 warmtestanden. 70, 750 en 1500 Watt.
Geschikt voor stylen en drogen. Incl. mondstuk,
l jaar Hema garantie
en Kema Keur.

45.Tafellamp.
Chroom met glazen kap.

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

Snoerloos gereedschap, 7,2 Volt:
1. Boormachine, links-en rechtsdraaiend, 2 snelheden. 10 mm boorkop.
-75.- 602. Schuurmachme, 6000 schuurbewegingen per
minuut.
-75.-603. Decoupeerzaag, zaagvoet, verstelbaartot45°lmks en rechts.-75,
Excl. NICd accu en snellader

99.-

Accubak. Div. formaten.
en-aT-5
15.-/16.- en

60-

Zaterdag 24 november gesloten.

H3S-

19.-

2 katoenen handdoeken in kadoverpakkmg.
In wit en mint
50x100 cm.
-22775

1975

Sf.j

r |

Het Slimme
Sinten
Kadospel

*,
rl .rf

l
4

i
'VjiSR*^^
f',*JjWj2li^>i4',t
ii>
T ^ ï>* ' ^
,
u

'^iïa-^^'V^Ari

^^.'
uêvi.'a;
1

P'

<

?!

NICd accu. geschikt voor het Hema snoerloos
gereedschap.
Snellader, 7,2 Volt. Laadtijd
bij lege accu ca l uui.

25.-

Aluminium wisselhjsten met spiegelglas.
5 0 x 7 0 cm.
-ë2r5ü42.48 x 60 cm.
-45^5 37.50 x 60 cm.
-45:75 37.4 0 x 5 0 cm.

WAARBORGGARANTIE

Digitale klok/wekker. Met alarm en repeteersysteem (9 mm.).
l jaar Hema gaiantie.
40-7-5"

1675

30 x 40 cm.

20.-

O, bij de Hema moet u eens komen
kijken! Want van 5 november tot 5 december kan groot en klein meedoen met
het Slimme Sinten Kadospel.
Spaar de gratis letterzegels, maak er
de goede woordjes mee en maak kans
op duizenden prijzen!

.H E M A De normaalste kadozaak van de wereld..

r
NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
i Donderdag 29 november 1990

Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 48

Oplage: 4.900

Drie discussienota's over verkeer liggen klaar voor inspraak bewoners

Auto's zoveel moge
ZANDVOORT - Om het dorpscentrum verkeersluw te krijgen, laan om hun weg op de Zandvoortse- daaruit lijkt dat het autoverkeer zo- De discussienota Parkeren noemt
veel langs de 'bebouwingsrand' ge- een aantal mogelijkheden om voor
moet het toeristenverkeer er zoveel mogelijk omheen geleid laan te kunnen vervolgen.
leid moet worden, om een betere af- bewoners en werkenden in het cenworden. Dat is het beste te bereiken door dit verkeer zodra het
wikkeling van dat verkeer en een trum een speciale parkeerregeling te
Zandvoort binnenkomt de gewenste richting op te sturen. Dat is VrijesbiHbaan
van de overlast te be- treffen. Een vergaande regeling lijkt
een van de conclusies die te trekken zijn uit de twee discussieno- Zo worden er nog veel meer moge- vermindering
werkstelligen. Uiteraard zal er ook daarbij onontkoombaar. Toewijzen
ta's 'Hoofdwegenstructuur' en 'Verkeersstructuur Zandvoort lijkheden genoemd in de discussie- samengewerkt moeten worden met van parkeergelegenheid aan een beCentrum', over verkeersmaatregelen in Zandvoort. De nota's nota Hoofdwegenstructuur. Voor de de regiogemeenten om tot een taete- paalde groep maakt het immers nozijn opgesteld door - onder andere - het bureau Goudappel NZH-bus heeft men bijvoorbeeld re regulering te komen.
dig om voor een andere categorie
naar mogelijkheden elders te zoeCoffengbv. Zandvoort kan zich de komende maanden over deze tweerichtingverkeer over de Prinken.
rapporten buigen. Zo ook over een derde nota, 'Parkeren', waar- sesseweg bedacht, een vrije busbaan Grote Krocht
de Dr. C.A. Gerkestraat, plus
in een aantal mogelijkheden wordt genoemd om voor Zandvoor- over
een nieuwe route via de KoninginneEen en ander is in de discussienoters een aparte regeling te treffen.
weg, de Kostverlorenstraat en de ta Verkeersstruktuur Zandvoort Vergunningen
Voorgesteld wordt om de ver- bertstraat een aansluitende route
keersstroom uit Bentveld ter hoogte naar de noord-boulevard.
van het Huis in de Duinen af te buiDat scheelt veel verkeersdrukte in
gen naar de weg langs de duinen
oftewel de zuidelijke bebouwings- het centrum, waar nu nog de vele
rand van het dorp, de Corn. van de automobilisten terechtkomen die Werffstraat en de Frans Zwaan- in een automatisme - de doorgaande
weg volgen. Degenen die toch willen
straat.
Daar vinden de automobilisten via doorrijden richting Haarlemmerhet Friedhoffplein, de Thorbecke- straat en Kostverlorenstraat, moestraat en de Burgemeester Engel- ten in de nieuwe situatie rechts-afs-

Business Club
evert bijdrage
aan promotie

Sophiaweg (lijn 81).
Deze nota, die een verdeling geeft
in 'hoofd- en wijkwegen', had als uitgangspunten onder andere: het verkeersluw maken van het centrum,
rekening houden met afgeronde 30
km zones en buurten, een zo gering
mogelijke belasting van het milieu,
zoeken naar de meest directe routes
in relatie tot de beoogde bestemmingen, én zoek- en sluipverkeer voorkomen. Belangrijkste
conclusie

Centrum nader uitgewerkt. Deze bevat tevens een pleidooi om de Grote
Krocht een andere indeling te geven
voor zover het de parkeervakken taetreft, en hier bovendien - vanaf het
Raadhuisplein - eenrichtingverkeer
in te voeren. In de Haltestraat kan
het autoverkeer verminderd worden
door de rijrichting om te draaien. De
Kerkstraat en de Kosterstraat zouden voetgangersgebied moeten worden.

ZANDVOORT - De regionale ~'f
VVV Zuid-Kennemerland zoekt [•
voor het komende seizoen meis- 2
jes met een 'charmant voorko- ;•
men', aldus een persbericht. Zij l;
moeten als nieuwe bloemen- ;.:
meisjes hun stad en streek gaan \\
promoten. Onlangs werd door f.
een deskundige jury het ont- j;
werp uitgekozen voor de kle- j?
ding die de meisjes volgend jaar jzullen dragen.
•'
Voor meisjes van rond de 18 !
jaar met genoemd voorkomen, |'.
veel vrije tijd en een redelijke :.
talenkennis is dit een kans om ;
zich te oriënteren in de toeris- i
tentaranche. Er wordt geen fi- '
nanciële vergoeding geboden. |l
Belangstellenden
kunnen r
voor inlichtingen terecht bij me- l
vrouw Kraak, tel. 023-273915, na [
19.00 uur. Wie bloemenmeisje l
wil worden moet een briefje met ;
een recente pasfoto en gegevens |
zoals schoolopleiding, confec- j
tiemaat, naam, adres en geboor- !•
tedatum sturen naar: Regionale [
VVV Zuid-Kennemerland, ter :
attentie van Karin ter Beek, i.
Postbus 1196,2001 BD Haarlem. !

Waterstanden
Datum

29nov
30 nov
1 dec
2dec
3 dec
4 dec
5 dec

6 dec
7 dec

HW

LW

HW

00.05 08.24 12.29
00.59 09.44 13.25
01.52 09.55 14.11
02.37 10.40 14.57
03.26 11.25 15.42

04.12 00.15

g
LW
20.35
21.14
22.15
22.14

16.29 12.04

05.06 00.55 17.15 12.55
05.56 01.34 18.05 13.45
06.48 02.24 19.05 14.35

Vaanstanden:
vrijdag 2 dec. VM 22.48 uur
Spnngtij 3 dec. 15.42 u. NAP+130cm

Sant
In verband met het naderenQ
de kmderfeest deze week &
een Sinterklaasverhaal van eigen
bodem, geschreven door 'Gerard
Delft'.

Hoewel de rapporten in maart in
de gemeenteraad worden behandeld, zal het naar verwachting nog
zeker twee jaar duren eer er een parkeerregeling wordt ingevoerd. Ook
uitvoering van de andere plannen
zal nog enige jaren op zich laten
wachten.

Ook deze week in het ZandQ
voorts Nieuwsblad 'Te kust
**
en te keur', een uitgebreide rubriek
rnet tips voor de vrije tijd.

Centraal

Zijn voorkeur is duidelijk: het water uit de winning Koningshof centraal in Overveen zuiveren, zodat
het pompstation Bentveld kan worden opgeheven. De keuze voor Overveen betekent een investering van
ongeveer 2,86 miljoen gulden, handhaven in Bentveld blijkt een duurdere oplossing.

Groot materieel laat verse sporen achter
Het vervallen Bennoheim moet snel plaatsmaken voor nieuwbouw.

ZANDVOORT - Het historische pand Bennoheim,
op de hoek van de Kostverlorenstraat en de Koninginneweg, wordt mogelijk al in 1991 of 1992 gesloopt.
Aanvankelijk stond dit gepland voor 1993 of 1994. Het
gemeentebestuur wil hierover op korte termijn overleg plegen met woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht en de huidige bewoners van het pand.
Door het terrein zoveel eerder gereed te maken voor
nieuwbouw, hoopt men aanspraak te kunnen maken
op een aantal rest-contingenten over 1991 of 1992. De

Foto. Bram Stijnen

beschikbaar stelde, maakten drie
partijen ernstig bezwaar tegen de samenstelling van de begeleidingscommissie. Deze begeleidt het projectteam, dat de schets gaat opstellen. De samenstelling van de begeleidingscommissie is onvoldoende, zo
liet D66 fractievoorzitter Klaas Annema weten. Hij had het college verzocht EMM deel daarvan uit te laten
maken, als vertegenwoordiging van
de 'discipline' wonen. Daarbij werd
hij gesteund door PvdA en GBZ.

•ZANDVOORTNog maar twee
weken geleden
werden er de
laatste wedstrijden afgewerkt,
nu is er niets
meer dat daar
nog aan herinnert. Op de voormalige voetbalvelden
van
Zandvoortmeeuwen tussen de
Van Lennepweg
en de Nicolaas
Beetslaan
zijn
de werkzaamheden van start gegaan. De grasmat is al verdwenen en het groot
materieel van de
aannemer
laat
verse
sporen
achter. Op den
duur, binnen ongeveer
twee
jaar, moeten hier
155
woningen
staan.

Vervolg op pagina 3

Foto: Berlott

sloop was al opgenomen in de gemeentelijke Planningslijst 1990-1994. Daarbij werden vijftien premie-c
woningen plus vijf in de vrije sector ais de mogelijke
nieuwbouw genoemd.
Bennoheim verkeert al een aantal jaren in slechte
staat. Woningen die leegkomen, worden dan ook niet
meer verhuurd. Van de acht eenheden worden er
zeven bewoond, één daarvan is gekraakt. De achtste
woning is onbewoonbaar gemaakt en dichtgespijkerd.

Vervolg op pagina 3

Meisjes gezocht
met'charmant
voorkomen'
\

f%

Het zaterdagteam van 2and£T
voortmoeuwen is na dit
O
weekend terug in de race om het
kampioenschap.

De bruinwater-klachten, die zich Locaties
Daarvoor moet een keuze geal jaren in bepaalde wijken lu Zandvoort voordoen, worden indirect maakt worden tussen twee locaties
veroorzaakt door het toegenomen voor de produktie van drinkwater:
verbruik van drinkwater. De zuive- geheel gecentraliseerd in pompstaring in Bentveld werkt volgens het tion Overveen of handhaven in
principe van 'enkelvoudige droogfil- Bentveld. Over die keuze praat het
tratie' en juist daardoor is het niet algemeen bestuur van het WLZK
mogelijk om op een goede manier vandaag. In het laatste geval moet

'Investering'

Het Promotiefonds is een fonds
waaraan bouw- en ontwikkelingsmaatschappijen kunnen deelnemen.
Met hun financiële bijdragen gedurende minimaal twee jaar helpen zij
mee de activiteiten van de stichting
te garanderen.

Het echtpaar Molenaar-Van

ZANDVOORT - De bruine aan de toegenomen vraag te vol- het pompstation Bentveld gerenoen met de nodige 'zuiveringskleur van het leidingwater in doen. De vereiste kwaliteit is niet veerd
stappen' uitgebreid worden, tenzij
Zandvoort is te wijten aan het haalbaar.
men kiest voor volledige nieuwslecht functioneren van pompbouw.
station Bentveld. Met name de Ingrijpend
zuiveringsinstallatie van dit Om de problemen op te lossen
station voldoet niet. Het alge- moeten ingrijpende maatregelen ge- Betrouwbaar
meen bestuur van het Water- nomen worden. Het betekent dat er Hoe de keuze ook uitvalt, in ieder
leidingbedrijf Zuid-Kennemer- aparte, op elkaar afgestemde (sub- geval moet een betrouwbare drinkland (WLZK) buigt zich van- ) systemen moeten komen voor wa- watervoorziening kunnen worden
tot het jaar 2010. zo
middag over een mogelijke op- terwinning, zuivering, opslag, ver- gegarandeerd
transport en distributie. verklaart de directeur van het waterlossing. De directie pleit er- pomping,
vormen deze een nieuw inte- leidingbedrijf in zijn nota.
voor de zuivering te verhuizen Samen
van Bentveld naar Overveen. graal watervoorzienings-systeem.

De exploitatiekosten over 1990
zijn bijna geheel gedragen door de
participanten en de gemeente. In
1991 verandert dat echter, dan wordt
hun bijdrage met 50% verminderd,
zodat andere financieringsbronnen
nodig zijn. Daarvoor heeft Zandvoort Promotie de twee 'lichamen'
Business Club Zandvoort en Promotiefonds in het leven geroepen. Tot
de eerste kan het bedrijfsleven toetreden é. ƒ5000,- per jaar, van die mogelijkheid hebben inmiddels reeds
twaalf bedrijven gebruik gemaakt,
wat ƒ60.000,- oplevert.

Twee jaar

Een voorkeur wordt in de nota
niet uitgesproken. De gemeente wil
komende maanden met belangengroepcringen om de tafel gaan zitten, waarna een verdere uitwerking
volgt. Ook individuele burgers kunnen een reactie laten horen op het
Raadhuis.
Wel wordt in de nota voorgesteld
een regulering in te voeren voor het
gehele gebied tussen de Lijsterstraat, de Koninginneweg en de zee,
plus voor de admiralenbuurt en de
Boulevard Barnaart. De rapporten
komen een dezer dagen ter inzage te
liggen in de bibliotheek en op het
Raadhuis.

Bennoheim mogelijk al in 1991 gesloopt

ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie heeft ter
financiering van haar activiteiten volgend jaar een zogenaamde Business Club Zandvoort in het leven geroepen,
plus een Promotiefonds.

Hun deelname kan deels als 'investering' gezien worden, omdat aan
de vertegenwoordigers van die bedrijven gelegenheid wordt geboden
om elkaar in informele sfeer te ontmoeten. Verwacht wordt dat het
aantal leden begin maart 1991 tot
zo'n twintig is opgelopen.

Als mogelijkheden worden onder
andere vergunningen genoemd,
evenals een abonnementensysteem
en ontheffingen. Aan elk kleven diverse bezwaren. En slechts bij de
laatste regeling, waarbij alleen de
ontheffinghouders toegang krijgen
tot een bepaald gebied, lijkt parkeergelegenheid voor betrokkenen gegarandeerd. Men moet er bovendien
vanuit gaan dat elke regeling de betrokken parkeerder geld kost.

Zandvoort heeft veel te danQ
ken aan 'pioniers' als archiO
lect Kelder, aldus burgemeester
Van der Heijden

EMM blijft buiten opzet structuurschets
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht blijft buiten de
begeleidingscommissie voor
de structuurschets. D66, PvdA
en GBZ betreuren dat hevig.
De gemeenteraad stelde dinsdagavond wel ƒ250.000,- beschikbaar voor een schets.

van het ruimtelijke-ordeningbeleid
is 'kwaliteitsverbetering'. Daarvoor
is een structuurschets, 'een gemeenschappelijk kader dat zoveel mogelijk recht doet aan een ieders wensen', als basis hard nodig, zegt het
gemeentebestuur. En wel vanwege
de gecompliceerde lokale problematiek door een verwevenheid van:
ruimtelijke, milieutechnische, ecoDe structuurschets wordt de basis nomische, recreatieve, verkeerskunvoor het ruimtelijke-prdeningbeleid dige, weizijns en volkshuisvestingsvan de komende tien jaar en wellicht -vraagstukken.
Hoewel de gemeenteraad geld wel
ook langer. Het uiteindelijke doel

Nieuwbouw remise bevordert
ZANDVOORT - Het kantoorgedeelte van de remise in Zandvoort-noord is met ongeveer 120 m2 vloeroppervlak uitgebreid.
Gistermiddag werd de nieuwbouw feestelijk in gebruik genomen, voor de officiële handeling was wethouder Van Caspel
uitgenodigd. De nieuwbouw maakt het mogelijk veel efficiënter
te werken.
"Iedereen is er erg blij mee", zegt
de heer Honderdos, hoofd Reiniging
Algemene Dienst. Vooral de nieuwe
ruime kantine is bij de vele medewerkers, zo'n zestig in totaal, erg in
de smaak gevallen. De behoefte aan
een goede kantine blijkt de laatste
jaren sterk toegenomen. "Er werken
tegenwoordig veel mensen van bui-

remise aan de Kamerlingh Onnesstraat. Bijvoorbeeld het feit dat de
buitendienst sinds enige tijd zijn
eerste vrouwelijke medewerker in
huis heeft. Het Zandvoorts Nieuwsblad heeft daarover enkele maanden
geleden al bericht. Tegelijk met de
nieuwbouw is er nu ook een aparte
toiletgroep voor dames aangelegd.

ten Zandvoort, die hier tussen de
middag hun boterham eten", verklaart opzichter Peter den Boer.
"Vroeger was dat anders. Toen hadden we bijna alleen maar mensen uit Kantoorruimtes
Vóór de bebouwing beschikte men
Zandvoort, die gingen tussendoor
in dit deel van de remise over drie bijna allemaal naar huis".
Er zijn in de afgelopen tijden nog kleine - kantoorruimtes, nu zijn er
meer veranderingen geweest, op de vier kantoren plus een spreekka-

mer. Die uitbreiding was nodig omdat een aantal ambtenaren van de
voormalige Dienst Publieke Werken
- in verband met de reoganisatie - is
verhuisd van het Raadhuisplein
naar de remise. Bovendien is er nu
ook een ruimte gecreëerd voor de
nieuwe reinigingscontroleur. Klaas
Feenstra, al jaren werkzaam bij de
reiniging, is enige weken geleden als
zodanig aangesteld.

die krant mot'! ik hebben.
Omdat ik graag uil welen wal /idi in m i j n
omgeving afspeelt. TIT kennismaking ontvang ik liet /amlvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 10,50.

'Aannemersbedrijfje'
Door alle veranderingen, waaronder ook het creëren van ruimte voor
archiefwerk, kan er een stuk efficiënter gewerkt worden. Zo moesten
voorheen allerlei adviezen eerst
naar het Raadhuisplein, nu gebeurt
een en ander binnenshuis. "Er
wordt nu veel meer hier op de remise zelf georganiseerd", bevestigt Den
Boer. "We zijn nu net eon soort aannemersbedrijfje". Een 'bedrijf' met
een onlangs geheel opgeruimd opslagterrein. Met alle extra activiteiten is ook dat flink aangepakt, voor
een algehele 'frisse start'.
• Vooral de buitendienstmedewerkers zijn erg ingenomen met de grotekantine, die ondergebracht is in het
nieuwe kantoorgedeelte van de remise.
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FAMILIEBERICHTEN

Mdo
\

Hiep. Hiep. Hoera'!
Wendy heelt er een broertje hij, en wij een neefje

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het raadhuis.

^ .
Klaas Sebastiaan
Van harte geleliciteerd Klaas en Martha
\
_,
Martin. Mariska, VVillem
(
Mirjam en Armand

Let op: de vergaderdata en vergadertijden wijken af van het normale schema!
maandag 3 december
maandag 3 december
donderdag 6 december

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van te voren
ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda van de commissie staan.
Tijdens de commissievergadering zijn altijd exemplaren van de vergaderagenda beschikbaar.

OP 237ZKD36 7e/?20M>46
Zf)7£WV66£>6C.
267MM6 75 e/7 ZQM/tó tóWÏ.

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

HOERA!

7*n n ioi /? vof

Vandaag is onze nicht 60 jaar

Annie Leijenhorst-Seur
Van harte
Coby en Flip

Verordening Kinderopvang
De verordening Kinderopvang gemeente Zandvoort 1990, die de gemeenteraad op 25
september 1990 heeft vastgesteld, treedt m.i.v. 1 december 1990 in werking.
De verordening Kinderopvang gemeente Zandvoort 1990 ligt vanaf heden gedurende
drie maanden ter inzage bij de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur van de sector Bewonerszaken, Swaluëslraat 2.

INGWERSEN &
HELMIG

V/T6fôtë/OE

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis dat toch nog onverwacht is overleden mijn lieve man en zwager
Reijer Meeldijk
echtgenoot van M. Molenaar,
op de leeftijd van 73 jaar.
Veel dank aan de buren die mij hebben gesteund.
Zandvoort:
M. Meeldijk-Molenaar
Zandvoort, 20 november 1990.
Vuurboetstraat l l zwart.
De crematie heeft op vrijdag 23 november in het
crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Aangevraagde kapvergunning
- Teunisbloemlaan 2

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Jn

- 3 bomen

Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage bij de
afdeling Plantsoenen van de sector Eigendommenbeheer, Kamerlingh Onnesstraat 20.
Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur geopend.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Deze bezwaren zullen bij de
beoordeling van de aanvraag worden belrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
146B-90 Haltestraat 23
147B-90 Haarlemmerstraat 12

- verbouwen bakkerij en bovenwoning
- wijzigen gevel en interne wijziging

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

Wij zoeken een:

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.

Voor onze decoratieve winkel in
de verf/behang/
vloerbedekking/gordijnen
branche.

ADVERTENTIES
PROVINCIE

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook
al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
1448-90 Zandvoortselaan 165
145B-90 Zandvoortselaan 130

C
y
^
v
i

Cie Maatschappelijk Welzijn
Cie Bestuurlijke Zaken
Cie Ruimtelijke Ordening

19.30 uur
20.30 uur
20.00 uur

Wij hebben onze langharige
blauwgrijze kater terug, en
willen langs deze weg alle
mensen bedanken die ons
geholpen hebben hem te
vinden.

Noord-JT)o//0nc/

BEKENDMAKING

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

Voor informatie

Ontwerpbesluit

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN NOORD-HOLLAND.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat
op de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het
Provinciehuis te Haarlem (dienst Milieu en Water, Houtplein
33), gedurende de periode van 30 november tot en met 29
december 1990, voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van
de heer Castien om ontheffing van het verbod vervat m artikel
3, eerste lid, sub d van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland ten behoeve van het bouwen
van een bungalow aan de Kennemerweg te Zandvoort.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schnfteli|ke bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen
bij gedeputeerde staten voornoemd (postbus 123, 2000 MD
Haarlem).

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt,
alsmede degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend,
worden, indien zi| daartoe de wens te kennen geven, door
gedeputeerde staten gehoord.

winkelcentrum Zandvoort-Noord

Haarlem, november 1990.

VERHUISBERICHT

- plaatsen terreinafscheiding
- bouw duivenhok met opslagruimte

(art.11WRO)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om het bestemmingsplan 'Rond de Remise, deel 2' met betrekking tot de percelen Max Planckstraat 1
en 31 te wijzigen overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

,

IX Cl IQ ff GLAbbtHVlUt / i /
/ /INÏIUM//SCHILDERWERKEN/

| PARADIJSWEG 2 LJLJ TEL: 02507 -' 156021
' / .' / ZANDVOORT' / / / / / /

Dit ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken m.i.v. 3 december 1990 gedurende
veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur
geopend.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunnen schriftelijk bezwaren worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

reeds meer dan 25 jaar
voor

29 november 1990

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud
naar
van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

U n uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

Automobielbedrijfa

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

JOHN ONSTEiN
Voor schadereparaties
& onderhoud

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

CCESSOIRES MAKEN DE MAN!
o

Oud adres: Curiestraat
NAAR:
Wij zoeken

ENTHOUSIASTE
MEDEWERKSTERS
voor de verkoop van
cosmetica.
Bel voor info:
023-295091 tijdens
kantooruren.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

vraagt

bezorgers M/V
Verdiensten ± ƒ 270,- p.m.
Voor kleine wijken half uur per dag.
Aanm. tussen
09.00-12.00 uur 023-312880
18.00-20.00 uur 02507-18375

DROGISTERIJ

Tel. 02507-13278

Telegraaf Zandvoort

BOUWMAN
Oranjestraat 7 -Zandvoort
Tel. 02507-12327
Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

g rijkste

OOK NAAR MAAT

uïtzendbuassu
&j Joegoslavisch restaurant S)

| DIJBROVNIK

o

•^ Haarlem - Jansstraat 44
K
023-322609
^V Zandvoort - Zeestraat 41
Sx
02507-15110

Uitvaartverzekering

IN ONZE SINT KOLLEKTIE:
Dassen, manchetknopen, dasspelden, chokers, sokken, strikjes,
pochettes, cummerbands, shawls enz. enz.

i^Wij zijn beide
^ kerstdagen
^
geopend
j^ met een
ik
speciaal
menu

Verkoopmedewerkers.In verband met
de komende Sintei klaas- en Kerstdrukte hebben
diverse winkels extra mankracht nodig. Erzijn zowel
part-time als full-time plaatsen Per direct tol
begin januari

van 49.50 p p.

één zaak voor mannen

Secretaris Bosmanstraat 40'

YJL

•N

KERKSTRAAT 20

ZANDVOORT

ASB uitzendbureau heeft tal van leuke banen. Zo
kunt u direct aan de slag m één van de volgende functies (M/V)

Kindermenu
25.»

*

2 rittingen1630 en 2000 u
Info en reserveringen
graag bellen na 1400 u

*

Dit is slechts een greep uit ons aanbod Vooi soortgelijke en andere functies kunt u bij alle ASB vestigmgen tei echt

*

ASB uitzendbureau
Barteljonsstraat 7. 20! l RA Haarlem
Tel: 023 - 326688
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(Lovende woorden voor initiatiefnemers wederopbouw

Bibliotheek blijft
dicht op zondag

Pioniers met eigenschappen als
lef, karakter en vasthoudendheid'
ZANDVOORT - Robby en
joyce Kelder, twee kleinkindej-en van Zandvoorts eerste na-oorlogse
'projectontwikkelaar, hebben zaterdagmiddag
een nieuwe gedenksteen ontjiuld die later in het flatgebouw Schuitengat wordt ingezet. Volgens burgemeester Van
der Heijden heeft Zandvport
veel te danken aan 'pioniers'
als Kelder.

moest er een notaris gevonden worden die bereid was deze 'start-zaak'
te behandelen, plus een bankinstelling in de risicodragende sfeer. Daarnaast moest het ministerie van Wederopbouw ook nog eens overtuigd
worden van de noodzaak van een en
ander. Ook verliep het overleg met
de gemeente niet altijd even soepel,
maar dat leidde uiteindelijk wel tot
de uitdrukkelijke en krachtige steun
van de toenmalige burgemeester
Van Fenema.

Veel nieuwbouw

De 83-jarige architect Kelder had
liet 'feestje' georganiseerd omdat
net zondag exact veertig jaar geleden was, dat de wederopbouw van
de boulevard begon. Nol van Fenea, zoon van de toenmalige burgejneester, legde op 25 november 1950
'de eerste steen. Kelder vervulde in
die tijd de functie van wat men tegenwoordig een projectonwikkelaar
jioemt.

Al met al liggen de inspanningen
van Kelder toch aan de basis van
heel wat nieuwbouw: 450 flatwoningen en appartementen, 52 premiehuurwoningen, zeventien middenstandswoningen, zeven villa's, vijftien winkels, vier kiosken, twee café/restaurants en twee hotels.
• Kleinkinderen van 'projectontwikkelaar' Kelder onthullen de nieuwe
gedenksteen van de wederopbouw van de boulevard.
Foto: Bram stijnen

Zaterdag werd een nieuwe, kunstliitof gedenksteen onthuld, die binInenkort in de plaats komt van de kring te laten plaatsvinden. Er werloude - in slechte staat verkerende - den tal van oude herinneringen optsteen. Vele oud-gedienden waren gehaald, ook burgemeester Van der
[aanwezig bij deze plechtigheid die - Heijden had een aantal feiten bijeen
l zo had men kort tevoren besloten - gezocht. Kelder noemde hij een
[in haar geheel in restaurant Queenie 'baanbreker'. Hij had de 'kans gehverd gehouden. Men gaf er de voor- zien en gegrepen om met zijn stedehceur aan de onthulling in beperkte bouwkundige invulling, op de puin-

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
.06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag- (02507) 61584.
•AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulanceverjvoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekooper, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
F. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flierins;a worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
.Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokterinformatiedienst: tel. 023-313233.
;Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thoribeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni'ging v.h. welzijn der dieren (02507)
•14561,
Vermissingsdienst
'123-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
«23-244443.

Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. • Het gebrandschilderde raam van de St. Agathakerk is weer als nieuw.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
ZANDVOORT - De St. Agat- zien vanuit de kerkbanken - half
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. hakerk is weer compleet, afge- schuil gaat achter het orgel, stamt
Davidsstraat. Eerste woensdag van Ippen twee weken is het glas- uit 1928, het jaar dat de kerk werd
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
-in-lood raam aan de voorzijde gebouwd. In het midden staat de heiZandvoortse Vereniging van Huur- weer geplaatst. Daarvoor al lige Caecilia (A.D. 280) afgebeeld, de
patroonheilige van de muziek.
ders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag waren alle ijzeren steunen vernieuwd.
Zij stamde van een voorname Rov.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of viermeinse familie - zo luidt een verklade dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
Voor zover nodig is het gebrand- ring - en werd door haar ouders in
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
schilderde glas schoongemaakt en het christelijk geloof grootgebracht.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
gerestaureerd door glazenier Bogt- Volgens de overlevering had zij van
Woningbouwvereniging EMM: man uit Haarlem. Enkele ruitjes haar prilste jeugd een buitengewoon
Klachtentelefoonnummer
techni- moesten vervangen worden. Zo ook talent voor muziek.
sche dienst: 17577. Bestuurlijk de steun- en brugijzers van de ra- Bij de christenvervolgingen werd
spreekuur: iedere eerste dinsdag men. Die waren vrijwel doorgeroest ook zij na wrede martelingen ter
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. zo bleek onlangs tijdens werkzaam- dood gebracht. In de vier ramen
daarnaast zijn musicerende engelen
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. heden aan de gevel.
Het grote vijfdelige raam dat - ge- afgebeeld.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Weekend: 1/2 dec. 1990
^Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu'•ven, Bediening Heilige Doop
Kinderdienst in het Jeugdhuis.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mr. J.P. Bommel,
Overveen (eerste adventszondag)
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Nl'B:
Zondag 10.30 uur: mevr. M.H. Kersjes-de
Muinck Keizer uit Zeist, (eers
te adventszondag)
'toomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Th. W. Duijves
Zondag 10.30 uur: Th. W. Duijves,
m.v. jeugdkoor
v.d. Nazarener, Zijlweg 218,

rZandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donöerdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.

Kantoor. Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 - 17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-1 6 u.; woensdag 9-11 u.;donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041 . Postaöres: Postbus 223. 1420 AE Uithoorn.
F
axnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel.
OS507 - 1 2066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-451515
tijdens kantooruren.
wek Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
[yar Dobber.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
'5.50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1 ,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen, etc:
"ia t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 Zandvoorts

1945,
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hopen van de oorlogsjaren, bij te
dragen aan een economische aanzet'. Anderen voor hem hadden
reeds afgehaakt, aldus Van der Heijden, die duidelijk maakte dat het
voor Kelder geen makkelijke taak
was geweest.
"Het werd een lange weg". Zo

De geweldige economische ontwikkeling in de jaren vijftig had zonder mensen als Kelder - en tal van
anderen met hem - niet gerealiseerd
kunnen worden, aldus de burgemeester. 'Pioniers, met eigenschappen als lef, karakter en vasthoudendheid', in een tijd dat rijk, gemeente en particuliere initiatiefnemers de handen inéén sloegen. 'Een
les voor vandaag', aldus Van der
Heijden.

Raam Agathakerk is terug

Weekenddiensten
[.Weekend: 1/2 dcc. 1990

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Openbare Bibliotheek blijft voorlopig dicht op zondag. "Openstelling
op zondag is technisch en qua personeelsbezetting niet mogelijk", reageert jeugdbibliothekaresse Marianne Mondeel. De mogelijke oplossing,
een doordeweekse dag inruilen tegen de zondag, lijkt niet wenselijk.
Toch lijkt het waarschijnlijk, gezien
de ontwikkelingen elders in het land,
dat het onderwerp de komende tijd
nog uitgebreid besproken zal worden.
Zondag dus nog dicht, dat houdt
men in dat men deze week op de
bestaande openingsdagen terecht
kan bij de jaarlijkse boekenverkoop
in de bibliotheek. Er worden boeken
verkocht die er oud en vies uitzien,
of waarvan de inhoud verouderd is.
De prijs is één gulden per stuk.

Business Club

• Martina Hoeijenbos en Bas Bontebal, na vrijdag een gelukkig echtpaar.

Bas en Martina allereerste
bruidspaar uitStrandhotel
ZANDVOORT - "Dat ik dit nog
mag beleven". Dat was de uitspraak van een ontroerde Bas
Bontebal, die afgelopen vrijdag
Martina Hoeijenbos als zijn bruid
had mogen meenemen naar het
raadhuis.
Daar, in de stemmingsvolle
voormalige B & W kamer, traden
zij ten overstaan van ambtenaar
van de burgerlijke stand Theo Hilbers in het huwelijk.Niet alle
trouwpartijen komen in de krant,
maar deze van Bas Bontebal en
Martina Hoeijenbos had iets heel
bijzonders. Het was namelijk het

Verordening Kinderopvang
treedt zaterdag in werking

ZANDVOORT - Aanstaande
zaterdag treedt in Zandvoort
de verordening Kinderopvang
in werking. Daarin wordt bepaald dat er voor alle vormen
van georganiseerde kinderopvang én voor gastouderbureaus een vergunning nodig is.

de accommodatie, de groepsgrootte
en de openingstijden.
De vergunning moet verleend worden door het college van burgemeester en wethouders. De verordening
ligt met ingang van l december drie
maanden ter inzage bij de afdeling
Welzijn, Onderwijs en Cultuur in het
raadhuis aan de Swaluëstraat 2, inOnder georganiseerde kinderop- lichtingen tel. 61497.
vang vallen onder andere bedrij fscrèches, peuterspeelzalen en tauitenschoolse kinderverblijven. Gastouderbureaus bemiddelen tussen ouZANDVOORT Deze week gaat de
ders en gastouders en zijn tevens gemeente negen esdoorns planten in
verantwoordelijk voor de kwaliteit de Lijsterstraat. Mogelijk worden er
van de gastouderopvang.
volgend jaar in de straat nog enkele
In de Zandvoortse verordening bomen geplant. Bewoners die vragen
Kinderopvang worden ook kwali- hebben over de plantactiviteiten
.eitseisen gesteld ten aanzien van kunnen contact opnemen met de afonder meer de veiligheid en hygiëne, deling Plantsoenen, tel. 61575.

Tiny en Jaap Molenaar vijftig jaar getrouwd
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst H.A.,
ds. A, Snijders

Het is allemaal op 't strand

Lijnzaat, Rudolf en Op den Camp,
Tanja

Toen we vorige week met het gouden bruidspaar een praatje gingen
maken begrepen we uit de - in forse
letters aangebrachte - naam 'Bonnie' boven de voordeur, dat we hier
niet omzichtig naar de bijnaam
hoefden te informeren. Jaap Molenaar is, zoals alle Bonnie's, trots op
zijn bijnaam. "Het is een erenaam",
zegt hij met nadruk.
Zijn vrouw Tiny, geboren in Haarlem, was de jongste in een leuk gezin
met nog een zuster en twee broers
boven zich. "Ik werd thuis nogal ontzien omdat ik zo mager was", zegt ze
lachend. "De anderen moesten werken en ik mocht thuis blijven en
naar het strand gaan". En op dat
strand is het allemaal begonnen,
want de familie Van Eeden bracht
iedere zomer door in een tenthuisje
van 'Helios', pal bij de strandtent
van Jan Molenaar. Tiny voelde zich
altijd thuis in het met elf kinderen
gezegende gezin van Jan Molenaar
en Anna Keur, die, anders dan haar
achternaam doet vermoeden, geen
Zandvoortse maar een Hillegomse
was.

ZANDVOORT - Op 27 november was het vijftig jaar geJehova's Getuigen: Gem. Elswoud, leden dat Catharina van Eeden
Smedestraat 37 te Haarlem.
en Jaap Molenaar elkaar op
het
stadhuis in Haarlem het
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. InL: R. van Rongen, jawoord gaven. Het huwelijk
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. werd ingezegend in de St.
Bavo. Eergisteren werd, sa023-244553.
men met een uitgebreide kring
van familieleden, vrienden en
buren in hun woning aan de
Burgerlijke stand |
Dr. C.A. Gerkestraat de trouwdag feestelijk herdacht. Het bePeriode:
zoekje van het burgemeestcr20 - 26 november 1990
sechtpaar werd bijzonder gewaardeerd.
Ondertrouwd
Gehuwd
IJspeert, Martin Christoffel en
Gansner, Marijke
Bontenbal, Bastiaan en Hoeijenbos,
Martina
Paap, Arie en Schoo, Catharina Hendrika
Geboren
Alexander, zoon van: Van den Berg,
Rodolphe Frederik Maria Jozef en
Goes, Johanna Cornelia Wilhelmina
Overleden
Krook, Leuntje, oud 82 jaar
Meeldijk, Reijer, oud 73 jaar
Isselman, Emile Johan, oud 79 jaar
ADVERTENTIE
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RESERVE
BEZORGERS/
STERS
om in te vallen bij ziekte en
vakanties.

Tel. 17166

Op de step
Op haar zeventiende verloofde
Tiny zich met de zes jaar oudere
Jaap. De verloving werd gevierd in
haar ouderlijk huis in de Oost Indiëstraat in Haarlem, en er was beslo;ei? dat de twee jongste zusjes van

eerste huwelijk in Zandvoort dat
gesloten werd tussen twee bewoners van het Strandhotel aan de
Seinpostweg. Beide wonen al
ruim vijfjaar in deze beschermde
woongemeenschap, waar zij elkaar ook hebben leren kennen.
"Wij hebben veel steun aan elkaar", zeggen beide echtelieden.
"Maar we hebben dan ook veel
voor elkaar over".
Een klein gezelschap, waaronder leidinggevende personen van
deze woongemeenschap, was aanwezig toen Theo Hilbers het huwelijk - op de verjaardag van de
bruid - mocht bevestigen.

Nieuwe bomen

Vervolg van voorpagina
Het college van burgemeester en
wethouders wil komend jaar een bijdrage van ƒ12.000,- aan Zandvoort
Promotie toekennen. Dat voorstel
wordt komende maand in de gemeenteraad behandeld. Dit bedrag is
vorig jaar, toen een principebesluit
werd genomen over de gemeentelijke subsidie, als maximum vastgelegd voor 1991. Tevens is toen taesloten dat dit het laatste jaar zal zijn dat
de stichting uit deze hoek een bijdrage krijgt.

Bestuursfunctie
Het gemeentebestuur ziet overigens definitief af van een bestuursfunctie in de Stichting Zandvoort
Promotie. Deelname aan de stichting of organiseren van evenementen behoren bovendien niet tot gemeentetaken, vinden burgemeester
en wethouders.
Zij zijn wel van mening dat de
stichting afgelopen jaar een 'reële
bijdrage heeft geleverd aan de toeristische en recreatieve kwaliteiten van
de gemeente Zandvoort'.

EMM buiten opzet
Vervolg van voorpagina
Wethouder Van Caspel wilde daaraan echter niet tegemoetkomen.
"Stichting Leefbaar Zandvoort vertegenwoordigt de bewoners", aldus
Van Caspel. Hij wees erop dat de
gemeente binnenkort met EMM een
zogenaamde
raam-overeenkomst
aangaat. Op die wijze zou EMM indirect - mee kunnen praten.
Bovendien wilde hij de 'groep' niet
te groot maken. Het voorstel van Annema om dan maar één van de gegadigde partijen voor de begeleidingscommissie in te wisselen voor EMM,
werd evenmin gehonoreerd. Hoewel
GBZ en PvdA zich achter D6G
schaarden, zou een motie waarschijnlijk net te weinig steun ondervinden. De D66 fractievoorzitter
vroeg zich af of deelnemers als de
Dienst Ruimte & Groen Noord-Holland, de Rijksconsulent voor Economische Zaken en de Kamer van
Koophandel van groter belang waren dan de Zandvoortse woningbouwvereniging. Op de vraag of
Leefbaar Zandvoort (waarvan al
lang niets meer in het openbaar
wordt vernomen) nog wel 'leeft', gesteld door diverse partijen, antwoordde de wethouder bevestigend.

Duinbehoud zet de
bedreigingen voor
duinen op een rij
ZANDVOORT - De toenemende aandacht voor natuur
en milieu blijkt nog geen garantie te zijn voor daadwerkelijke
bescherming van de duinen.
Dat staat in het onlangs verschenen boekje 'Duinen, levend landschap' van de Stichting Duinbehoud.

~gen ze niet zitten en daarom trokken
ze in bij Tiny's ouders. "Dit betekende wel dat we geen bonkaarten hadden, maar we zijn er met elkaar
doorgekomen". Jaap werkte in die
tijd bij een aannemer tot hij in 1943
genoodzaakt was naar Duitsland te
In deze nieuwe uitgave wordt een
gaan.
beeld geschetst van de verscheidenheid aan natuur én bedreigingen in
Terug in Zandvoort kon eindelijk de kustregio. Met het boekje hoopt
een ideaal van Tiny, een huis aan de de milieu-organisatie het grote puDr. Gerkestraat, verwezenlijkt wor- bliek bewust te maken van de noodden. "We wonen hier heerlijk en heb- zaak tot intensieve bescherming van
ben fantastische buren, zowel aan dit landschapstype.
beide kanten als hierboven", zegt ze
In het werkje worden ook de verenthousiast. Jaap ging werken bij de schillende, vaak tegenstrijdige, boKoogovens ("ik heb vijf solexen ver- langen in het gebied besproken.
sleten voordat we met een busje gin- Vooral intensieve recreatie-activiteigen") waar hij 33 jaar is gebleven. ten en bepaalde watcrwintechnieken
Trots draagt hij de gouden Hoogo- blijken voor de natuur een grote bevens-speld, die hij bij zijn afscheid dreiging te vormen. Zure regen
kreeg aangeboden.
speelt daarnaast volgens Duintaehoud ook oen forse rol in do achteruitgang van het duingebied.
Gelukkig
• "De anderen moesten werken, ik mocht thuis blijven en naar het strand
Toch is de Stichting Duinbehoud
gaan", zegt Tiny Molenaar nu. Op het strand ontmoette zij Jaap.Foio Bonoti
Het jubilerende bruidspaar is ui- niet pessimistisch over de toekomst
teraard heel gelukkig met zoon Ge van de natuur in het kustgebied. 'De
Jaap eigenlijk te klein waren voor hij bakkersknecht. Eerst bij Van der en kleinzoon Felix. Ge, in het bezit toenemende aandacht van verschilhet feest en dus thuis moesten blij- Mije in de Willemstraat, daarna bij van het einddiploma Triniteitsly- lende ministeries onderschrijft de
ven. Wie schetst hun verbazing toen Van der Werff. Maar hij wilde wat ceum, studeerde aan de Rietveld overtuiging dat een volwaardig leop een gegeven moment het tweetal van de wereld zien en solliciteerde Academie, is kunstschilder en vend duinlandschap mogelijk is', alvoor de deur stond. De jongste was bij de Stoomvaart Maatschappij woont in Amsterdam. Tijdens zijn dus Duinbehoud.
vanuit Zandvoort op haar stepje ge- "Nederland". Hij werd aangenomen studie zorgde hij met een gelijktijdig
Het boekje is te bestellen door 15
komen en haar zusje had een fietsje als koksmaatje en voer op oceaan- lidmaatschap van 'Alliance' (de gulden over te maken op gironumstomers als de "Van Oldenbarne- sportclub van het Triniteitslyceum), mer 35Ü5200 ten name van Stichting
gehuurd.
veldt" en de "Jan Pieterszoon Coon". Z.H.C., Tennisclub Zandvoort en Duinbehoud in Leiden onder ver"Jaap komt wel betalen", had ze "Ik verdiende vijfentwintig gulden T.Z.B, voor voldoende tegenwicht. melding van 'Duinenboekje'. Het is
tegen de onthutste rijwielhandelaar in de maand en die stuurde ik naar "Ik had wel eens de shirts van al eveneens te verkrijgen in de erkende
gezegd. Dat de kinderen Molenaar m'n moeder", aldus Jaap, die verder deze sportverenigingen tegelijk aan boekhandel.
niet voor één ga.t te vangen waren enthousiast vertelt over de stormen de waslijn hangen", herinnert zijn
bewees ook Jaap toen hij op z'n die hij aan boord heeft meegemaakt. moeder zich.
Vervelen is er voor het gouden
twaalfde langs het strand naar IJ- "Dat was voor ons een meevaller,
muiden liep om bij de rederij het want de meeste biefstukken kwa- bruidspaar niet bij. Tiny is een ferZANDVOORT Vorige week donloon van zijn vader op te halen. "M'n men weer terug in de keuken". Met vent klaverjasser, zowel bij de klavader was op zee en moeder zat de "Nansenville" van een Noordse verjasclub van T.Z.B, als bij een zelf derdag werd de auto van een 45-j ar ithuis op het geld te wachten. Toen ze maatschappij is hij eenjaar van huis gevormd clubje. Samen fietsen ze ge vrouw uit Zandvoort gestolen bij
me in Umuiden met een kluitje in geweest, maar de./' 95,-, die hij daar hele einden, bij voorkeur uitkomend een benzinestation aan de Burgehet riet wilden sturen heb ik gezegd in de maand verdiende, maakten op de boulevard. "De zee is altijd meester van Alphenstraat. De vrouw
even mooi, die hebben ze ons niet was het benzinestation ingelopen
dat ik niet weg zou gaan eer ik het veel goed.
kunnen afnemen. Van de duinen is om sigaretten te kopen. De sleutels
geld had". Het lukte en met een pak
wel wat verdwenen, maar er is toch had zij in het contactslot van de auto
zee kaak onder z'n arm ("onderweg
veel moois overgebleven. Nee, voor laten zitten. Toen zij weer naar buihad ik er één opgegeten") kwam hij Aannemer
Eind 1942 moesten ook Tiny en geen goud ga ik hier weg". En dan ten kwam, bleek de auto te zijn verweer thuis in de Koningstraat.
Jaap, die inmiddels in de Bilderdijk- lachend: "En ik ben nog wel een dwenen. Gezien was dat een man
met een Zuideuropeees uiterlijk met
Na de Julianaschool aan de Brede- straat op nummer 2 woonden, eva- Haarlemse".
C.E. KRAAN-MEETH de auto was weggereden.
rodestraat afgelopen te hebben v;erd cueren naar Friesland. Maar dat za-
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SINT NICOLAAS ACTIE
o.v.z.

VAN 22 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER 1990
WAARDEBON
'WAARDEBON
WAARDEBON
Boucherie Culinair
ƒ 7,50
Haltestraat
61
pour hommes
25% Korting
korting
Grote Krocht 7
ambachtelijke kwallteltsslagerij
voor horeca - groot verbruik en particulier

Kerkstr.9,Zandvoort 02507/13646

VARKENSHAAS

op shirts en jacks
o.a. Verte Vallee, Replay, -f
Martinique, Under-Cover, %
Frogs, Ciao, Parini.

flifnl
Alllus

). kilo

£=:. Naam cliënt:

19,95

:g Adres:

Iddooll

?% Telefoon: —

Ik koop in Zanduxm omdat

:=: Ik koop in Zandvoon omdal:

ZANDVOORT

p=;

op de bekende

HOUTEN GANZEN

c^. Naam cliënt:
S Adres:
Telefoon:
:&

Ik koop in Zandvoort omdat:

%

WAARDEBON^

WAARDEBON
Collen
va. ƒ l 5,Skibroeken met lycra
v.a.

m

MOERENBURG
Haltestraat l
Zandvoort

ƒ35,-

KADOSET
bestaande uit 5 luxe miniaturen
in twee uitvoeringen

1 voor dames
(o.a. Samba - Balenclaga - Benetton)

1 voor heren

Nu tegen inlevering
van deze bon

5% extra korting!!

(o.a. Benetton - Ted Lapldus - Pierre
Cardln)
Bij Inlevering van deze bon

Naam cliënt:
Adres:

Haltestraat l 4a Zandvoort

van 19,95 voor

12,95

Telefoon:
>•

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop m Zandvoort omdat:

'WAARDEBON

WAARDEBON
BALK
BAKT
BETER

ECHTE BAKKER BALK

BROOD

PIETEKOP

è
Hogeweg 28, tel. 12989
§Winnaar Ondernemersbokaal 1989
£=? Naam cliënt:
^ Adres:

'•^

•s-1

m FIRST
n. FACE 6

WAARDEBON'
wade met 'n

Haltestraat 14,2042 LM
Zandvoort. Tel.: 15934

CO

TAARTJE

10,25

I

z

r~^ Naam cliënt:
£§ï. Adres:

Telefoon.

Telefoon:

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

Tijdens de
Sint Nicolaasaktie

Pulli

10% korting

in wit, rood en zwart

tegen inlevering
van deze bon!

uw tweede Pulli
(zolang de voorraad strekt)
Openingstijden gedurende de winter
van 1000-17.00 uur
^ Ik koop in Zandvoort omdat:

IS DE NIEUWE ClIO NU ECHT
ZO RUIM ALS ZE ZEGGEN?

ONTDEK HET BIJ RlNKO
Ruimte is één van de meest opvallende eigenschappen van de
Renauk Cho Met zijn 3,70m. lengte, l,65m breedte en een bagageruimte
van 265 liter is hij -clfs de ruimste in zi]n compacte klasse. Afmetingen die
niet alleen goed zijn voor veel schouder- en bccnruimte, maai ook voor een
vracht aan kol Iers en tassen
Daarnaast kan de Cho zich beroemen op een grote mate van luxe en
comlort En natuurlijk op een perfect rij- en weggedrag dat 'm tot een ware
allrounder maakt Na een proefrit in dit levenslustige
RENAULT
G E E F T
type zal alles snel duidelijk worden U bent van
JE LEVEN
K L E U R
harte welkom

BENT U ER OOK ZO EEN DIE
Z'N AUTO LEKKER SCHOON HOUDT?
EERST

DENKEN, DAN

DOEN.

"::!•! l il i H"..:

|, i | , i ,1,1 11, | ,

n, „,.., l.n,l; :1, l ,!, >ti,M m ,|',',.

11,

u

SIRE

Autobedrijven Rinko
fffv

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvooit, Tel 02507-13360 (showr.)

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en
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Zandvoort 75 zit koploperOSDO op dehielen
ZANDVOORT - Zandvoort '75 blijft uitstekend meedraaien in
de top van de vierde klasse KNVB en wacht duidelijk op een
misstap van koploper OSDO. Tegen Hoofddorp hebben de
Zandvoorters het gewoonte getrouw moeilijk en ook nu ging het
niet van een leien dakje maar de 3-1 overwinning was zeer
terecht. De eerste helft van de competitie zit er nu op en met
achttien punten uit elf wedstrijden heeft Zandvoort '75 een
prima gemiddelde gehaald.
In de wedstrijd tegen Hoofddorp
werd vooral topscorer Paul Longoyloux goed in de gaten gehouden,
maar in hot Zandvoortse team blijken meer spelers te kunnen scoren.
De taak van Longayroux werd perl'oct overgenomen door Robin Casi ion, die tweemaal scoorde. Het bei;in van de wedstrijd was bijzonder
aantrekkelijk: de Zandvoorters snoden door de Hoofddorp defensie
heen en vaak met harde tackles kónden de gasten de snelle Zandvoortse
spitsen af stoppen. Na tien minuten
ontstond voor Zandvoort'75 de cer:,te mogelijkheid maar die werd gemist. Even daarna was het toch
i-aak. Een voorzet van Robin Luiten,
werd door de overigens goede doelman van Hoofddorp, verkeerd beoordeeld en via een eigen verdediger
rolde de bal in het doel, 1-0.

Gelijkmaker

verlaten. Na hot sterke begin vun
Hoofddorp kroeg Zandvoort'75 de
zaak goed onder controle on schiep
zich wat kansen. Do spanning bloof
er echter tot het laatste moment in
daar do Hoofddorp-doelman doelpunten in do weg stond. In do vcortigste minuut werd do zego uiteindolijk veilig gestold door do uitstekend
spuiende Robin Castien. Op snelhoid verscheen hij alleen voor do
doelman on mot oon gave schijnbeweging word de Hoofddorper op hot
verkeerde boen gezet on schoof Custion do bal in hot verlaten dool, 3-1.

de de taal richting doellijn. Volgens
zowel Zandvoort'75, en zoals later
door Hoofddorp-spelers werd toegegeven, was de bal de doellijn niet
gepasseerd, maar de scheidsrechter
had het kennelijk beter gezien, 1-1.
De Zandvoorters bleven aandringcn en hadden het beste van het
spel. Schoten van Ivar Steen, Bene
Paap en Bas Heino leverden niets
op. Ook in verdedigend opzicht
speelde René Paap een gave partij en
menig snelle counter van Hoofddorp werd mede door hem onschadclijk gemaakt.

Waslijst

Na ongeveer een half uur spelen
kwam de verdiende Zandvoortse
voorsprong tot stand. Een vloeiende
aanval over rechts werd gevolgd
door een voorzet op maat van Robin
Luiten en afgesloten met een uitstekende en onhoudbare koptaal van Robin Castien, die in deze wedstrijd twee doelpunten maakte, passeert opnieuw een paar tegenstanders.
«
folo Borlotl
Robin Castien.

De gelijkmaker liet niet lang op
xich wachten al zal het altijd een
vraag blijven of de bal werkelijk over Grimmiger
de doellijn was geweest. Nu werd de
Het laatste kwartier was van minZandvoortse doelman Pierre Visser der gehalte on de strijd werd steeds
verrast door een voorzet en hobbel- grimmiger. De scheidsrechter trad

Schaakclub ontmoet
vanavond Kijk-uit

vaak onvoldoende op waardoor har- zagen de badgasten een doelpunt
de ingrepen onbestraft bleven. In de worden afgekeurd wegens buitenslotfase van de eerste helft kwam spel.
Zandvoort'75 goed weg bij een schot
In het begin van de tweede helft
op de doelpaal en nan de andere kant heeft Hoofddorp getracht de achter-

In de jeugdcompetite werden vier
partijen gespeeld te weten: Ronald
Roele-Pepijn van der Mije 1-0, Florian van der Moolen-Dave Prederking
0-1, Rebccca Willemse-Michel van
Osenburgge 1-0, Robert Prins-Henk
Willemse 1-0. Door deze resultaten
/.iet de stand er nu als volgt uit: 1.
Ronald Roele, 2. Dave Frederking, 3.
Bas Geurts, 4. Rebecca Willemse, 5.
Pepijn van der Mije, 6. Florian van
der Moolen, 7. Henk Willemse, 8. Ilje
Mollerus, 9. Robert Prins, 10. Michel
van Osenbrugge.

strijden wil het nog steeds niet
lukken bij Zandvoortmeeuwen. Tegen Spaarnestad slaagden de Zandvoorters er niet in
om tot de eerste uitoverwinning te komen. Het werd een 42 nederlaag, terwijl Spaarnestad door Zandvoortmeeuwen
in eigen huis nog met 3-0 werd
verslagen.

Schaakdiploma's
Het bestuur van de Zandvoortse
Schaakclub laat nogmaals weten dat
vanaf de derde week in januari 1991
or een opleiding gaat komen voor de
officiële, door de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond erkende diplo-

ma's. Dit gaat geschieden in het Gemeenschapshuis op de donderdagavonden. Iedereen, die geintcresseerd in het de schaaksport kan aan
deze cursus deelnemen. De duur
van de cursus is ongeveer 10x1 uur.
Niet alleen de jeugd kan hieraan
meedoen maar ook de ouderen, die
de kneepjes van het spel op de 64
velden nader willen leren. Dit alles
staat onder deskundige leiding. Het
examen zal medio april/mei 1990
door een official van de Schaakbond
afgenomen worden. Aan deze cursus
zijn geen kosten verbonden voor leden van de Zandvoortse Schaaklub.

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag werd reeds de eerste kampioen
van dit voctbalseizoen begroet. De Zandvoortmeeuwen E3 junioren
wisten dit kampioenschap te bemachtigen na een fraaie 3-0 overwinning bij Van Nispen. De jeugdige Zandvoorters zijn van Zandvoortmeeuwen lid geworden na het Oranjesucces op het EK'88 in Duitsland.
De Zandvoorters houden er een echte Hollandse speelstijl op na, wat
wil zeggen, twee buitenspelers. De Z VM-jeugdleden zijn geheel getraind
en begeleid volgens het Zandvoortmeeuwen-jeugdplan wat vanaf het
seizoen 1988-1989 van start is gegaan. Wat zeker ook tot het succes heeft
bijgedragen is het feit dat alle ouders al jarenlang uit en thuis meegaan
met hun zoon. Het team heeft in hun klasse de meeste doelpunten
gescoord en kreeg de minste tegen. Cijfers 68-12. Slechts éénmaal werd
verloren en éénmaal werd gelijkgespeeld terwijl de overige wedstrijden
vaak in ruime overwinningen eindigden.
Op de foto kampioensteam bovenste rij van links naar rechts: Didier
Jansen, Sebastiaan Kales, coach Cock Zwemmer, Arnold Jongejan,
Michel van Kampen. Onderste rij van links naar rechts: Hans Engl, Ivo
Hoppe, Patrick Zwemmer en Kevin Kerkman.

Sportagenda

Sporting OSSdraait steedsbeter

Voetbal

ZANDVOORT - Na een
moeilijke aanloopperiode beftinnen de eerste teams van volleybalvereniging Sporting OSS
op gang te komen. De dames
wachten nog steeds op de eerste overwinning, maar gezien
het vertoonde spel zal de eerste winst niet lang op zich laten wachten. De Sporting OSS
heren boekten de eerste overwinning door een fraaie 3-0
zege op PSVH.

Zondag: Terrasvogels-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te IJmuiden.
TZB-Schalkwijk 14.30 uur terrein aan de Kennemerweg.

Zaterdag: Zandvoort'76-RCH
14.30 uur terrein binnencircuit.
Renova-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Haarlem.

Basketbal
Vrijdag: Kinheim-Lions dames 20.15 uur in Kennemer
sporthal te Haarlem.

Het eerste damesteam heeft weliswaar nog geen wedstrijd gewonnen,
maar volgens coach Rob ten Haaf is
het team op de goede weg. Vorige
week was het de ploeg van Delta
Lloyd, die dat ondervond. Sporting
OSS verloor de eerste set met 15-7
maar kwam sterk terug in de tweede
set. Mede door goed werk in de verdediging kwamen de Zandvoortse
dames op voorsprong. Op het laatste
moment werd de set toch uit handen
gegeven maar de derde set leverde
toch een overwinning op, 15-12. De
laatste set ging helaas verloren maar
het was duidelijk dat de dames de
smaak te pakken beginnen te krij-

Zaterdag: Lions heren-Fl. Heiloo 19.15 uur in de Pellikaanhal.

Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00 uur Zandvoortmeeuwen 2-Zandvoortmeeuwen Djun., 19.00 uur Zandvoortmeeuwen-Score Advertising A-jun.,
19.45 Trefpunt-Berbee, 20.40
uur Zandvoortmeeuwen-THB
vet., 21.25 uur Zandvoort NoordConcordia, 22.20 uur Zandvoort
Noord dames -De Brug.

Het eerste Sporting OSS herentpgm speelde een goede wedstrijd
tegen Allides 4. De spelers raken op
olkaar ingespeeld en de nieuwkomers Robert en Marcel hebben hun
plek binnen het team gevonden. Het
goede spel resulteerde vorige week
al in een 3-0 overwinning tegen
PSVH. Ook tegen Allides waren er
goede en spannende rally's te zien.

Lions op dreef
Folo Berlolt

dan het vorige, toen op een haartje
na het kampioenschap werd gemist.

Jeugd

De Sporting OSS jeugd doet het
prima. Tegen HSVC werd een zeer
spannende wedstrijd gespeeld. Beide teams waren volkomen aan elkaar gewaagd en de 2-2 eindstand
was een goede afspiegeling van het
Met leuk opgezette aanvallen wer- verloop van de wedstrijd. Al met al
den de punten bijeen geslagen en een goed weekend voor Sporting
De routine van de tegenstander werd Allides met 3-0 aan de kant OSS, dat ervan overtuigd is, de kodeed Sporting de das om. De wed- geschoven. Hopelijk heeft Sporting mende weken nog beter voor de dag
strijd werd verloren maar de Zand- OSS 2 dit seizoen wat meer geluk te komen.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
basketbaldames gaan steeds beter
draaien. The Lions was een klasse
beter dan Tetteroo en won ruim met
33-63, na een ruststand van 22-29.
In de eerste helft kon Tetteroo nog
aardig tegenstand bieden. De man to
man die Lions speelde leverde een
enorme foutenlast op waardoor
overgeschakeld werd op de zone.
Tetteroo dat zonder wisselspeelster
speelde was moegestreden en Lions
kon de voorsprong eenvoudig uitbreiden naar 27-45, na tien minuten
spelen. De break van Lions liep gesmeerd en ondanks dat er balverlies
werd geleden werd de score opgeschroefd naar een 33-63 overwinning. Topscores Lions: José Beerepoot 12, Simone van der Berg 10,
Jeanine Stobbelaar 10.

totaal 24 Zeeschuimers voor
hun A- of B-diploma. Alle kandidaten slaagden en ontvingen
het begeerde diploma. Het afzwemmen werd door de Zandvoortse Zwem- & Poloclub de
Zeeschuimers zelf georganiseerd in zwembad De Duinpan.
Als afsluiting van het diplomafeest werden er nog enkele demonstraties kunstzwemmen
gegeven.

De eerste twintig minuten gaf TZB
redelijk partij. Vogelenzang was natuurlijk wel beter en sneller maar
had toch moeite de stugge TZB defensie uiteen te spelen. Toen echter
het eerste doelpunt viel knakte er
iets in het TZB team en bij de rust
was de schade al opgelopen naar 0-6.
In de tweede helft kon Vogelenzang rustig de partij uit spelen. Conditioneel was Vogelenzang veel beter en voetballend was het duidelijk
dat hier de koploper bezig was. Jos
van Houten was de man die voor
TZB de eer redde, 1-6. Het laatste
woord was voor Vogelenzang dat de
eindstand op 1-7 bepaalde. Trainer
Cees Smit vond het geen slechte partij van TZB. „Er is toch redelijk tegenspel geboden, maar Vogelenzang
was echt te sterk voor ons. Voor ons
zitten er best nog wat punten in en ik
ga er van uit dat we tien tot elf punten moeten kunnen halen."
Overigens begon de wedstrijd drie
kwartier te laat daar de scneidsrechter verstek liet gaan. De Zandvoortse scheidsrechter Cees Stokman
werd bereid gevonden de leiding op
zich te nemen en hij deed dat voortreffelijk.

A-geslaagden: Jan Paul Demini,
Stein Stobbelaar, Gitta Elsonburg,
Simone Sindorf, Jan Yff, Synthia
Derr, Max on Douwc Henny, Mohammed Mesbahi en Sascha Does.
B-geslaagden: Renske Dernini, GaIn Staphorst slaagde de 27-jarige briella Wijen, Bas Booker, Sarah
vijfvoudig kampioen van Zandvoort van Engelen, Maarten Scholdor, Seerin de tweede groep ongeslagen op bastiaan van Waardenburg, Melissa
zijn naam te brengen. Gezien het feit Teeuwen, Olga Meijer, Janine van
dat er maar liefst dertien groepen Kampen, Johan Cohen, Debby van
waren, een resultaat dat er zijn mag. de Veld, Bobbie Daan, Remco Loos
Een week na dis succes reisde Olaf en Alice Elsenburg.
Cliteur af naar Gouda om daar deel
te nemen aan een zeskamp rapidtoernooi. Met een score van vier uit Toegangslimiet
vijf (drie overwinningen en twee reOp hetzelfde uur begonnen in Almises) eindigde de Chess Society phen aan de Rijn twee prominente
kopman op een gedeelde eerste kunstzwemsters van de Zeeschuiplaats. Dat de schaakgoden de nieu- mers aan een wedstrijd om te probewe vereniging een warm hart toedra- ren de zware toegangslimiet voor
gen blijkt wel uit het feit dat Olaf deelname aan de Nationale KampiCliteur de gelukkigste was bij de lo- oenschappen te bereiken. Linda
ting en wederom met de eerste prijs Paap scoorde na zes techniekfiguhuiswaarts ging. Al met al twee re- ren 65.367 pnt. en is nu (net als Ditte
sultaten waar Auto Strijder, de Valk en Ingrid Kraaijenoord) zeker
sponsor van Chess Society, trots op van deelname aan de Nederlandse
mag zijn.
Jeugdkampioenschappen in februari. Ingrid Duivenvoordcn liet 69.901
pnt. noteren en gaat nu samen mot
Schalkwijk
Saskia Wester naar de SeniorenVanavond gaat het achttal van kampioenschappen in maart. Prima
Chess Society de Zandvoortse kleu- resultaten waar de kunstzwemsters
ren verdedigen in Schalkwijk, Haar- (en de trainsters) erg blij mee walem alwaar de tweede wedstrijd in ren.
de competitie van de NHSB wordt
gespeeld, tegen het derde team van
SVS. Volgende week wordt op deze Examenslof
wedstrijd uitgebreid teruggekomen.
Kunstzwemster Saskia Wester,
Door de externe wedstrijd vervalt ex-kunstzwemsters Arlet Sandbcrde verenigingsavond van vrijdag 30 gen en Joanne van de Meer zijn hard
november aanstaande, doch vanaf bezig met hun examen kunstzwemvrijdag 7 december aanstaande beoordelaar en werden in Alphen
speelt Chess Society wekelijks inter- duchtig aan de tand gevoeld op hun
ne toernooien in het Gemeenschaps- kennis van de techniek. Zij moesten
huis. Mocht men daarvoor belang- als schaduwjury meedoen en de
stelling hebben of vrijblijvend langs- door hen gegeven punten werden als
komen dan is men vanaf 20.00 uur examenstof beoordeeld. Voor het
van harte welkom. Voor informatie eerste deel van hun examen „de uitover Chess Society kan men bellen voermgen" zijn zij inmiddels genaar Hans Drost, telefoon 18430 of
laagd. Volgende week is de defmiHans van Brakel, telefoon 14884.
tieve uitslag bekend.

Voetbalstanden

Diabetescollecte

Vierde klasse KNVB zaterdag
OSDO
10-19 SCW
Zandv.'75 11-18 Hoofddorp
Aalsmeer 10-17 RCH
Beursb.s
11-14 NFC
Swift
11-13 SIZO
SMS
11-9 B'daal

ZANDVOORT - De opbrengst van
de kortgeleden in Zandvoort gehouden collecte 'Geef 's voor Diabetes'
bedraagt 2.378,10 gulden. Het geld is
bestemd voor het wetenschappelijk
onderzoek naar oorzaken van diabetes en de gevolgen die hieruit kunnen ontstaan. Dankzij de opbrengsten van de collectes van voorgaande
jaren heeft al veel onderzoek plaats
kunnen vinden op het gebied van
behandeling van diabetes.

In de tweede helft vielen de doel-

Vogelenzang veel
te sterk voor TZB
ZANDVOORT - Ondanks een
geweldige inzet is TZB er niet
in geslaagd koploper Vogelenzang een halt toe te roepen. De
Zandvoorters werden naar een
ruime 1-7 nederlaag gespeeld,
voornamelijk tot stand gekomen in de laatste twintig minuten van de eerste helft. Toen
sloeg Vogelenzang toe door het
maken van zes doelpunten.

11- 9
10- 8
11- 8
10- 7
11- 6
11- O

Eerste klasse HVB zaterdag
Het derde damesteam van Sporting OSS kwam in het veld tegen
Allides. Vanaf het begin was het duidelrjk dat de tegenstander niet opgewassen was tegen de routine van de
Sporting dames. De wedstrijd werd
clan ook simpel met 3-0 door Spor- Allides tracht een aanval van Sporting OSS te keren.
Ung OSS naar zich toe getrokken.
voorters zijn er vast van overtuigd
dat er in de komende wedstrijden
wat punten gescoord gaan worden.
Het tweede Zandvoortse herenteam zette zijn zegereeks voort.
Sporting OSS 2 heeft tot nu toe
slechts één puntje laten liggen en
zaterdag maakten zij hun reputatie
waar door tegenstander Allides 14
met speels gemak te verslaan.

Grote man hl.) Xandvoortmeemvvn
was Ferry van Rhee dio de gehele
doelpuntenproductie voor zijn reke
mng nam. Hot ambitieuze team v;m
trainer-coach Alex Heesoman.s b e
gon wat nerveus aan de wedstrijd
togen HBC; maar het do spanning al
snel van zich afglijden toen Pony
van Rhoo O l hel aantekenen.

Diploma's voor
Zeeschuimers

Eerste successen
voor Chess Society

Eerste winstpunten zijn binnen

lieren

ZANDVOORT - Het zatcrdag voetbalelftal van Zanclvoortmeeuwen is door de rcsultaten van jongstleden /at erdag weer volledig in de race
omhet kampioenschap. Zelf
wonnen de Zandvoorters bij
HBC met 0-4 en speelden de
concurrenten
Velsen
en
DSC'74 tegen elkaar gelijk.

Het gediscipllneeid spelende
Zandvoortraecuwen gal II1H' geen
ruimte om tot gevaarlijke noties te
komen. Ferry van Rhee had zijn d,ij.;
on zorgde nog voor do rust na ecu
gave voor/et, voor 0-2.
Hoofddorp blijft een moeilijk te
In do tweede holt't hooft III3C t1,''
bespelen ploeg voor ons on vooral in probeord de bakens te verzotten en
de tweede helft was do tegenstand kwam daarbij tot een bal op de paal,
veel to hard. Door blessures dunt do na een vrije trap. Voor het overige
selectie aardig uit en moer moeten had do Zandvoortse defensie er goed
er eigenlijk niet komen. Ik blijf or oen oog in en bleef geconcentreerd
echter vertrouwen in houden on we bozig.
Zandvoortmoeuwen liet langdurig
moeten het gewoon zelf doen door te
blijven winnen".
do bal in de ploeg rond gaan on sloeg
op do juiste momenten toe. Ferryvan Rhee was de/o middag niet te
stoppen en elke kans was raak
Tweemaal kwam hij goed voor het
HBC dool on evenzo vele keren was
punten nummer drie en vier nog hot raak, 0-4. Door deze overwinning
sneller dan in do eerste twee in eer- blijft Zandvoortrncouwon volledig in
ste helft. Binnen twee minuten was do race on ook een poriodo-titol hu
het al 4-0 door onoplettondhoid in do hoort tot do mogelijkheden.
Zandvoortse defensie. Spaarnestad
hoefde niet meer aan to dringen on
liet Zandvoortmoeuwen komen.
Francis de Boer zag een prachtig
schot rakelings naast gaan en Ruud
Echteld kogelde de bal tegen de
kruising van pual on lat. Toch kwaZANDVOORT - Onder toemcn de verdiende tegcntreffcrs. ziend oog van de afgevaardigde
Eerst speelde Barry Paap zich vrij
de Nationale Raad voor
en scoorde er even later was hot van
Riek de Haan die een voorzet met Zwemdiploma's, mevr. Honhorst, zwommen zaterdag in
het hoofd inkopte, 4-2.

Vooral de beginminuten van de
eerste en tweede helft zijn voor
Zandvoortmeeuwen noodlottig geworden. Spaarnestad begon flitsend
en stond na vijf minuten til op een 2In de slotfase heeft Zandvoort0 voorsprong. Zandvoortmeeuwen meeuwen tevergeefs geprobeerd de
probeerde de combinaties goed uit achterstand nog meer te verkleinen.
te voeren maar door balverlies wer- De tijd was daar te kort voor.
den de doelpunten snel op elkaar
gescoord. Spaarnestad lanceerde
telkens de snelle spitsen waarmee
de Zandvoortse defensie de grootste
moeite had. Toch kwam Zandvoortmeeuwen beter in het spel en knokte
voor een beter resultaat maar het
zat er niet in.
ZANDVOORT - Olaf Cliteur

Interne competitie
In de interne competitie werden
vorige week donderdagavond door
22 deelnemers, elf partijen afgewerkt. De zwartspelers hadden het
erg moeilijk gezien het feit dat
slechts één speler met de zwarte
stukken tot winst kwam. Dat was
Hans Lindeman, die door dat resultaat op de ranglijst steeg. De overige
uitslagen uit de elfde rond waren:
Schilmeijer-Gorter remise, Wiggemensen-Kleijn 1-0, Erik Jorning-Nocolaas Rijer 1-0, Van Eik-De Oude
remise, Twint-Molenaar remise,
Marquenie-de Bruin 1-0, BerkhoutFranck remise, Piet Termes-Dennis
van der Meijden 1-0, John AyressHans Lindeman 0-1, Jack van EijkEdward Geerts 1-0, Ton van Kempen-Ter Bruggen 1-0.

ZVM-zaterdag is
weer in de race om
kampioenschap

partij Z'voortmeeuwen
ZVM E3 juniorenkampioen Moeilijke
ZANDVOORT - In uitwed-

ZANDVOOET - Vanavond treedt de Zandvoortse Schaakclub
op als gastheer tijdens de competitiewedstrijd tegen het derde
leam van de IJmuidense Schaakclub, Kijk-Uit 3. Het wordt de
derde wedstrijd van dit seizoen in de externe competitie van de
Noord-Hollandse Schaak Bond.
John Ayress, Jack van Ejk, Hans
Lindeman, J. ter Bruggen, Piet Terines, G. Twlnt en Dennis van der
Merjden zullen onder leiding van
teamleider Edward Geerts gaan proberen de kampioens-aspiratie van
Kij k-uit 3 weg te werken. Na twee
fompetitieronden is de stand als
volgt: 1. HWP-3,2. Kijk-uit 3,3. Zandvoortse Schaakclub, 4. Castricum 4,
5. Bloemendaal, 6,. De Uil 4,7. Heemstede 2, 8. HWP-5. De strijd wordt
volgens het bestuur een spannende
gebeurtenis en volgende week is er
meer bekend over de afloop.

stand weg te werken maar do Zandvoortse defensie reageerde alert.
Paul Longayroux werd het slachtoffer van het harde spel van Hoofddorp en moest geblessoord hot veld

Ook al zit trainer Gorurd Nijkam
inmiddels mot oen waslijst aan blessurcs, hij heeft er het volste vortrouwon in dat hot zeker moot lukken
om oen perlodokampioonsclmp te
pakken. „Mocht do situatie zo blijven dan moeten wc de twoodo periode pakken", aldus de Zandvoortse
coach. „Togen Hoofddorp hadden
wo de strijd al in de eerste helft moeten beslissen, maar de gecreëerde
kansen worden niet benut.

Zandvoorts
Nieuwsblad

DSC7'4
Velsen
Z'voortm.
Overbos
Stormv.
Energie

10-16
10-16
10-14
11-12
11-12
11-12

heeft de afgelopen weken voor
de eerste landelijke bekendheid van de nieuwe Zandvoortse Schaakvereniging „Chess
Society" gezorgd.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

HBC
11-12
Renova 11-11
J.Hercules 11- 9
Halfweg
11- 7
Geel Wit
11- 4
- Bij een controle
DCO
10- 3 opZANDVOORT
het sluitingsuur van cafébedrijven bleken zondag in en bedrijf aan
Eerste klasse HVB zondag
de Kerksteeg om 3.20 uur nog 12
aanwezig te zijn. Volgens de
Halfweg
13-21 Z'voortm. 12-11 klanten
eigenaar wachtte alle aanwezigen op
Velsenoord 12-20 DIOS
11- 9 een
taxi. Hij heeft een proces-verbaal
Spaarnest. 12-16 Terrasv.
12- 9
Concordia 12-16 Heemstede 12- 7 gekregen voor het overschrijden van
EHS
12-14 VVH
11- 5 het sluitingsuur.
Hillegom 12-12 DSC'74
11- 2

Café te laat open

Uitgegleden

Tweede klasse HVB zondag
Vogelz.
- 9-17
Alliance
10-15
DSK
10-15
Schalkw.
9-13
BSM
9-10
SVIJ
9-10

THB
TZB
Overbos
Spaarnv.
NIJW

8- 6
10- 5
9- 4
9- 3
8- 2

ZANDVOORT - Een 62-jarige man
uit Zandvoort raakte zaterdag gewond nadat hij in een winkel op de
Grote Krocht was uitgegleden. Met
een gebroken onderarm is hij per
ambulance afgevoerd naar het
Spaarneziekenhuis in H&arlem.

iedereen leest
de krant.

SINT NICOLAAS ACTIE
o.v.z.

«*WAARDEBON
*

Chinees
Restaurant

VAN 22 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER 1990
1
^WAARDEBON^MflMiifliWiKHifl
!
WAARDEBON
BAKKERIJ PAAP
i
bij aankoop
van een rok

Cortina Modes

HALTESTRAAT 69
ZANDVOORT
TEL. 02507-17897

bij afhalen
van uw maaltijd

KROEPOEK
gratis

-s: Naam dient.
- \dres.

blouse voor de

Kerkplein 3 Zandvoort.
Tel. 14828

halve
prijs

c§£ Naam chcni:
•§. Adres:

^
Cg
rjs
:§

Potgieterstraat 24, Zandvoort,
tel. 12865
Zandvoortselaan 355, Bentveld, tel.
023-241967

@
rg

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

H=

± 1000 gram
normaal 15,-

Naam cliënt:

nu 11

Adres:
Telefoon:

/S Telefoon:
.- Ik koop m Zand\oort omdat:

Speculaaspop

Ik koop in Zandvoort omdat:

;|=

Ik koop in Zandvoon omdat:

' *?>

WAARDEBON*

WAARDEBON

Boekhandel

"Haarmode Marjo Fijma"

r De

WINKELCENTRUM ZANDVOORT-NOORD
Pasteurstaat 122041 VA ZANDVOORT tel. 02507-14866

Krocht"

Grote Krocht l 8

Vulpen

INDOLA

Adres-

van 9.95 voor

Adres:

-~:

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

Bij inlevering van
deze bon
aanbieding

2 paar ƒ 10,-

bij besteding

Grote Krocht 28

vanaf

7,50
Kerkstraat 30 2042 JG Zandvoort
Tel. 02507-12106
ZONDAGS GEOPEND

een leuke
surprise
voor uw
huisdier

?g Adres:

Grote Krocht 24

op pantoffels

?S Telefoon:
Ik koop in Zandvoort omdat:

WAARDEBON^
Aart Veer
groente en fruit
Grote Krocht 25
Zandvoort

Kaapsviooltje

0,99

Naam cliënt:

10% korting

Adres:

Ik koop in Zandvoort omdat:

Bij levering
van deze bon

bij inlevering van
de bon

Naam cliënt:

^= Telefoon:

WAARDEBON

r-gf

de

l

"•~ Ik koop in Zandvoort omdat:

:s

Ik koop in Zandvoort omdat:

'WAARDEBON'

Dier-Plezier

ps Naam cliënt:

^ Telefoon:

Bloemenmagazijn

0,99

WAARDEBON^

in div. modekleuren
per paar 5,95 nu

§

ï Naam cliënt:
^
s Adres:

^

Lovable panty's
Adres:

U gelooft het niet!
Slechts

^H Telefoon:

WAARDEBON

-

Roomboter
250 gram

(zolang de voorraad strekt)

Naam cliënt:

495

Telefoon:

Naam cliënt:

Zandvoort-Noord

voor

Telefoon:

Rosarito

Bij inlevering van
deze bon

van 9,95 nu

^

Grote Krocht 20b
Zandvoort

Spar Super

in moderne kleuren

Designer Gel Spray
Naam cliënt

WAARDEBON

WAARDEBON

De appels van Oranje

10 perssinaasappelen 2f5
1 kilo
clementines

Naam cliënt:

De GAPER

Bij levering van
deze bon

Drugstore
Kerkstraat 31

Tel. 12513

2f5

5% KORTING
op alle after shave's
en eau de toilettes

Naam cliënt:

;f§

Adres:

Adres:

Adres:

"-S

Telefoon: —

':p£

Telefoon:

Telefoon:

:=:

Ik koop in Zand\oort omdat:

"S

Ik koop in Zandvoort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

WMSWJI

'WAARDEBON
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Zandvoort

Naam cliënt:

:^

WAARDEBON'

WAARDEBON
MODE
Grote Krocht 23
ZANDVOORT
Tel. 18412

15%
korting
op lijsten
films en albums

:|=

Naam cliënt:

Linnen
blouses

Tijdens de aktieperiode en tegen
inlevering van deze bon:
bij 250 gram leverworst en
250 gram gekookte worst

4 verschillende kleuren
van 199,- voor

100 gr ST. NICOLAASPATÉ

SLAGERIJ

GRATIS

69,-

VOOR ELKE KLANT
Naam cliënt:

Adres-

jg

Adres:

Adres:

Telefoon

^=r

Telefoon:

Telefoon:

Ik koop in Zandsoort omdat:

:=•

Ik koop in Zandvoort omdat:

<s Ik koop in Zandvoort omdat:

€
WAARDEBON

WAARDEBON
Tromp Kaas Driemaster Roem
Grote Krocht 3

tel. 19058

Naam cliënt:

op

"de lekkerste jonge
van Nederland"

500 gram
nu
héél kilo

6,95
11,90

WAARDEBON

FASHION
HALTESTRAAT40
2042 LN ZANDVOORT
Tel. 02507-13253
Naam cliënt:

10% korting

alle
artikelen

15% KORTING

op alle niet afgeprijsde artikelen
':==

Naam cliënt:

:sr Telefoon:

S Telefoon:

§ Adres:
'Ss. Telefoon:

^ Ik koop in Zandvoort omdat:

:=: 'k koop m Zandvoort omdat:

~^_

Adres:

Adres:

--- AN en HAN

Ik koop in Zandvoort omdat:

Haltestraat 56

DONDERDAG 29 NOVEMBER 1990

WEEKMEDIA 22

7
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SINT NICOLAAS AC
o.v.z.

«WAARDEBON
T. C. v. d. Schelde
Tijdens
Haltestraat 7

VAN 22 NOVEMBER TOT 6 DECEMBER 1990
'WAARDEBON

de
St. Nicolaas aktie

Jupiter Bazar
Raadhuisplein

10% korting

Drogisterij

Milieuvriendelijke

TON GOOSSEMS

Linnenshopper
van Spectra

winkelcentrum Noord
Zandvoorl

3,95

van 3.00 nu voor

op

panty's, wol en
nachtkleding

Naam cliënt:
Adres:
_
S Telefoon:

(tegen inlevering van deze bon)

i~. Ik koop in Zandvoort omdat:

250 gram

^, Naam cliënt:
S Telefoon:

;=; Naam cliënt:
;£ Adres:
Telefoon:

:§= Ik koop in Zandvoort omdat:

;==: Ik koop in Zandvoort omdat'

^, Adres:

cfb

'WAARDEBON'
Henny's Hairline
Tolweg 20
Zandvoort

SINT NICOLAAS AKTIE
ONDERNEMERSVERENIGING
ZANDVOORT

Voor dames en voor heren
Nu uw kans om het bij ons
eens te proberen
Nu

- op uw behandeling
naar keuze.

=

VERSTEEGE
Haltestraat 31
Zandvoort

Cateye CC 7000
Fietscomputer
van 89,- voor

Naam cliënt:
Adres:
"£==; Telefoon:

59,-

WAARDEBON'
Kwekerij

P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg l, Zandvoort, tel. l 7093
haal vast het voorjaar in huis

l ^^
potje crocussen
de hu|skomer

_

(naar keuze)

Thorbeckestraat 15 - Zandvoort

voor

0,98
;S

Gevuld
speculaastaartje

10-20% KORTING

behandeling

Naam cliënt:
Adres:
'S Telefoon:
;S Ik koop in Zandvoort omdat:

WAARDEBON
§ lÉpMi Juwelier en horloger

§ W H. LANSDORP
;g

Ótljijf

Kerkstraat 33
tel. 12359

^
rs?
^S

Naam chcnt.
Adres:
_
Telefoon:

ï=r

Ik koop in Zandvoort omdat:

Bij besteding van
ƒ50,- en meer

10%
(geldt niet voor reparaties)

i Saronne

sKerkstraat 12a, Zandvoort

in geschenkverpakking
nu voor

Naam chcnt.
Adres:
'S Telefoon:
:=• Ik koop in Zand\oort omdat:

Ik koop in Zandvoort omdat:

WAARDEBON
Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 14828

5.25

bij aankoop van een

Alleen bij de

Heren- of
Damespullover

Bij inlevering van deze bon
betaalt u voor
1 pond

in Zandvoort

roomboter allerhande

10%

Naam cliënt:
Adres:
Telefoon:

Naam cliënt:
Adres:
'S Telefoon:

Ik koop in Zandvoort omdat:

:s Ik koop m Zandvoort omdat:

Ml

Tel. 02507-13378 t.o. Casino
Geldig t/m 5 december op alle
huishoudelijke artikelen w.o.
scheerapp., ladyshaves,
koffieaut. etc.

Naam cliënt:
Adres:
Telefoon:

WAARDEBON

^

Zandvoort

radio stiphout

500 gr KAAS

;S Ik koop in Zandvoort omdat:

Gratis

Kerkstraat 22

'WAARDEBON

1 pakje ROOMBOTER

Haltestraat 23
Zandvoort

J. M. Coiffeurs

In totaal zijn er méér dan 120 prijzen
beschikbaar!!!!

'WAARDEBON'
LEEK - minimarkt
Bij aankoop van

Naam dient:
Adres:
-s Telefoon:

WAARDEBON

• /

^ Ik koop in Zandvoort omdat:

Helmersstraat 28
Zandvoort

^ Ik koop in Zandvoort omdat:

De prijzen, beschikbaar gesteld door de winkeliers,
vermelden wij hieronder:
Diner voor 2 personen bij rest. Blanje Bleu, gourmetschotel voor 4 personen, filetrollade, walkman, koptelefoon, cassettebandjes, diner voor 4 pers., 2 pers.
en een gratis menu om mee te nemen bij Chinees
rest. Hong Kong, fietscomputer, kilometerteller, fietsbel/toeter, 3x een horloge, Kerstpakketten t.w.v.
ƒ 40,-, ƒ 35,- en ƒ 25,-, shawl, T-shirt en een panty,
een fototoestel, volaut. t.w.v. ƒ 179,-, films naar
keuze t.w.v. ƒ 50,-, 3 videobanden t.w.v. ƒ 25,-, 3
kaaskado's t.w.v. ƒ 40,- elk, knippen wassen föhnen,
shampooset, knippen bij een kapsalon, een calculator met alle functies, een internationaal kookboek,
een Anton Pieckkalender, 3 kerstfruitmanden en van
diverse winkels, o.a. kapsalons, boetieks, drogisterijen, schoenenzaak en nog vele anderen, waardebonnen, variërend van ƒ 100,- tot ƒ 25,-.

;=• Ik koop in Zandvoort omdat:

slechts

(tegen inlevering van deze bon)

crème

(bon is tevens geldig voor de
aanbiedingen in de advertentie
elders in deze krant)

Naam cliënt:
Adres:

op al uw aankopen

Profiteer van de aanbiedingen.
Maak de slagzin:
Mlk winkel in Zandvoort omdat. . ." af,
dan maakt u kans op één van de vele prijzen.
Per winkelier worden drie prijzen
beschikbaar gesteld.
Uit de ingeleverde bonnen worden door
notaris mr. Gielen per zaak de drie origineelste
slagzinnen beloond met een prijs.

«WAARDEBON'
Wielersport

10%

C§§ Naam cliënt:
';§§ Adres:
(S Telefoon:

Op diverse pagina's in deze krant vindt u waardebonnen met vele interessante aanbiedingen.

Ik koop in Zandvoort omdat:

Tijdens deze aktie

Haltestraat 35
Zandvoort

geldig van 22 november
t.m. 5 december 1990

15% korting
Naam cliënt:
Adres:

Dietrich sport

KORTING

geen 5,20
maar slechts
^ Naam dient:
:§? Adres:
Telefoon:
:^

Ik koop in Zand\oort omdat:

4,50

WEEKMEDIA 22
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Fa. Gansner & Co.

t Traiteur

CHRIS HARDENDOOD

PoelierfWild en Gevogelte

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

A 71

Awatros

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

telefoon 023-385478

HALTESTR/IAT 34, ui 12025
ZANDVOORT
DEZE WEEK - AANBIEDING -

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

Heina Zandvoort
p. 1000 gr.
Gestoofd tam konijn
2,70 p. 100 gr.
Gestoofde konijnebout 2,70 p. 100 gr.
Gestoofd wild konijn
met pruimen
15,00 p. portie
Gestoofde hazebout
2,70 p. 100 gr.
OOK VERS WILD:
EEND, HAAS, DUIF, WILD ZWIJN,
HERTERUGFILET, etc.
1
/2 Gebraden kip in
rode wijnsaus
8,50

Ochtendbladen

de Volkskrant en Trouw
vragen voor Zandvoort

DIVERSE KIPGERECHTEN
Verschillende garnituren:
Spruitjes,
Rode kool met appeltjes,
Stoof peertjes,
Rijst,
Gebakken krieltjes,
Gekookte krieltjes in knoflook
Roomsaus
1,50 p. 100 gr.

Min. leeftijd: 15 jaar.
Verdiensten ƒ 90,- p.w.
Aanm./inl.:
J. Koper, Dr. J. G. Mezgerstr. 38,
tel. 02507-16821.

heeft plaats voor
U ziet er werkelijk alle Weru-mogelijkheden
voorin uw huis!
• Wij rekenen de zeer gunstige prijzen t.o.v.
hout vrijblijvend voor u uit!

MEISJES/DAMES
voor vast/part-time of
oproepbaar.
Werktijden in overleg.

onderhoudsvrij « verfraaiend
koude-warmte-geluidwerend
naar elke maat leverbaar

Heeft u interesse?
JAN VAN DER VLUGT & ZOON BV
Cornwallstraat 6 - Umuiden - Telefoon: 02550-30624

Neem dan even kontakt op met
Hr. van 't Hof.

Tel. 02507-12820.

\

impodra

Dïv. kleuren All Star's

Inspirerende winkels
vol drankjes
Vraag uw Impodra
slijter om een
Ballantine 's van 12
jaar oud, Glengoyne
single malt, Jim Beam
bourbon, Cutty Sark
scotch whisky of een
Canadian Club.
En zijn enthousiasme
kent geen grenzen.

SPORT
Kerkstraat 6a

Zandvoort

Hooghoudt

'S*

Jonge Jenever
1,0 liter

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

Remy Martin
Cognac V.S.O.P.
0,70 liter

i;, zak 200 gram

Likeur
0,70 liter

,SPAR
SATÉ AJAM of

SPAR
HALFVOLLE
CHOCOLADEMELK

Campari
r»

19,95

Bailey's

2x3 stokjes

BEAM-

Irish Cream
0,70 liter

22,95

Grand Marnier
SIHCE 1195

ifs

14,95

0,75 liter

literpak

SPAR

54,95

Peachtree

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

SPAR CHIPS
l ' ..-.

18,45

Cordon Rouge
0,70 liter

32,95

Warnink

SPAR
ZOUTE PINDA'S

*•*sm Advocaat
0,50 liter

5,95

Sherry Domecq
Medium/ Dry /Manzanilla
0,70 liter
7,45

ift/K>

Cockburn 's Port
Ruby / Tawny /White
i.
0,70 liter

:

l :stegentón fflLw
RflEKOipE^pK scors m
ISGitDERSWÉ fe,

Chateau Le Gravat

„f-V

Bergerac A.C.
Rouge / Blanc

100?, S

'«" V .>

kilo

Côtes de Castillion

HEEL
VOLKORENBROOD

7,4 5

Macon Rouge A.C. 1989
Theodore Jouvet

WITLOF

SCOTpH.WTSIS.KÏ

KOMIJNENKAAS

• Hjöy-BtïpjCH WHisVlïS A

'

0,95

Riesling A.C. Alsace

VEHY OLD . . : . ,

•««S 161*

Wolfberger

';

8,95

'm t V

500 gram

't-t'/i/n/S,
c',J

div. soorten
405 gram

4,95

Chateau Haut
Roucaud 1988
.-.'""»""»* «S

MIAUW

13,95

;

f ? ÖÜÖRO
AFWASMIDDEL

i";-/a>?pf'

i^,;-..-..i;>,'M,

IHOMIUOI tANM»

Amstel 1870
PBODUCt OP SCÖtlAND

Per cluster a 6 flesjes

Cutty Sark
Scotch whisky
0,70 liter

Canadian club

Glengoyne

Ballantine 's

Canadian Whisky
0,70 liter

12 years old malt whisky
0,75 liter

12 years old whisky
0,75 liter

Jim Beam
Bourbon whiskey
0,70 liter

24,95

26,95

52,95

41,95

24,95

Heineken
Krat a 24 x 30 cl.

Y . 2 flacons ~
^2e flacón halve prijs

3,29

Geldig van 29 november t/m 13 december
u

Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192

i

H

n

H

H

Zandvoort: Kerkstraat 12a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
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Terug in de tijd
met de Bintangs

Open dag bij
Ambulancedienst

Korte tips

Jonge popmuziekliefhebbers en
'oudere jongeren' kunnen zaterdag l
december hun hart ophalen met een
concert van de Bintangs. Dat vindt
plaats in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 Umuiden, dat 10 jaar bestaat. De organisatie is in handen
van de Stichting Beeckestijn Pop.
De Bintangs is een van de groepen
die al optraden tijdens de eerste binnenconcerten van de stichting, samen met bands als bijvoorbeeld
Carlsberg. De kaarten kosten ƒ10,-;
voorverkoop: Aad Molenaar, Begijnenstraat 25, Beverwijk of Twin Records, Velserduinweg 21 a, IJmuiden.

Honderden
postduiven
De Zandvoortse Postduiven Vereniging Pleines houdt zondag 2 decerrïber haar jaarlijkse grote duivententoonstelling, in het clublokaal
aan de Jac. P. Thijsseweg. In Zandvoort bestaat er veel animo voor
deze hobby en de wedstrijdsport met
postduiven. Men kan op deze tentoonstelling, die om 10.00 uur begint,
naar verwachting dan ook wel enkele honderden van deze gevleugelde
diertjes bewonderen, 's Middags om
drie uur vindt de verkoop van jonge-duivenbonnen plaats, gevolgd door
een veelbelovende loterij met als
hoofdprijs een CD-muziektoren.

Schaatsen
Als het weer het toelaat organiseert de Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort morgen een schaatsavondje voor de jeugd van 12 tot 16
jaar. Men vertrekt om 19.30 uur vanuit 't Stekkie naar de kunstijsbaan
bij de Kennemersporthal in Haarlem. Degenen die geen schaatsen
hebben, kunnen deze op de ijsbaan
huren. Deelname kost ƒ5,- inclusief
vervoer (leden Stekkie ƒ3,-).

Turks poppenspel
In sociaal cultureel centrum
ZERO, Bakenessergracht 10 Haarlem (023-322847), treden zondag de
poppenspelers Recep Aluc en Henk
Rottermundt op met een eeuwenoud
Turks schimmenspel. Met transparant leren poppen brengen beide een
paar leuke verhalen, aangepast aan
kinderen van 6 tot 10 jaar. De hoofdpersonen hebben veel weg van Jan
Klaassen en Katrijn. Aanvang 14.00
uur, de toegang is gratis. Na de pauze
doen zij een workshop met de kinderen, waarbij van alles geknutseld
wordt.

• Toneel in de Toneelschuur, Smedestraat 23, Haarlem: 29/11,1/12 en
4 t/m 8/12 om 20.30 uur: 'Cosi Fan
Tutte' (3e en laatste opera van Mozart) door Onafhankelijk Toneel.
29/11 t/m 1/12 20.30 uur: 'De Gebiologeerden' door Compagnie De
tips & suggesties
Koe, co-produktie van twee Vlaamse gezelschappen. Entree ƒ15,-, LeGasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort
den/CJP/65+ ƒ10,-. 023-312439.
• Engelse thee met lekkernijen onder begeleiding van live pianomuziek kan tot 16 december genuttigd
worden in het Elysée Beach hotel
in Zandvoort, op de zondagmiddagen tussen drie uur en half vijf.
• In het Patronaat, Zijlsingel 2 te
Haarlem (023-326010) treedt vrijdag de 'indie-band' The Perfect DiZANDVOORT - Fotokring Zandvoort bestaat 40 jaar en saster op, met elementen uit de
viert dat met een jubileum-expositie in de Openbare Biblio- Velvet Underground, plus in het
theek aan de Prinsesseweg. De expositie is te zien van 4 voorprogramma het gitaartrio
Magnet, met een oorsprong
december tot en met 2 januari, tijdens de openingsuren van Bitch
in de 'hard core' maar nu breder
de bibliotheek.
georiënteerd. Aanvang 21.45 uur.
De tentoonstelling van deze fotoclub, een van de oudste in de regio Entree ƒ10,-, CJP/P-Pas ƒ7,50.
Kennemerland, bevat allerlei onderwerpen: onder andere portretten, Voorverkoop
Toneelschuur
architectuur, natuur en abstracte foto's. En zowel zwart-wit als kleur. (023-312439) of de V W te Haarlem.
Zaterdag is het weer tijd voor All
In al die jaren is er in ieder geval één ding hetzelfde gebleven: de Tomorrow's Parties, het maandeinstelling van de amateurfotografen. Uit louter liefhebberij zeulen zij lijkse 'dansfeest met extra's. Aanhun camera mee en brengen uren door in de donkere kamer. Het minst vang 22.00 uur, entree ƒ8,50 (ƒ6,-),
veranderd zijn de onderwerpen.
geen voorverkoop.
• Zandvoorters en hun hobby 1990,
Het meest veranderd: de apparatuur. De fotokring, die regelmatig tentoonstelling t/m 9 december in
exposeert en deelneemt aan competities, kan overigens best nog nieuwe het Cultureel Centrum Zandvoort,
leden gebruiken.
Gasthuisplein 9b, met werkstukken van tientallen Zandvoorters.
De expositie omvat tal van verschillende technieken. Geopend
van woensdag tot en met zondag,
van half twee tot vier uur.
• Schilderijententoonstelling, decoratie en mode rond thema 100
jaar vorstinnen, 4 generaties
1890-1990, Palace Hotel, Burg. v.
Fenemaplein 2, Zandvoort. De expositie duurt tot en met 2 januari
en bevat kunstwerken van o.a. Angèle von Brixen und Montzel,
Frans Erkelens en Evert Scheilens. De chefkok presenteert in de
maand december een 'Oranje-menu'.
• Stadsschouwburg Haarlem, zaterdag l dec. 20.15 uur: klucht 'De
tante van Charley' van Brandon
Thomas, door de H'lemse toneelgroep Eglentier. Entree ƒ7,50, evt.
telefonisch
te
reserveren:
023-274839.
• Poppentheater Condola, Warmoesstraat
11
Haarlem,
023-324021. Zaterdag en zondag
14.30 uur Het Pepernotenspook,
• Clownspop, een entree ƒ6,- duurt ong. l'/2 uur. Zon(kleuren)foto van
dag 12.00 uur (voor peuters) Sint
het oudste lid van
en Piet op bezoek bij de koning en
deze fotokring, de hofnar Bibberwang; entree ƒ4,50
heer C. Davids uit
duurt ong. l uur.

UITGAANSTIPS

Fotokring bestaat 40 jaar

ZANDVOORT/HAARLEM - De
Ambulancedienst Haarlem houdt
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur een
open dag. Het publiek kan dan de
apparatuur bekijken waar de dienst
mee werkt, plus de vier gloednieuwe
ambulances, die 's morgens officieel
in gebruik genomen worden. Men
kan er een rondleiding met uitgebreide uitleg verwachten, plus enkele videofilms. Het adres is: Claes van
Ruyvenstraat 8 (nabij de Friesche
Varkenmarkt).

'Auto-jackpot'

ADVERTENTIE

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Vijf keer in twee dagen tijd puilde
de Grote Krocht uit, even zovele keren lukte het de onderwijzeressen
en hun mannelijke collega's om de
zaal naar verre verten weg te voeren.
En wel naar een donker bos, waar
hoofdpersoon Jeroen (Ton Bezem)
van een toverfee (Marjan Kroder)
een echte wonderfiets (een gloednieuwe mountain-bike) cadeau
kreeg. Na het commando 'Draai
wieltjes draai', reed de fiets vanzelf.
Ideaal voor wielerwedstrijden, zo
bleek later.
Jeroen had daarvoor de drie boeven Dondersteen (Maarten Bothe),
Habbekrats (Ton Bavinck) en
Blaaskaak (Marg Weve) gevangen
genomen, toen zij een oud vrouwtje
belaagden. Vervolgens had hij de heren toch maar laten gaan, omdat zij
berouw toonden. Hij had dus een
'hart van goud', zo concludeerde het
vrouwtje (Marja Snijders-Blok) dat
later een toverfee bleek te zijn. En
het is belangrijk om naar je hart te
luisteren, zo liet zij weten.

'Birtje'
Maar de boeven waren niet weg te
slaan bij de toverfiets, die zij per se
in handen wilden krijgen. Veel list

tijd: zij mochten zich nog één keer
kind wanen.
Na afloop van elke voorstelling
mochten alle medewerkers het toneel op om uitvoerige dankbetuigingen in ontvangst te nemen. Behalve
de acteurs waren dat regisseur Ed
Fransen, souffleuse Ingrid Siegerist,
Hans Visser en Wim Sluis (decorbouw), Joop Schultz (licht), en Wil
De boeven kregen aanvankelijk en Jack Frederiksz (grime). Tradiveel ruimte, omdat veldwachter Jan tiegetrouw mochten de kinderen de
Pakan (Bert de Vries) zich in de toneelpersonages na afloop in de hal
dorpspomp liet opsluiten. Boven- nog een keer de hand schudden.
JOAN KURPERSHOEK
dien was rechter Weetal (Ardy Henneman) méér geïnteresseerd in de
spruitjes, waarmee zijn vrouw zat te
wachten. Later kwam hij tot inkeer:
"Ik was te trots om naar anderen te
luisteren". Een wijze les dus voor de
kinderen. Ook waardin Ollebolle
(Annelies Daalhuizen) kon nog wel
het een en ander leren: een goed Door Gerard Delft
hart, maar niet de allerslimste. Het
zit aan tafel.
oude vrouwtje en Jeroen moesten de ZeBabet
maakt een tekening van Sinterkwestie tot een goed einde brengen, klaas.
waarbij laatstgenoemde andermaal En die tekening is vóór Sinterklaas.
over zijn hart streek.
"Mam, hoe heet die hoed ook weer?"
"Van Sinterklaas bedoel je?"
"Ja".
'Stilte'
"Een mijter".
En zo kwam alles dus - zoals te "O ja".
verwachten was - toch weer goed, al Zo'n mijter is niet moeilijk om te
moest veldwachter Jan Pakan don- tekenen, vindt ze.
derdagochtend voor het eind nog Nu
nog een kruis erop en de mijter
even ingrijpen, toen het jonge pukleuren.
bliek wat rumoerig werd: "Stilte, in rood
hij is af. Moeten we al weg?"
naam der wet", schalde het door de "Mam,
"Nee. Sinterklaas komt over anderzaal. Passend bij het optreden en half uur pas aan".
toch effectief.
"Kan ik nog een tekening maken?
Ook dit keer lukte het de leer- "Ja hoor".
krachten hun spel af te stemmen op "Dan maak ik die voor jou".
de leeftijd van het publiek. Bij de "Fijn, dan hang ik 'm straks op het
jonge kinderen meer nadruk op het prikbord".
visuele, bij de oudere kwamen wat "Heeft Sinterklaas ook een prikmeer woordspelingen om de hoek
kijken. Anders was het voor de ou- bord?"
"Vast wel", zegt moeder.
dercomité's en de overige genodig- En Babet tekent nog een sinterklaas.
den op vrijdagavond, de vijfde en Met een mooie rooie mijter.
laatste voorstelling in twee dagen
Even later lopen Babet en moeder
op straat.
Het is niet koud.
Af en toe laat de zon zich zelfs zien.
Ze gaan naar het plein voor het winkelcentrum.
Daar zal Sinterklaas aankomen.
Opeens staat Babet stil.
Ze kijkt naar de twee tekeningen in
haar hand.
"Mam, ik heb jouw tekening ook meeen bedrog dus, inclusief de nodige
vermommingen en staaltjes van tovenarij, dat leidde tot een groot aantal spannende en komische situaties. "Birtje klaaine roentje maken",
zo verklaarde Dondersteen als
Turkse berentemmer, toen zijn beer
(Habbekrats) op de fiets klom. "Birtje fietsenen".

ZANDVOORT - Van een 45-jarige
vrouw uit Zandvoort werd afgelopen
donderdag een auto gestolen. Het
voertuig stond voor een benzinestation aan de Burgemeester van Alphenstraat. De vrouw was naar binnen gelopen om sigaretten te kopen
maar had het sleuteltje in het contactslot laten zitten. Toen zij naar
buiten kwam, was het voertuig verdwenen. Een getuige heeft gezien dat
een man met een Zuideuropees uiterlijk met de auto wegreed.

Rekening 1989
4,5 ton positief
ZANDVOORT - De gemeenterekening 1989 laat een positief saldo zien
van 450.000 gulden, een gunstige uitkomst voor de gemeentekas. Van het
bedrag wordt het grootste deel aan
de reserve grote werken toegevoegd,
het resterende deel gaat naar de algemene reserve. Het college van burgemeester en wethouders heeft de rekening, voorzien van een accountantsverklaring, dinsdag vastgesteld.
(ADVERTENTIE)

Dat werkt heilzaam op je gemoedsrust, zo kan ik u verzekeren. De deken op 2 en de radio op l
dus. Voor mij de meest ideale
start van een nieuwe werkweek.
In het programma 'Wegwezen'
van de Tros, dat na het nieuws van
tien uur wordt uitgezonden wordt
immer gewag gemaakt van welks
activiteiten, waar en hoe laat op
deze dag zullen plaatsvinden. Ik
luister hier altijd naar. Voor mij
betekent dit programma een soort
passieve rondgang door mijn vaderland, zonder daarvoor mijn
bed uit te hoeven.
De poppenbeurs in Lutjebroek of
het klootschieten in het Gelderse
plaatsje Borculo kunnen wel degelijk belangrijke zaken zijn, die
geen mens op deze wijze van recreëren hoeft te missen. Het gemak dient de mens nietwaar? Tussen de mededelingen van de omroepster door pleeg ik soms rustig
enkele 'gemeentelijke' stukken
door te nemen.

RESTAURANT

2041 JA ZANBDVOORT
(naast Elysée Beach Hotel) 02507-15445

SPECIALITEITEN:
-ZEEUWSE
S U PER MOSSELEN '• '
- SPARE-RIBS
„ 4:"\
van de grill ."'.
,: s
- SUDDERVLEES
' "•
oma's recept
Keuken open
16.30-22.00 uur '

Lighouding
Slaapverwekkend zoals deze
soms kunnen zijn, loop ik vanwege de reeds ingenomen lighouding
weinig risico van verveling om te
vallen. Het ambtelijk stuk dat mij
dit weekend 'ter ogen' kwam deed
mij echter van pure verbazing de
bedrand opzoeken. De discussienota's
'Hoofdwegenstructuur',
'Parkeren' en 'Verkeersstructuur
Zandvoort centrum', waarover u

Wellicht bent u na het lezen van
deze mededeling eveneens verbaasd over zoveel inventiviteit
van onze bestuurders. De plannen
zien er dan ook veelbelovend uit.
Mijn compliment daarvoor. Onze
toekomst is gewaarborgd.
De Kerkstraat en de Kosterstraat worden wandelgebied (eindelijk), de Grote Krocht krijgt
eenrichtingverkeer. (Van mij mag
het.) Het voorste gedeelte van de
Haltestraat wordt op drukke dagen verkeersvrij en moet in de toekomst van 'bovenaf' genomen
worden. (Prima.) Er wordt een 30
km. zone ingesteld. (Dat zal tijd
worden.) en alle inwoners krijgen
als ik het goed gelezen heb een
eigen parkeerplaats voor hun
deur. (Hoe is het mogelijk.)
Ten behoeve van de doorstroming van het verkeer zullen ook
de bussen van de NZH in de toekomst een andere route moeten
kiezen. Lijn 81 wordt eveneens
omgelegd.
De bus zal straks via de Koninginneweg, de Kostverlorenstraat
en de Sophiaweg naar Noord gaan
rijden. (Lees ik dat goed?) Via de
Kostverlorenstraat? Een bus bij
mij door de straat? Zijn ze nou
helemaal bedonderd. Welke idioot
heeft dat plan opgesteld. Wegwezen met dat ding, WEGWEZEN!!
Dit was het weer voor deze
week, blijf gezond, tot de volgende
week.
Bram Stijnen

'

Vrijdag t.m. maandag geopend..!'

De tekening voor Sinterklaas
genomen .
"Geef maar", zegt moeder. "Dan stop
ik die zolang in mijn tas".
Babet schrikt als ze bij het plein
komen.
Wat een boel mensen. Zo kan ze niks
zien.
En hoe moet ze de tekening nu geven?
Maar moeder weet raad.
"Kijk eens Babet. Vooraan staan de
kinderen.
Daar ga je gewoon bij staan. Goed?"
Babet knikt.
"Waar sta jij dan mam?"
"Ik sta zo'n beetje achter je. Bij de
andere grote mensen".
"Mogen we er even langs? Fijn, dank
u wel. Pardon meneer. Mag ik u even
lagen. Ik wil haar graag vooraan zetten".
De mensen laten Babet en moeder
door.
"Zo Babet, hier sta je goed".
Moeder geeft Babet een dikke zoen.
Dan gaat ze bij de andere grote mensen staan.
Midden op het plein speelt een orkest sinterklaasliedjes.
Af en toe hoort Babet een beke?id
wijsje.
Dan zingt ze mee.
Na een tijdje wordt ze ongeduldig.
Zou het nog lang duren?
Babet tuurt de straat in waarlangs de
meeste mensen staan.
Daar zal Sinterklaas wel vandaan komen.
Opeens ziet ze wat bewegen in de

ƒ

&
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List en bedrog, vermomming en misverstand: Jeroen (korte broek) wist
ch eruit te redden.
Foto Berioti

's Zondags 'slaap' ik uit, een luxe
die ik mij sinds een aantal jaren
heb eigengemaakt. In tegenstelling tot veel van mijn dorpsgenoten, die op zondagmorgen ter kerke plegen te gaan, mag ik graag
nog enkele stonden met de electrische deken op standje twee, mijmerend in mijn sponde vertoeven.
De vijftien jaar kloosterleven in
mijn reeds lang vervlogen jeugd,
bij de Duitse paters Franciscanen,
vlak over de grens van het midden-Limburgse plaatsje Vlodrop,
hebben mij voorgoed genezen van
de Latijnse gezangen en de ellenlange bidstonden. Met de wierookgeur nog in de neus koester ik mij
zondagsmorgens tussen de naar
wasverzachter geurende lakens,
om de afgelopen zeven dagen de
revue te laten passeren.

elders in dit blad meer kunt lezen,
sloeg mij met stomme verbazin".
Na jaren van discussiëren en
plannenmakerij blijken onze vroede vaderen eindelijk in staat toch
nog een gedegen stuk werk af te
leveren.
Het plan omvat in het kort een
reconstructie van het Friedhoffplein en de Prins Mauritsstraat,
het wegtracé Zandvoortselaan.
Dr. Gerkestraat, Corn. v.d. Werffstraat, de rotonde op de Hogeweg
en de reconstructie van het busstation en omgeving. Ook het
dorpscentrum met onder andere
de Haltestraat, Raadhuisplein, de
Grote Krocht en de Kerkstraat
ontkomen in de toekomst niet aan
de werkdrii't van ons gemcentebestuur. Zelfs het parkeerprobleem
wordt in de toekomst voortvarend
ter hand genomen, zo lees ik.

Van boven af
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ZANDVOORT - Honderden
leerlingen van de Zandvoortse
basisscholen konden afgelopen week flink genieten van
negen van hun 'juffen en meesters'. Deze stonden zich op het
podium van de Grote Krocht
in allerlei bochten te wringen,
waarmee een oude traditie
werd voortgezet: het jaarlijkse
Sinterklaastoneel. Dit keer
met het stuk De Wonderfiets,
'een vrolijk stuk voor kinderen' van Jan Naaijkens.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Heilzaam

„SCHRANSEN AAN ZEE"

Birtje roentje maken'

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

Wegwezen

ZANDVOORT - Holland Casino
Zandvoort voert op l december in de
Jackpotcluta de 'Mysterie Jackpot'
in. Iedereen die op de Paradise automaten speelt, maakt - buiten de gewone -jackpot van 1500 gulden, kans
op de Mystery. Deze bestaat uit een
Alfa Romeo 33 ter waarde van 27.000
gulden. De actie loopt enkele maanden.

Zandvoort.

Sleuteltje
achtergelaten:

Met oog en oor

Toch nog een tekening voor Sinterklaas.

Tekening: Karlijn Bluijs

• "Houd mij goed
vast", zegt de agent
tegen Babet. Dan
gaan zij op zoek
naar haar moeder.
'uslralie Evert Kieti
verte.

Daar komt iets aan ... jawel!
Maar het is Sinterklaas niet.
Het is een agent op een motor.
Hij stopt vlak voor Babet en stapt van
zijn motor af.
Ze moeten allemaal wat opzij schuiven van de agent.
Er moet een auto tussen de mensen
door.
Dan zoekt iedereen zijn oude plekje
weer op.
Opeens hoort Babet de kinderen
naast haar roepen:
"Suiterklaas. .. Daar komt ie.' Kijk
daar".
Babet kijkt.
Ja hoor. In de verte ziet ze Sinterklaas.
Op zijn mooie witte paard.
De Pieten lopen er omheen.
Die delen snoep uit.
Eén Piet houdt het paard bij de teugels.
Dat is natuurlijk de hoofdpiet.
Babet voelt haar hart sneller kloppen.
Als Sinterklaas nou maar van zijn
paard stapt.
Ze kan hem zo nooit de tekening geven.
Ze kijkt naar haar hand.
De tekening . ..'.
Hij is lüeg.
Ze heeft hem vast verloren toen iedereen op moest schuiven.

Babet stapt zomaar de straat op.
Ze probeert tussen de benen van de
mensen te kijken.
Maar er ligt geen tekening op de
grond.
Tranen springen in haar ogen. Ze
begint te huilen.
Opeens tilt iemand haar hoog op.
En dan kijkt Babet in het gezicht
van.. . de agent.
"Waarom huil jij zo? Je bent toch niet
bang voor Sinterklaas?"
"Mijn te-ke-ning", snikt Babet. "Mijn
te-ke-ning is weg".
"Is je moeder hier?" vraagt de agent.
"Da-ar". Ze wijst naar de grote mensen.
"Hoe heet je?"
"Ba-ha-bet".
Dan tilt de agent haar op zijn schonders.
"Hou mij goed vast", zegt hij.
Hij loopt langs de mensen.
"Is de moeder van Babet hier", roept
hij met een zware stem.
Daar is moeder al.
"Wat is er gebeurd agent? Ze is toch
niet gevallen?"
"Nee, maar haar tekening ivel denk
ik. Die is mo dochter kwijt".
De agent zet Babet op de grorTd.
Snel pakt ze moeders hand.
"Je tekening kwijt. O, maar Babet dan
weet ik ivat.
Die tekening die je voer mij gemaakt

hebt. Geef die aan Sinterklaas".
Babet houdt meteen op met huilen
Moeder haalt de tekening uit haar
tas.

De agent lacht. "Dut is alweer opoelost".
Hij stapt op zijn motor.
Voor hij wegrijdt roept hij nog: "Dag
Babet. Hou je tekening goed vast".
Dan rijdt hij met veel geraas weg.
Sinterklaas is ran zijn paard gestapt.
Hij loopt langs de kinderen.
Als hij bij Babet komt, houdt se de
tekening omhoog.
Si7iterklaas stopt.
Hij kijkt Babet aan.
Ze voelt zich helemaal wann worden.
Dan pakt hij de tekening en kijkt er
naar.
"Prachtig, prachtig gedaan. Variavond mag jij je schoen zetten hoor".
En Sinterklaas loopt weer verder.
Met haar tekening.
Van een Piet krijgt ze nog een handvol pepernoten.
Die avond tekent Babet een agent
op een motor.
Mamma schrijft erbij: Deze lieve
agent heeft mij geholpen".
Dan doet ze de tekening in haar
schoen.
Zo, nu krijgt die agent ook lüat lekkers van de Sint.
Zeker weten.
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Gehandicapte zoekt één of meerdere sponsors voor zijn hobby.

Tijdelïjlctot
**
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31 december 199O

Het zeeaquarium dat hi| bezit kan
alleen bleven als alles automatisch
geregeld wordt.
Wilt u hem steunen maak dan een
bijdrage over op
banknr. ABN 565797182.
Bi| voorbaat dank.
ABN Grote Krocht 12 tel. 15341
Dhr A v d Neut
Sternenvleugel K 17 Nieuw-Unicum
Inl tel 02507-61227

TT'TT"

KEEST
ANTIEK
en
decoratie
show
Zaterdag l en zondag 2 december

GEBRUIKTE AUTO'S
NU JVIET VOORDEELSI1R
Kom nu bij ons langs voor ccn Lccuwckcur gebruikte auto (van welk merk dan ook), en profiteer van het fantastische prijsvoordeel. Op

vele gebruikte auto's is ccn gekleurde stip geplakt die het tijdelijke voordeel aangeeft. U kunt zelf bepalen hoc u van dit extra voordeel gebruik maakt.
• Gratis accessoires naar keuze (incl. montage). • Een hogere inruilprijs van uw auto. • Een korting op de aanschafprijs.
• Eén van de speciale financieringsaanbiedingen. Wat u ook kiest, voordeel is troef. Bovendien heeft u het voordeel van een
gebruikte auto met Lecuwckcur garantie. En dat is zeker en beter. Kom vlug langs, want wie het eerst komt die heeft de meeste keus.

KDJVI NAAR HET PEUGEOT SITPPENFESIT^VL.

en
zaterdag 8 en zondag 9 december

van 14.00 tot 19.00 uur
Entree ƒ 5,Dit bedrag ontvangt u retour
bij één aankoop.
Tot ziens bij

Instituut Joke Drayer
Kosterstraat 11 Zandvoort
tel. 14975

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

Weekmedia heelt 'n
uniek bereik in kaart
gebracht

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

Oprolslot
Veilige oprolkabel met koperen
hangslot.

FBI-sirene
3-tonige
batterij-hoorn.
Excl. batterijen.
Van 11,75 Q 95

DE WIT VERHUIZINGEN

Kopra-zaken, vol met kados voor sportieve prijzen in...

BKRIDE
VRHUIZKS

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

N

Versteege Wielersport
Haltestraat 31
02507-14499

Adverteren in een krant waarvoor de lezers
uitgebreid de tijd nemen is natuurlijk zeer
interessant. In Amsterdam en wijde
omgeving verschijnen wekelijks 18
van deze kranten: de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van
Weekmedia, in een totale
oplage van ruim 630.000
exemplaren. Dit unieke
bereik is nu in kaart gebracht
in een 16 pagina's dikke

DINEREN MET DE KERST
BIJ RESTAURANT

'TBOECKANIERS-NESJ
SPECIALITEITEN RESTAURANT

KERST M E N U
Mosaique de nos entrees composée par Ie chef
Combinatie van diverse warme en koude voorgerechten
(eendepootje/ganzelevermousse/visterrine/gemarineerde ossehaas

brochure. Compleet mei bereiksen waarderingscijfers en
uitgebreide informatie per
editie en verzorgingsgebied. Onmisbaar voor
succesvol adverteren in
Groot Amsterdam.

Consommé au cerfeuil, concombre et truffes
Dubbelgetrokken bouillon met kervel, komkommer en truffels

m m ui
Tresse de saitmon et de sole avec line sauce d'anis
Vlecht van zalm en tongfilet met anijssaus

U kunt deze brochure aanvragen
door te bellen met: 020 - 562.62.76.

Sorbet de pêche au vin mousseux de pêche
Pcrziksorbet met perzikchampagne

Medaillons de lièvre a la sauce grand verneur aux champignons des bois
Haasmedaillons met wilde bospaddestoelen in hun eigen saus
Onder de vlas van Weekmedia verschijnen de vozende edities: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant; de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Diemer Courant; de
Nieuwe Weesper, Aalsmeerder Courant, de Ronde Vene^Uithoornse Courant, Amstelveens
Weekblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, de Zaanse Gezinsbode, Nieuwsblad de Purmer,
Zandvoorts Nieuwsblad.

Dessert de Noèl au chocolat
Feestelijk chocoladedessert
Koffie met kerstbonbon en Kerstverrassing.

Prijs per couvert: ƒ 99,Gaarne ontvangen wij u om 19.00 uur voor een welkomst cocktail.
Aanvang diner: 20.00 uur.

Hoevee! ti|d ik gem dddd (Jon
u i;e plaatselijke krant besteed?
il- denk toc.h dl gauw een m nuut

Reserveren telefonisch onder nummer 12401 - Fax nr. 18015

of twintig AU het n et langer is
1^ vmd Kei heeili|l< om dit' kranl te
k'-en z_o blij je op de hoogte

Wekelijks 18 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen
Wibautstraat 131, 1091 GL Amslerdam Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie NV
uilgeefsler van Hel Parool, Trouw, de Volkskrant en Weevrpedia

ZANDVOORTSELAAN 187, ZANDVOORT
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Seth Gaaikema is verantwoordelijk voor de vertaling van de 1.500
pagina's tekst. Na vijf maanden is
nu zijn eerste versie afgerond. Eerder vertaalde hij My fair Lady en
Oliver. Seth: „Het is één brok emotie. Een gedicht van drie uur en een
kwartier, als een lichte opera. Het
is moeilijk dat in simpel Nederlands over te brengen, zonder dat
het belachelijk klinkt. Het is makkelijker om in het Nederlands
grappen te maken, dan emoties,
uit het hart, over te brengen." Enthousiast: „Het is volslagen nieuw,
met prachtige decors, massale bezctting en schitterend licht." De
link die het stuk met deze tijd
heelt, en dan verwijst hij naar revoluties in de Oostbloklanden en de
studentenopstand op het Chinese
plein van de Hemelse vrede, maakt
Les Misérables actueel. „Revoluties zitten in de lucht."

• Henk Poort

11
• Een scène
uit Les
Misérables,
dat elders in
de wereld als
musical
aanvankelijk
geen succes
werd. Pas na
jaren kreeg
het stuk
lovende
reacties
Foto: Michael Le
Poer Trench

ƒ

Foto: Jan Swinkels

Misarables klapstuk voor Carré
AMSTERDAM - Eind februari 1991 gaat een nu al
spraakmakende musical in
première. Het is 'Les Miserables', dat dan in Carré te
zien is. Het lijkt erop dat de
muscial - net als in Londen,
New York, Washington en
Los Angeles - ook in Amsterdam een groot succes
gaat worden. Van de kaarten die in de voorverkoop
werden aangeboden gingen
er inmiddels al ruim honderdduizend van de hand.
Ondanks het feit dat 'Les Miserables' - gebaseerd op een roman van Victor Hugo - een in
feite
maatschappij-kritische
Strekking heeft, lijkt het niet
stuk te kunnen.
' : Het betreft dan ook een zeer
avontuurlijk verhaal, dat in een
razend tempo zal worden verteld. De hoofdpersoon in de musical is een figuur die levenslang
tot de onderlaag van de maatschappij lijkt te zijn veroordeeld. Jean Valjean, zoals de
man heet, weet zich echter van

bajesklant tot respectabel burger op te werken. Hij wordt zelfs
tot burgemeester benoemd. Zijn
edelmoedigheid wordt hem echter noodlottig.
'Les Misérables' werd geschreven om het miserabele lot van
het negentiende eeuwse gewone
volk onder de aandacht te brengen. Tot musical bewerkt vierde
het zoals gezegd al menige
triomf. Dat het voor een universeel publiek toegankelijk is,
heeft theaterproducent Joop
van den Ende doen besluiten de
musical in Nederland uit te
brengen.

Productie
Anke Taverne is samen met
een collega door Joop van den
Ende ingehuurd om de productie van Les Misérables te leiden.
Voor zover zij weet is in Nederland niet eerder een productie
van deze omvang, gedaan. De
kosten zijn begroot op 13 miljoen gulden. „Het is echt een gigant," zegt Taverne. Want ondanks de ruim honderdduizend
verkochte kaarten, is Van den

Ende nog niet uit de kosten.
Een dergelijke monsterproductie brengt natuurlijk ook
veel werk met zich mee. Begin
dit jaar zijn de voorbereidingen
al gestart. Via audities werden
ruim honderd medewerkers geworven. Acteurs, technici, musici, „we hebben heel wat mensen
gezien," vertelt de productieleidster. Alleen voor de cast al een
dikke duizend." Dat is niet zo
vreemd, want aan de acteurs en
actrices worden hoge eisen gesteld.
Omdat er in Les Misérables
geen woord gesproken wordt,
maar er drie uur lang wordt gezongen en geacteerd, moesten ze
in beide disciplines goed thuis
zijn.
De cast is nu zo goed als rond,
op drie rollen na. Die moeten
door kinderen gespeeld worden,
en dat moet ook echt, vertelt Taverne, „anders klopt het niet
meer in het verhaal." De Nederlandse wetgeving staat echter
niet toe dat kinderen vaker dan
acht keer per jaar optreden.
Joop van den Ende heeft verzocht daarop een uitzondering

te mogen maken. Taverne verwacht eigenlijk niet dat het hen
voor de 240 voorstellingen die
gepland zijn, zal worden toegestaan. „Het schept een precedent, dat begrijp ik."
Dat betekent dat er veel meer
dan drie kinderen mee moeten
doen om elkaar af te wisselen.
„Een enorme klus," verzucht
Taverne. De hoofdrol in 'Les Miserables' wordt gespeeld door de
Amsterdamse bariton Henk
Poort. Hij kruipt in de huid van
de man die zich na negentien
jaar cel ontpopt als de extreem
sociale figuur, Jean Valjean.

Amsterdamse rol
Henk Poort: "Het is een rol die
me meteen aansprak. Er is sprake van een dusdanig dramatisch
karakter, dat ik denk dat ik er
veel mee kan doen. Bovendien:
ik hou erg van zingen, maar nog
meer van acteren."

hij in Duitsland op de planken in
'Un ballo in Maschera' van Verdi.
Poort die sedert twee jaar in
vaste dienst is bij de 'Vereinigte
Stadtische Bühnen Krefeld',
staat op 11 november als solist
in het Concertgebouw, waar dan
het Amsterdams Opera Koor het
veertigjarig jubileum viert.
Poort werd overigens gevraagd auditie te doen. Anke Taverne, die aanvankelijk de zanger René Proger op het oog had,
kwam met hem in contact via
een bevriende kapper. Poort: "Ik
kende het verhaal eerst hélemaal niet. Maar toen ik de muziek eenmaal had gelezen dacht
ik: dat kan ik wel zingen."
Henk Poort krijgt in Les Miserables met bekende medespelers te maken: Joke de Kruijf,
Danny de Munck, Paul de
Leeuw, Simone Kleinsma en
BUI van Dijk.

Het gezelschap zal in januari
Henk Poort heeft de nodige er- met de repetities beginnen,
varing met massaal bezochte waarna 'Les Misérables' in fevoorstellingen. Momenteel staat bruari in première gaat.

Carré is verrast
door de belangstelling
voor Les Miserables. Er zijn
nog maar weinig kaarten te
koop. Een beknopt
overzicht:
maart: alleen
3e en 4e rang
april: dinsdag,
woensdag,
donderdag en
zondagmiddag
weinig 1e en 2e
rang;
vrijdag en zaterdag nog beperkt 3e en 4e
rang
mei: idem
juni: dinsdag,
woensdag,
donderdag,
zondag
alle
rangen nog beschikbaar, vrijdag en zaterdag zeer beperkt 1e en 2e
rang
juli: idem
De prijzen?
ƒ 75, 65, 50 en
40.

Wat voor u een wenskaartje
is, is ergens anders voor een kind
een overlevingskans. Een kom rijst
of een medische behandeling.
Zo kan Unicef met de
opbrengst van een enkel
wenskaartje vijf kinderen inenten
tegen de meest voorkomende
kinderziektes.
Een doosje van tien is zelfs
al voldoende om 100 kinderen van
blindheid te genezen.
Koop daarom Unicef
wenskaarten of de Unicef 1991
agenda. U haalt ze in A'dam e.o. bij
de volgende adressen:
Maison de Bonneterie, Kalverstraat
183, Amsterdam. Schmidt
Opticiens, Rokin 72/A. J. Ernststraat
595, Amsterdam. Toff Optiek,
Hoofddorpplein 14, Amsterdam.
Tropenmuseum, Mauritskade 63,
Amsterdam. Westerkerk,
Prinsengracht 277, Amsterdam.
Binnenhof, Winkelcentrum,
Amstelveen.

DIT IS EEN INENTING TEGEN POLIO.

TZB/Tennissen laat op toeren

Kras Boys blij met
gelijkspel tegen
Nïhot/Jaap Bloem Sport l
ZANDVOORT - Tegen het bovenaanstaande Kras Boys gelijkspelen betekent een zeer
knappe prestatie. Achteraf gezien had Nihot/Jaap Bloem
Sport meer kunnen bereiken
dan
het
2-2 gelijkspel.
TZB/Teunissen had een schotvaardige avond en won van
MHK met maar liefst 9-2.
Een goed zaalvoctballend Nihot/Jaap Bloem Sport kwam in de 14e
minuut op een 1-0 voorsprong door
een doelpunt van René Paap, die een
voorzet van Edwin Ariesen afrondde. De Zandvoorters drongen sterk
aan en Rob van de Bergh schoot in
kansrijke positie tegen de doelman
aan. Kras Boys moest vaak hard ingrijpen om de voorwaartsen van Nihot/Jaap Bloem Sport af te stoppen.
Dat leverde de Zandvoorters een
paar keer een man-meer-situatie op.
Daaruit ontstonden kansen op een
tweede treffer maar schoten van Bas
Heino ketsten af op paal en lat. Kras
Boys moest het hoofdzakelijk hebben van snelle counters maar ook dit
keer was doelman Jaap Bloem voortreffelijk op dreef. Twee minuten
voor het rustsignaal slaagde Kras
Boys er toch in de stand gelijk te
trekken, 1-1.
Gelijk na het beginsignaal van de
tweede helft zette Nihot/Jaap Bloem
Sport de Volendammers onder
druk. Edwin Ariesen en Ivar Steen
namen de Kras Boys doelman onder
vuur, die echter in een geweldige
vorm stak. Toen Kras Boys opnieuw
tegen een twee minuten straf opliep
slaagde Nihot/Jaap Bloem Sport er
wel in dat voordeel uit te buiten.
Eerst zag Rob van de Bergh zijn inzet nog gestopt maar even later was
het Bas Heino die wel raak schoot na
een pass van René Paap, 1-2. Ook
Nihot/Jaap Bloem Sport liep tegen
een twee minuten straf op en hield
toen knap stand. Een volledig Zand-

voorts team kreeg nadien tweemaal |
een goede mogelijkheid om de voorsprong te vergroten, het lukte echter |
niet de Kras Boys doelman te verschalken Met nog twee minuten te l
gaan scoorde Kras Boys tegen de |
verhouding in de gelijkmaker, 2-2.
„Het was jammer voor de jongens, l
want die hebben keihard gewerkt en
hadden meer verdiend dan het gelijke spel", meende coach Guus Mar-1
celle.

TZB/Teunisscn
In de eerste helft leek het er niet
op dat TZB/Teunissen een ruime l
overwinning zou behalen op MHK.
Beide teams tastten elkaar af en waren aan elkaar gewaagd. Martin
Kruyff zette TZB/Teunissen op een
1-0 voorsprong maar MHK had een
antwoord snel gevonden en scoorde
1-1. Vlak voor de pauze was het wederom Martin Kruyff die scoorde en
opnieuw stond Peter van der Heijden aan de basis van dit doelpunt.
Nauwelijks was de tweede helft begonnen of MHK had de strijd in
evenwicht gebracht, 2-2. Het leek een
spannende tweede helft te worden,
maar allengs kwam TZB/Teunissen
op toeren. Nadat Steef Blanken en
Martin Kruyff voor een 4-2 voorsprong hadden gezorgd was het verweer van MHK gebroken. MHK probeerde de aanval te zoeken maar
werd keihard afgestraft door een
steeds beter draaiend Zandvoorts
zaalvoetbaltam. Vlotte combinaties
en uitgespeelde kansen waarmee de
Zandvoorters wel raad wisten. Steef
Blanken, Rinus Bruinsma, Martin
Kruyff en tweemaal Peter van der
Heijden scoorden waardoor de eindstand op 9-2 werd bepaald.
„Het begin verliep erg moeizaam",
vond coach Jan van der Wal. „Maar
in de tweede helft liep het gesmeerd.
We zijn sinds weken, nu eindelik
compleet en daarom was het in het
begin nog wat zoeken".

TZB-softbal bereidt zich
voor op 't nieuwe seizoen
ZANDVOORT - Op dit moment aan een zomersport denken of zelfs maar voorbereidingen daarvoor treffen is bij de
meeste Zandvoortse sporters
niet ter sprake. Toch zijn er al
liefhebbers van het softbal, die
zich terdege voorbereiden op
het nieuwe seizoen. De softbalafdeling van TZB gaat de kqmende maanden volop activiteiten ontplooien voor haar leden.
In de Van Pageehaal organiseert
TZB een coach-trainers cursus, die
bedoeld is om kader te kweken, alsmede een uniforme lijn in de trainingsopbouw en begeleiding te krijgen. Het aantal mensen dat aan deze
cursus meedoet is gemiddeld twaalf,
dat wil zeggen bijna alle coaches van
TZB-softbal. De jeugd is inmiddels
gestart met de pitchers-catchers en
met groot enthousiasme wordt hieraan door de pupillen, een groot aantal adspiranten en junioren deelgenomen. Voor de senioren gaat binnenkort een pitcher training van
start.
Begin januari gaat TZB een begin
maken met de zaaltraining. Deze
training is bedoeld om de teams
klaar te stomen voor het nieuwe seizoen, zodat een goede competitie
start kan worden gemaakt. Om de
veertien dagen traint elk team op

maandagavond van 21.00 uur tot
22.00 uur en van 22.00 uur tot 23.00
uur. De jeugd traint eveneens elke
veertien dagen, maar dan op zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.
TZB heeft een enquête gehouden
waarin de leden van de softbalafdeling hun wensen over indeling in een
team bekend konden maken. Daarop is voldoende gereageerd en aan de
hand daarvan heeft men een aantal
teams voor de competitie ingeschreven. Zo komen vier damesteams aan
de start en de heren trekken eveneens met vier teams ten strijde. Voor
het vierde team bestaat echter nog
een paar vacatures. Belangstellenden in de softbalsport zijn op de
maandagavonden tijdens de trainingen van harte welkom, die zoals vermeld in januari aanstaande beginnen in de Van Pageehal.
Voor de wat ouderen en minder
snelle spelers is TZB dit seizoen gestart met het „Slow Pitch Ball". Dit
is een alternatief voor softbal met
aangepaste regels. Ook deze spelers
trainen in de zaal en wel op de
woensdagavonden in de Prinsessehal.
Inlichtingen betreffende het Slow
Pitch Ball en de jeugdsoftbal afdeling kunnen verkregen worden bij
Gerda Paap telefoon 14078. Inlichtingen betreffende het senioren-softbal kunnen verkregen worden bij E.
van der Hoek tel. 16271 en F. Vleeshouwers tel. 023-257626.

MAAK VAN DE BRIEVENBUS
EEN COLLECTEBUS.

BENT U ER QOBC ZO ÉÉN
DIE 'T VERICEER
MET ÉÉN VBNGER REGELT?

Met een Micro komt uonder de mensen.

E E R S T

DENKEN, DAN

DOEN.

SIRE
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ZEESTRAAT 54:
Benedenwoning in centrum. Ind. entree,
hal, gang, woonk. met open keuken, serre,
si.k., badk. met douche en wast., bergk.,
c.v.
Vr.pr. ƒ 110.000,-k.k.

SWALUESTRAAT 35:
Vrijst. won met binnenplaats en ruime
schuur (mog. om te bouwen tot garage).
Ind. hal, gang, toilet, woonk., 1e et. 4 si.k.,
zolder, c.v.
Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.

NIC. BEETSLAAN 44:
Tussenwon., ind. hal. woonk. met open
haard, open keuken met inb.app., 1e et. 2
si.k., mog. voor badk., 2e et. 2 si.k.
Vr.pr. /179.000,- k.k.
DR J. G. MEZGERSTRAAT 42:
Halfvr. woonh., tuin zuid. Ind. entree, vestibule, toilet, 1-vorm. woonk. met open
haard, open eiken inb.keuken, 1e et. 2 si.k.,
badk. met ligb. en toilet, washok, 2e et. 2
si.k. c.v.
Vr.pr. ƒ 249.000,-k.k.

PATRIJZENSTRAAT 46:
Driekam.app. op 2e et., balkon z/w. Ind.
hal, toilet, woonk., badk., 2 si.k., c.v.
Serv.k. ƒ310,- p.m. Garage.
Vr.pr. ƒ125.000,- k.k.

BURG. VAN
ALPHENSTRAAT 61/2:
Luxe 3 kam.app. (vh 4), balkon noord en
zuid. Ind. hal, gang, toilet, woonk., moderne
keuken met inb. app., 2 si.k., badk. met ligb.
en wast. c.v. Serv.k. ƒ343,- p.m.
Vr.pr. ƒ165.000,- k.k.

Te koop

Steengrill Restaurant

Groot BOVENHUIS
met balkon, 3 kamers, keuken, W.C., douche. Centrum dorp. Direkt leeg te aanv.

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN
VLEESFONDUE

Int.: Mak. Attema o.g.
Zandvoort. Telef. 14555.

Het is natuurlijk altijd smullen bij McDonald's, maar als u nu
deze advertentie uitknipt en bij McDonald's Zandvoort inlevert,
betaalt u slechts

HATHA YOGA

fl. 7,50 voor 'n McNuggetkip Menu!

Koopsom ƒ 98.000,- k.k.

3450

JAPANS FONDUE
(vlees)
3250

EN
ZWANGERSCHAPSYOGA

JAPANS FONDUE
(vis)
3750

Knip uit Menu nummer 3!

Doorlopend

Ronneke Goossens

Mc Nuggetkip™ (6 st.), Salade Naturel en Frisdrank (0,25 l).
.Ons enthousiaste team heet u welkom op Raadhuisplein 3
in Zandvoort. Wij zijn elke dag vanaf 11.00 uur geopend.
Geldig tot de volgende
aanbieding d.d. 13 dec. 1990.
Eén advertentie per persoon.
Niet geldig in kombinatie
met andere aanbiedingen.

tel. 12305 of 19041
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092

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

=»'"£&?.

* * *

Maandag en dinsdag gesloten
DENKT U ERAAN TIJDIG VOOR DE
KERSTDAGEN TE RESERVEREN

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

HOGEWEG 22/11:
Driekam. app. op 2e et., balkon west. Ind.
entree, hal, toilet, woonk., open keuken, 2
si.k., badk. met ligb. Serv.k. ƒ 420,-per
kwartaal.
Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k

Wat Sint
ook zal kiezen
de prijzen
zijn altijd
een surprise.

STATIONSPLEIN 13/4:
Schitterend app. op 2e et. van luxe app.
complex. Ind. entree, hal, toilet, ruime
woonk., complete keuken met inb.app., bijkeuken, badk. met douchecab., ligb. en
dub. wast., 2 si.k. Incl. kwaliteitsstoffering.
Inp. garage en ruime berging. Serv.k.
ƒ245,- p.m.
Vr.pr. ƒ385.000,- k.k.

9.-

Rummy.

OPEN HUIS
ZANDVOORTSELAAN 21,
zat. 1 december van 14.00-16.00 uur. Halfvrijst. woonh., opp. 345 m2. Ind. vestibule,
hal, ruime woonk. met open haard, open
keuken, toilet, 1 e et. 4 si.k., badk. met dubb.
wast., douche, toilet, c.v. Parkeerr. voor 4
auto's.
Vr.pr. ƒ325.000,- k.k.
VAN SCHAIK MAKELAAR O.G.
02507-12944.

Kodekraker, een spannend nieuw spel, waarbij je
je hoofd moet gebruiken.
^f^T^

-139r-

Wereldontvanger. 9-bands FM/MG/LG/KG. 1-6.
l jaar Hema garantie.

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Bakkerij Paap

Stereo radio cassetterecorder MG/FM. Dubbel
cassettedeck met high-speed dubbing. Speelt

Constructieset, waarmee je diverse auto's kunt
maken. Met voorbeelden.

m MAKELAAR O.G.
Hogeweg 56 a / 2042 G J Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507 -17596

1075

op lichtnet of batterijen.
l jaar Hema garantie.

VAN

SCHAIK

Schrijfset: vulpotlood en ballpoint. In goud- en
zilverkleurige uitvoering.

Kindertekenbureau met diverse
accessoires.

Elektronische telefoonbeantwoorder met batterijbeveiliging tegen stroomuitval. 't ^Q
l jaar Hema garantie.
4§9r- JL^>'«

Zandvoortselaan 355, Bentveld
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Echt werkend bad met pop.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. üssenberg

Haltestraat 9, Zandvoort

Luxe slagroom bosvruchtentaart. Rijkelijk gede-

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

coreerd met div. vruchten, bos- "f *2 *7 S
vruchten en slagroom.
-

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Mickey Mouse foto-etui. Geschikt
voor 120 foto's van 10 x 15 cm.

NIEUW GEOPEND
gordïjnengroothandeB
Chateau de Rhode 1986. Bordeaux Superieur.
Côtes de Castillon A.C. Een goed op dronk zijnde
rode Bordeaux Superieur. In fraaie kartonnen
draagverpakking.
3 flessen

Rijm-Het-Zelf Gids en Succes

Tas-foto-etui voor 36 foto's van
10 x 15 cm.
Groot foto-album. 58 blz.
Div. fantasie-dessins.

Sterke, waterdichte f ietsboodschappentas. Wégklapbare haken.

,4.50

32,75-

2775

High Grade VHS Videobanden E-180.
Set a 2 stuks.

14-

1375

10 BANKSTELKUSSENS
inclusief stof ;.AIIe;soorten;8Cnulmrubber op
Jraja'tgesneden;. ,- • .
,'
fPriclitlge i i i .pets: • matfès:

/;35;:v.ryc\ •

..';;-

?.EiMmaiuurriibbijff matrasTiet"
fr£|-tvèr> scheerwol -afgedekt

WAARBORGGARANTIE
\v.CY,Gordijnéngroothandel

v Showroom atelier tabrikage.
;:..:. Ampèrestraat 10
ïltiftdv'ooHUfel; 02507-19347

'

Het Groot Kamerplantenboek.

Het Slimme
Sinten
Kadospel.

2475

Auto-winterset:
Ruiten-ontdooier, antivocht, anti-vries voor de ruitensproeier, auto-slotspray, anticondensdoek en ijskrabber. J3J5

2 Universele badstof autostoelhoezen,
-ëftBijpassende achterbankhoes.

-ëft-

49.49.-

O, bij de Hema moet u eens komen
kijken! Want van 5 november tot 5 december kan groot en klein meedoen met
het Slimme Sinten Kadospel.
Spaar de gratis letterzegels, maak er
de goede woordjes mee en maak kans
op duizenden prijzen!

.HEMA De normaalste kadozaak van de wereld..

VA/EEK 4B

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

'Bier niet te koud drinken, dan ruik je het
B

IER MAG IN ons land dan veel
worden gedronken, dit maakt
Nederland beslist niet tot Bierland nummer 1. Engelsen, Duitsers,
Belgen en vooral Amerikanen gaan
ins ruimschoots voor. Nederland
heeft wel een rijke historie op het
gebied van brouwerijen. In 1800 hadJen we ongeveer 700 brouwerijen,
vandaag de dag ligt dit aantal rond de
15. Maar er is sprake van een kentering.

Amsterdam heeft sinds een paar jaar weer
een eigen bierbrouwerij, Brouwerij 't IJ,
waar weer in de oude sti]l (met moderne
hulpmiddelen) gebrouwen wordt. De biermarkt wordt beheerst door enkele grote
brouwerijen die bier voor de massa produceren. Ze maken m de eerste plaats een
smaak die niet té apart mag zijn. Kleine
brouwerijen produceren bier voor liefhetabers. „Het is vaak bier dat je moet leren
drinken, waar je open voor moet staan Om
de smaak goed te
traceren, moetje het
eerst eens door de
mond laten rollen".
Nederland heeft
dus weer iets meer
brouwerijen, maar
.1
.m.. •n,
we kunnen niet tippen aan onze buurlanden In Duitsland
geldt nog steeds dat zo'n beetje 'ieder dorp
zijn eigen bier', want het land telt ongeveer
drieduizend brouwerijen. In België blijft de
teller steken op vijfhonderd.

Bier heeft geen
mystieke toestanden

In de Middeleeuwen had iedere stad in
Nederland talloze bierbrouwerijen. Amers'oort en Gouda bijvoorbeeld telden in de 15e
jeuw ieder liefst 350 brouwerijen. Het bier
lat toen gedronken werd kan overigens de
/ergelijking met het bier van vandaag niet
ïoorstaan. Sterker: „Je moet er niet aan
lenken dat ze nu dezelfde oude recepten
jouden gebruiken, het was niet te drinken,
•vant de ingrediënten waren geheel anders
/an smaak. Een smaak die wij niet gewend
iijn", meent Henk Eggens, bierkenner en
ïigenaar van bierproeflokaal In de Wildenan aan de Nieuwe Zijdsekolk te Amster3am.

'Big and beautiful'
Vanaf de 17e eeuw kwam de klad erin en
verdwenen er steeds meer. Vooral aan het
;inde van de Tweede Wereldoorlog werden
3r veel ontmanteld en bleven er in feite maar
jen paar brouwerijen over die zich uitslui,end met de produktie van pils bezighielden.
Weg biercultuur. Maar sinds een jaar of vijf;ien is duidelijk sprake van een hernieuwde
oelangstellmg en op dit moment bedraagt

sportkantmes wordt ei vaak veel te koud
getapt en dat is slecht voor hel. biet Ei /ijn
veel bieren die zelfs op kamertemperatuur
gedronken moeten worden Hoe /.waai dei
het bier, hoe minder koud liet man / i j n Dan
proef je de smaak bet er Het is flauwekul dat
]e dan snel dronken woidt, want dat heeft
mets met de temperaünn te maken /waai 'Easy Look'
bier, daar moet |e van genieten en gewoon
Kapporsketon Haai modi 2000 la n
niette snel drinken Als ]e eigen-- sleclil bier
ciM'il viorl'ccr pc-i jaar ccn nieuwf
drinkt, ligt dat nooit aan de biouwei i]en Die
modelijn Vooi d<> winter hetabi'n
zien hun piodukt
do 'ei pal cm s' goko/cn voor de
graag op een bf).aalmannelijke 'Easy Look' Hot qu.i
de nianiei behan
si nonchalante elfen van liet kap
dekl, maai dat komt
sel, w o r d t ener/ijds verkregen
niet altijd over !H] de
flooi de foupe w a a u a n liet boven
kiocgba/cn. dat / i j n
haar wat langer vvuidt s'-hcjiiclen,
«•»»»p»«Mii»niii»iiiiiiuu«m«««uu. tenslotte ook maai
a n d e r / i j d s xor tct de giotknillr-ndu
mensen"
haarsti i i c l u i i i er voor. flat liet haar
We leven nu weer m rte ti]d van het bok
nooit te'gekapt /it Keu grove per
bier, dat ieder jaar in de hciist gebrouwen
manent kan uitkomst bieden, als
wordt. Een oude traditie die alles t P maken
de k r u l van n a t u r e met aanwe/.ig
heeft met de koude wintermaanden als het
is Om (ie k r u l noi; wat te bona
normale bier te koud is In Amst ei dam wei cl
til ukken, kan er niet \\at kleur
vorige week zelfs het traditionele' bnkbici
schakeringen een M. h.iduweflort
weekend gehouden van de vereniging PINT
wolden gecreëerd
(Promotie Informatie Traditioneel Biei)
,*'
Gedurende drie dagen konden m het Mai
canti 21 verschillende soorten bokbrei ge
proefd worden
^
Het alcoholvri] bier is al lang mei meet
aan te slepen en dat geldt dan vooral voor
Bavana. Eggens',,Je kunt je afvragen of al
coholvnj bier eigenlijk wel bier is In de
strikte zin van het woord niet natuurlijk
Maar het heeft zich een niet weg te denken
plaats verworven. Wat ook opvalt is dat de
vraag naar andere (alcoholhoudende) bier
soorten niet gedaald is Alcolholvni bier » Coupe 'Easy Look'
gaat ten koste van de vraag naai sapjes"
EVERHARD HÈBLY

Niet té koud

• „Om de smaak goed te traceren moet je eerst bier door je mond laten rollen", meent
Foto Bram de Hollander
bierkenner Henk Eggens

het aantal brouwerijen zelfs weer meer dan tief en ook meer plezier. Het leuke van bier
tien jaar geleden. Henk Eggens: „Dat is op is dat er geen mystieke toestanden bij te
zich zelf niet zo verwonderlijk, want het is bespeuren zijn, zoals bij wijn wel het geval
een trend dat oude ambachten terugkeren. is. Over wijn kan een buitenstaander al héleMen kreeg een afkeer van het 'big and beau- maal niet meepraten. Bier is veel toeganketiful' en het leven was niet zo goedkoop lijker door de duidelijkere smaak en omdat
meer. Juist dan biedt bier een goed alterna- het minder duur is dan wijn".

De hernieuwde belangstelling van Nederlanders is af te leiden uit het feit dat vrijwel
alle cafés meer biersoorten verkopen en uit
de vraag naar vooral Belgische biersoorten.
In de Wildeman wordt al nauwelijks meer
de gewone pils getapt. Eggens heeft achttien
bieren aan het vat en nog eens 150 'vreemde'
bieren op fles. En de bierdrmker krijgt er
steeds meer verstand van, al is het hier en
daar nog steeds armoedig gesteld met de
manier waarop we ons bier nuttigen. Bijvoorbeeld in sportkantmes.
Eggens: „Bier mag niet te koud worden
gedronken, want dan ruik je mets meer. In

Fiets van hoi jaar

Vooi de vieide maal woidt cle vei
kiezing van de 'Fiets van het Jaai'
georganiseerd Een onafhankeli]
ke jury beoordeelt kritisch de fietsen die m het komende jaar in Ne
derland op de markt wolden gebracht. De jury bestaat onder an
dere uil ex-wielrenster Mieke Havik en Ilja Bendeler (directeur
Cycletours) Op 21 januari zal tijdens de tentoonstelling Fietwak
91 de uitslag van de fietsverkiezing
bekend worden gemaakt.

Van ball-room japon tot skibroek
I

S ER EIGENLIJK nog wel
iets nieuws te ontdekken in
de Kerstmode? Wanneer je
kijkt naar het gigantische aanbod dat ook dit jaar weer in de
winkels hangt zou het antwoord eerder positief dan ontkennend kunnen zijn. Ik kan
me echter niet aan de indruk
onttrekken dat zo langzamerhand de nieuwe ideeën voor
een Kerstmode uitgeput raken.

Grote ballroom-jurken met glitters en pailletten of juist strakke
rokjes met bolero's voeren opnieuw
• Meisjesmode van velours en sa- de boventoon. Een verademing in de
tijn. Het jurkje links op de foto is
nieuwe collectie zijn de pantalons
mouwloos en wordt gedragen met
met eenvoudige overhemdblouses.
Sen bolero
Foto Marca Nederland Het is begrijpelijk dat in een sfeer
(ADVERTENTIE)
MATRASSEN * BOXSPRINGS * KOMPLETE SLAAPKAMERS

H u re
KE>

U SLAAGT HET BESTE
BIJ HET WESTEN
DE SLAAPVOORLICHTER
VOOR GROOT AMSTERDAM

het Westen
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020: 169813-854891

sa3iw>uvvis

sDNiajsxoa » Nassvaivt»!

Kerstmode 1990
van gezellige etentjes, muziek en
fraaie decoraties een sierlijke 'aankleding' past. De modefabrikanten
spelen op deze traditie goed in.
Nieuwe wintermode biedt dit jaar
bijzonder veel keus om de feestdagen in volle glorie te vieren. Pailletten, lurex, glanzend jacquards, taft
en andere glimmende stoffen zijn
samen met fluweel en velours belangrijke materialen. Daarnaast
worden andere effen stoffen opgesierd door borduursels, tressen, biezen en banden in goud en zilver.
De uitbundige materialen zijn verwerkt in allerlei jasjes en blazers die
qua belijning lopen van lang en zeer
oversized, via lang en klokkend en
recht en kort, naar zeer korte bolero-modellen. Daaronder kunnen
eenvoudige strapless plastrons of
haltertops gedragen worden.

accent. Ze hebben a-symmetrische
halsuitsnijdingen, pofmouwen of
mooie rugdecolletés.
Voor wie er niet van houdt, hoeft
het dit jaar niet allemaal meer zo
opgeprikt. De allernieuwste feestkleding combineert zelfs een sophisticated stijl met een tikje sportiviteit. Zo zijn er combinaties van skibroeken in zacht stretch-velours die
te dragen zijn met fluwelen blousons.
Het feesttenue voor de man is de
smoking (ook in paars en wijnrood/bruin). Daarnaast zijn er felgekleurde en pastelkleurige wollen
colberts of kostuums en jasjes met
allerlei bijzondere, erin verwerkte,
details. Onder de colberts worden
jacquards geweven, geborduurde of
gedessineerde overhemden gedragen. De overhemden kennen verschillende kraagvormen.
Naast het hoge model met omgeJapon
klapte boordpunten (de zogenaamDe japon is terug van weggeweest. de 'vadermoordenaar') is er ook een
Traditioneel uitgevoerd in ruisende feestelijk hemd met een platte
taft met veel stroken en strikken en boord. Voor de sportieve man zijn er
pakken waarvan de
fraai verwerkte decoljasjes tot aan de taille
letés. De variatie in de
reikt.
Combinaties
jurken zit voornamelijk aan de bovenkant:
worden gestileerd met
strikjes, pochetten en
lijfjes die gedrapeerd
zijn, ton-sur-ton gecumberlands waarin
goud als accent een
borduurd,
strapless
met romantische vobelangrijke rol speelt.
lants, met pofmouwen
De jongste garde
kan dit jaar ook zeer
of kantversieringen.
Voor een wat uitdafeestelijk voor de dag
gender beeld: slank gekomen. Kleurige en
sneden korte jurken
glanzende
vestjes,
in voornamelijk zwart
broeken in fluweel en
corduroy en sierlijke
fluweel met soms een
jurkjes kleden de jongrood of donkergroen
sten. Voor de meisjes
• Een slankaansluizijn er lieflijke blouses
tend jurkje in stretch
met grote schotelkravelours met decolletégen vol borduursels en
lijn en spaghetti-bandkant werk.
JCS
Foto C&A Nederland
T. STEENKAMP

MUSEA

Reddingmuseum toonthistorie
maar je mist er de zeemanssfeer
H

ET

ONDERWERP

gen met een kus van de stewardess
van het gestrande schip.
Leuk is de brugsimulator waarbij
je een indruk krijgt hoe het toe gaat
op een schip met windkracht vier.
Op dit moment gaan de kinderen het
museum vast en zeker leuk vinden.
Dat geldt ook voor het hoekje waarin met echte telex-apparaten wordt
uitgelegd hoe de communicatie op
zee werkt.

spreekt tot de verbeelding, is lekker Nederlands en nog spannend ook!
Dus een bezoek aan een museum over het reddingwezen
moet een leuke uitje zijn. Als je
met deze instelling naar het
Nationaal Reddingmuseum
Dorus Rijkers in Den Helder
afreist, kom je terug als na een
koude kermis.

Het museum geeft weliswaar een
joed beeld van de geschiedenis van
iet reddingwezen, van de organisaAe die er tegenwoordig achter zit, en
ie voelt je even betrokken bij de helien van de kust, maar dan houdt het
ap. Het doel is daarmee waarschijnlijk bereikt, maar de museumganger
wil toch wel eens wat meer.
Schipbreukelingen werden vroejer vaak aan hun (nood) lot overgela;en. De arme kustbewoners ervoeren de zee-ongelukken als een straf
van God. De stranding van een schip
olus inhoud, dat werd geplunderd,
werd daarentegen gezien als een
?ave van de goede God. Een periode
Aras het zelfs zo erg dat de drenkelinjen die dreigden te overleven, alsnog
^erden vermoord. Dan konden de
•sustbewoners toch aanspraak ma•^en op alles wat was gejut.

Imposant

• Eén van de modellen die te zien is in het Nationaal Reddingmuseum
DorUS Rijkers

en. Het museum toont die ontwikkeling aan de hand van documenten,
krantenartikelen, schilderijen, maquettes, scheepmodellen en reddingmateriaal Het is allemaal mooi
en interessant, maar echt leuk
wordt het pas als het menselijk gezicht achter de reddingen in beeld
komt. Als hommage aan de redders
van weleer, zien we een lange rij meGolvende zee
dailles, foto's en sterke verhalen van
Dat werd natuurlijk wel wat al te de helden van de kust, de mannen
dol en langzamerhand kamen er ge- die met gevaar voor eigen leven de
organiseerde reddingmaatschappij - golvende zee te lijf gingen om dren-

Folo Reddingmuseum

kelingen veilig aan wal te brengen.
Foto's van hen zijn het mooist. De
gezonde gezichten spreken soms
boekdelen. De mannen die geen medailles dragen, komen het meest
symphatiek over.
Dorus Rijkers, naar wie het museum is genoemd, wordt er met
name uitgelicht. Op een herdenkingslijst staat een hele rij rampen
met daarachter een getal: dat is het
aantal geredde mensen van de verdrinkingsdood. Hij nam eens als beloning voor een reddingactie genoe-

In de benedenzaal staat een aantal
grote reddingschepen, waarvan er
een zelfs nog dienst doet als reserveboot. Het is imposant, maar je kunt
er niet in. Je kunt er slechts tegenaan kijken. Er worden films en videobanden vertoond over de historie
van het reddingwezen. Met welk
soort zichzelf opblaasbaar reddingvlot men zich tegenwoordig redt, is
er ook te zien. Aardig is dat de havenberichten van Den Helder door
een rechtstreekse verbinding in het
museum live te horen zijn. Dat geeft
wat zeenianssfeer, die verder ontbreekt omdat het museum jammer
genoeg is gehuisvest in een kil gebouw zonder verleden.
Het Nationaal Reddingmuseum
Dorus Rijkers is maandag tot en met
zaterdag van 10 tot 17 uur, zondag
van 13 tot 17 uur. Het is gelegen aan
Bernhardplein 10 in Den Helder
(zelfde ingang als de schouwburg),
op een steenworp afstand van het
centraal station. Telefoon: 02230 18320.
PERDINAND RUSCH

Paulus de Boskabouter

Het fluwelen jasje is bezaaid met
duizenden glittertjes en wordt gedragen op een skibroek
Folo Peek en Cloppenburg

liet grote boek van Paulus tle Boskabouter komt volgende week uitvoericf aan bod op de ATV-pagina.
Verder gaat Everhard Hebly op bezoek bij een openbare veiling waar
.spullen die door deurwaarders bij
elkaar zijn gebracht voor een
schijntje worden verkocht. In de
rubriek van Gerril Jan Bel staan
• Strapless jurk met lange wijde rok
en gesmockt lijfje
foto roxy rasinon

de laatste wetenswaardigheden uit

de consumentenbladen vermeld.

TOEREN

Golfen in de
Oostenrijks

ONKERE, SOMBERE
weken, die er haast om
smeken, enkele dagen af
te reizen. Op papier is het echter soms ook al genieten. Reisjournaliste Leni Paul geeft enige nuttige tips voor elke beurs
en voor elk wat wils.

D

• Vakantie is leuk, maar wie verzorgt de kamerplanten, geeft de poes
zijn voer en sproeit de tuin op tijd?
Kleine zorgen wellicht, gezien het
grote wereldleed, maar toch... De
Landelijke Oppas Centrale in Groningen zorgt er al 10 jaar voor dat er
contacten worden gelegd tussen oppassers en vakantiegangers. De oppassers zijn doorgaans door hun
leeftijd met meer actief in het arbeidsproces en volgens de Oppas
Centrale zeer toegewijd. Voor meer
informatie: tel. 050-133535.
• We schreven het al eerder, actieve vakanties zijn in en voor lekkerlui-niksdoeners wordt de keus al beperkter. Nu presenteert ook Finland
zich weer als gebied waar veel avontuurlijks is te beleven. Zo kunnen op
een ijsbreker tochten op de Botnische Golf worden gemaakt op het
enige schip ter wereld dat daarvoor
voor toeristen geschikt is gemaakt.
Ook mogelijkheden voor de stoeren
onder ons: kamperen op metersdik
ijs en zwemmen in zee bij temperaturen ver onder nul. Golfen in de
sneeuw (met een rood balletje!),
tochten met sneeuwscooters en
trips met sledehonden door een
kerstkaartachtig landschap moeten
deze winter veel toeristen naar Finland trekken. Informatie bij Fmnair, tel. 020-227474.
• Je hobby uitleven m je vakantie,
op dat idee haakt hoteher Gunther
Wurm van de Gallspacherhof in het
Oostenrijkse Gallspach in. Aan zendamateurs biedt hij een radiozendstation aan en elke gast van dit 4sterrenhotel die m het bezit is van
een zendvergunning mag gratis gebruik maken van dit amateurradio
zendstation. Licentieklasse D en
roepteken CE 5 XGN, zegt duidelijkheid te verschaffen. Informatie bij'
Oostenrijks Verkeersbureau, tel.
020-129682.
• Naar Parijs voor een prijs die
onder de /' 300,- blijft en naar Londen
vanaf ƒ337, waarbij in het laatste
geval boot, trein, twee nachten m
een eenvoudig hotel met logies en
ontbijt en een stadsplattegrond zijn
inbegrepen. Dat kan alleen bij de
NBBS, die er met alleen is voor jongeren. Nieuw bij dit bureau deze
winter een stedentnp naar Leningrad en een wildwaterweekend in
Luxemburg. Informatie bij: tel 071253333.
• De eerste Walt Disneywinkel buiten de Verenigde Staten werd onlangs in Londen geopend. Op nummer 140 in Regent Street zijn drieduizend voorwerpen met Mickey
Mouse, Donald Duck en vele andere
Disneyfiguren te koop en het aan

bod varieert van pantoffels en sweatshirts tot porseleinen voorwerpen
Wie wil kan Mickey, Mmmc. Donald, Daisy en Goofy op een videoscherm bekijken. Het personeel
loopt in aangepaste kleding rond
o Ierland, het groene eiland, moet
juist in de herfst heel mooi zijn als
het groen wordt omgetoverd tot een
kamerbreed tweedtapijt in alle mo
gelijke herfsttinten van okergeel,
roesttaruin tot mosgroen Me1 ersho
ge varens, mossen en moerasplanten volop en de prijzen zijn er zeker
voor onze begrippen niet hoog.
• Vlieg en Fiets is een tien jaar
oude stichting en Marian de Goede
is een enthousiaste promotor van
het idee. Met de fiets het vliegtuig in
en dan maar rijden langs de Balniese rijstvelden, hindoetempels in Maleisie en door de tropische dorpjes

m Thailand De Aziatische lande1
zijn tot nu toe het voornaamste rei
doel en met Vlieg en Fiets zie je wei
op een heel bijzondere manier en
redelijk goedkoop een stuk exotische gebied van de aarde Informa
tie tel 033-725015
e Bij De Panne in België denk je al
gauw aan volle stranden aan een zo
merse zee Mis, De Panne noemt
zich terecht de badplaats van vier
jaargetijden Het gehele jaar door is
De Panne een levendige plaats waar
veel te beleven is Er zijn bijvoorbeeld frisse luchtweekends met
strandwandehngen, er zijn culinaire
dagen en juist buiten het hoogseizoen zijn er ook pnjstechmsche aan
trekkelijke arrangementen mogelijk Info Bclgrsch Verkeersbureau,
tel. 020-245953
LENIPAUL

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
KERSTMARKT IN DORTMÜND
In samenwerking met Touiingcarbednjf Oskam b v organiseert
Weekrnedia voor haar lezers een reis naar de Kerstmarkt in Dortmund met de op de terugreis een 3-gangen afscheidsdmer
Vertrek op zaterdag 8, 15 en 22 december en op dondeidag 20
december vanuit de volgende vertrekplaatsen
Amsterdam
Wibautstraat 131
om 07 15 uur
Amsterdam
Stadionplein
orn 07 30 uur
Amstelveen
Cultureel Centrum
om 07 45 uur
Purmerend
Beatrixplem
om 06 30 uur
Uithoorn
Busstation
om 07 30 uur
Zandvoort
Gemeenschapshuis
om 06 45 uur
U keert rond omstreeks 22 00 uur weer teruq op de plaats van
vertrek
De kosten bedragen slechts [ 39,- per persoon inclusief vervoer per
luxe touringcar en op de terugreis een 3 gangen diner.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
contante betaling bij een van onze ondergenoemde kantoren kunt u
plaatsen reserveren
Amsterdam
Wibautstiaat 131
Amstelveen
Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421B
Uithoorn
Stationsstraat 70
Purmerend
Weerwal 19
Zandvoort
. Gasthuisplem 12
Reservering uiterlijk de dinsdag voor vertrek

Bon voor onze
NaamAdres
Postcode.
Woonplaats
gaat met . personen mee naar Dortmund op zaterdag/donderdag* . december 1990
" doorhalen wat niet \ a n toepassing is

geeft u meer!

WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 -22

Autorubriek SHOWROOM verschijn! elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Ge/msbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel 020-6658Ó8Ó. Fax 020-6656321.
Schnfleli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool. Wibautstraat 131 of Rokin
l l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
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Ford

Opel

Toyota

APK

Gun uzelf
Ford van Nes
Weesp

OPEL KADETT GT 16S, 5-drs, RECORD 2.0 S aut., wit, '86,
'86, 67.000 km.
ƒ11.950.
AUTOBEDRIJF J. WALS,
Tel. 020-372708.
Dorpsstraat 32a, llpendam
Opel Kadett 1.3, stationcar, 5tel. 02902-1697/1981.
drs, LPG, '82, altijd binnen ge
OMEGA 1.8i, bl., 2-'88, LPG staan en uitst. onderh. Let op!
12.000 km, radio, ƒ 16.950. LCN ƒ4950. Inruil/fin. 02990-35957.
03465-67522/06-52866828.
Opel Ascona 1.6 S Hatchback,

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

KEURINGEN

Ook voor een prima gebruikte auto
Ruime keuze

OMEGA 2.3 D, blauw, 2-'88, km '84, LPG, 5-drs, 5 versnell., zeer
83.000, radio, ƒ 17.950. LCN luxe uitvoering. Let op! ƒ 6500.
Inruil en fin. Tel. 02990-35957.
03465-67522/06-52866828.

FIESTA, ESCORT, ORION, SIERRA, SCORPIO
EN OVERIGE MERKEN

Opel Kadett 1.6 diesel, APK T.k. Opel kadett 1.2LS, bj '86,
1/'91, bouwj. '83. Prijs n.o.t.k. 50.000 km. Pr. ƒ10.000.
Tel. 075-171977
Tel 02972-3930, na 17 uur.

Gun uzelf
EEN GOEDE INRUILPRIJS, PRIMA GARANTIE
EN GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Dichtbij

Opel REKORD Station 2.2 Inj.
autom., LPG, trekh., radiocass ree., APK tot maart '91.
ƒ11.000. Tel. 03240-10752.

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

Opel Kadett 1.6 D, GL, 5-drs.
Zeilemaker-Opel
station, 5-'88. Kadett 1.2LS, 3INRUILWAGENS
drs. station, LPG OB, 6-'85. KaConstant keuze uit 100 auto's
ESCORT 1.4 CL, 8-'88, rood, Ford Escort 1.4CL, 3-'88, grijs dett 1.3 LS, 3-drs. station, LPG,
Burg. D. Kooimanweg 7,
55.000 km, ƒ 14.950,3-drs. LCN metallic, 5-drs., km. stand 1-'88. Kadett 1.6 D, 9-'85. KaPurmerend 02990-22551.
70000,
ƒ15.950.
LCN dett 1.2 LS,6-'85. Kadett 1.3 LS
03465-67522/06-52866828.
Station, autom., 7-'86. Rekoid
Adverteren in
03465-67522, 06-52866828.
2.3 Van, diesel, 6-'86. Berebeit,
„SHOWROOM"
Amsteldijk
25,
020-6627777.
FORD FIESTA, m.'SO, APK
Tel. 020 - 665.86.86
11-'91, met radio, pracht auto,
ƒ 1675,-. Tel. 020-163260.
Hogeweyselaan 97, Weesp Tel: 02940-15443.

Div.

Scorpio

IN PERFECTE A1 CONDITIE
o a.

2500 CL, diesel
2000 GL, LPG mst
2400 CL

1988
1989
1988

Ford Escort 1.6 diesel, Van, '87,
onbensp. wagen, als nieuw, 5
versnell., zien is kopen, ƒ 7950.
Inruil en fin. 02990-35957.

Peugeot

KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.

WESTELIJK HALFROND 70, (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen. Tel. 020-45.54.51.
PEUGEOT - DEALER
Ford Escort 1300 L, 4-drs, '81,
2900 GL, airco
1988 zeer zorgvuldig onderh., nw PEUGEOT
KMstand
bj.
Prijs
APK., slechts ƒ4950. Inruil en Type
OFF. FORD-DEALER
205 GR 1.3
77.000 01-85 ƒ10.500,fin. Tel. 02990-35957.
v. KALMTHOUT & v. NIEL BV
205 XE Accent
30.000 03-90 / 17 500Marktplein 11-29, Hoofddorp.
205 XE Accent
50.000 05-88 ƒ14500Voor meer informatie of advies, bel
Inl.: tel. 02503-13441.
205 XE Junior
57.800 01-87 ƒ12.800,Isuzu
205 XR 1.3
63.000 04-87 ƒ14.900,205 XR 1.4
18.800 09-88 ƒ18.950,Honda
205 XR 1.4
49.000 04-89 ƒ18.700,309 GL Profil
30.000 03-90 ƒ23500T.k.a. Honda Quintet/83, APK
309 GL Profil
51.000 01-87 ƒ13.900,Schaafstraat 24, A'dam-N.
t/m juni 91, km. 60.000.
309 SR 1.6
55.000 08-86 ƒ14750,Tel. 020-361153
Austin
020-433587 kmr 1782, na 18 u.
405 GL 1.6
23.000 03-90 ƒ28.200,405 GL Diesel
107.000 06-88 ƒ20250Off. AUSTIN-DEALER-Pim v.
AUSTIN 30 JAAR DEALER
405 GR 1.6
16.500 01-89 ƒ27.500,Rootselaar - staat altijd voor u
405 GR autom., LPG
51.000 08-88 ƒ26.500,klaar! - Rhôneweg 40-42 - GARAGE BOOM AALSMEER
Tel. 02977-25667.
Jeep Cherokee en Wrangier
405 SRI
40.200 02-88 ƒ30.750,A'dam - SI. Dijk - Info - 131375.
505 GR 2.2 inj
51.000 04-89 ƒ33.000,NIEUW & GEBRUIKT
90.000 01-86 ƒ17500Bel 020-124876, de 4-WD lijn van Uw off. dealer in A'dam. 505 GTI autom.,
J5D Grand Vol
46.000 03-88 ƒ29500DEMO's: 205 XR, 309 GR, 405 GR 1.9, 605 SO 30 J5
BMW 316 '86, diamzw. aluvelg
Adverteren in
Imhart. vergr., alarm, 63000 km,
„SHOWROOM"
Peugeot 205 GL, 5-drs, '84,
COBUSSEN AMSTERDAM
19750, 020-155883.
Tel. 020 - 665.86.86
onbensp. wagen, ANWB keuSinds 1930
Lancia
Leeuwekeur gebruikte auto's ring toegestaan, ƒ6950. Inruil
en fin. 02990-35957.
PEUGEOT
T.k. Lancia A112 bj. '83 Rood Lancia Thema 20ie '88 Ipg antr.
apk 11-'91. Div. nw. ond. Vr. pr. gr. 96.000 km, ƒ 18.950. LCN 205 XE1.1 Accent ..'86,'87,'88 Peugeot 205 XR, 1.3, 1e eig.,
309 XR-GR
bj.'88 46000 km., 5 versnell., T'86,
ƒ3250. 020-996054.
03465-67522/06-52866828.
405 GL 1.6 Kat
bj.'90 werkelijk perfect, ƒ9500. Inruil
405 GLD
bj.'90 en fin. Tel. 02990-35957.
Lada
off. dealer
605 SV 3.0
bj.'90
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
MAAR OOK; FIAT
* Chrysler * Jeep * Dodge *
LADA WETTER
LADA-BONTEKOE
Uno 45 S
bj.'87 sloopschade etc. Vlotte afhd.
in onze showroom de nieuwe Lada 1200 S ... .'85 ƒ 3.500 UNO 60 Diesel
bj.'87 KEIMPE CARS. 020-244255.
Lada 2105 1.2 .. .'86 ƒ 5.000 Citroen Visa 11 RE
SAMARA BLACK-BEAUTY
bj.'87
Lada 2107 1.5 Ipg'85 ƒ 3.750 Inruil en finacienng mogelijk
Lonst Peugeot
Saratoga 2.5i M/T
ƒ825 p.m.
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
L. Samara 1.3 eind'86 ƒ 7.750
Occasions APK gekeurd
Voyager 2.5i M/T
ƒ816 p.m.
PEUGEOT-DELAER
AMSTERDAM-CENTRUM
'85 ƒ 8.250 Adres: Baarsjesweg 249-253, Peugeot 205 La Coste
2104 Combi
'86 ƒ 6.250 Citroen BX
Alle modellen uit voorraad leverbaar
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
Lada 1200 S ... .'88 ƒ 6.250 Seat Marbella . . . .'88 ƒ 8.250
'86 ƒ 12.500
A'dam, tel. 020-121824
Lada Niva
'86 ƒ 10.000 Talbot Horizon 1.5 GLS . '85
205 Accent
'88 ƒ 14500
van 36 maanden en excl. w.v.o.
ƒ 5.250 KUPERUSIPEUGEOT '309 SR
Lada 2105 1200 . .'90 ƒ 7.750
'86 ƒ 13.250
Chrysler leasen?
Ford Escort 1.6 . .'86 ƒ 13.500
2
Op spec. wielen + banden
405 GR
'88 ƒ 19.500
1200
m
SHOWROOM
Even Haarlem bellen
309 Profil
'87 ƒ 11.500
2 x Lada Samara, 3-drs. ..'88 Peugeot 205 GL 1.1, 4-drs.'83
NIEUW EN GEBRUIKT
ƒ 7.850
309 Profil
'86/10500
VW Kever '75, voor restauratie.
Lease infolijn
v d Madeweg 1. 020-6683311 Mazda 323hb 1.3lx.'88/ 15.750
Zwanenburgerdijk 503
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Naast Metrostat. Ddrecht
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
* 023 - 264 000 *
TEL. 020-992865.
Fiat Panda . . . . '83 ƒ 3.750
P. KRUGERKADE 10
Alle auto's met
ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
3 maanden Bovag-Garantie
bij
het
Olympisch
stadion.
VerChrysler Saratoga 2.5i & 3.0i
Tevens service en reparatie
koop nw. en gebr. Peugeots
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
T.k. Mazda 626 H.B. 2.0
Mazda 626 2.0 D wagon demo. Ook inkoop. Tel. 020-6629517. 2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
OOK DEMO'S VOOR INTERESSANTE PRIJZEN
Tel. 020-237669.
Itr., bj. eind '84 APK tot
323F1.8GT03-'90. 3231.7D
Bel 020-124876, de Chrysler-lijn van uw off. dealer in A'dam. 3-1-'92. Vr.pr. ƒ7000.
estate demo. Ford Sierra 2.0
Tel. 02972-1089.
CL sedan 01-'89. Opel Omega
2.0 l caravan 06-'87. Off. MazMazda 626 2.0D Sedan, 11-'84, da dealer 02979-81634.
Renault 21 GTL, 3-'89, blauw
wit, 160.000 km., perfekte
met., km. 22.000, Ipg. LCN Renault Espace turbo-D, 3-'89,
cond. ƒ 5950. LCN
7-persoons uitv., zilvermet.,
Citroen
03465-67522, 06-52866828.
03465-67522, 06-52866828.
km. stand 68.000, cpl met dak
Renault
5
GTL,
1.3
(okt.
'86),
rail, radio etc. ƒ46.950. LCN
CITROEN AX 1V87, grijs
Mazda 626, 2.0 LX coupé,
Het officiële
66.000
km,
APK
tot
nov.
'91,
metallic, 37.000 km.
8-'88. Mazda 626, 1.8 DX, 1003465-67522, 06-52866828.
ƒ11.000.
Tel.
020-418719.
AUTOBEDRIJF WALS
'87, mod.'SS. Mazda 626 1.8
Landrover en Rangerover
Dorpsstraat 32a, llpendam. LX, LPG, 7-'88. Mazda 626, 2.0
DE METEOR LANDROVER
RENAULT AMSTERDAM
Renault T 35, master, gesloten
Tel. 02902-1697/1981.
LX, diesel, 8-'86. Mazda 626, verkoop nieuw en gebruikt, onTop occasions met 1 jaar
bestel met zijdeur, T'86, 1e
garantie
service adres
eig., perfecte wagen, ƒ 11.500.
Citroen 2 cv 6, bj.'87, kl. wit, 1.8 GLX, LPG, 2-'88. Mazda derhoud repar. en onderdelen
323
1.3
LX,
LPG,
1-'87.
biedt
aan:
LR
90"
TD
discoveWibautstraat
224
Inruil en fin. 02990-35957.
voor de Zaanstreek
apk, i.z.g.st., 32.000 km.,
Berebeit,
Amsteldijk
25, ry, 109" b./gas/d„ 127" TD.
020 - 5R1 Qfi 11
VAN ROOTSELAAR ƒ5750,- Inruil oudere 2 cv 6 020-6627777.
Joh.
Siegerstr.
18,
020-945205.
mogelijk, tel. 02503-41871.
VOOR NIEUW + GEBRUIKT
Citroen 2CV6, 1981, APK t/m
Reparatie alle merken
nov. '91. Tel. 02963-1929.
Zaandam, tel. 075-350985.
De nieuwe Rover 100, 200 en
Vr.prijs ƒ 1850.
800, bij ons m de showroom.
ROVER UW DEALER
V.a. ƒ 120 - 5 veerbollen op
Mercedes
Benz
190
D
&
190
E
1.8
GARAGE BOOM AALSMEER
MINOR MOTORCARS B.V.
druk brengen bij de Citroen- Citroen CX 25 TRT turbo 2 '88
Bel voor snelle levering 020-124876
Tel. 02977-25667.
Rover Dealer, Sloterkade 43specialist van Zaanstad:
ƒ26.500; CX Prestige turbo 2
GARAGE RENÉ SPAAN
airco ABS '87 ƒ 22.500; TX RT
44, A'dam, tel. 020-177975.
Vissers-pad 11, Krommenie break '88 ƒ19.500; BX DRD
break'8? ƒ 15.500; BX 19 TRD
075-281193 of -353788
Saab
Turbo'88 ƒ 22.500; BX 19 TRD
'l ƒ 18.500; BX 19 TRD '87 Mercedes 190 E, bj.'87, diverse
SAAB SERVICE MOLENAAR SAAB 99 turbo, bj. '79, geen
Nissan
ƒ13.500; BX 19 D '87 ƒ 12.500;
opties, kleur gnjs-metall.
rep., onderh., APK, LPG,
APK, Vraagprijs: ƒ 1800.
BX 16 TRi '88 ƒ 16.500; BX 16
AUTOBEDRIJF WALS
Wegens vertrek naar buiten- alarm
etc.
BOVAG LID Tel. 020-733873.
TRi '88 LPG ƒ 16 500, BX 16 TRi Dorpsstraat 32a, llpendam
land t.k.a. zeer goede (als HOOFDDORP, 02503-14097.
'87 ƒ 13.500; BX 14 RE '88 LPG
Tel. 02902-1697/1981.
nieuw), NISSAN SUNNY
ƒ13.500; BX 14'86 ƒ 7950, AX
SEDAN 1.6 SGX, met katalysa11 RE'87 ƒ 8500; Visa 11 RE'87
tor, 4-deurs. Kleur metallic grijs,
Mitsubishi
ƒ 8500; DC6 T'83 ƒ 2250; GSA
b.j. 12-'88, km.st. 40.000. Elek- Een PERFECTE Seat occasion SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
o.a. 2 CV's, AX, BX
'82 ƒ 1500, C 15 D bestel '87
trische raambediening/
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
v.d. Madeweg 23 bij Makro
ƒ 6950. Visa Garage Houtman- Mitsubishi Colt 1.5 GLX wit deurvergrendeling, 1 jaar oude koopt u vertrouwd bij:
Tel. 020-932750
SEAT AUTO CENTRUM APC, A'dam - 020-6686146.
km. 69.000, 11-'85, ƒ 9450. LCN radio/cass.
kade
37
A'dam
(nieuw-waarde 2e Schinkelstr. 18-28. Tel.
S Stevinstraat 12a, A'dam
03465-67522, 06-52866828.
Tel : 020-278410.
• „SHOWROOM",
ƒ 900).
Vraagprijs ƒ 20.000 020-763333/763334/763335.
1
de autorubriek in
Jniek T.k. wegens vertr. naar (nieuw-waarde ƒ30.425). Tel.
SEAT Marbella, 5e mnd. '90,
Het Parool en Weekmedia.
buitenl. Mitsubishi Galant GLS i 020-973446 b.g.g. 913732.
als nw., kl. zwart, spec. prijs
Huis aan huis in heel
2000 CC, 5 drs , bj. '89. Slechts
Bluebird 1.8 gl, LPG, T.'87, 1e
AUTOBEDRIJF WALS
Amsterdam en omgeving.
Argenta, '84, LPG, APK ge- FIAT UNO 55 S, bj. '84, wit, 11.000 km. Duurste uitv. met
Dorpsstraat 32 a, llpendam
Oplage 730.000 ex.
77000 km. Prijs: ƒ3950
alle extra's, aut./schuifd Abs. eig., binnen gestald, ML ben.,
keurd, i.z.g.s., vr pr ƒ 4500
iets goeds, nw. APK, ƒ8750.
Tel' 02902-1697/1981.
Tel. 020-6658686.
Tel 02963-4298.
radio/cd, alarm, katai. Alles
Tel. 02990-33606.
Inruil en fin. 02990-35957.
electr.
Nwpr.
ƒ54.900
Vr.pr.
FIAT VERMEY B.V.
Fiat Panda 45CL, 3-'86, beige,
Nissan Laurel 2.4 gle, autoƒ37500. Tel. 020-423285.
km. stand 38000, ƒ 5950. LCN Keuze uit ruim 35 occasions.
maat, LPG, T.'87, werkeiijk nw.,
A Philipsweg 13, Uithoorn.
• De advertentie-afdeling be03465-67522, 06-52866828.
Tel 02975-62020.
1.8, 4 wd coupé '89, km.st.
SUBARU
houdt zich het recht voor ad- ANWB keuring mog. ƒ 10.500.
Inruil en fin. 02990-35957.
Fiat Uno 45, 2-'87, wit, km.
30.000. ƒ26.500. Alex van
vertenties eventueel zonder
• De autorubriek
HEERE
B.V.
stand 70000, ƒ7950. LCN
Uden, Hillegom. 02520-15278.
opgaaf van redenen te weige- T k. NISSAN SUNNY'81, i.g.st.,
„SHOWROOM" heeft
03465 67522, 06-52866828
een oplage van 730.000 ex. ren. (Art. 16 regelen voor het nieuwe APK tot 14/11/'91. Vr.DE GROOTSTE SUBARU
De enige off. SUBARU DEAprijs ƒ 1475. Tel. 020-980052.
advertentiewezen)
DEALER VAN AMSTERDAM LER -t- occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Mini Jumbo
02999-278, Jisperweg 39-40.
ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
l
ALLE KLEUREN/TYPES
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
l
LET OP!!!

020-665 86 86

Jeeps/Terreinwagens

BMW

Chrysler

Chrysler Haarlem

Business fin. lease

Mazda

Renault

Land-/
Rangerover

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk info-865511
Ook zaterdags

Toyota Hi-ace diesel, aannemings uitv., T'85, absoluut in
nw.staat, zien is kopen, ƒ 8750.
Inruil en fin. 02990-35957.

Service en
reparatie

ƒ63,50
APK -i- grote beurt v.a. ƒ290
Auto de Rijp, Grafterbaan 2, incl. DIESELSERVICE; brandGraft - De Rijp, tel. 02997-3709 stofpompen; verstuivers;
KLAAR TERWIJL U WACHT cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-980639.

Autosloperijen

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

Volkswagen

(s)loopauto's

VW Golf CL 1.3, 3-drs, blauw VW Golf Memphis '89, grijs
met., 1-'87. VW Golf C 1.3, wit, met. 55.000 km., ƒ 19.950. LCN
5-drs., LPG, 10-'87. Berebeit, 03465-67522, 06-52866828.
Amsteldijk 25, 020-6627777.

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
Garage ROBE, gespec. in remgehaald. Autosloperij Jan.
Volvo
Tel. 020-361178 / 02907-6248. men en fricties. Comeniusstr.
VOLVO 340 DL, weg. verh. VS, Volvo 340 DL, 5-drs., 5-'84, Gevr.: (s)loop/schade-auto's 455, 020-177388. Lid BOVAG.
bouwj. '84, APK t/m 5-'91, luxe ƒ 7250. Volvo 240, 5-drs., VAN met vrijwaring. Ook vakk. rep.
uitvoering, i.z.g.st. Vraagprijs met ramen, LPG OB, 1-'82, Tel.: 020-279907 of 023-350904.
ƒ5950. Tel. 02990-23356.
ƒ 7250. Berebeit, Amsteldijk 25,
Grote sortering ONDERDELEN
*AAA Auto Rental BV*
020-6627777.
Volvo 343, b.j.'82, apk 11'91,
van alle schade-auto's, alle
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
in goede staat, ƒ3000,Volvo 245 gl, diesel, 5-drs, sta- merken, alle bouwjaren.
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
Tel. 020-458672 na 18 uur.
tioncar, 7-pers., '83,100% gave Ravenstijn, 02502-5435.
+ autoambulance 020-6630836
VOLVO-DEALER BIEDT AAN: en goede wagen, perfect,
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Anders dan anderen autover745 GL station, ABS enz. .'90 ƒ7950. Inruil/fin. 02990-35957. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
740 GL, LPG
'88 Volvo 760 gl E, automaat '83, Loop, sloop en schadeauto's huur v.a. ƒ25 p.d. 125 km vrij.
740 GL aut, wit
'88 onberispelijke wagen, zien is met vrijwaring. Tel. 020-754193. Alle auto's met radio/cass.rec.
ADA- West: 020-119708
740 GL diesel, grijs met. ..'87 kopen, ƒ12.500. Inruil en fin.
Noord: 020-324859
740 GL Turbo, wit
'86 Tel. 02990-35957.
244 GL
'87
Bij:
Volvo
244
gl,
diesel,
T'81,
zeer
340 diesel, wit
'90
5x Volvo 360 ....'85 t/m '86 gaaf en bijzonder goed. APK.
5x Volvo 340 1.7 .86 t/m '89 Let op! 3950. Inruil en fin. Tel.
DE HOOGSTE PRIJS
niet duur!!!
10x Volvo 340 1.4 .'84 t/m '88 02990-35957.
elk merk auto a contant met
6x Volvo 340 aut..'87 t/m '89
- auto-ambulance & oprijauto
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
• De autorubriek
-9-persoons bussen
HOOGSTE PRIJS
„SHOWROOM" heeft
250 luxe en bestelauto's
een oplage van 730.000 ex. voor elk merk auto, a contant,
van 3 m3 t/m 38 m3
met vrijwaringsbewijs, geen
020-794842, 020-908683.
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
BLOKSMA
RADIATEURENUW VOLVO-DEALER
INKOOP AUTO'S, ± ANWB- warmtewisselaars, KapoeasMeeuwenlaan 128
pr., snelle afw. a contant m. weg 17, A'dam, 020-148385.
Tel. 020-369222
vnjw. bew., def. geen bezw
LET OP!
Ook voor leasing
Autobedrijf
Tel. 020-108280/149352.
• „SHOWROOM",
Volvo 245 DL bruin metall.,
JOHAN BOOM
Koop- of
VERKOOPPLANde autorubriek in
roofrack, sunroof, automaat.
Zuiderakerweg 83 (oranje hek), NEN? Bel dan snel Nationale
Het Parool en Weekmedia.
APK 2-'91, '78, ƒ2250.
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478 Occasionlijn. 023-365206
Huis aan huis in heel
Tel. 020-6682237.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur Te koop gevr. Peugeots 404,
Amsterdam en omgeving.
Alle auto's APK, hoge inruil 504,505, J5,604 TD. Schade of
Volvo 264 GLE, autom., gas
Oplage 730.000 ex.
Rnanciering binnen 24 uur
'81. APK, 4-'91, leren bekl.
sloop.
Autocommerce,
Tel. 020-6658686.
electr. + get. glas, zilv. met., v.a. ƒ5000. 1 jaar schr.garantie 023-338895.
V.W. Golf 1.6 aut. m.'87, stuurƒ4950, 02979-11360.
Volvo 240 Van, aug.'87, LPG bekr. ƒ 12.950. Ford Escort 1.3,
onderbouw, met ramen, 5 ver- eind '89, ƒ 15.950. Nissan Micra
DX, bj.'88, ƒ 10.950. Ford Sierra
snell., nieuwe auto, ƒ 14.000.
5 ***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
Inruil en fin. Tel. 02990-35957. 1.6, combi, eind '86, LPG, Ruys de Beerenbrouckstr. 157 A'dam, 020-138473/192401
ƒ10.950. Citroen BX 1.9 gt,
SPOEDCURSUS THEORIE IN 1 DAG.
• Handelaar of particulier.
m.'86, ƒ 8950. Peugeot 505
Op zaterdag les is op maandag examen doen.
Uw auto(s) aanbieden in
Turbo d, aut. m.'85, ƒ7950.
„SHOWROOM" is dé manier. Renault 5 GTL, m.'86, ƒ7950. Cursusgeld + lesboek + examengeld ƒ 150.
Tel. 020-6658686.
Mitsubishi
Galant,
m.'87, ledere zaterdag cursus.
ƒ10.950. Peugeot 205, eind ALLE AUTORIJLESSEN ƒ31,- PER LES.
'84, ƒ 6950. Daihatsu Charade, Speciaal pakket voor motorrijlessen en theorie op video gratis.
m.'87, LPG, ƒ 7950. 2 x Austin
1e 10 echte AUTO- 1e 5 MOTORRIJLESSEN a "ƒ25 per les"
Metro v.a.'85, ƒ 4950. 2 x V.W.
Onze lessen vallen onder consumentenvoorwaarden en u kunt
Kever '73, v.a. ƒ4950. Lada
zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest. Verkeersschool
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 1200 S, bj.'88, ƒ4950. BMW "MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt.
520,
m.'84,
ƒ
7950.
Ford
Escort
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar! Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL!
1.1, bj. '82, ƒ3950. BMW 315,
ters en dynamo's. Erkend
Tel.: 020-853683/181775, 075-174996 en 02990-34768.
inbouwbedrijf van TBBS/TNO bj.'83, ƒ3950. Fiat Uno 55 S,
goedgekeurde
autobeveili- m.'85, ƒ 4950.4x Nissan Stanza AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
NOVA RIJSCHOOL
gingssystemen.
Valkenbur- v.a. '82, ƒ 2450. Citroen GSA, 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Punctueel en correct met afbj.'83, ƒ 1950. Seat Fura gl, bj.
spraken. Binnen 8 weken uw
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
Gratis halen en brengen.
'85,1e eig., ƒ 3950. en nog div.
rijbewijs. Niet de goedkoopste,
Tel. A'dam: 020-942145.
Grote sortering ONDERDELEN auto's v.a. ƒ 600 tot ƒ 15.000.
maar zeker niet duur, ƒ42,50
van schade-auto's, alle
AUTORIJSCHOOL „DE FONS"
per uur. Bel: 020-425364.
T.k. div. FIAT's 500 met rijksmerken, alle bouwjaren.
BOVAG-LID - DIEMEN
keuring; LANCIA FULVIA couRAVENSTIJN, 02502-45435.
Info: tel. 020 - 90.02.92.
Adverteren in
pé. Prijs n.o.t.k. 020-907705.
Lid Nevar.
- VOORLICHTINGSLIJN
„SHOWROOM"
Weer
gezakt
bij
het
CBR?,
TOYOTA-DE GRAAF
AUTORIJLES
Tel. 020 - 665.86.86
Weet u het verschil tussen
Alle onderdelen voorradig.
Telefoon: 020-161321
kijken
en
waarnemen?
Nee,
bel
Condensatorweg 44, A'dam
dan 020-447578.
Sl.dijk. Info 020-865511.

Autoverhuur

Auto's te koop
gevraagd

Van Vloten
Amsterdam

Ouke Baas

Algemeen

Rijscholen

Accessoires en
onderdelen

Diversen

•SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
AUTORIJINSTRUCTEUR WORDEN VOOR MAAR ƒ 1650
Elke week in Het Parool én
Wordt nu autorijinstructeur en bepaal je eigen inkomen. Werkalle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
garantie mogelijk. De goedkoopste van Nederland. Wij starten
Tel. 020-6658686.
1/12 en 5 jan. MICHEL Opleidingen. Tel. 020-853057/02990-3476

CITROEN

Rover

Mercedes Benz

ingdijk

PERSCOMBINATIE '^TRAMSPOR T

020-5622828

Seat

autoverhuur

Fiat

Subaru

Ja

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
tussenruimten tellen vooM letter. Minstens 3 regels beschrijven.
wi

r
j- - - i •
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l

MOOY EN ZOON

Speciale aktie

l

Ook het juiste adres voor
EEN GOEDE OCCASION

l

Autobedrijf Heere

l

Ceintuurbaan 225
Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond.

V'h Museum autooeaniven
Reeds 14 jaar dé dealer
voor A'dam en omstr.
IN NIEUW EN GEBRUIKT.

I

Ruysdaelkade 75. A dam-O ZJ
Info: 020-6623167732853

l
I

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

l

l

l

l

L.

Naam:
l Adres:
I Telefoonnummer:
I
•

I
_

. Suzuki

l
l

Handtekening:

l

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

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt).
Tel • 020-799100 Werkplaats Mmervalaan 85, tel.: 020-713581.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
SUZUKI JEEP SJ 410, bj. '83, Suzuki specialist Autobednjf A.
met top, geel kent., z.g.st., Vet voor al uw reparatie en onAPK tot 10-'91, ƒ9000. Tel. derhoud voor zeer scherpe prijzen. Tel. 020-6656279.
020-6628003.
• De autorubriek „SHOWROOM"
heeft een oplage van 730.000 ex.

• Uitdraaien van via D.T.P. opgemaakte pagina 's zowel op papier
als op film
• WerA-reAenen
• Scannen, zowel zwart/wit als full
colour
(Kleuren) lithografie en filmmontage
Reprowerkzaamheden
Drukwerk
Postale verwerking, adressenbeheer en trans-

Maar een catalogus,
maken jullie die ook?
U kent de Perscombinatie als uitgeefster van o.a.
de Volkskrant, Het Parool en Trouw. Maar wat
betekent Perscombinatie Produkties? Dat is een
uiterst modern grafisch bedrijf dat dagbladen en
een groot aantal week- en maandbladen produceert. Maar Perscombinatie Produkties kan ook
uw periodieken, catalogi, brochures, mailings,
jaarverslagen, personeelskranten of nieuwsbulletins verzorgen. Van kopij tot en met drukwerk.
Of als u wilt, alleen een deel van het produktieproces: de pre-press fase bijvoorbeeld. Beoordeelt u zelf waarmee we u van dienst kunnen
zijn:
• Zetten d.m.v. kopij, floppy disk ot
telefoon. Ons systeem is 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereikbaar
• Ver/iuur van redactiesystemen en
begeleidingscon trole
• Lay-out/ontwerp, restyling

•
•
•
•

pon
• Service, advies en systeembeheer
Kortom, we staan voor u klaar met de meest geavanceerde grafische technieken. Bovendien:
tegen concurrerende prijzen.
Wilt u een folder aanvragen?
Bel dan: 020-562.25.22 of 562.22.71.

ODUKTIES

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK
Wibautstraat 131. 1091 GL Amsterdam, Fax. 020-562.27.1 3
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Oproepen
Mededelingen

ICRO
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter
Sluitingstijd- dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977;8411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd, vrijdag 16.00 uur.
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
o Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Verloren en
gevonden

BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen!

18789
Boven ƒ 25 geen bez kosten
Huishoudelijk
Anders brengen wij
personeel
ƒ2,50 in rekening
gevraagd
1
* 30 november 16 jaar Snor
veilig Xxx's papa, mama,
Gevr HULP IN DE HUISH
opa's, oma's + broers
voor de vrijdagochtend, liefst
* Donderdagavond 20 dec een oudere dame Tel 19100
a s Kerstsamenzang in de
Hervormde Kerk Aanvang
20 00 uur Met medewerking
Radio/tv/video
van koren Komt zingen
* Help de Polen Stuur eens
Foto Boomgaard
een voedselpakket1 Geen
Grote Krocht 26
adres7 Dat hebben wij voor u1
Telefoon 13529
Inl tel 02907-5235
UW FILM OP VIDEO
* Hoera1 Zondag wordt Tesƒ 1,75 per minuut met
sa gedoopt Kinderen van de gratis achtergrondmuziek
kinderdienst komen jullie allemaal om 10 uur naar de kerk
De Leiding7
Kleding
* T k nieuwe imitatie bontjas, maat 38, kl. bruin. Prijs
f200. Tel 14735

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken

Broodje Burger

Boeken
Tijdschriften

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789
* Schaken doet iedereen
donderdagavond m het Gemeenschapshuis bij de Zandvoortse Schaakclub.
SINT en PIET aan huis ƒ35
ook voor verenigingen
Tel voorheen 02507-18187,
TEL. NU 02507-13197

* Te koop ,,Doe het zelf" en
,,Na vijven", per jaargang ƒ 10
+ opbergmap, 3 a ƒ 2,50, per
stuk ƒ 1; boeken ƒ 1 per stuk
Tel. 19968

Dieren en
dierenbenodigdheden

Sint en Piet ook bij u thuis, is
beter dan iets op de buis
Onze jaren ervaring, zijn voor
DENNIS PAPEGAAIEN
u ellende-besparing
Bel
18940 of 13420 Sint + min 2 een begrip in Nederland Bel
D
ieten ƒ45. P Vis Nog enk voor gratis mfoboek 020nog. 5 dec en ruim op 2 dec. 6657658 Inruil en fin mog

Dier-Plezier

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

Muziekinstrumenten

Dijkman B.V.
voor al uw muziekinstrumenten
Leer nu zelf snel keyboard spelen met o.a
Casio groot keyboard inclusief gratis
videocursus nu ƒ 399 of ƒ 30 per maand
BIJ aankoop van een Casio keyboard een gratis
Casio horloge t w ƒ149 (op=op).
Yamaha groot keyboard inclusief lespakket
nu ƒ 399 of ƒ 30 per maand
jij aankoop van een keyboard met midi een pianomodule
van bekend merk nu voor ƒ99 (op=op)

voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt
Grote Krocht 28

Zeer ervaren
SINT en PIET op bezoek''
VERENIGINGSGEBOUW
Bel 17669 (na 18 uur),
b.g g : 15301, M. Brugman.
De Krocht
• Wij behouden ons hetGrote Krocht 41, Zandvoort
recht voor zonder opgave van tel. 02507-15705-18812, voor
redenen teksten te wijzigen BRUILOFTEN - RECEPTIES
of niet op te nemen.
KOFFIETAFELS

Foto - Film

Foto Boomgaard

ook voor
• ANNULERINGEN van uw
portretfoto's,
advertentieopdrachten kunt u
pasfoto's,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
receptiefoto's,
awai Spectra ƒ 1490 of ƒ 45 p.m. Zangmstallatie incl boxen richten aan Centrale Orderafgroepsfoto's aan huis.
T echo ƒ 1395 of ƒ 40 p m. 5-delig slagwerk v.a ƒ 599 of ƒ 30 delmg Weekmedia, Postbus
Grote Krocht 26
m Studiegitaar v a ƒ129 SquirerStrat nu ƒ 499 of ƒ SOp.m 122. 1000 AC Amsterdam.
Tel. 13529
Trompet inclusief luxe koffer nu ƒ198.

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort

OZENGRACHT 115 - Amsterdam - TEL 020-265611/205003
BILDERDIJKSTRAAT 150 - Amsterdam - TEL. 020-120862
•"uren met recht van koop
EYBOARD va ƒ25 p m
'ijkman b v., Rozengracht
15, Amsterdam.
el 020-265611.

• Rubrieksadvertentie opge* en? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

5 REGELS

makelaars o.g.

L||J

Tel. 02507-12614

NVM

h'AKtLAAH

GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
orden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
aan balie kantoor zijn opgegeven
verloren/gevonden
weg/aan komen lopen/vliegen
maximaal 5 regels
alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

AEROBICS
o l v. Anja v d Voort.
Bel v info: 19701 of 12215
Te huur gevr WOONRUIMTE
Spoed Wie kan HEAO-stu- (2 kam./balkon), ongemeub
dent BIJLES in wiskunde ge- Tel na 18 uur 0206643162
ven' Lfst zaterd Tel 12335

T e

koop

b r u i d s j a p o n ,

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

Financien en
handelszaken

Autoverzekering

Huzaren- of aardappelsalade

Gerookte visschotel

met gevulde eieren, paling, zoute haring,
zure haring, Noorse garnalen, makreel en
sardientjes.
Min. 2 personen a ƒ 17,50 p.p.

met paling, kipper, zalm, makreel, meerval,
forel en heilbot.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

Haring in dilleroomsaussalade

Hollandse haringschotel

met Holl. haring, zure haring, panharing,
makreel en sardientjes.
Min. 2 personen a ƒ20,- p.p.

gezellig versierde schaal met mm. 6 haringen.
ƒ3,- per haring.

Garnalen- of tonijnsalade, zalm- of
krabsalade

Hors-d'oeuvre

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507-14534

met paling, gerookte zalm, meerval, makreel,
Holl. garnalen en gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

Autoverzekering

Gebakken vissnackschotel

met haring, zure haring, makreel, paling,
meerval, sardientjes, Holl. garnalen, en
gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ22,50 p.p.

Vaar/surfsport

. . . tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen . . .

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel. 02507-14643
Hypotheken

met scampi, inktvis, mosselen, kibbeling,
nuggets, visfriet en 4 sausjes.
Min. 2 personen a ƒ15,- p.p.

Rijles auto's
en motoren

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Rijschool Antonia

Doe uw AUTORIJEXAMEN
* Gratis at te halen voor de op Curacao-Ned Ant en kom
sleutelaar Peugeot brommer, terug met het wettelijk erkend
voorvork defect Tel 12298 rijbewijs Tel 023336463
•*• T k voor knutselaar mounZie ook de pagina's
tainbike ƒ 75, damesfiets ƒ 60
SHOWROOM
Tel. 02507-17030
in deze krant

02507-17619 of 165 00

Diverse clubs

Live Porno!
uit Zandvoort
In hun flatje pal aan de boulevard
hebben twee Zandvoortse zusjes een
eigen 06/lijn laten installeren1
De zusjes zitten 100% Live bij de
telefoon en dragen alléén hele
kleine doorkijk-slipjes met naaldhakken en gemene jarretels'
Als jij boven de 16 jaar bent mag
je dus meedoen aan de meest smerige
Porno/Spelletjes die er bestaan'
Nu kan je dus echt Live alles doen
wat bij jou thuis (misschien) niet
mag of vies wordt gevonden via de

r
Zandvoorts Nieuwsblad

Met een Micro komt u onder de mensen.

Oé-340.340.50
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Red Ear Productions, Box 547, H'lem

3,63
3,63
3,63
4,83
6,04

Rijpe Claudia traint haar
xx buurmeisje xx 50 cpm 06xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
1

1

Topsex
Topsex' Topsex
Ik heb nou eenmaal hele
grote .. "i 06-320x325x25

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Surinaams schoolmeisje (18
leert van haar rijpe hospita
cpm xxxxx 06-320x323x24

Al/e prijzen incl. 6% BTW

Naam:
Adres:

.

Ze doen!
gevaa'rlijke
experimentele
porno-spelletjes en tarten
de grens van 't toelaatbare'
Ze dragen lak, leer, jarretels
en stiletto-hakken1 Ze doen
het voor 50 cpm via de 06

320.(323)99

SM-KONTAKTLIJN homo/hetero/bi 06-320 330.39 (50 Red Ear Prod Box 547, H'lem
cpm) Zelf inspr? 01828-30599 • Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
Wendy-foon
redenen teksten te wijzigen
06-320.332.77
of niet op te nemen
ƒ 0,50 p.m Pb 4100, Arnhem
IIIIM Jong lesbisch meisje n"
in Tamara vindt meisjes lief'
50 cpm 06-320x320>.65
Griekse Porno
(ex)gedetineerde meiden, net
achterkant Taboe
gescheiden vrouwtjes, dikke Taboe
06-320 320 62
uitgerangeerde prostituees, 50 cpm
weggelopen bisexuele moe
Meisjes-Porno
ders Wij zijn dagel (Live) te Petra (18 jaar)
50 cpm
horen voor 50 cpm via de 06
06-320 320 52
IIIIMI
LADY BIZAR
06-32032468 SOcprn hete
Red Ear Prod Box 547, H'lem zondige SM-sex MEESTERES

Wij zijn

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

S.v.p. in rubriek:

02507-17619 of 16500

Sportartikelen

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

Telefoon:

Aerdenhout.
Telefoon
023-213421.

In de weekends kunt u ook terecht bij onze verkooppunten op de Zuid- en Noordboulevard.

L

Plaats:

2111 HT

Teuben Assurantiën

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Orderafdeling Weekmedia,
e t e n s t o e l . T e l . 0 2 - 3 4 3 . Centrale
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Pkst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
Ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Postcode:

U kunt direkt aan de slag in de thuiszorg,
want dat is treffend mensenwerk.

Van Lennepweg 1,

Voor informatie en bestellingen bellen met Kroon Vis, tel.nr. 02507-17619/16500.

maat

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

- vast werk;
- salaris volgens de CAO-Gezinsverzorging.
- 7 weken doorbetaalde vakantie per jaar
(inklusief ADV-dagen),
- werkoverleg met kollega's,
- zelfstandig werk

STICHTING
GEZINSZORG
KENNEMERLAND
ZUID

computervergelijking
Bel nu 02507- 14643

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

•

BEROEPSKRACHT

ALLEEN ZIJN MOE'' Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub 023-356840 (infoband).
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandelmq

Graf/'s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Sebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Klere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
*oord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
^oorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

Onze instelling biedt u als

Voor informatie en
sollicitatie kunt u
bellen of schrijven
naar

* T k 3 glans trainingspak- MARINA MONNICKENDAM
ken (Tech One), l bl /d bl,de gezell. jachthaven met alle
grijs/g , groen, maat M, ƒ75, faciliteiten Enkele ligplaatsen
regenpak, maat S, paars/- beschikbaar. Tel 02995-2595
turq,/25 Tel 02507-17980.

ICRO

GRATIS MICRO'S

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Lessen en clubs

Huwelijk en
kennismaking

Home-piano's al het nieuws in huis, o a. Yamaha,
Kawai, Technics, Samick, Gem, Casio, Hohner.

Parkeren Europarking ± 400 meter

MET UW HULP OUD WORDEN
Dat is een wens van vele mensen die hulp
vragen bij onze instelling.
Wij doen een beroep op mensen die deze
wens willen vervullen.
- U kunt kiezen uit een arbeidsovereenkomst tussen de 6 en 32 uur per week
- U heeft gunstige werktijden
- U bent sociaal verzekerd
- U werkt dicht bij huis
- U kunt kiezen voor (bij)scholing
- U wilt werken voor en met mensen
- U doet zinvol en treffend werk

KOMPLEET OPGEMAAKTE SCHALEN

Zalenverhuur

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

HOMO-JONGEREN kontaktlijn Jonge Jongens" Bel 06
32033288 (50 cpm) Inspr?
01828-30800 Max Ift 30 jr'
MODELTREIN'-RUILBEURS Diemen Mog ruil /kopen/verkop Een rijpe hete negerin van 39
Zat 1 dec , Geb De Schakel, Burg. Bickerstr 46 a (achter voor jou xxxxxxx (50 cpm 06-)
oostkant), Diemen-C Geop 10-16 u Volw ƒ2,50, kind ƒ 1 320x320x91 xxxx 320x320x91
'n Chique Dame, 38, geeft les
Woninginrichting
Te koop
aan jongen (18 j ) PERVERS1?
50 cpm xxx 06 320x320x38 xx
gevraagd
Harnet schunnig en hard
Wij STOFFEREN 10 banksteldiversen
kussens inclusief stof voor
xxx . ruige porno
xxx
xx 50 cpm 06-320x320x53 xx
ƒ295 Velours overgordijnen
*
T
k
gevr
Nova
trommelvan ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr
Lekkere STRAATMEID, 'n jonVitrage en alle soorten model- wasmachine Tel 12141
ge griet voor 50 cpm 06
gordijnen v a ƒ 5,95 per me320x320x77 xxxx 320x320x77
ter, gratis gemaakt1 1000 verTe koop
Rijpe Greet doet 't echt met
schill meubelstoff van ƒ69
aangeboden
jongens (18 j ) Tikkie ordinair
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
50 cpm 06-320x322x27
soorten meubelen, boten en
diversen
caravans, zeer voordelig Alle
'n Volle dikke rijpe negerin
soorten schuimrubber
op
wacht op je in d'r witte ondermaat gesneden. Barkrukken Aang nwe Eagle METAAL- goed DD-cup Bel me SOcpm
stoff incl stof of leather look DETECTORS, merk SL90, uit 320x323x46 xxxx 320x323x46
ƒ10 Prachtige 1-pers matras doos Prijs norm ƒ3095, nu
ƒ55 Echt schuimrubberen voor ƒ 2000 Tel 020-867827 AH. AH TOPS&M AH AH
50 cpm
matras met zuiver scheerwol * Te koop baby-wipstoeltje, Meesteressegenot
06-320x331x13
AH
afgedekt ƒ225 DE VRIES, kleur mint, i z g s t , ƒ 40, bed- AH
Haarlemmerdijk 168, Amster standaard, kleur wit, ƒ 15
dam, 020-220981, Amperestr Weinig gebruikt Tel 18723
Diversen
10, Zandvoort, 02507-19347
T.k dekenkist, uitschuiftafel,
JAN BARUG
elek open haardje, platensp / X Y Z BV. verhuizingen en
Wasautomaten, drogers en verst Dual HS 132, bruids kamerverhuizingen Voll verz
gaskachels, 4 mnd voll ga- jurk, mt 44-46 Tel 17463.
Dag/nachtservice 020-424800
rantie, v a ƒ 250 Ook repara- * T k nieuwe Arzberg ser
ties, diagnose ƒ50 all-m Mo- vies-onderdelen, wit, mooie
biel serv nr. 06-52826550
blauwe lamswollen slippers,
7, ƒ 19,50, witte l w pantofLijsten op maat
fels, te groot gekocht 15253
bij
•*• T k Philips platensp met 2
Foto Boomgaard boxen ƒ60, langlaufschoemt 41, ƒ 50, m of jong Grote Krocht 26 nen,
bureautje met veel bergruimTel. 13529
t e ƒ 5 0 Tel 16336
* Te koop klassiek, velours T k PUCH MAXI PEARLY,
bankstel, in zeer goede staat, z g a n
+ helm, ƒ1250,
WETSUIT, mt 49, z g a n ,
ƒ250 Tel 02507-12857
* T k aang grote gaskachel ƒ200 Tel 02990-28929
* T k Tonka auto, 60 cm
ƒ50 Tel 02507-18139
T k gevr LEDER CHESTER- ƒ 15, jongenspockets, 10-12
FIELD BANKSTEL of LOSSE jr, ƒ0,50, wildebras-pop, 60
cm, ƒ40, houten puzzels,
BANK Tel 075-704775
ƒ1,50^ 3,50 Tel 18371
T k in prima s t , weg verh
gash Vulcano, ƒ400, 3-z
Onroerende
bank, bl. vel, loss kuss ,
ƒ 450, 2 sal taf (steen op st
goederen te koop
frame), ƒ 160, rond vl.kl, 0 2
gevraagd
m, Desso, ƒ 125, Imnenk , Vs
leg-, % hangkast, ƒ 90, elektr
kookpl, 14 en 16 cm 0, 220 v,
GARAGE
ƒ85opkl.bed, compl., 1-pers
TE KOOP GEVRAAGD
+ 2 bedden, 1-p m Pirelli
Tel 02507-14534
matras, ƒ300 Tel 15422

Hobby's en verzamelingen

* Gevonden een acryl shawl
op de Pnnsesseweg Tel
18139

Receptie?
Feestje?

15

BENT II ER OOK Z© ÉÉN DIE
HET STRAATBEELD VERLEVENDIGT?
E E R S T

DENKEN, DAN

DOEN

320.33.188

SIRE

Sinterklazen die iets goeds willen geven,
weten nu waar ze moeten zijn:
DROGISTERIJ PARFUMERIE MOERENBURG

ZOMAAR EEN GREEP
UIT ONZE DAMES
AANBIEDINGEN

HALTESTRAAT l, TEL. 16123

14.95

Amance
Anaïs-Anais
e.d.t. spray

32.50

Mina Ricci spray

van Jill Sander, Joop! en
Salvador Dali en
Benetton vanaf

42.50

Lou Lou e.d.t. spray

39.95

Ysatis e.d.t. spray
Paco Rabanne
metal spray

39.50

Depositaire:
ZOMAAR EEN GREEP UIT
ONZE HEREN
AANBIEDINGEN

32.50

Y. Saint Laurent
Paris spray

bij aankoop van een
Anaïs e.d.t. 50 ml
plus een badprodukt
of
bij aankoop van een
GLORIA vander Bilt
e.d.p. 50 ml.
of
Xeryus Givenchy
eau de toilette 100 ml.
after shave 100 ml.

19.95

29.50

Y. Saint Laurent ,,Y'
spray

Een paraplu
kado

Voor een geurig
kado geen
beter adres!

Miniatuur kadosets

42.50

Lancaster
e.d.t. spray

Kadoset van

Givenchy III
e.d.t. spray
Colours Benetton
spray

Estee Lauder
White Linen
eau de parfum
* -*• *
Swiss Performance
dagcrème
* * -*r
Polished Performance lipstick

29.50

Salvador Dali
e.d.t. spray

49.95

P.R. Eau de Calandre
spray

20.-

29.50

Miss Dior Esprit de
parfum

49.00

Lou lou

JOOP!

KNOWING

Christian Dior
Cartier
Estee Lauder
Paco Rabanne e.d.t. spray 19.50
Clinique
Salvador Dali gel douche
24.95
Helena Rubinstein
Salvador Dali e.d.t. spray 39.95
Yves Saint Laurent
Jazz after shave
29.50
La Prairie
Ted Lapidus e.d.t. spray
29.Jeanne Gatineau
Biotherm
Ricci Club e.d.t. spray
35.Jill Sander
Xeryus e.d.t. spray
29.50
Davidoff
Lanvin for men
19.95
Joop!
14.95
Amando spray
S. Dali
Nino Cerutti e.d.t. spray
29.95
Chopard
Gianni Versace e.d.t. spray 29.50
Oilily
Cacharel after shave
27.50
Nina Ricci
Lancôme
Lancaster

KOUROS

Parfum

POISON

Sinterklaas Surprise van Nationale Postcode Loterij

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in het Zandvoorts Nieuwsblad van vrijdag 28 december 1990

B

Superpostcodeprijs
vijf keer zo groot!
De SuperPostcodeprijs wordt met ingang van de
eerstvolgende trekking verhoogd van ƒ 1.000,- naar ƒ 5.000,ledere deelnemer in de straat waarin de meeste prijzen
vallen, krijgt voortaan vijfduizend gulden uitgereikt!

ƒ19,00 excl. 6% btw

ƒ 27,00 excl. 6% btw

D

De Nationale Postcode Lotcnj slaat
zó goed aan. dat de organisatoren
besloten hebben om de SupciPostcodeprijs te vei hogen tot f 5.000.-.
De feestelijke decembermaand staat
voor de deur en krijgt op die mamer voor de gelukkige winnaars

ƒ53,00 excl. 6% btw

K. JANSEN
Dorpsstraat Zandvoort

ƒ 14,00 excl. 6% btw

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

Jm llnnk l»c\ciili'i'il ih' M 1)111)
i;uldi'n M na i; in de l'nMitnli
Lolei ij

nog eens iets extra's. Bovendien
wordt u i t alle winnaars van de SuperPostcodepnjs nog eens de winnaar van de SuperWmkelpiijs getrokken. U weet het: die winnaar
mag zijn hele leven lang ^rafif, elke week voor j 100.- boodschappen doen bij Super.
Hoe meer mensen er binnen één
postcode deelnemen, hoe groter de
kans dat daar de SuperPostcodeprijs en de SuperWinkelprijs in
vallen. Een feest dat nog eens extra
accent krijgt als Manuëla Kemp en
haar tv-ploeg de prijzen in klinkende munt komen uitreiken.
Waarom dit allemaal kan'? Omdat
de Postcode Loterij stormachtig
groeit. Hoe meer deelnemers, hoe
meer prijzen. En... hoe hoger de
prijzen. Zoals u net heeft kunnen
lezen. •
'De Nationale Povi ode Lutenj i\ :ó' :c\t;t
pi e \entatnte Maiuicla Kemp
i

SNELHEIDSPRIJS
VAN DE WEEK!
Ik kies model:

in het Zandvoorts Nieuwsblad

Onder de snelle niemte inzenders verloten \vij dc/c week een fantastische
Philips Matchlmc televisie met 63 cm
beeldbuis en 2 \ 40 Watt miuickvermogcn'

fl»

r

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

Dit is mijn tekst:

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met btokletters

O dhr. Q mevr.

Naam:_
Adres:

Postcode:

Spelregels
Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk voor
7 december 1990 aan:

Handtekening:

Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad

Naam:

Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort

Adres:
Postcode:

Pr^en boven de ƒ 1000 worden belas! met 25%
kansspelbelasting Trekking is iedere maand De trek
kmg wordt «emchl door Nolans L Jongmans 1e
Driebergen Rpenburg Trekkingslpten en Reglement
zi|n verknigbaar bi| hel secretariaat Van Eeghenslraat
77 1071 EX Amsterdam De loten] is goedgekeurd
door de staatssecretaris van Justitie onder nummer
L089009B/177B9 d d 20/101989 Als u hel mei met
een alschnrving eens ben! dan kunl u binnen een
maand de bank ol giro opdracht geven hel bedrag Ie
rug te boeken De verstrekte machlK]ing kunl u allijd
weer mlrekken H» oor kunt u zich wenden lol de
Slichlmg Nalionale Poslcode l_oleri| De prijzen wor
den automatisch op uw bank/girorekening gestort
Deelname impliceer! aanvaard ng van het Reglemenl
Maximaal 50 lolen per posicode De Superwmkelpnp
is uitslutend geWg voor personen boven de 18 iaar

j Plaats:

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

Banknummer:

Datum.

Handtekening'

15.11.90

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

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

mww

Nieuws

Donderdag 6 december 1990

Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 49

Beleidsplan Voorlichting en Public Relations:

Gemeentebeleid
zoveel mogelijk
openbaar maken
ZANDVOORT - Het gemeentebeleid, oftewel 'zaken die de
gemeente van plan is te doen', moet zoveel mogelijk openbaar
gemaakt worden. Dat blijkt het standpunt van het college van
burgemeester en wethouders, dat naar voren komt in het Beleidsplan Voorlichting en Public Relations. Toch is het bureau
Voorlichting beperkt in zijn mogelijkheden, als gevolg van een
'krap' budget. Vandaar dat een prioriteitenlijst is opgesteld.
'Het openbaar maken, verklaren van het desbetreffende beleidsonen toelichten van zaken die de ge- derdeel.
meente van plan is te doen' is een
Ook aan het 'daadwerkelijk convan de belangrijkste taken van het tact met publieksgroepen' en de pubureau Voorlichting en Public Rela- blic relations wordt veel waarde getions.
hecht. En op het gebied van de 'actieve' openbaarheid, oftewel 'het op
Dat blijkt uit de prioriteitenlijst initiatief van de overheid openbaar
van het beleidsplan, dat deze maand maken van informatie in welke
in de diverse raadscommissies be- vorm dan ook', kan nog wel het een
sproken wordt. Aan heel wat andere en ander worden verbeterd, zo conlaken kan niet zoveel aandacht be- cludeert het gemeentebestuur. Er
steed worden. De beschikbare gel- moet meer informatie gegeven worden, jaarlijks ƒ25.000,-, zijn immers den over de raads- en commissieverniet genoeg om alle gewenste voor- gaderingen: zowel over de gang van
iichtings-activiteiten te financieren. zaken tijdens een raads- of commisHet budget gaat vrijwel geheel op sievergadering, de vergaderdata en
aan drukwerkkosten, zoals de ge- de agendapunten.
meentegids, foto's, folders en broHet college wijst erop dat dienstchures.
verlening een taak van de gehele organisatie is. 'Het is voor de organisaEr is dan ook nauwelijks ruimte tie van groot belang een klantvrienvoor extra's, zoals voor expositiema- delijk imago te hebben. De voorlichteriaal of audio-visuele apparatuur. ter kan daarin een rol vervullen als
En voor al de gewenste activiteiten wegwijzer, bemiddelaar en vraagdie in het beleidsplan worden ge- baak'. (Zie ook elders in dit blad).
noemd, is één voorlichter veel te
weinig. Aan het bureau wordt - sinds
de oprichting anderhalfjaar geleden
ADVERTENTIE
- invulling gegeven door Jeanine van
Ooijen.

Keuzes
'Er moeten dus keuzes gemaakt
worden', zo stelt het college van burgemeester en wethouders. Naast de
reeds eerder genoemde taak staat
hoog op het prioriteitenlijstje ook de
ondersteuning van de vier verschiliende sectoren van het ambtelijk apparaat, bij hun extern gerichte acti
viteiten. Openbaarheid, voorlichüng, inspraak en public relations
moeten volgens het college een vanzelfsprekend onderdeel van beleid
zijn, zowel bij de voorbereiding, bij
de beslissing, als bij de uitvoering.
De sectoren moeten dat onderdeel
steeds meer bij hun werkwijze betrekken.
Het college ziet de kosten van
voorlichtings-, inspraak- of public
relations-activiteiten liefst zoveel
mogelijk project-gebonden. Deze
kunnen dan afgeschreven worden

'Flexibele
gemeente'
ZANDVOORT - De identiteit die de gemeente
Zandvoort wil uitstralen,
is: 'een betrouwbare, publieksvriendelijke, dienstverlenende, flexibele en
moderne overheidsorganisatie met een open stijl van
werken'.
Dat zeggen burgemeester en
wethouders in het nieuwe Beleidsplan Voorlichting en Public Relations. Met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat
is een eerste stap gezet om deze
gewenste identiteit te realiseren. Van het bureau Voorlichting verlangt men binnen twee a
drie jaar een goede interne communicatie, waardoor de betrokkenheid en motivatie van de
ambtenaren wordt verbeterd.
'Voorlichting' moet er - middels een goede communicatie
met de bevolking - ook voor zorgen dat de nieuwe identiteit
wordt uitgedragen. Want: 'De
gemeente Zandvoort moet streven naar een imago dat overeenkomt met de identiteit van de
organisatie', aldus het college.
Men hoopt dit nieuwe imago
binnen vijf jaar te hebben. (Zie
ook pag. 3).

Just wear
Jerry's
* Wij leveren
op maat
*Ook
reparaties
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ONTBREEKT
Zandvoon beschikt 150 jaar
«
over een wipper- o\ lijn werp<<3>
toestel, dal wordt zaterdag met eon
demonstratie gevierd

De positie van de handballers van Casino-ZVM wordt
steeds rianter

TTIjps

ZANDVOORT - Nauwelijks een jaartje oud en
nu al weer opgebroken. Dat geldt voor de sierbestrating van de Boulevard de Favauge. Honderden witte tegels bleken niet bestand tegen de
zware voertuigen die er nogal eens overheen den-

De opzet van de controle is dit jaar
anders dan anders, dat werd in augustus al duidelijk toen huis aan
huis een brief met informatie over
de belasting werd verspreid. Bij die
brief zat een antwoordkaart die - als

derden. De kwaliteit van zowel tegels als onderlaag lieten kennelijk veel te wensen over. Het
gevolg was dan ook dat de boulevard nog vóór het
hoogseizoen flink beschadigd raakte. De stratenmaker is afgelopen week begonnen met de her-

Gevallen
ZANDVOORT - Een zesjarige jongen uit Haarlem kwam zaterdagavond bij een val zodanig op zijn
hoofd terecht, dat hij naar een ziekenhuis overgebracht moest worden. Hij was tijdens een sportevenement in de Pellikaanhal van een tribune gevallen.

ZANDVOORT - De politie hield
zondag een twintigjarige Zandvoorter aan, die verdacht werd van diefstal. De man had bij een bedrijf aan
de Kamerlingh Onnesstraat enkele
dakbedekkingrollen weggenomen.
Iemand had gezien dat hij was wéggereden in een bestelbus. De man
kon naderhand in zijn woning worden aangehouden.

ZANDVOORT - De gemeente gaat een strenge controle uitvoeren op het hondenbezit. Zandvoorters die wél een hond bezitten
maar daarvan geen aangifte hebben gedaan, kunnen rekenen op
een dubbele belastingaanslag.

Antwoordkaart

Agenten pakken
vuurwerk af

stel werkzaamheden, waarmee het bedrijf in f e
bruari klaar hoopt te zijn. Een gelukje voor de
ZANDVOORT - Vier jongens zijn
gemeente is, dat de reparatie nog binnen de onderhoudstermijn valt. Fotograaf Berlott zag het vrijdag opgepakt in verband met het
afsteken van vuurwerk en brandallemaal.
stichting in het duinterrein. De agenten hebben het vuurwerk in beslag
genomen en vernietigd.

30 km-zone

ZANDVOORT - Het leefklimaat in de 'Noordbuurt', met
name de Noorderstraat en de
Kruisstraat, moet met behulp
van verkeersmaatregelen verbeterd worden, onder andere
met de aanleg van vier verkeersdrempels. De gemeente
wil hiervoor ƒ48.500,- beschikbaar stellen.
De bewoners van beide - in het
centrum gelegen - straten hebben in
augustus 1987 het college van burgemeester en wethouders verzocht
maatregelen te nemen, met name
snelheidsremmende maatregelen.
Voetgangers voelen zich onveilig
omdat de Noorderstraat en de
Kruisstraat smal zijn en trottoirs
ontbreken.
Bovendien zijn de snelheden van
het verkeer, dat de straten ook als
doorgaande route gebruikt, vaak te
hoog. Sommige bewoners vrezen
dan ook voor de veiligheid van hun
kinderen.

men nog geen aangifte van zijn hond
had gedaan - binnen veertien dagen
teruggestuurd moest worden. De
daadwerkelijke controle op het bezit, in de maand december, is de vol- Strategisch
Het college onderschrijft de argugende stap. De controleurs, die een
legitimatiebewijs bij zich • dragen, menten van de bewoners, de gekunnen overal aanbellen, dus ook meenteraad krijgt deze maand een
bij mensen die al hondenbelasting voorstel met een aantal te nemen
betalen.
maatregelen.
De bedoeling is dat de controle
Dat zijn onder andere een viertal
jaarlijks wordt herhaald.
verkeersdrempels op strategische
De gemeente stelt de betrokkenen punten en het doortrekken van het
in de gelegenheid vóór de controle trottoir van de Burgemeester Engelalsnog aangifte te doen. Dat kan bij bertstraat bij de in- en uitrit van het
de afdeling Financieel Beleid en Be- gebied. Het college is van mening
lastingen (tel. 61414, van 09.00 tot dat van het hele gebied, inclusief de
Sandrinastraat en de Pakveldstraat,
12.30 uur).

een 30 km/h-zone gemaakt moet
worden.
Men houdt daarbij rekening met
de uitgangspunten van het concept-

'Doorstroming in
huursector wordt
ZANDVOORT - De Zand- waarop men die woning heeft bevoortse Vereniging van Huur- trokken".
ders (ZVH) heeft kritiek op de
woonruimteverdeling in Zand- Nadeel
voort, 'ondanks de nieuwe ver- Ook met de wijze waarop de vvoordening'. Dat gaf voorzitter ningen worden aangeboden, is de
Rie Ewoldt afgelopen week te ZVH niet gelukkig. "De gemeente
kennen tijdens de algemene le- biedt een voor de verhuur vrijgekodenvergadering. De doorstrq- men woning aan aan een woningzoeming in de sociale huursector kende uit het bestand, terwijl EMM
maandelijks met de woningen adwordt daardoor bemoeilijkt.

LW
01.34
02.24
03.15
04.40
05.35
06.46
07.36
08.30
09.30

LW
13.45
14.35
15.30
16.36
17.40
18.33
19.40
12.45 20.44
13.39 22.00

Kantine Zandvoortmeeuwen op hoogste punt

die knun moi't ik hebben.

Omdat ik graug wil weten \\M /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het /andvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar t 10.50.
f
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Adres: l J l
l'ostcode'ï'laats:

HW
18.05
19.05
20.05
21.09
2213
23.25

Maanstanden:
2ondag 9 dec. LK 03.04 uur
Doodtij 10 dec. 09.46 u. NAP+73cm

Vertrouwen in de toekomst heeft
zij nog wel, indien een convenant
wordt gesloten tussen gemeente en
EMM naar het model van de woningbouwvereniging. "Het uitgangspunt daarvan is immers geweest, dat
de woonruimteverdeling
moet
plaatsvinden op basis van een openbaar, doorzichtig, rechtvaardig,
doelmatig en controleerbaar systeem". Daarbij noemt zij het instellen van een - min of meer - onafhankelijke commissie die verantwoordelijk is voor inschrijving, urgentiebepaling en toewijzing van woningen. Van de woningzoekenden zal
één centraal bestand worden bijgehouden.

verteert, waarop gegadigden kunnen
inschrijven. Een nadeel van de door
"De toewijzing blijft plaatsvinden EMM gevolgde methode is, dat nietdoor twéé instanties, door de ge- -woningzoekenden op grond van jameente én door woningbouwvereni- ren - soms tientallen jaren - lidmaatging Eendracht Maakt Macht", al- schap een woning kunnen krijgen.
dus Rie Ewoldt vorige week tijdens Op deze wijze kunnen vooral eengede ledenvergadering van de ZVH. zinswoningen worden toegewezen
"Het gebeurt weliswaar op grond aan bewoners uit de koopsector, Wurgent
van hetzelfde urgentiepuntensys- waardoor de doorstroom in de sociaOok Wurgent. de taelangengroepeteem, maar met uitzondering van de le huursector bemoeilijkt wordt".
ring voor jongeren die woonruimte
inschrijvingsduur als woningzoezoeken, buigt zich momenteel over
kende. EMM hanteert namelijk de
de woonruimteverordening. De bedatum van inschrijving als lid van Nihil
stuursleden hebben deze vorige
de vereniging, of, indien men een
De 'inzichtelijkheid in de toewij- week toegestuurd gekregen, nadat
woning heeft gekregen, de datum zing' door de gemeente noemt zij zij eerst bij diverse gemeentebe'nihil', enige vorm van controle 'on- stuurders hun beklag hadden gemogelijk'. Wat dat betreft heeft zij daan. Zij hadden de verordening tot
meer bewondering voor EMM, dat op dat moment niet ter inzage kun
op een mededelingen bord aangeeft nen krijgen bij de gemeente, hoewel
aan wie men de woningen wil toewij- zij hiervoor acht keer op het raadzen en over hoeveel punten deze le- huis waren geweest. 'Do verordening
den beschikken.
was niet aanwezig', aldus Wurgent.

Waterstanden
HW
05.56
06.48
07.42
08.46
09.46
10.45
11.44
00.29
01.25

-centrumplan, dat onlangs aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Het
voorstel wordt vanavond behandeld
in de commissie Ruimtelijke Ordening en maandag in Financiën.

Dit jaar wordt er extra aandacht
geschonken aan het voortijdig afsteken van vuurwerk, dat is alleen toegestaan op oudejaarsavond en
-nacht. Tegen overtreders zal direct
worden opgetreden waarna de agenten het ter plaatse zullen vernietigen.

Huurdersvereniging bekritiseert woonruimteverdeling
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Datum
6 dec
7 dec
8 dec
9 dec
1
0 dec
11 dec
12 dec
13 dec
14 dec
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Ook deze week in het Zand~p
voorts Nieuwsblad 'Te kust
e
en te keur', een uitgebreide rubn..-k
met tips voor de vrije tijd.

Strenge controle op hondenbezit
De controle vindt nog dit jaar
plaats, tussen 10 en 21 december.
Degenen die hun viervoeter niet hebben opgegeven voor de hondenbelasting, krijgen een aanslag die met
honderd procent is verhoogd. De tarieven zijn in Zandvoort momenteel
ƒ86,- voor de eerste hond die men
bezit, ƒ165,- voor de tweede en ƒ325,voor elke hond boven dat aantal.

Oplage: 4.900

Toch nog een 'gelukje

Diefstal
3/4 jassen
v.a. 195,lammy's
495,-

edia

eek

Op het voormalige binnenterrein van het circuit wordt ijverig doorgewerkt aan de
nieuwe accommodatie van Zandvoortmeeuwen. Met de bouw van de nieuwe
kantine is inmiddels het hoogste punt bereikt, de vlag van aannemer Nelis hangt
in top.

niet naar uit dat men dit haalt. De verhuizing is in ieder geval uitgesteld tot
augustus 1991, omdat de velden enige tijd geleden door de KNVB zijn afgekeurd, wegens dunne of kale plekken in de grasmat. Zandvoortmeeuwen is voor
een aantal wedstrijden nu te gast bij TZB. Een voordeel van het uitstel is, dat
men tijdens de 'zomerstop' wat rustiger kan verhuizen.

De bedoeling was dat het gebouw voor de Kerst 'dicht' zou zijn, maar het ziet er

Foto' Berlott

L-_i-..J i.. ,-..-. i....;. ..:....
L_..l__L._i..^ l_. l ._! ...;.
; ,

(>iro. Banknr.: l |_J L J_._L....I .. j_„..i.._:
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand l'-t. id* D kwartaal l'l-i.D halfjaar f 2S.SO D jaar f •!(>.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische lietaling. Voorpostahoimees gelden
andere tarieven.
l' kimt nw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-Mi8.13.00.
Stuur de/.e bon in een open envelop naar
\Veekmedia. Antwoordnummer 100S1. 1000 \'.\
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.
g "710371"017003
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DONDERDAG 6 DECEMBER 1990

WEEKMEDIA 22
FAMILIEBERICHTEN

VRIJDAG 14 DECEMBER
en
ZATERDAG 15 DECEMBER

HOERA

'USTERFGEVAL

speelt „WIM HILDERING" de DOLDWAZE
KOMEDIE

Zaterdag 8 december 1990
Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

„MUISJE MET EEN HEEL
VREEMD STAARTJE"

De gemeentereiniging haalt zaterdag 8 december 1990 klein chemisch alval, glas en oud
papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.

in gebouw ,,de Krocht". Aanvang 20.15 uur.
KAARTVERKOOP:
Drogisterij ,,De Gaper"
Kerkstraat 31.
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.

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

WILLEM WORDT
11 DECEMBER
41 JAAR

Deze advertentie is mogelijk'gemaakt door:
Aart Veer, Radio Stiphout, Foto
Boomgaard, Haringkraam Arie Koper,
Slagerij Vreeburg, Optiek Slinger,
MacDonald's, Varel Alarmgroep, De Gaper,
Casino, Versteege: Dierplezier, La
Bonbonniere, Cafetaria Busstation, Harry
en Toos, Erica, Auto Strijder, De Tromp
Winkel, Ver.geb. „De Krocht", Cortina
Modes, ABN Zandvoort.

Hiep Hiep Hoera!
Morgen 7 december wordt

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

^J

Frans Jacobus Korteweg
op de leeftijd van 73 jaar.
T. Korteweg-van den Heuvel
Ad en Conny
Robbert-Jan
Anne-Soplne
Marijke en Gerard
Linda
Flons
Eline
Maarten
2 december 1990
Linnaeusstraat 11 I
20 H BP Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 7
december 1990 van 11.30 tot 12.15 uur in de
rouwkamer aan de Poststraat te Zandvoort.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 7 december om 13.00 uur m de aula van de
Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

Lieve familie
vrienden en bekenden
Langs deze weg wil ik iedereen
hartelijk bedanken voor de
overweldigende belangstelling
voor, tijdens en na mijn
transplantatie.
Het was hartverwarmend!

Irene Wertheim
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a ƒ 69,50

Onderwerp:
VERKEER - En PARKEER maatregelen
door Centrum wijziging.

Back to the sixties

KOMT ALLEN en laat uw mening horen.
Het wordt bepalend voor de toekomst.

A.s. zaterdag 21.00-03.00 uur in de

SOC. VOOR
ONGEBONDEN MENSEN.
Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"

LIVE MUZIEK UIT DE 60er JAREN
IN DE BEN.ZAAL.

Gevr. voor
indiensttreding medio
januari 1991

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Bovenzaal DJ/entertainer
Corr. kleding a.u.b.
Entree ƒ12,50

3e jaars

LEERL.
KOK
en

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

Info 02507-16023
*******************************************

KOK

HET ZANDVOORTS
KAMERKOOR

„MUSIC ALL IN"
BOUWMAN

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

Oranjestraat 7 -Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor.
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOk NAAR MAAT

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

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244
v t<

Aangevraagde bouwvergunningen
- bouwgarage
- plaatsen erfafscheiding

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

Voorbereidingsbesluit
(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 27 november 1990 besloten dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende percelen:
- Tolweg 39;
- Boulevard Paulus Loot 99.

Deze besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Voorgenomen bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening de volgende bouwvergunningen te verlenen:
- Tolweg 39
.
- uitbreiden woonhuis en garage
- Boulevard Paulus Loot 99
- oprichten bijkeuken
Dp bouwplannen liggen m.l.v. 10 december 1990 gedurende veertien dagen ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort. Deze afdeling is van maandag t/m vrijdagvan 9.00-12.30 uurgeopend.
Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen, kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
6 december 1990

2- of
3-kamerflat

De jaarlijkse bijdrage
bedraagt ƒ25,Voor informatie
E. Keur 02507-18910

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

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

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

telefoon 023-385478

09 231 103861
Te huur

garage
bij De Schelp

ƒ110,- p.m.
ƒ200,- borg
Inl. na 17.00 uur
Tel. 15212

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

P. J. d'HONT

Repetitie op donderdagavond.
Tevens roepen wij liefhebbers van
kamerkoormuziek op om zich
op te geven als

donateur

Tel.

Tel. 02507-13278

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

alten, bassen,
tenoren en sopranen

Te koop
gevraagd:

dicht bij het strand.

DAG en NACHT bereikbaar

_ Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natura'
uitvaa rtovereen komst

heeft plaats voor

DROGISTERIJ

Fa. Gansner & Co.

Begrafenissen
eri crematies!

CieFinanciën

zelfst. werk.

Rest. Queenie,
tel. 13599.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

20.00uur

149B-90 Emmaweg 1
150B-90 Brederodestraat 154

Wij bieden u een keuze uit 3 warme
voorgerechten, 3 soepen en 3 hoofdgerechten
met vlees, vis en wild, dus „elck wat wils".
Het menu zullen wij ti op aanvraag
c/aarne toezenden
U wordt verwacht voor het aperitief tussen
18 00 en 19.00 uur en u bepaalt daarna zelf in
welk tempo u van het kerstdiner wilt genieten.
Wij nebben slechts één zit per avond.
Beide dagen wordt het diner omlijst door
een bekende pianist.

Openbare ledenvergadering op dinsdag 11
december a.s. in het Gran Dorado (De Ruyterzaal) om 20.00 uur.

maandag 10 december 1990

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

KERSTDINER
op Ie en 2e kerstdag
5-gangen keuzcmenu

De volgende commissie vergadert de volgende week in het raadhuis:

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

18*
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Tel.
„Veilig in Jezus armen".
God heeft op Zijn tijd, Zijn moegestreden kind
thuisgehaald. Op deze wijze geven wij U kennis
dat rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze
vader en opa

§81

Bloemendaal aan Zee
Tel.: 023-252280

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pa sta-ge rechte n
Met droefheid geven wij kennis, dat toch nog onverwacht is overleden onze vriendin
Geertruida Fages
weduwe van J. F. van Schalk
op de leeftijd van 90 jaar.
Zandvoort:
C. Kerkman
29 november 1990
2041 PM Zandvoort
Burg. Beeckmanstraat 23
Correspondentieadres: C. Kerkman.
De crematie heeft op maandag 3 december in het
crematorium Westerveld te Velsen plaatsgevonden.

Jfotel-Gafé- Restaurant !§

!onnehoefe

Ondernemers Vereniging Zandvoort
Zo vee! gegeven, zo weinig genomen.
Intens verdrietig zijn wij met het plotselinge
overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder
Eva van Duivenboden
echtgenote van
Hendrik Gerardus Johannes Rozenhart
op de leeftijd van 69 jaar.
Zij laat een grote leegte achter.
Henk Rozenhart
Lia Rozenhart-Terol
Ant Terol
Mevr. J. Verschoor-van Duivenboden
Fam. A. Jacobs-van Duivenboden
Mevr. S. van Duivenboden
Fam. A. Loot-van Duivenboden
Mevr. A. Rozenhart-Jochems
Neven en nichten
29 november 1990.
Helmersstraat 3,
2041 PE Zandvoort.
De teraardebestelling heeft op maandag 3 december op de algemene begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden.

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereihiging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de straat, maar
geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens de normale grof-vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op de zaterdagroute ook niet apart inleveren.

Openbare commissievergadering

Het wordt zeer druk
Haast Uu

Jan Jongsma 48 jaar
Wij vieren zijn verjaardag
v.a. 21.00 uur in de bar
van visrestaurant
DUIVENVOORDEN.
Vrienden en bekenden zijn
welkom!
De Feestcommissie

023-315855

Welke produkten kunt u zaterdag Inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemlcaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvafglas (geen vlakglas)
- oudpapier.

fli Joegoslavisch restaurant S

| DUBROVNIK Ü!
^ Haarlem - Jansstraat 44 Jj
J*
023-322609
V? Zandvoort - Zeestraat 41
»
02507-15110

^ Wij zijn beide
ij, kerstdagen
^ geopend
SjSj met een
^ speciaal
k
menu
^ van 49.50 p.p

^ Kindermenu
&
25.ngen
16 30 en 20 00 u

l

Info en reserveringen
graag bellen na 14 00 u

, Traiteur

Albatrbs
Poeliei'/Wild en Gevogelte

HALTESTRAAT 34, tel. 12025
ZANDVOORT
DEZE WEEK - AANBIEDING
Hazepoten
2,95 p. 100 gr.
Gestoofd tam konijn
2,70 p. 100 gr.
Gestoofde konijnebout
2,70 p. 100 gr.
Gestoofd wild konijn
met pruimen
15,00 p. portie
Gestoofde hazebout
2,70 p. 100 gr.
Verse ganzelever
18,50 p. 100 gr.
OOK VERS WILD:
EEND, HAAS, DUIF, WILD ZWIJN,
HERTERUGFILET, etc.
1
/é Gebraden kip in
rode wijnsaus
8,50
DIVERSE KIPGERECHTEN
Verschillende garnituren:
Spruitjes,
Rode kool met appeltjes,
Stoofpeertjes,
Rijst,
Gebakken krieltjes,
Gekookte krieltjes in knoflook
Roomsaus

1,50

p. 100 gr.

Grondwaterwet
Vanaf maandag 10 december 1990 ligt gedurende twee maanden ter inzage een vergunningaanvraag van
- de gemeente Amsterdam voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van
voorgezuiverd rivierwater ten behoeve van de drinkwaterproduktie ter plaatse van de
duinwaterwinplaats Leyduin tussen Zandvoort en Noordwijk.
Ten aanzien van de aanvraag heeft het college van Gedeputeerde Staten van NoordHolland mede namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, burgemeester en wethouders van Amsterdam niet ontvankelijk verklaard voor het tweede
deel van de aanvraag.
Dit tweede deel heeft betrekking op een hoeveelheid van 13 miljoen m3 per jaar, welke zij
als een uitbreiding ten opzichte van de bestaande capaciteit beschouwen. De beslissing
van de colleges van Gedeputeerde Staten van beider provincies zal zich derhalve uitsluitend richten op het eerste deel van de aanvraag, zijnde 70 miljoen m3 onttrekking en 57
miljoen m3 infiltratie.
De vergunningaanvraag ligt gedurende de genoemde termijn (eindigend op 10 februari
1991) ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. De afdeling is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur.
De vergunningaanvraag ligt ook ter visie In de gemeentehuizen van Bloemendaal,
Noordwijk en Noordwijkerhout.
Gedurende de termijn dat de aanvraag ter inzage ligt kunnen bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040
AA Zandvoort.
De bezwaren kunnen nader worden toegelicht tijdens een hoorzitting die op donderdag
7 maart 1991 om 9.00 uurwordt gehouden in het raadhuis, Swaluëstraat2.
Ook zij die geen bezwaren hebben ingediend, kunnen tijdens de zitting mondeling hun
standpunttoelichten.
6 december 1990
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Scheidende Gran Dorado-manager ziet nog nieuwe kansen voor Zandvoort

COMMENTAAR

Eigenlijk moet je deboulevard

ZANDVOORT - "Zandvoort kan zeker aantrekkelijker gemaakt worden voor de toerist. Maar dan moet er gezocht worclen naar zaken die sterk afwijken van watje in andere badplaatsen vindt. Je kunt daarbij aan allerlei wilde ideeën denken, maar
voor mij is het duidelijk dat Zandvoort er wel moet uitspringen".
Aan het woord is Gran Dorado manager Jim Vermeulen die komende
irijdag (15-17 uur) m het Boulevard
Restaurant afscheid neemt van
Zandvoort. Hij ruilt het bungalowpark dan in voor Evenements Reizen B.V.
Toch verdwijnt Vermeulen, die in
1981 voor het eerst in Zandvoort - op
het circuit - aan de slag ging, niet
helemaal uit deze badplaats. "Ik
blijf nog bestuurslid van de Stichtmg Zandvoort Promotie. Omdat ik
het leuk vind, maar ook omdat ik de
dingen graag goed afmaak. En ik
ben mede 'schuldig' aan het oprichten van de stichting. Eigenlijk hadden we als bestuur Simon Paagman,
de directeur, wel wat beter kunnen
steunen. Hij moet alles alleen doen,
hij heeft niet eens een secretaresse
of zo. Maar goed, we hoeven ons er
niet voor te schamen, want de bestuursleden hebben ieder ook hun
eigen zaak, en die gaat uiteraard
vuór".

hoef je het niet bij te laten, je kunt
bijvoorbeeld de boulevard overkappen en zorgen dat daar allerlei winkeltjes komen. Die hoeven dan in de
winter niet per se elke dag open,
want het moet natuurlijk rendabel
blijven. Maar als bekend is wanneer
ze wel open zijn, kan dat zeker publiek trekken. Want waarom gaan
bijvoorbeeld zoveel mensen naar
Antwerpen en Brussel? Omdat ze
daar leuke winkeltjes kunnen vinden. Door een overkapping kunnen
ze hier zomer en winter aangenaam
wandelen. Ik vind bijvoorbeeld ook
dat de Kerkstraat al lang overdekt
had moeten zijn", aldus Vermeulen.
Als er een ingreep wordt gedaan,
moet het een flinke ingreep zijn, dat
is zijn stellige overtuiging. "Het alternatief is dat je het bestaande wat
opknapt en netjes houdt, maar dan
kom je nooit veel verder. Maar men
moet niet teveel naar zuidelijke landen kijken als het om voorbeelden
gaat. Het wordt nog wel eens vergeten dat het daar bijna altijd goed
weer is". Het idee voor de reeds verBoulevard overkappen
richte boulevardrenovatie is inderWat de promotie betreft zie Ver- tijd opgedaan m Zuid-Frankrijk.
meulen nog genoeg nieuwe mogehj kneden. Maar dan moet de badplaats er echt 'uitspringen'. "Parijs Pensions
heeft zijn Eifeltoren, Brussel z'n
"In Zandvoort is er - denk ik - nog
Atomium, en in Zandvoort moet ei- ruimte voor een congrescentrum, en
genlijk de zee het doen. Maar daar dan met name voor congressen die

Weekenddiensten
Weekend: 8/9 dec. 1990
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekooper, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
F Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15347.
Dieren (overige diensten): Verenigmg v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

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

Kerkdiensten
Weekend: 8/9 dec. 1990

Woensdag 19.30 uur: oecumenische
bijeenkomst i.d. gereformeerde
kerk: Advent, bemoediging

financieel niet op een al te hoog niveau zitten. Daar hoeft dan niet direct een verblijfsaccommodatie bij.
De mensen die daar komen kunnen
bijvoorbeeld goedkoop onderdak
vinden in de diverse pensions. Dat is
voor hen een welkome aanvulling".
Een algemene voorwaarde is wel,
dat er een goed ondernemersklimaat wordt geschapen, aldus Vermeulen.
Op een soort Efteling zit Zandvoort niet te wachten, meent hij,
maar hij verwondert zich er bijvoorbeeld wél over, dat er geen bioscoop
is. Toch heeft Zandvoort wel watbieden, ook naast de diverse attracties
van Gran Dorado, zoals de gezellige
straatjes in het dorp en het Circustheater, waarvan ook een - voor menigeen - welkome aanvulling valt te
verwachten.

Verkeersproblematiek
Meer mensen, meer auto's. De verkeersproblematiek is hem uiteraard
niet ontgaan. "Het verkeerscirculatieplan zal meehelpen aan een oplossing, maar of je er dan bent? Als het
verkeer namelijk eenmaal goed
doorstroomt, heb je kans dat er weer
vijfduizend auto's bijkomen. De
mensen denken dan immers: 'het
kan weer met de auto'. En dan ben je
dus niet veel verder".
"Je kunt dan twee dingen doen.
Ten eerste het moeilijker of duurder
maken om hier met de auto te komen, in dat geval moet het openbaar
vervoer wel gemaximaliseerd worden. En bang dat de ondernemers
dat in hun portemonnee voelen,
hoef je niet te zijn. Nu blijven er
mogelijk tienduizenden weg omdat
er naar Zandvoort altijd een enorme
file staat".

Aantrekkelijker
"De andere mogelijkheid is, het
aantrekkelijker maken om wat eerder te komen en één of twee dagen
langer te blijven. Van onze gasten
die op vrijdag komen en maandag

Ooievaar
aan de
deur

• Bij de familie
Theunissen aan
de
Marisstraat
verscheen vorige week dinsdag
(bijna) letterlijk
de ooievaar aan
de deur. Peter en
Marion werden
met het 'geschenk' op ppvallende
wijze
gefeliciteerd met
de geboorte van
hun zoon Martijn.
Nu weet iedereen het.
Foto Bram Stynen

17166
Zandvoorts Nieuwsblad is
1941

opgericht m

Overleden
Rozenhart geb. Van Duivenboden,
Eva, oud 69 jaar
Van Schalk geb. Fages, Geertruida,
oud 90 jaar
Molenaar, Jan, oud 87 jaar

Ondernemers
praten over
verkeersplan

Leefbaar Zandvoort leeft nog

Veel te hard

ZANDVOORT - Overmor- Nederlandse, 17 Deense en 13 Zweed-

Burgerlijke stand B

Robbert-Jan, zoon van: Kroese, Jan
en Greve, Catharina Elisabeth
Romy Elisa, dochter van: Drommel,
Pieter Jan en Blank, Elisabeth Catharina Brigitta
Marttjn Arnold, zoon van: Theunissen, Pieter Gijsbertus en Begheijn,
Maria Bertha Clazina

van de organisatoren. "Ik denk dat Een prachtig voornemen is het van
dat evenement helaas te groot is de gemeente, om te werken naar
voor Zandvoort Het was een echt een nieuw imago van een betrouwfamiliegebeuren, goed voor 100 000 bare, publieksvriendelijke, diensttot 130000 mensen Maar 50000 verlenende, flexibele en moderne
daarvan hebben we hier met gezien,
omdat ze nog ergens in de file zaten overheidsorganisatie met een open
Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat stijl van werken'.
we dat hier met meer moeten doen", Helaas zal het nog wel even duren
eer de herinnering is verdwenen
aldus Vermeulen
aan tal van 'storingen' m de commumcatie die m het verleden hebben
Teleurgesteld
plaatsgevonden. Hoelang duurde
Hij geeft toe wat teleurgesteld te het vaak niet eer bewonersgroepen
zijn niet de kritiek die achteraf, na en gemeente over bepaalde ruimtede American Sunday, werd geleverd
Dat is volgens hem echter niet de hjke-ordemngplannen tot overeenreden om uit te wijken naar een an- stemming kwamen' Hoeveel medere locatie, die overigens nog niet nmgsverschülen zijn er de afgelogevonden is Bi] eventuele Grand pen jaren wel niet uitgevochten bij
Prix races zal het beslist niet zo lo- de rechter, bijvoorbeeld over ventpen, meent hij "Een Grand Pnx re vergunnmgen' En ook nu nog loopt
guleert zichzelt, rnet name door de niet alles op rolletjes Want waarom
toegangsprijzen De American Sun liggen anders bijvoorbeeld EMM en
day was een gratis evenement".
het Gecoördineerd Ouderenwerk de
laatste
tijd regelmatig met de geVermeulen meent dat de Kamer
van Koophandel voor Haarlem en meente overhoop?
omgeving een belangrijke rol kan Toegegeven, het gaat steeds beter,
spelen bij de verdere ontwikkehn- mede dankzij de nieuwe voorlichter
gen. "Die is van een goed niveau, dat en wellicht ook de reorganisatie Het
is m het verleden wel gebleken. Het is echter te hopen dat al dat soort
zijn mensen die hun nek durven uit problemen met enkel een betere mte steken, en alles bovendien van een terne en externe communicatie worafstandje kunnen bekijken. Maar je
moet natuurlijk ook de mening van den voorkomen Dat kan lukken, als
bijvoorbeeld - de plaatselijke bar-ei- men tenminste in de gaten houdt dat
een goede communicatie ook goed
genaar weten".
luisteren naar de bevolking' beteDe 42-jarige Vermeulen, die opge kent. In het verleden leek het daar
volgd wordt door Connie Westdij nog al eens aan te schorten Gelukk-Wilkes, heeft de meeste van zijn kig klinken de nieuwe voornemens
taken overgedragen aan interim-ma- wat dat betreft oositief.
nager Paul Spaan. 'Anders kom je er
helemaal niet aan toe om je los te
• Jim Vermeulen was al in een vroeg stadium als manager bij de opbouw werken', zegt hij. Toch blijft hij nog
van Gran Dorado betrokken.
(Archieffoto)
rechtstreeks betrokken bij enkele
gebeurtenissen die binnenkort in
vertrekken, heeft niemand last. BoDat de bereikbaarheid van Zand- Gran Dorado plaatsvinden: een wevendien merken we dat er een toene- voort niet ideaal is, lijkt voor som- reldkampioenschap Darts en - eind
mende belangstelling is voor week- mige ontwikkelingen fataal Zo december - het Tros-programma 'De
enden". Aantrekkelijker maken kan komt bijvoorbeeld de American bal is rond'. Organiseren, hij kan het
ZANDVOORT De Ondernemers
bijvoorbeeld door gunstiger voor- Sunday, die leidde tot een enorme kennelijk niet laten? "Ach, een hob- Vereniging Zandvoort komt volgenwaarden te scheppen rond het par- verkeerschaos, niet meer terug m by", luidt het commentaar.
de week dinsdag 11 december bijeen
keren, zegt hij.
deze gemeente. Vermeulen was een
JOAN KURPERSHOEK om over de gemeentelijke verkeersplannen te praten Het gemeentebestuur heeft OVZ gevraagd haar menmg te geven over een aantal door de
gemeente te nemen maatregelen, op
het gebied van parkeren en verkeersZANDVOORT - Stichting Leefbaar Zandvoort leeft nog wel doorstrommg. Aan de hand van de
degelijk, zegt voorzitter Paola Koper. Het is volgens haar dan besluiten die gemeenteraad hierover
ook terecht dat de stichting deelneemt in de begeleidingscom- zal nemen, wordt ook het definitieve
centrumplan vastgesteld.
missie voor de structuurschets voor Zandvoort.
Deze bijzondere algemene leden
De vraag of Leefbaar Zandvoort aangedrongen ook womngbouwver- vergadering wordt gehouden m het
nog wel functioneert kwam vorige emging EMM daarin toe te laten, Boulevard Restaurant van Gran Doweek dinsdag tijdens de raadsverga- maar dat voorstel werd door het col- rado en begint om 20.00 uur Burgedering bij menigeen bovendrijven lege van burgemeester en wethou- meester en wethouders hebben het
Wethouder Van Caspel antwoordde ders van de hand gewezen.
OVZ-bestuur gevraagd nog deze
toen bevestigend, voorzitter Paola
maand haar advies uit te brengen,
De
bevolking
wordt
voldoende
Koper doet nu hetzelfde.
zodat dat 'meegenomen' kan worden
vertegenwoordigd door Leefbaar als de in janari de officiële inspraak
"Men hoort nu weinig van ons, Zandvoort, zo stelde Van Caspel.
voor de burgerij van start gaat. Het
omdat wij niet merken dat er belangbestuur van de ondernemersveremrijke dingen blijven liggen. Wij zijn
ging wijst erop dat de voorgenomen
geen actiegroep, maar wij zijn wel Geluisterd
maatregelen - de plannen liggen ter
"Wij behartigen inderdaad de be- inzage bij de bibliotheek en op het
degelijk actief. Zo hebben we al vanaf het allereerste moment dat we langen van een hele hoop verschil- raadhuis - erg ingrijpend zijn en dus
ervan hoorden ons licht laten schij- lende mensen", zegt ook Paola Ko- medebepalend voor de toekomstige
nen op de structuurschets. Wij zijn per. "Wij zijn een groepering vanuit ontwikkeling van Zandvoort.
een van de eersten geweest die aan de Zandvoortse bevolking, en met
de bel hebben getrokken".
gekleurd. Er zijn al een hoop zaken
waar wij ons in de loop der jaren
hard voor hebben gemaakt, waar
Voldoende
naar geluisterd is. Bijvoorbeeld
ZANDVOORT - Een vijfenveertigDe stichting Leefbaar Zandvoort rond de evenementen op straat".
jarige man uit Beverwijk kreeg zais een plek toebedeeld in de begeleieen bekeuring omdat
"Wij zijn een groep van redelijk- terdagavond
dingscommissie voor de structuurveel te hard reed Hij werd aangeschets. Die moet worden opgesteld heid", zegt zij tenslotte. Leefbaar hij
op de Boulevard Barnaart,
om als basis voor het toekomstige Zandvoort heeft volgens haar mo- houden
nadat
daar
en op de Zeeweg snelheruimtelijke-ordenmgtaeleid te gaan menteel dertien bestuursleden en/of den van ruim
km per uur waren
dienen.
adviseurs en van minstens zo'n hon- geconstateerd.140
daar toegestane
derdvijftig mensen is het bekend dat snelheid varieertDetussen
de 50 en 80
In de raadsvergadering werd erop zij sympathiseren met de stichting. km per uur.

150Jaar lijnwerp- en wip

gen, zaterdag 8 december, zal 's
Hervormde Kerk, Kerkplein:
middags om 2 uur met een deZondag 10.00 uur: Gemeensch. Germonstratie bij restaurant Ri/Herv. dienst in Gereformeerde Roomskatholieke Kerk:
Kerk, ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v. Zaterdag 19.00 uur: Woord/commu- che aan de Boulevard Barnaart
Beatrixschool. Bediening Heilige niedienst, C. v. Polvliet
aandacht worden geschonken
Zondag 10.30 uur: Woord/commu- aan het feit dat 150 jaar geleden
Doop
niedienst, C. v. Polvliet
het reddingsstation Zandvoort
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: (Tweede Advents- Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, van de N.Z.H.R.M. (toen nog
zonder het predikaat 'Koninkzondag) Gemeensch. Ger./Herv. Haarlem:
dienst in Gereformeerde Kerk, ds. Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. lijk') als eerste de beschikking
kreeg over een lijnwerp- en
J A van Leeuwen, m.m.v. Beatrix- C. Holleman en ds. A. Snijders
ichool. Bediening Heilige Doop.
Crèche en kindernevendienst
wippertoestel.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
De fraaie uitnodiging voor dit ge\ rijzinnige
Geloofsgemeenschap A. Snijders
beuren toont aan de voorzijde de af1
N'S B:
beelding van een redding omstreeks
Zondag 17.00 uur: Agapè-maaltijd Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 1870, zoals die m principe nog steeds
'opgave van tevoren is noodzake- Smedestraat 37 te Haarlem.
plaatsvindt. De meest voor de hand
li]k)
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag liggende manier om schipbreukelinDinsdag 20.00 uur: Jonge Gespreks- 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, gen te redden is namelijk het tot
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. stand brengen van een lijn tussen
groep
023-244553.
het in nood verkerende schip en de
wal. Langs die lijn kunnen de mensen zich dan in veiligheid laten brengen.
Zandvoorts
De eenvoudigste methode om die
Nieuwsblad
verbinding te realiseren was aanvanPeriode:
kelijk het over boord werpen van een
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
27/11/90 - 3/12/90
drijvend voorwerp waaraan een
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donderdag Uitgave Weekmedia BV Bladmanatouw bevestigd was, zoals een zwemger J F Sas Hoofdredacteur J M PekelhaGehuwd
vest, een boei of een tonnetje. De lijn
nng
El Shenawi, Ibrahim en Meijer, In- dreef door de wind en de golven vangrid
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel
zelf naar de kust, waar toegestroomHamza, Abdellah en Schilpzand, Da- de kustbewoners haar konden grij02507-17166 Postadres postbus 26, 2040
^A Zandvoort
niëlle
pen. Daar stond natuurlijk tegenKantoor geopend maandag 13-16 u , dinsover dat bij ongunstige omstandigdag 10-13,14-16 u , woensdag 9-11 u , donGeboren
derdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
heden als een aflandige wind, een
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
Klaas Sebastiaan, zoon van: Jacobs, sterke stroom, een te zware of te
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 PostaKlaas
en
Koks,
Martha
korte lijn, het niet lukte om op deze
dres Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
Jochem Olivier, zoon van: Brouwer, wijze verbinding te krijgen.
Faxnummer advverkoop 02975-61095
Allard en Van der Storm, Maria GerVerkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
trudis
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthutsplem 12, Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort Bi] geen gehoor 020-451515
tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (ad)
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
!var Dobber
Faxnummer redactie 020-452508
Abonnementsprijzen: ƒ 14.- per kwartaal, ƒ
25,50 per half jaar, ƒ 46,- per jaar Voor
Rostabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 -

'Flexibel'

Engelsman

Het was de Engelse kapitein George William Manby, die in het begin
van de negentiende eeuw meermalen getuige was van op deze wijze
ontstane scheepsrampen. Manby bedacht Loen dat het mogelijk moest
zijn door middel van een mortier een
ijzeren kogel, met daaraan een lijn,
over een wrak te schieten. Een jaar
na de eerste proefnemingen kon hij
zijn lijnwerpmortier in de praktijk
testen. De regering gaf Manby een
gouden medaille en 2000 pond sterling voor zijn vinding, maar het zalhem meer voldoening hebben gegeven dat in 1826 reeds 228 Engelse, 49

se zeelieden door middel van een
hjnwerpmorier waren gered.
De eer van de uitvindingen komt
overigens niet toe aan Manby want
in 1791 had een zekere luitenant
John Bell al proeven genomen met
zo'n apparaat, terwijl de Fransen beweren dat hun landgenoot Ducarne
de Blancy de uitvinding nog eerder
had gedaan.

Zeewaardig
In de laatste jaren van de vorige
eeuw kwamen wipperreddingen nog
regelmatig voor; daarna echter kregen de wipperploegen minder te
doen. Schepen werden immers zeewaardiger en minder afhankelijk
van de elementen. In het algemeen is
het hjnwerp- en wippertoestel sinds
het werd ingevoerd weinig veranderd. Dat er nog maar weinig wipperreddingen worden verricht betekent
niet dat het systeem verouderd is.
Het is zeker niet denkbeeldig dat de
reddingboten en de helikopters door
omstandigheden verstek moeten laten gaan en dan is het goed als er een
lijnwerp- en wippertoestel beschikbaar is.
Momenteel zijn er van Schevemngen tot Schiermonnikoog dertien
stations met lijnwerpgerei uitgerust,
waaronder Zandvoort. De wipperploeg van het plaatselijke station
staat onder leiding van commandant
H. M. Sol en bestaat verder uit vuur- e Een redding omstreeks 1870, met
pijlrichter Frans van der Ploeg,
chauffeur G. Borst en de helpers T. IJs en weder dienende geeft de 'VaLooyer, R. Deesker, L. Keur en D. lentijn', de nieuwe reddingboot van
Draijer.
het station Noordwijk aan Zee, een
demonstratie. Omdat Zandvoort
over twee jaar een vaartuig van ditEnthousiast
zelfde type in gebruik zal nemen zijn
"Het is een enthousiaste ploeg, die de verwachtingen hoog gespannen.
iedere veertien dagen oefent", zegt
Chris Kemp, die onlangs in Noordsecretaris-penningmeester
Chris wijk was om zich terzake te onenteKamp. "Ze zijn iedere maandag ren, is opgetogen over deze superavond in de loods en knappen nu
met de anderen de voor het wipperZANDVOORT - Het 'neusje van de
toestel aangeschafte truck op".
Dit legervoertuig uit 1976 zal de zalm' van de Duitse reismdustrie
oude, uit 1944 daterende wipperauto, was afgelopen week in Zandvoort.
gaan vervangen. Het afscheid nemen Het gezelschap kwam kennismaken
van de oude en het in gebruik nemen met Zuid-Kennemerland. Het bevan de nieuwe truck zal a.s. zaterdag zoek had te maken met de achttieneen spectaculair onderdeel van het de DER Reiseakademie dit jaar in
Amsterdam, georganiseerd door het
programma vormen.

behulp \an het wippertoestel.
snelle strandreddingboot, die een
snelheid van 36 mijl per uur kan bereiken en 10 C nieter lang en 4 metei
breed is. De traditionele schroef
heeft plaats gemaakt voor waterstraalaandrijving Alles aan de boot
is geautomatiseerd, iets dat Chris
Kemp als computer-deskundige byzonder aanspreekt.
En nu hoopt hij maar dat zijn en-

thousiasme gedeeld wordt door jongemannen van tussen de achttien un
dertig, hooguit veertig Wanneer ze
dan ook nog m Zandvuort wonen en
werken, ervaring hebben met de wa
teibport en over een goede conditie
beschikken, zijn ze alb toekomstig
bemanningslid bij het station Zandvoort van harte welkom
C E. KRAAN MEETH

hjk tweedaags programma aangeboden - mogelijk gemaakt door het toe
ristisch bedrijfsleven - om nader
kennis te kunnen maken mot het
produkt dat zij via ruim 1000 'agenDeutsches Reiseburo, Duitslands ten' op de Duitse markt. Cultuur,
grootste reisorganisatie Men kreeg natuur en een speelelement waren
van de regionale VVV een aantrekke- daarin opgenomen

Duits neusje
van de zalm
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Vakkundig gedipl.
Peüicure
voor algehele
voetverzorging
i

Steengrill Restaurant

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

Mevr.

T. C. Paap-Lukkassen
tel. 02507-17413

Zaterdag 24 november gesloten.

BAKKERIJ PAAP

„De Vuurboet"
STEENGRIILEN

2950

VLEESFONDUE

34,50

VAM

Wij hebben weer de

JAPANS FONDUE
{vlees)
32,50

originele Duitse

MAKELAAR

JAPANS FONDUE
(vis)
37p°
woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR DECEMBER 1990

1.DE 2-KAMERWONING
LORENTZSTRAAT 603
HUUR ƒ534,73 PER MAAND (INCLUSIEF STOOKKOSTEN)
- BESTAANDE UIT' WOONKAMER. SLAAPKAMER,
DOUCHE, C.V., BERGING EN LIFT.
e HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT VERLENEN VOOR DEZE
WONING SLECHTS WOONVERGUNNING AAN:
- ALLEENSTAANDEN
- TWEE-PERSOONSHUISHOUDENS

Potgieterstraat 24, Zandvoort,
tel. 12865
Zandvoortselaan 355, Bentveld,
tel. 023-241967
Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

WEIHNACHTSTOLLEN

Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *

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

Maandag en dinsdag gesloten
DENKT U ERAAN TIJDIG VOOR DE
KERSTDAGEN TE RESERVEREN

HONDENKAPSALON

RENEE
Een begrip voor Zandvoort.
Voor uw rashond en
bastaard.
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.

2. DE FLATWONING
KEESOMSTRAAT 363
HUUR ƒ714,40 PER MAAND (INCLUSIEF STOOKKOSTEN).

3. DE FLATWONING
LORENTZSTRAAT 109
HUUR ƒ752,26 PER MAAND (INCLUSIEF STOOKKOSTEN).
- BOVENSTAANDE FLATWONINGEN BESTAAN UIT:
WOONKAMER, 3 SLAAPKAMERS, DOUCHE, C.V.,
BERGING EN LIFT.
e HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT VERLENEN VOOR
BOVENSTAANDE WONINGEN SLECHTS
WOONVERGUNNING AAN:
- TWEE-PERSOONSHUISHOUDENS
- (ONVOLLEDIGE) TENMINSTE BESTAANDE UIT
2 PERSONEN.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 december a.s. voor 12.00
uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor
meerdere woningen, kan men dit kenbaar maken m een brief; het is niet
nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven U dient de woningen in
volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur
verstrekt een bereidverklanng. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE
TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 14 december a.s. om 14.00 uur in het
gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende „puntensysteem voor hdmaatschapsjaren voor het toewijzen van
woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het lidmaatschapsnummer van de vereniging,
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem,
echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

RUtLRUBRIEK DECEMBER 1990
1. AANGEBODEN:
DE 4-KAMERFLATWONING
LORENTZSTRAAT
HUUR ƒ752,26 PER MAAND (INCLUSIEF STOOKKOSTEN)
BESTAANDE UIT:
WOONKAMER, 3 SLAAPKAMERS, DOUCHE, C.V., BERGING
EN LIFT.
GEVRAAGD:
EENGEZINSWONING OF 3-KAMERFLAT.

1, AANGEBODEN:
DE 4-KAfV!ERFLATWON!NG

ZIT ER BV HET
MOOISTE KERSTB\KKET
\AN HETJAAR?
VIJF KNALLENDE
VOORDEELACTIES!
Het

FLEMINGSTRAAT (1E ETAGE)
HUUR ƒ485,84 PER MAAND (INCLUSIEF STOOKKOSTEN)
BESTAANDE UIT: WOONKAMER, 3 SLAAPKAMERS,
DOUCHE, C.V. EN BERGING.
GEVRAAGD: EENGEZINSWONING IN CENTRUM.

3. AANGEBODEN:
DE EENGEZINSWONING
ZR. D. BRONDERSSTRAAT
HUUR ƒ521,08 PER MAAND.
BESTAANDE UIT:
WOONKAMER, 3 SLAAPKAMERS, DOUCHE EN C.V.,
ZOLDERETAGE, ALLES VOORZIEN VAN DUBBELE
BEGLAZING, TUIN EN SCHUUR.
GEVRAAGD:
KLEINERE EENGEZINSWONING, MINIMAAL 2
SLAAPKAMERS.
Reacties dient u voor het einde van deze maand schriftelijk m te dienen bij
het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Wonmgruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin
staat o.d. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand

is duidelijk:

Peugeot

viert de laatste maand van
een succesvol jaar bijzonder

Als er nou één is die tijdens de december-feestweken flink uitpakt, dan is
DE NIEUWE
dat wel Peugeot! Want een fraaier kerstpakket zult u waarschijnlijk
2O5 ACCENT: 19.995,-.
nergens in Nederland aantreffen. Ruim drie weken lang wordt u verrast
Zojuist
gearriveerd
uit
met een keur aan schitterende extra's en klinkend voordeel. Dus wat let u
om tussen 6 en 31 december even langs te komen om met eigen ogen te Frankrijk, een pareltje in het
zien wat er bij Peugeot onder de kerstboom staat.
Peugeot-kerstpakket: de 205 •(/

uitbundig en toont dat met

Accent.

/ijn kerstpakket: een groot

eigenzinnig.

aantal magnifieke acties die overtuigend

modern. Met vele extra's standaard. Een

het jaar uitknallen.

auto die al bij de eerste aanblik feilloos

<££&. *

op 1ste en 2e Kerstdag
met levende muziek

meest

royale

kerstpakket

hebben, dus hou u vast: als u

Kerstdiners al
tot
Kindermenu

tussen 6 en 31 december een
Speciaal voor deze fecstpcriode is erin beperkte oplage de 205 Magnum,
met een gratis fabrieksschuifdak en gratis antraciet metallic lak. Een
magnifiek aanbod waar u eigenlijk niet aan voorbij kunt gaan. Profiteer
van dat kcrstpakketvoorclcel ter waarde van maar liefst 1.770,-! De 205
Magnum is er in 3- en 5-deurs, benzine en diesel. Prijs vanaf: 21.435,-.

nieuwe 205 of 309 personenauto koopt en die registreert vóór
15-OK91, profiteert u van twee prachtige

'

van zaken, want hij of zij
kiest voor een auto die zijn
succes als zakenwagen

al

ruimschoots heeft bewezen. Trouwens,
ook privé kan de 405-bestuurder werkelijk alle kanten op. Want juist tijdens de

15.000,- bij de 309. Na aanbetaling rijdt u

actieweken komt uit ons kerstpakket bij

tot l juli 1991 zonder rente te betalen of

aanschaf van een nieuwe 405 een wel

zelfs maar iets af te lossen. De aanbetaling

uiterst lucratieve inruilprijs voor uw

kunt u in de meeste gevallen heel simpel

huidige auto te voorschijn. Kom bij ons

oplossen door uw huidige auto in te

langs in de showroom en ontdek zelf hoe

ruilen. Op l juli 1991 rekent u pas af.

interessant en fraai ook dit kerstkado voor

of niet? Overigens, dit aanbod geldt voor
alle uitvoeringen. Dus bij de Magnums

.Reserveer tijdig tel. 12270

voor iemand met verstand

lening tot maximaal 10.000,- bij de 205 of

van 8,9% cücctict. Is dat aantrekkelijk

vanaf 47,50
75,00
17,50

en

De 405 is typisch een auto

u uitpakt! Tot spoedig.

24 of 36 maanden met 'n uiterst lage rente

KERKSTRAAT 16

Smaakvol

EXTRA HOGE INRUIL
BIJ AANSCHAF 4O5.

Tsja, er kan er maar een het

Mogelijkheid twee is een lening over

Lestaiirant

en

uiterst feestelijke prijs: 19.995,-!

Mogelijkheid één is een renteloze

Kerstmis in Zandvoort

sterk

je taal spreekt. Zeker als je let op zijn

2O5 EN 3O9. NU HALEN,
ZOMER 1991 BETALEN.

Pinancicringsaanbiedingcn.

l

Mooi,

betekent dit dubbel voordeel.

Wat voor de ene Magnum geldt, geldt natuurlijk ook voor de andere.
Dat houdt dus in dat ook de 309 Magnum over een fabrieksschuifdak
beschikt. En uiteraard krijgt u de antraciet metallic lak ook gratis. Uw
voordeel, niet minder dan: 1.930,-! De 309 Magnum is verkrijgbaar in
3- en 5-deurs uitvoering en in benzine of diesel. Prijs vanaf: 24.645,-.

AI 11 GINOIMIH I'RIJ/IN IMI USII l- 11TW. I XtLUSItl Al l [VFRING5,.
k O S I I S Al 11 t.INÜI M1)I AANIIII-l)IMiLN7l|N1IJI)tLIJkOI/OLANGl>r
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l'AiniUIIIIKIN IMUIlStL! 11111) U\\ Dl ALI K NAARDE UJORttAARDtN

DE DECEMBERSHOW\$\N PEUGEOT R\KT GOED LDT!
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Wisselvalligheid troef bij basketbalsters

Lions heren boeken simpele zege

ZANDVOORT - Al speelden de basketballers van The Lions,
vooral in de tweede helft, niet echt sterk, de overwinning op PI.
Heiloo kwam totaal niet in gevaar. De Zandvoorters doen het
duidelijk beter dan vorig jaar en voegden een 56-44 overwinning
aan het totaal toe. Een wisselvllig spelend The Lions damesteam liep een onnodige nederlaag op tegen Kinheim, 41-34.

e De Zandvoorter Peter Bos weet ook hier te scoren. In totaal schreef hij 10
punten op zijn naam.
Foto: Beriott

sief wat steken vallen en Kinheim
kon zich weer herstellen. De Zandvoortsen slaagden er niet in het juiste ritme weer op te pakken en Kinheim profiteerde van de tweede inzinking. Eindstand 41-34.

In de openingsfase had Lions
moeite met Fl. Heiloo. De Zandvoorters slaagden er niet in de aanval van
de gasten te ontregelen en keken
halverwege de eerste helft tegen een
12-18 achterstand aan. Allengs nam
Lions het initiatief over en er volgde
een sterke periode van tien minuten.
De achterstand werd vlot weggewerkt en Fl. Heiloo werd in een geslagen positie gebracht. Deze periode van Lions kenmerkte zich door
behoorlijk basketbal. De passes
kwamen goed aan en enige fraaie
aanvallen zorgden voor de nodige
punten. Bij de rust had Lions de
wedstrijd vrijwel beslist, 31-22.

niet met het vertoonde spel", stelde
coach Johan Beerepoot. „De tegenstander inspireerde weliswaar niet,
maar dan moet jezelf het spel gaan
maken. Dat lukte echter niet, maar
de overwinning was toch terecht.
Over het algemeen gaat het best
goed en hebben we al meer gewonnen dan vorig jaar. Aanstaande zaterdag zijn er tegen Lisse ook kansen op een goed resultaat maar dan
moeten we wel beter spelen".
Topscores Lions: Jeroen van Galen 15, Arno Weidema 11, Roland e
Vries 10, Peter Bos 10.
The Lions leek tegen Kinheim op

In de tweede helft leek Lions een
ruime en gemakkelijke overwinning
te gaan betalen. De aanval stokte
echter en vaak fraaie mogelijkheden
leverden geen scores op. Het schotpercentage van 34% bleek ook te laag
te zijn om tot een hoge score te komen. Toch had Lions geen enkele
moeite om het matige Fl. Heiloo van
zich af te houden. Coach Johan
Beerepoot probeerde in een timeout zijn team weer op de rails te
brengen wat slechts voor korte tijd
gelukte. Toch was de uiteindelijke
56-44 volkomen verdiend.

Volle winst voor Zaalvoetballers

„Ik ben blij met de punten, maar

Strafworpen vellen dames

Casino-ZVM riant aan kop
ZANDVOORT - Het Casino-ZVM heren handbalteam laat er
geen gras over groeien en boekte voor de vijfde maal in successie
een overwinning. Het tweede team van HCV '90 was kansloos
tegen de goed spelende Zandvoorters, 15-23. De Zandvoortse
dames waren minder succesvol en leden een nipte 12-11 nederlaag tegen HCV '90. Oorzaak van deze nederlaag was het groot
aantal strafworpen dat Casino-ZVM tegen kreeg. Van de negen
aan HCV '90 toegekende strafworpen werden er acht benut.

weg naar een eenvoudige overwinning. Net zoals in de vorige wedstrijd liep het erg soepel in het begin
van de wedstrijd en na zes minuten
spelen had Lions al een 0-10 voorsprong opgebouwd. Maar de Zandvoortse dames spelen een erg wisselvallig seizoen en dat kwam ook in
deze wedstrijd weer aan het licht. Na
de productieve eerste zes minuten
zakte het spel van Lions en een tiental minuten werd er niet meer gescoord. Kinheim had toen de stand
al weer gelijk getrokken en was geheel weer in de race. Ruststand 1717.

tot 16.30 uur organiseert het Nederlands Handbal Verbond, afd. Haarlem, in samenwerking met CasinoZVM Handbal, een mini-handbaldag
in de Pellikaanhal te Zandvoort. Ieder kind van 5 Vi tot en met 7 jaar kan
aan deze middag deelnemen. Kinderen in de genoemde leeftijdscategorie, die belangstelling hebben in
handbal, kunnen zich melden in de
Zandvoortse sporthal aan de A. J.
v.d. Moolenstraat.
Het NHV organiseert deze middag
wedstrijdjes waaraan iedereen, wel
of geen lid van een vereniging, kan
meedoen. Gympen, sportbroek en
wit T-shirt dienen wel meegenomen
te worden.

Het team van coach Joost Berk- ste overtredingen een strafworp
hout nam vanaf het eerste fluitsig- werd gegeven. Daardoor leed Casinaal het heft in handen en scoorde no-ZVM een onverdiende nederlaag.
direct de eerste treffer. De Zand- Bij de rust was de stand 9-9. In de
voorters zaten direct lekker in de tweede helft overheersten de verdewedstrijd en konden zich uitleven in digingen maar aanvallend kon Casigoede combinaties. Bij de rust was no-ZVM geen vuist maken. HCV '90
de strijd al beslist en had Casino- liep uit naar een 12-9 voorsprong en
ZVM een 4-9 voorsprong genomen. toen kon Casino-ZVM eindelijk scoIn de tweede helft heeft Casino-ZVM ren. Met een laatste krachtsinspanniet echt meer aangedrongen. Coach ning heeft het team van coach Geert
Joost Berkhout liet de Zandvoorters Dijkstra, tevergeefs, geprobeerd de
wat nieuwe aanvallen uitproberen achterstand weg te werken. Tot 1211 kwam Casino-ZVM terug, maar
en dat ging behoorlijk goed.
In verdedigend opzicht kon Casi- een gelijkspel was zeker verdiend
no-ZVM de wedstrijd knap onder geweest.
controle houden mede door het goe- - Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
de keeperswerk van Johan Mole- Stein 5, Margreet Sterrenburg 4, Sylnaar. Casino-ZVM liep verder weg via Blom l, Nicole Berkhout 1.
naar een 7-16 voorsprong en vlak
voor het einde was die zelfs opgelo- Mini-handbaldag
pen naar 12-23. In de slotfase nam
Zaterdag_8 december van 14.45 uur
Casino-ZVM duidelijk gas terug
waardoor HCV '90 de eindstand wat
dragelijker kon maken, 15-23. Door
de uitslagen van afgelopen zondag
hebben de Zandvoorters reeds vier
punten voorsprong genomen op de
naaste concurrentie.
Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Weidema 7, Kees Hoek 4, Jan van
Duijn 3, Menno Trouw 3, Richard
ZANDVOORT - In de vorige week donderdagavond gespeelde
Vos 2, Ronald Vos 2, Peter Pennings externe competitiewedstrijd van de Noord-Hollande Schaakl, Erwin Spruit 1.
bond, heeft het eerste team van de Zandvoortse Schaakclub de

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie behaalde
Bad Zuid/ZVN een nipte 5-4
overwinning op Concordia. De
Zandvoorters lieten echter legio kansen liggen waardoor de
slotfase nog bijzonder spannend werd. Trefpunt gaat gewoon door met het behalen
van overwinningen en had
geen moeite met Berbee. Dit
team won met 7-2 en gaat ongeslagen en stevig aan de leiding.

„Het was teleurstellend om zo te
verliezen", meende coach Olaf Vermeulen. „Wat ik ook probeerde, het
liep niet. We speelden zeer wisselvallig en zaten in bepaalde periodes
volkomen vast. Ik weet echt niet
waar het aan ligt, ik heb er geen
verklaring voor. Alleen moeten we
wat meer rust in ons spel krijgen.
Het is jammer want we gingen aardig omhoog en hadden bij een overwinning aansluiting met de taovenste kunnen krijgen".

Ook het begin van de tweede helft
was goed van Lions. De dames
scoorden toen weer vlot achter elkaar en wederom liep het tot de zesde minuut als een trein gezien de 23Topscores Lions: Simone van der
28 voorsprong. Lions liet toen defen- Berg 10, Irene van Bruggen 9.

te veel ruimte in de Zandvoortse defensie en Concordia profiteerde
daar goed van en passeerde doelman
Mare Buchel. Het tempo werd direct
opgevoerd en Marcel Schoorl kon
na een pass van Riek Keur de vierde
treffer laten aantekenen.
Bad Zuid/ZVN leek op weg naar
een ruime zege en speelde ook in de
tweede helft in een hoog tempo. Vele
kansen ontstonden er maar verder
dan een schot van Riek Keur op de
paal kwamen de badgasten niet.
Door het uitblijven van doelpunten
kreeg Concordia meer inspiratie en
doelman Mare Buchel moest al zijn
talenten aanspreken om zijn doel
schoon te houden. In de 13e minuut
was hij toch kansloos toen Concordia van dichtbij scoorde, 4-2. Bad
Zuid/ZVN antwoordde vrijwel onmiddellijk, middels een raak schot
van Jack Goedegebuure, 5-2. Met
nog vijf minuten te gaan kwam Concordia nog sterk terug. Eerst werd
het 5-3 en toen de Zandvoortse defensie blunderde werd het zelfs 5-4.

Bad Zuid/ZVN speelde een zeer
goede zaal voetbalwedstrijd maar
het enige wat er ontbrak was het
benutten van de kansen. Binnen
twee minuten brak Frans Post met
een afstandschot de score open en
hoewel er middels vloeiende aanvallen vele doelrijpe kansen ontstonden, duurde het tot de 13e minuut
alvorens de stand kon worden opgevoerd naar 2-0. Ed Vastenhouw onderbrak een vijandige aanval en
sprintte vervolgens naar voren en
besloot zijn sprint met een ouderwetse punter. Even later was het op- Trefpunt
nieuw raak toen Jack Goedegebuure
De Zandvoorters beleefden nog
verrassend en verwoestend uithaal- enkele benauwde momenten maar
de, 3-0. Vlak voor de rust ontstond er de sterk spelende Mare Buchel hield

de overwinning vast.
Door het goed optreden van de
scheidsrechter verliep de strijd tussen Trefpunt en Berbee in een prima
sfeer. Beide teams zorgden voor
leuk en aantrekkelijk zaalvoetbal
waarbij Trefpunt toch wat meer in
huis bleek te hebben. Na zeven minuten spelen opende Rob Gansner
de score na aangeven van Harry
Baars. Berbee liet zich nog niet weg
spelen en zorgde al snel voor de gelijkmaker, 1-1. Het betere zaalvoetbal was van Trefpunt en nog voor de
doelwisseling werd een 3-1 voorsprong genomen. René Steggerda en
Thomas Schulte waren de doelpuntenmakers.
In de tweede helft bleef Trefpunt
rustig doorspelen en gaf Berbee
geen kans om tot scoren te komen
mede door goed keeperswerk van
Michel de Roode. Jos Baars maakte
er 4-1 van en door het niet goed opstellen van een muurtje, bij een vrije
trap, wist Berbee op 4-2 te komen
wat tevens het laatste wapenfeit van
Berbee was. Trefpunt combineerde
er lekker op los en creëerde enige
goede kansen.
Van deze kansen wist Ronald
Braamzeel driemaal achtereen te
scoren waardoor de einduitslag op 72 kwam.

Sterk TZB heeft geen geluk

Dames
Het Casino-ZVM dames handbalteam speelde een goede partij en had
in de eerste helft steeds een voorsprong. De scheidsrechters drukten
echter te veel hun stempel op de
wedstrijd. Casino-ZVM mocht viermaal een strafworp nemen terwijl
HCV '90 het maar liefst negenmaal
mocht proberen. En daar was vaak
totaal geen reden voor. Het was een
sportieve en bijzonder aantrekkelijke partij waarbij vaak voor de licht-

Jack van Eijk en John Ayress be- wat tot nu toe drie punten uit drie
haalden goede overwinningen ter- wedstrijden behaalde.
Bij de Zandvoortse schaakjeugd
wijl Lindeman Geerts en Termes de
punten deelden. Dat was echter te werden vorige week donderdagweinig aangezien Van der Meijden, avond in het Gemeenschapshuis,
Twint en Ter Bruggen genoegen geen partijen gespeeld voor de intermoesten nemen met een nederlaag. ne competitie. De Zandvoortse
Volgende week maandagavond gaat jeugd deed de eerste ervaringen op
de Zandvoortse Schaakclub probe- met het zogenaamde doorgeefren tot een beter resultaat te komen schaak.
in Heemstede. Zij nemen het dan op
tegen het tweede Heemsteedse team

Interne competitie

In de interne competitie kwamen
maar liefst veertien schakers achter
het bord, ondanks dat gelijkertijd
het eerste team moest aantreden
voor
competitieverpllichtingen.
man verscheen. Zijn inzet smoorde Doordat ranglijstaanvoerder Van
echter onder de vallende RCH-doel- Kempen niet aanwezig was wist
naaste belager Jack van Eijk, hem te
verdediger.
Na de doelwisseling trok RCH fa- benaderen tot op 50 waardepunten.
natiek ten aanval en trachtte op ge- De uitslagen van de twaalfde ronde
Irjke hoogte te komen. De Zand- waren: Klijn-Gude 0-1, Ronald Roevoortse achterhoede speelde echter le-Schiltmeier remise, Gorter-de
een betrouwbare partij en wenste Bruin remise, Pepijn Paap-Wiggeniet te capituleren. Zo halverwege mansen 1-0, Erik Jorning-Van Elk
de tweede helft verkreeg Zand- remise, Berkhout-Molenaar 0-1 en
voort'75, door hard werken, toch Franck tegen Marquenie remise.
weer een veldoverwicht, maar schoIn de ranglijst kwamen Ton Marten van Paul Longayroux en Jan Willem Luiten leverden geen doelpun- quenie en Cees Molenaar de top-tien
ten op. In de slotfase werd het spel binnen ten kostte van Bosma en
er niet beter op, mede door het veel Berkhout. De stand van de eerste
te harde spel van RCH, dat de Zand- tien is nu als volgt: 1. Van Kernpen,
voortse aanvallen telkens met over- 2. Van Eijk, 3. Lindeman, 4. Ayress,
tredingen onderbrak. De spanning 5. Geerts, 6. Termes, 7. Van der Meijbleef tot het einde en het was zaak den, 8. Ter Bruggen, 9. Molenaar en
voor Zandvoort'75 de nul vast te 10. Marquenie.
Vanavond vindt de laatste wedhouden. RCH heeft in de laatste minuten van alles geprobeerd de ne- strijd plaats van dit jaar aangezien
derlaag te ontlopen, maar de Zand- de daarop volgende twee donderdagvoortse achterhoede gaf geen duim- avonden een intern rapidtoernooi
breed toe, waardoor de 1-0 zege in de gespeeld zal worden volgens het
Zwitsers systeem.
badplaats bleef.

Z'75 moeizaam langs RCH
ZANDVOORT Zandvoort'75 heeft een zwaar bevochten 1-0 overwinning behaald op RCH. Het beloofde
een erg goede wedstrijd te worden daar de Zandvoorters na
vijf minuten al het enige en
naar later zou blijken beslissende doelpunt scoorde. Het te
hard ingrijpende RCH zorgde
er voor dat er van goed voetbal
weinig te zien was.
De Zandvoorters begonnen erg
overtuigend en dat leverde na vijf
minuten al het eerste doelpunt op.
Debutant Alex Verhoeven lanceerde
Robin Castien en diens voorzet kon
door de aanstormende Paul Longayroux doeltreffend afgerond worden,
l -0. Het initiatief bleef na deze vlotte
treffer voor Zandvoort'75 en er volgde nog een goede mogelijkheid om
de score op te voeren. Een voorzet
van Paul Longayroux kreeg Robin
Castien niet onder controle, waardoor de RCH-defènsie opruiming
kon houden.
De Heemstedenaren wenste zich
niet zo maar gewonnen te geven en
boden fel tegenspel. Het werd meer
en meer een lastige opgave voor
Zandvoort'75 om deze tegenstander
te bestrijden. Tweemaal achtereen
kreeg RCH een goede mogelijkheid,
doch beide keren stond doelman
Pierre Visser op de juiste plek. Het
betere voetbal was toch van Zandvport'75 dat gevaarlijk was via Robin Luiten. Zijn voorzet was net iets
te hard, waardoor Paul Longayroux
de bal niet kon raken. De gevaarlijke
Zandvoortse spits kreeg vlak voor
de rust een beste kans om te scoren
toen hij alleen voor de RCH-doel-

ZANDVOORT - In de hoogste klasse bij het kunstzwemmen zijn de kunstzwemsters
van de Zandvoortse Zwem &
Poloclub de Zeeschuimers het
afgelopen weekend bijzonder
goed geëindigd.
Tijdens de Kringkampioenschappen van Noord-Holland in Haarlem
veroverden Ingrid Duivenvoorden,
Saskia Wester en Linda Paap de
plaatsen l, 2 en 3. Kringkampioene
Ingrid legde bovendien beslag op de
techniekbeker voor de hoogste score. Bij de jongste leeftijdsgroep was

In de eerste helft kon Renova het
doel nog schoonhouden.Zandvoortmeeuwen begon weer erg aanvallend en zette Renova met cie rug tegen de muur. Toch moest Zandvoortmeeuwen in de achterhoede
alert blijven op de gevaarlijke counters van Renova. Dat lukte goed
maar aanvallend konden de z'andvoorters het overwicht nog niet in
doelpunten uitdrukken.
In de tweede helft opnieuw een
sterk aanvallend Zandvoortmeeuwen dat op jacht ging naar de opc.ningstreffer. Na tien minuten kwam
het verlossende doelpunt. Martin
Visser zorgde daarvoor en het hek
was van de dam. Met vlotte en goed
uitgespeelde aanvallen liep Zandvoortmeeuwen toen over Renova
heen. De Haarlemmers bezweken
onder het aanvallende voetbal van
Zandvoortmeeuwen en er ontstonden enorme kansen. William Rubeling scoorde daarna tweemaal en de
strijd was beslist. In de slotfase bepaalden Martin Visser en Ferry van
Rhee de eindstand op 0-5.

Sportagenda
VOETBAL
Zaterdag:
Beursbengels-Zanclvoort '75 14.30 uur te Amsterdam.
Zandvoortmeeuwen-J. Hercules
14.30 uur terrein aan de Vondellaan.
Zondag:
ZandvoortmeeuwenHalfweg 14.30 uur terrein Vondellaan.
VOLLEYBAL
Zaterdag: 1830 uur Sporting OSS
heren-Van Nispen in Pellikaanhal.
20 uur Sporting OSS dames-Roda
'23 in Pellikaanhal.
ZAALHANDBAL
Zondag: Uitwedstrijden: 10.15 uur
MA ADO-ZVM, 11.45 uur MA ADO 2ZVM, 16.50 uur DS Concordia H.ZVM 2.
BASKETBAL
Zaterdag: Hillegom '85 2-Lions dames 20.30 uur Treslonghal Hillegom. Lisse-Lions heren.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond Pellikaanhal: 18 uur
Zandvoortmeeuwen 2 D-jun.-Tum
Turn, 18.30 uur Zandvoortmeeuwen
D-jun.-SVY, 19 uur TZB 4-DVS '85 2,
19.45 uur Zandvoortmeeuwen vetZandvoort Noord, 20.30 uur HBAlarm-Wijngaard, 21.25 uur Bad
Zuid/ZVN-Verkaik, 22.20 uur Zandvoort Noord 7-BSM 7.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.40 uur Trefpunt 2-BSM 9,
21.25 uur TZB 6-Zandvoortmeeuwen
4, 22.10 uur Zandvoort Noord 3Zandvoortmeeuwen 3.

Vierde klasse KNVB zaterdag
OSDO
11-21 Hoofddorp 11-10
Zandv.'75 12-20 NFC
11- 9
Aalsmeer 11-17 SMS
12- 9
Swift
12-15 RCH
12- 8
Beursb.
12-14 SIZO
12- G
SCW
12-11 Bloemend. 12- O

• TZB was regelmatig in de aanval, maar dat leidde niet tot resultaat in deze wedstrijd. De strijd werd bovendien voortijdig
afgebroken omdat de scheidsrechter onwel werd.
Foto: Beriott

ZANDVOORT - TZB en Schalkwijk hebben hun voetbalwedstrijd niet af kunnen maken. De strijd moest een kwartier voor
het einde gestaakt worden omdat de scheidsrechter zich niet
lekker voelde. Hij bleek niet in staat de laatste vijftien minuten
af te maken. Op dat moment keek een beter spelend TZB tegen
een 0-1 achterstand aan.
Tegen een sterk verdedigend
Schalkwijk heeft TZB steeds gedomineerd. Het grote veldoverwicht
konden de Zandvoorters echter niet
uitdrukken in doelpunten. Schalkwijk was een paar maal gevaarlijk
door middel van een counter doch
de achterste linie reageerde attent.
Wat de Zandvoorters ook probeerden zij slaagden er niet in het doel
van Schalkwijk te doorboren.
Nauwelijks was de tweede helft begonnen of TZB keek tegen een 0-1
achterstand aan. De eerste de beste
aanval van Schalkwijk betekende
een doelpunt aangezien de Zandvoortse defensie nog niet op orde
was, 0-1. Ondanks deze tegenslag
pakte TZB de draad weer op en trok
manmoedig ten aanval. De druk
werd bijzonder groot en doelpunten
konden eigenlijk niet uitblijven. De
Zandvoorters hadden vrouwe Fortuna echter niet mede en hadden zeker
recht op een strafschop. Eerst werd
een handsbal in het Haarlemse
strafschopgebied door de scheidsrechter over het hoofd gezien, en
even later werd de doorgebroken Ab
Bol van de voeten gelopen.
Door de constante druk van TZB

Goede techniek kunstzwemsters
er ook een duidelijke overwinning
voor de Zeeschuimers: Tamara van
Rhee werd kringkampioene in haar
leeftijdsgroep onder 12 jaar, terwijl
Sylvia van der Donk een overtuigende 2e plaats opeiste. Twee meisjes
die nog niet zo lang bij de Zeeschuimers zijn, maar door hard werken
(trainen) nu al zulke uitstekende resultaten boeken. In de leeftijdsgroep
onder 15 jaar scoorde Ditte Valk met
een 2e plaats achter Tessa van de
Raad van HPC ook zeer goed.

ZANDVOOBT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen blijft opvallende resultaten boeken. Renova was het
volgende slachtoffer van de
Zandvoorters, die volop in de
strijd zijn om de koppositie.
Ook in de strijd om de tweede
periode doen de Zandvoorters
volop mee. Door de 5-0 overwinning heeft Zandvoortmeeuwen, in die periode stand, nu
zes punten uit drie wedstrijden
gecoord.

STANDEN

Zandvoortse Schaakclub
geeft winst uit handen

winst niet in Zandvoort kunnen houden. Het team verloor met
3,5 tegen 4,5 van Kijk-uit 3.

Aanvallend spel
ZVM-zaterdag

16 december zullen de „uitvoeringen op muziek" van deze kringkampioenschappen gezwommen worden. Een prima gelegenheid om eens
kennis te maken met de kunstzwemsport. In het Haarlemse Sportfondsenbad is iedereen welkom. Aanvang 14.30 uur, toegang gratis. De
Zandvoortse kunstzwemsters zullen dan zeker in de prijzen vallen,
want hun hoge techniekresultaten
van vorige week geven hun een goede startpositie. De uitslagen teen-

op het doel kwamen de bezoeker
nauwelijks over de middenlijn. De
gelijkmaker hing in de lucht en vele
doelpogingen werden ondernomen,
zoals reeds gesteld het zat TZB niet
mee.

Onwel

maar de bal wilde er niet in. Het is
erg jammer, want ik had al blij geweest met een gelijkspel, maar gezien het vertoonde spel hadden we
zeker recht op een overwinning.
Schalkwijk heeft alleen maar verdedigd en kwam in de tweede helft het
eigen strafschopgebied bijna niet
meer uit. we hebben het telkens geprobeerd en met veel inzet verspeeld
maar het wilde niet lukken".

Eerste klasse HVB zaterdag
DSC'74
HBC
11-18
Velsen
Renova
11-18
Zandvm. 11-16
J.Hercul.
Overbos 12-14
Halfweg
Energie
12-12
Geel Wit
Stormv.
12-12
DCO
Eerse klasse HVB zondag
Halfweg 14-23 DIOS
Velseno. 13-22w Zandvm.
Concordia 13-18 Terras v.
Spaarnest. 13-14 Heemst.
EHS
13-14 VVH
Hillegom 13-13 DSC'74
Tweede klasse HVB zondag
Vogelenz. 12-23 THB
DSK
11-17 TZB
Alliance 12-17 Overbos
Schalkwijk 9-13 Spaarnev.
SVIJ
10-11 NIJVV
BSM
10-11

Chess Society Zandvoort

12-12
12-11
12- 9
12- 9
12- 5
11- 4

12-11
13-11
12- 9
12- 7
12- 5
12- 1>
9- 6
10- 5
9- 4
10- 3

8- 2

Met nog een kwartier te gaan hadden de Zandvoorters nog steeds vertrouwen in een goede afloop maar de
scheidsrechter maakte abrupt een
einde aan de partij. Hij voelde zich
ZANDVOORT - In de vierde klasse G van de Noord-Hollandse
onwel worden en staakte de partij. Schaakbond heeft Chess Society Zandvoort haar tweede compeOok na een korte rustpauze bleek titiewedstrijd winnend afgesloten. In Schalkwijk zegevierde
hij niet in staat de wedstrijd verder Zandvoorts jongste sportvereniging met de cijfers 3-5 over het
te laten spelen. Een telerustelling
voor de Zandvoorters die de gelijk- derde achttal van S VS.
maker nog best zagen zitten. Het is
Daar deze tegenstander de eerste kwaam en had bij het afbreken een
onbekend wat er nu precies gaat ge- ronde met maar liefst 7-1 gewonnen gelijkwaardige stelling. Ook de parbeuren, maar hoogstwaarschijnlijk had, waren de Zandvoorters op hun tijen van Bosma en Van Kempen
wordt de wedstrijd alleen nog uitge- hoede. Al snel bleek echter dat de werden remise gegeven en niet een 3speeld indien deze nog belangrijk is Schalkwijkers met name op de eer- 5 overwinning keerde Chess Society
ste vijf borden niet opgewassen wa- terug naar de badplaats.
voor de eindrangschikking.
ren tegen de geroutineerde ZandDaar nog niet alle wedstrijden in
Trainer Kees Smit was best tevre- voortse schaaktop. Zo kon de tegen- de tweede ronde beëindigd zijn, is er
den over het vertoonde spel. „Het stander van Olaf Cliteur, na twaalf op dit moment geen juiste stand op
zat ons weer eens niet mee. De gehe- zetten, de figuren weer in de doos te maken. Dat de Chess Society zich
le wedstrijd hebben we constant op stoppen en liep ook tweede bordspe- met 3 punten in de top 3, van het
het doel van Schalkwijk gebeukt, ler Hans van Brakel en vijfde bord- klassement heeft gevestigd, is een
speler Piet Duin hun opponenten ding dat zeker is.
compleet omver.
Vrijdagavond 14 december aanEen misstap van Nico Handgraaf staande komen de leden van Chess
niek: Agegroup l (onder 12 jaar): 1.
Tamara van Rhee Zeeschuimers op het zesde bord en een enigszins Society bij elkaar op hun wekelijkse
29.433 pnt, 2. Sylkvia van der Donk tegenvallende remise van Kees Ko- verenigingsavond. Zij zullen zich de
Zeeschuimers 28.324, 3. Pranja Gou- per op het vierde bord bracht de komende weken hoofdzakelijk bezig
werok Alliance 28.333, Sharon Bou- score van 1,5 tegen 3,5 in het voor- houden met thema-avonden en toerman Zeeschuimers 26.250, Sandra deel van Chess Society. Ton van nooitjes. Dank zij de sponsoring van
Beugel Zeeschuimers 25.467. Age- Kempen stond op het derde bord Auto Strijder hoopt Chess Society
group 3 (onder 15 jaar): 1. Tessa van vermoedelijk gewonnen en Simon binnenkort een instructieavond te
de Raad HPC 57.234, 2. Ditte Valk Bosma en Hans Drost op respectie- verzorgen met een schaak l groot )•
Zeeschuimers 56.701, 3. Denise Noya velijk borden zeven en acht stonden meester als instructeur.
Alliance 52.516. Zestallen (onder 17 remise. Voor secretaris Hans Drost
en senioren): 1. Ingrid Duivenvoor- had het duel nog een speciaal tintje.
Belangstellenden en/of adspirant
den De Zeeschuimers 66.951, 2. Sas- Hij speelde namelijk tegen de Zand- leden zijn van harte welkom en ktinkia Wester Zeeschuimers 66.033, 3. voortse Ronneke Goossens, die al nen vooraf contact opnemen met de
Linda Paap Zeeschuimers 62.366, In- jaren voor de Schalkwijkers uit- secretaris Hans Drost, telefoon
grid Kraaijenoord Zeeschuimers komt. Even leek Drost verpletterd te 18430 of voorzitter Hans van Brakel.
worden doch hij herstelde zich be- telefoon 14884.
61.517.
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Ford

Peugeot

Algemeen

Gun uzelf
Ford van Nes
Weesp

KOUDIJS AUTOBEDRIJF BV.

APK

WESTELIJK HALFROND 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen Tel 020455451
Autorubriek SHOWROOM verschi|nr elke week in alle
PEUGEOT DEALER
edities van Weekmedia, t w Amsterdams Stadsblad
STIPPENPARADE volg de stippen en pak t voordeel
Buttenveldertse Courant Diemer Courant De Nieuwe
Stippen van ƒ 500, tot / 2000, voordeel
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam Nieuwsblad De
PEUGEOT
Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper
Type
KMstand
Prijs
DJ
Nieuwsblad Haarlemmermeer Amstelveen^ Weekblad
205 XE Accent
50000 0586 / 11 250,Uithoornse Courant De Ronde Vener Aalsneerder
Ook voor een prima gebruikte auto
205
XE
Accent
30000 0390 ƒ17500,Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
205 XE Accent
50000 0588 ƒ14500,Ruime keuze
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
205
XE
Junior
57800 01-87
ƒ 12 800,
vri|dag ook geplaatst m Het Parool
FIESTA ESCORT ORION, SIERRA SCORPIO
205
XR
1
3
63000 0487 ƒ 14 900,EN OVERIGE MERKEN
Hoc kunt u uw tekst opgeven?
205 XR 1 4
18800 0988 ƒ18950,
Telefonisch van maandag t/m ^ri|dag tussen 8 30 en
205 XR 1 4
49000 0489 ƒ 18 700,20 00 uur Tel 020 Ó65868Ó Fax 020-6656321
309
GL
Profil
30000 0390 ƒ 23 500 Schriftelijk Vu! de bon in en zend deze aan
309 XE Allure
55000 0388 ƒ 14 500,SHOWROOM Postbus ! 56 l 000 AD Amsterdam
EEN GOEDE INRUILPRIJS PRIMA GARANTIE
309 SR 16
55000 0886 ƒ 14 750,EN GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Afgeven kan ook Het Parool Wibautstraat l 31 of Rokin
405 GL 1 6
23000 0390 ƒ28200,l 10 Amsterdam
405 GL Diesel
73000 0389 ƒ 28 900,Afgeven ^an ook bij de volgende Weekmediakantoren
405 GR 1 6
16500 0189 ƒ 27 500,
Amstelveen Gebouw Aernstelsti|n Laan van de Helende
405 GR aut, LPG
51 000 0888 ƒ 26 500,hogeweyselaan 97 Weesp Tel 02940 15443
Meesters 4 2 1 B Purmerend Weerwal 19 Uithoorn
405 SRI
40200 0288 ƒ 30 750 Stationsstraat 70, Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort
FORD ESCORT 1 3 1979 APK Ford Escort 1 4CL 8 88 rood, 505 GR 2 2 mj
51000 0489 ƒ33000,Gasthuisplein l 2
1 km stand 55000, ƒ14950
505 GTI autom
gekeurd nieuwe Michelms
90000 0186 ƒ17500,Alle opdrachten Izowel telefonische als schriftelijke) die
3
drs
LCN
03465
67S22/
ANWB gekeurd 3 m garantie, inruil en financiering mogelijk
Prijs ƒ990 Tel 0206004112
voor donderdag 20 00 uur tn ons bezit zi|n worden de
06 52866828
Diverse demonstratie auto's
Ford Taunus b j 80 20 L
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
205 XR, 405 GR 1 9, 309 GR, 605 SV 3 O
aut grijs met in goede staat T k Ford Granada 79, LPG +
week in alle Weekmediakranten
Interessante prijs'
Totale oplage 730 000 exemplaren
Prijs n o t k 075 286779 of trekhaak APK 9 91 23 liter
ƒ1000 Tel 020416163
288068
Lonst Peugeot
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
205 benz , grijs kent 4e mnd
T k SIERRA 2 3 DCL, 3 deurs 90, 7300 km, 5 bak, ƒ11500
AMSTERDAM CENTRUM
3 regels
ƒ 25,met blauw bj 7 87, APK 1e evt inruil 02520 15252
Peugeot 205 La Coste
Voor elke extra regel
ƒ 11,eig Zeer mooi 020 149342
'86 ƒ 12 500
mm-prijs
ƒ 5,68
205 Accent
'88 ƒ 14 500
COBUSSEN AMSTERDAM
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
309 SR
'86 ƒ 13 250
Sinds 1930
'88 ƒ 19 500
IN PERFECTE A1 CONDITIE
Alle pryzen zijn excl 6% BTW
Leeuwekeur gebruikte auto s 405 GR
Auto Centrum Duivendrecht
309 Profil
'87 ƒ 11 500
oa
PEUGEOT
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Hyundai service APK
'86 ƒ 10 500
1988
2500 CL diesel
205 XE1 1 Accent 87,'88,'89 309 Profil
Schade herstel 020995176
2000 GL stuurbekr
309 XR GR
bj '88 Mazda 323hb 1 3lx '88 ƒ 15 750
'83 ƒ 3 750
1989
2000 GL LPG mst
405 GL 1 6 Kat
bj '90 Rat Panda
Alle auto s met
1988
2400 CL
405 GLD
bj 90
Voor meer informatie of advies, bel
1988
2900 GL airco
605 SV 3 O
bj '90 3 maanden Bovag Garantie
Tevens service en reparatie
MAAR OOK, RAT
OFF FORD DEALER
Uno 45 S
bj '87 2e Wetermgdwarsstr 43 t/m 47
Tel 020237669
v KALMTHOUT & v NIEL BV
UNO 60 Diesel
bj '87
Schaafstraat 24 A dam N
Marktplein 11 29 Hoofddorp
Citroen Visa 11 RE
bj '87 T k gevr Peugeots 504, 505,
Tel 020361153
Inl tel 02503 13441
Inruil en financiering mogelijk sloopschade etc Vlotte afhd
PEUGEOT DEALER
Adverteren in „Showroom
KEIMPE CARS 020 244255
Ford Escort 1 4 CL, 3 88 grijs
Adres Baarsjesweg 249 253,
Tel 020 6658686
metallic,
5
drs,
km
stand
BMW 316, 82, zwart 150000
Adam,
tel
020
121824
FAX 020 665 63 21
Alfa 33Milano rood, b j '87 km , i z g s t , nwe bnd APK
70000
ƒ15950
LCN
Postbus 156, 1000 AD Adam
75000
km
PLAATJE , 8'91 ƒ7500 Tel 02974 736 of 03465 67522/06 52866828
1200 m2 SHOWROOM
ZUIDWIJK Mmervalaan 86
ƒ 11 250 Tel 020 6659753
0297553041
NIEUW EN GEBRUIKT
bij het Olympisch stadion Verkoop nw en gebr Peugeots
aiMadeweSM.
020-66833U
Ook inkoop Tel 0206629517
#NaaSl Mé'lroétat,; DÜfëcWii
Lada 1200 S, maart '89, wit
LADA WETTER
24000 km, ƒ6000
Tel
Lada 1200 S
85 ƒ 3250
Lada 1200 S
86 ƒ 3500 02990 26825

Gun uzelf
Dichtbij

Div.

Scorpio

Hyundai

Isuzu

020-665 86 86
Alfa Romeo

BMW

Lada

Chrysler

Renault

Chrysler Haarlem

Lada 2105 12
'86 ƒ 5 000
Lada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3000
off. dealer
Lada 2107 15 Ipg 85 ƒ 3750
* Chrysler * Jeep * Dodge *
L Samara 1 3 eind 86 ƒ 7 000
L Samara 1 3 GLS 88 ƒ 9 995
Citroen BX
'85 ƒ 8 250
Saratoga 2 5i M/T
ƒ 825 p m Seat Marbella
88 ƒ 8 250
Voyager 25i M/T
ƒ816 p m Talbot Horizon 1 5 GLS
85
Alle modellen uit voorraad leverbaar
ƒ 5250
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
Ford Escort 16
'86 ƒ 13 500
van 36 maanden en excl w v o
Peugeot 205 GL 1 1, 4 drs'83
ƒ 7850
Chrysler leasen?
Zwanenburgerdijk 503
Even Haarlem bellen
Zwanenburg Tel 02907-6572

Business fin. lease

Lease infolijn
* 023 - 264 000 *
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
OOK DEMO S VOOR INTERESSANTE PRIJZEN
Bel 020-124876, de Chrysler-lijn van uw off dealer m A'dam

ï

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

Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij
SEAT AUTO CENTRUM APC,
2e Schinkelstr 18-28 Tel
020 763333/763334/763335

SUBARU

Bel voor snelle levering 020 124876

o a 2 CV's AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl BTW
Tel 020-932750
S Stevmstraat !2a, A'dam

V a ƒ 120 - 5 veerbollen op
druk brengen bij de Citroen
specialist van Zaanstad
Daihatsu Charade TS S 6, bj
GARAGE RENE SPAAN
lichtblauw
l z g st
Vissers-pad 11, Krommenie '88,
ƒ12500 Tel 02977-26182
075281193 of 353788

Daihatsu

Fiat
Rat UNO 45 S, 1-86, grijs met, T k FIAT UNO 75 i e 1987, we
61 000 k m , met trekh , ƒ 7950 gens zakenauto i z g s , APK
65000 km Tel 02979-11454
Tel 029085743
FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13 Uithoorn
Tel 0297562020

Jeep Cherokee en Wrangier
NIEUW & GEBRUIKT
Bel 020 124876 de 4 WD lijn van Uw off dealer m A dam

Matra

Matra Murena 3 zits midden
Lancia Thema 201 e 1988 LPG motor gegalvaniseerd chassis
ant grijs 96000 km, / 18950 perfect onderhouden goud
LCN 03465 67522,06 52866828 kleurig Tel 029983051

Autoverhuur

KEURINGEN

ƒ63,50
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Graft De Rijp, tel 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT

LET OP'
Topoccasions bij Wagenpark

JOHAN BOOM

BIJ

Ouke Baas

5 ***** AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
Ruys de Beerenbrouckstr 157 A'dam, 020 138473/192401
niet duur!!!
SPOEDCURSUS THEORIE IN 1 DAG
-auto-ambulance & opnjauto Op zaterdag les is op maandag examen doen
-9persoons bussen
Cursusgeld -f lesboek + examengeld ƒ 150
250 luxe en bestelauto's
ledere zaterdag cursus
3
3
van 3 m t/m 38 m
ALLE AUTORIJLESSEN ƒ31,- PER LES
020-794842, 020 908683
Speciaal pakket voor motorrijlessen en theorie op video gratis
Anders dan anderen autoverBOVAG-ERKENDE
huur v a ƒ 25 p d 125 km vrij AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
VERKEERSSCHOOL
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Alle auto's met radio/cass ree
„VERONICA"
Gratis halen en brengen
AD A- West 020-119708
Theoriecursus gratis op video
Tel A'dam 020-942145
Noord 020324859
Halen en brengen
AUTORIJSCHOOL „DE FONS"
Nieuwe auto's, diverse mer*AAA Auto Rental BV*
BOVAG-LID - DIEMEN
ken
Div personenwagens v a ƒ 25
Info tel 020-900292
ALLE RIJLESSEN ƒ 30 P LES
div bestelwagens v a 11-17 m3
Inl Niasstraat 29, A'dam-0
+ autoambulance 020 6630836
VOORLICHTINGSLIJN
Tel overdag 0206656955 en
AUTORIJLES
's avonds 03240-17741 of 06
Telefoon 020-16 1321
528 67998

Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
A'dam Osdorp, tel 020 105478
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
Alle auto's APK, hoge inruil
Financiering binnen 24 uur
v a ƒ 5000 1 jaar schr garantie
Ford Escort 1 3, eind '89,
ƒ15950 V W Golf, aut 16,
m '87, stuurbekr ƒ 12950
Renault 5 Campus, m '89, 1e
eig , ong 7 000 km ƒ 1 1 950
Nissan Micra DX, bj, 88,
ƒ 10 950 Ford Sierra 1 6 combi,
b]'86, LPG, ƒ10950 Peugeot
505 turbo diesel, aut, m '85,
ƒ7950 Ford Escort, eind '82,
LPG, ƒ3950 Seat Fura gl,
bj'85, 1e eig ƒ3950 Lada
DE HOOGSTE PRIJS
1200 S, m '89, ƒ4950 Austm
Metro bj 86, ƒ5950 Toyota elk merk auto a contant met
Corolla 1 8 D combi, bj '85, vnjw bewijs Tel 020-105478
ƒ5950
Mitsubishi
Galant,
HOOGSTE PRIJS
m '87, ƒ 10950 Daihatsu
voor elk merk auto, a contant,
Charade, bj 86, LPG, ƒ7950 met vnjwanngsbewijs, geen
V W Kever bj 73, ANWB gek sloopauto's Tel 02990-37825
ƒ4950 Subaru Mini Jumbo, bj
INKOOP AUTO'S, ± ANWB'83, ƒ2450 BMW 325 i, eind
pr, snelle afw a contant m
'86, diamant zwart, ƒ 25 950
vnjw bew, def geen bezw
En nog ± 50 auto's v a ƒ 600
Tel 020-108280/149352
tot ƒ 15 000
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023-365206

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

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

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020-361178/02907-6248
Gevr
(s)loop/schade-auto's
met vrijwaring Ook vakk rep
Tel 020-279907 of 023-350904

• De occasion die u zoekt staat al klaar1
In ,, SHOWROOM" leest u waar

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

APK LASWERK en reparatie
Keuring
klaarmaken, leder
merk auto Vooraf prijsopgave
Autobedrijf BEEN, Aalsmeerderdtjk 386, Aalsmeerderbrug
Tel 02977-27262

APK + grote beurt v a ƒ290
nel DIESELSERVICE, brand- Garage ROBE, gespec m rsmmen en fricties Comeniusstr
stofpompen, verstuivers,
455, 020-177388 Lid BOVAG
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
GARAGE VITESSE, erkend
ndustneweg 27, Duivendrecht, APK station voor onderhoud,
Te koop gevr Peugeots 404, el 020-980639
reparatie, keuringen, laswerk,
504,505, J5,604 TD Schade of
carrosserie, motorrevisie van
sloop
Autocommerce,
alle merken Tevens uit voor023-338895
A P K KEURINGSSTATION raad ± 15 gekeurde occasions
Keuren zonder afspraak
v.a ƒ 1000 Bel voor afspraak
Feenstra & Jirnmmk
02507-19155, Voltastraat 5
Asterweg 24A A'dam 364702 Zandvoort
TE HUUR voor alle doeleinden
Oldsmobile 1956 convertible
Cadillac
1960 convertible
RICK's rent a 50er
AUTORIJINSTRUCTEUR WORDEN VOOR MAAR ƒ 1650
Wordt nu autonjinstructeur en bepaal je eigen inkomen Werkgarantie mogelijk De goedkoopste van Nederland Wij starten
NSU MOTORFIETS 125 cc, 2 5 jan 1991 MICHEL Opleidingen Tel 020-853057/02990-3476

Lease

Diversen

Motoren/scooters

Het HOOGSTE BOD'" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's takt, type Fox, 1955 Erg mooi,
met vrijwaring Tel 020-754193 f 2000 Tel 020 964311 na 20 u

• SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
en omgeving Oplage 730 000 ex. Tel 020-6658686

De enige off. SUBARU DEALER + occ voor Purmerend
e o Tuijp b v West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Mini Jumbo
ALLE KLEUREN/TYPES
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
LET OP111

Mini

Mitsubishi

Mini Metro S, 11 '83,50 000 km
i z g s t , APK 11-'91, ƒ3450
Tel 075 173717 na 18 uur

Mitsubishi Colt 15 GLX, wit, km
69000, 11-85 ƒ9450 LCN
03465-67522/06-52866828

Speciale aktie

Nissan Stanza, 1985, 3 deurs, Nissan Stanza, 4-drs , m '83,
prima auto, APK tot 7-'91, APK gekeurd, ƒ2950 Tel
ƒ5500 Tel 02990-21661
02990-37825
Nissan Bluebird 1 6 LX LPG,
11 86 Sunny 1 3 L, 3 88
Sunny 1 3 L, 9-'86 Autobedrijf
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Tel
020 6627777

Sunny 1 4 SLX 4 drs sedan bj
'89, mcl
ace, nieuwpnjs
ƒ28760 nu slechts ƒ18760
Inl na 5 uur 02993 72637

: Ceintuurbaan jnSf;.
Donderdagavond koopayond.

«Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt) 020799100
Showroom tevens werkpl - magaz Mmervalaan 85 020713581

Opel

Opel Kadett 1 6 D GL 5 drs
station 5 88 Kadett 1 2 LS 3
drs station LPG OB 6 85 Ka
dett 1 3 LS 3 drs station LPG
1 88 Kadett 1 2 LS, station
LPG OB 7 87 Kadett 1 2 LS
6 85 Kadett 1 3 LS Station
autom , 7 86 Kadett 1 6 l
LPG 3 88 Berebeit Amstel
dijK 25, 020 6627777

vignet Mooy en Zoon
Reeds 14 jaar de dealer
voor A'dam en omstr
IN NIEUW EN GEBRUIKT

Ook het juiste adres voor
EEN GOEDE OCCASION

Nissan

Fiat Panda 45 CL 3 86, beige,
km stand 38000 /5950 LCN
03465 67522/06-52866828
Opel Kadett 1 6 S, 3 drs HB,
T k FIAT PANDA 34, bj '84 in nov 83, 57000 km, APK
Fiat Uno 60 S, sportvelg , bj 87, zeer goede staat slechts ƒ4750 Bel 020836681
56 000 km Vraagprijs ƒ 4000 OPEL KADETT 78 rijdt prima
metall blauw ƒ8950 Inruil
Tel 020-798098
Garantie Tel 0299037825
NW APK ƒ950 Tel
02990-37825
Fiat Uno 55, i z g st 5 drs APK
Adverteren m
gekeurd. 70000 km bj'85,
,SHOWROOM
OpelManta 1 SS.dureuitv m
ƒ6950 029SO 37825 Inruil/gar
FAX 020 6656321
85 ƒ8950 Tel 0299037825
Inruil Garantie

Jeeps/Terreinwagens

HEEREB.V.
DE GROOTSTE SUBARU
DEALER VAN AMSTERDAM

ingdijk
autoverhuur

voor de Zaanstreek

Seat

Subaru

Mercedes Benz 190 D & 190 E 1.8

Het officiële

service adres

Off ROVER DEALER
De nieuwe Rover 100, 200 en
800, bij ons m de showroom Pim v Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sldijk-131375
MINOR MOTORCARS B V
Rover Dealer, Sloterkade 4344, A'dam, tel 020-177975

Mazda 121 3'88, zilvermetal- Mazda 626, 2 O LX coupe,
lic, 23000 km, prijs ƒ15000 8 '88 Mazda 626, 1 8 DX,
10-'87, mod 88 Mazda 626 1 8 SAAB SERVICE MOLENAAR
Tel 020-475168
rep , onderh , APK, LPG,
LX, LPG, 7-'88 Mazda 626, 2 O
etc
BOVAG LID SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Mazda 626 20D Sedan 11 84, LX, diesel, 8-'86 Mazda 626, alarm
v d Madeweg 23 bij Makro
HOOFDDORP, 02503 14097
wit
160000 km Perfecte 1 8 GLX, LPG, 2-'88
A'dam - 020-6686146
cond
ƒ 5950
LCN Berebeit, Amsteldijk 25
03465-67522/06 52866828
Tel 0206627777

Mercedes Benz

Citroen

Renault 21 GTL 389, blauw
met km 22000, LPG ƒ16950
LCN 03465 67522/06 52866828

Rijscholen

Rover

Saab

Chrysler Saratoga 2.5i & 3.0i

CITROEN

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraai 224
020 561 96 11

Mazda

P KRUGERKADE 10

Lancia

LADA-BONTEKOE
m onze showroom de nieuwe
SAMARA BLACK BEAUTY
SAMARA 1 5 Demo 5 drs
Occasions APK gekeurd
2104 Combi
86 ƒ 6250
Lada 1200 S
'88 ƒ 6250
Lada Niva
'86 ƒ 10 000
Lada 2105 1200 '90 ƒ 7750
Op spec wielen + banden
2 x Lada Samara, 3 drs
'88
VW Kever '75, voor restauratie
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
TEL 020992865

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstim 025025435
1e 10 echte AUTO- 1e 5 MOTORRIJLESSEN a "ƒ25 per les"
Onze lessen vallen onder consumentenvoorwaarden en u kunt
zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest Verkeersschool
"MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt
1
Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL '
Tel 020-853683/181775, 075-174996 en 02990-34768

Opei Omega 18i blauw 288
km 12 000 LPG, radio ƒ 16950
LCN 03465 67522'06-52866828

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343

Te koop Opel kadett 1 3 N ca
ravan special bj 1982 Prijs T k Suzuki Swift 1 O GL, 1988, T k Suzuki Allo Kleur rood, bj
kl wit, incl radio en impenal 1985 Km stand 23000, APK
ƒ4250 Tel 0299042040
Pr ƒ 11 000 Tel 03240-31835 gekeurd t/m okt '91 ANWB
keuring toegest Lichte schade
T k wegens auto v d zaak SUZUKI ALTO, bj 85, i pr s t , achterklep Vaste prijs ƒ 4000
APK
gekeurd,
ƒ4950
Tel
Opel VECTRA 1 8S, rood LPG
Tel 020 478180 tijdens kant u
bouwjaar maart 89, vraagprijs 02990 37825
020 474762 's avonds
ƒ22900 Tel 020142643
Suzuki specialist Autobedrijf A
Adverteren m
Vet voor al uw reparatie en onSHOWROOM"
aerhoud voor zeer scherpe prijTel 020 6658686
zen Tel 0206656279
Sjhaafstraat 24 A'dam-N
Tel 020361153

Zeilemaker-Opel

INRUILWAGENS
Opel Omega 23D blauw 288, Constant keuze uit 100 auto';
Burg D Kooimanweg 7
km 83 000, radio ƒ 17 950 LCN
Purmerend 02990 22551
03465 67522/06 52866828

ik wil mijn auto verkopen, Plaats daarom de
B *>t^ar onderstaande tekst zo spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een
ter waarde van de kosten van de advertentie in
l betaaN/eurocheque
betaal-,
Prijs
Prijs
ex 6%
m 6°'o
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter Minstens 3 regels beschrijven

_26,5_0
38J_6
47,049J32
~' 61,48
73J4
84,80
91,00
96,46
102,00 _L 108,12

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

a
•

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam Oud Z Tel 020-763829
Amsterdam-Noord Hamerstraat 3 15 Tel 020-360401
Corolla 5 drs 1 8 D HB,
bj 3 '88,63 000 km radio/cass
ƒ17900 Bovag garantie
Auto Centrum Duivendrecht
Tel 020995176

Accessoires en
onderdelen

Toyota Canna stationcar D,
AANBIEDING Philips autoradiobj 83 Vraagprijs ƒ 3950
cassette DC552, ƒ 299
Tel 02503-30892
Cobra autoalarm 406, ƒ 125
TOYOTA DE GRAAF
406+911/912, ƒ225 603+964,
nieuw + gebruikt
ƒ499 928, ƒ139 Gedurende
Condensatorweg 44
de maand december zolang
A'dam SI dijk info 865511
de voorraad strekt VAN MUN
Ook zaterdags
STER autoparts, Baarsstr 5-7,
A'dam 020794988

02507-17619 of 165 00

KOMPLEET OPGEMAAKTE SCHALEN
Huzaren- of aardappelsalade

Gerookte visschotel

met gevulde eieren, paling, zoute haring,
zure haring, Noorse garnalen, makreel en
sardientjes.
Min. 2 personen a ƒ17,50 p.p.

met paling, kipper, zalm, makreel, meerval,
forel en heilbot.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

Haring in diEIeroomsaussalade

Hollandse haringschotel

met Holl. haring, zure haring, panharing,
makreel en sardientjes.
Min. 2 personen a ƒ20,- p.p.

gezellig versierde schaal met min. 6 haringen.
ƒ3,- per haring.

Garnalen- of tonijnsalade, zalm- of
krabsalarïe

Hors-d'oeuvre

met paling, gerookte zalm, meerval, makreel,
Holl. garnalen en gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

met haring, zure haring, makreel, paling,
meerval, sardientjes, Holl. garnalen, en
gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ22,50 p.p.

Gebakken vissnackschotel
met scampi, inktvis, mosselen, kibbeling,
nuggets, visfriet en 4 sausjes.
Min. 2 personen a ƒ 15,- p.p.
Voor informatie en bestellingen bellen met Kroon Vis, tel.nr. 02507-17619/16500.
In de weekends kunt u ook terecht bij onze verkooppunten op de Zuid- en Noordboulevard.

. . . tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen . . .

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
Te koop VOLVO 343, LPG, '83, inbouwbednjf van TBBS/TNO
autobeveiliAPK okt 1991, i z g s t .ƒ3650 goedgekeurde
gmgssystemen
ValkenburTei 0297983819
gerstr 134 Tel 020-240748

Volvo

Volkswagen

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeas
weg 17, A'dam, 020 148385

Golf CL 1 6, april 85, APK, 2e Grote sortering ONDERDELEN
eig 85500 km, ƒ 10500
van schade-auto's, alle
Tel 020718068
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502 45435
VW Golf C 1 3 wit 5-drs , LPG,
Lid Nevar
10 87 Jetta 1 6 D, 4 drs , wit,
6 87 Berebeit, Amsteldijk 25
TOYOTA DE GRAAF
Tel 0206627777
Alle onderdelen voorradig
Vw Golf Memphis 89, grijs met Condensatorweg 44 A'dam
55000 km ƒ19950
LCN SI dijk Info 020 865511
03465 67522 06 52866828

02507-1 7619 of 16500
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Wandeltochten

Korte tips

Wandelsportvereniging Jan Passtoors houdt op 8 en 9 december de
eerste wandeltocht van een serie
van vier. De tochten gaan over een
afstand van 5, 10, 15 en 20 kilometer. De start is vanuit ontmoetingscentrum 't Zijltje, Korte Zijlweg 9a,
naast de RK-kerk in Overveen. De
20-kilometerlopers starten tussen
tien uur en kwart over elf, de andere wandelaars tussen tien uur en
half een. Inschrijven aan de start.

• Toneel in de Toneelschuur, Smedestraat 23, Haarlem: Tot en met 8
december om 20.30 uur: 'Cosi Fan
Tutte' (3e en laatste opera van Mozart) door Onafhankelijk Toneel.
Entree ƒ15,-, Leden/CJP/65+ ƒ10,-.
023-312439.
• Engelse thee met lekkernijen onder begeleiding van live pianomuziek kan tot 16 december genuttigd
worden in het Elysée Beach hotel
in Zandvoort, op de zondagmiddagen tussen drie uur en half vijf.
• The Bob Color band treedt zaterdag 8 december op in het Patronaat, Zijlsingel 2 te Haarlem. Het
concert begint om tien uur, maar
de zaal is een uur eerder open. Toegangsprijs bedraagt ƒ10,-, met CJP
ƒ7,50.
• Zandvoorters en hun hobby 1990,
tentoonstelling t/m 9 december in
het Cultureel Centrum Zandvoort,
Gasthuisplein 9b, met werkstukken van tientallen Zandvoorters.
De expositie omvat tal van verschillende technieken. Geopend van
half twee tot vier uur.
• Schilderijententoonstelling, decoratie en mode rond thema 100
jaar vorstinnen, 4 generaties
1890-1990, Palace Hotel, Burg. v. Fenemaplein 2, Zandvoort. De expositie duurt tot en met 2 januari en
bevat kunstwerken van o.a. Angèle
von Brixen und Montzel, Frans Erkelens en Evert Schellens. De chefkok presenteert in de maand december een 'Oranje-menu'.
• Poppentheater Condola, Warmoesstraat U Haarlem, 023-324021.
Zondag 12.00 en 14.30 uur Koning
Leo's verjaardag (voor peuters), entree ƒ4,50. Duurt ong. l uur.
• Atelier Paulus Loot ontvangt op
donderdag 13 december Ger Daniëls. Daniels houdt een lezing over
volksversieringen uit alle werelddelen. De lezing begint om half
acht. Het atelier is te vinden aan de
Boulevard Paulus Loot 21, nabij de
watertoren.
• Hans Liberg treedt op vrijdag 7
december op in de Stadsschouwburg in Velsen. De nieuwe theatershow heet 'Kadet 4711'. De toegangsprijs bedraagt ƒ25,-, ƒ 12,50. De
stadsschouwburg ligt aan de Groeneweg 71. De show begint om kwart
over acht.
'H

tips & suggesties
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UITGAANSTIPS

Koffieconcert
De Koninklijke Nederlandse
Toonkunstenaars
Vereniging
houdt zondag 9 december een koffieconcert in de Van Lennepzaal
van Landgoed Groenendaal, te
Heemstede. De solist is pianist
Jaap Stork, hij speelt werken van
Chopin en Schumann. Aanvang
half
twaalf,
entree
f6,50,
CJP/KNTV ƒ5,50, kinderen ƒ4,-.

Troubadour speelt voor Amnesty

ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek in Zandvoort treedt maandagavond 10 december de troubadour Henk van Kuijk op, in het kader
van de 'Mensenrechtendag' van Amnesty International. Het optreden
maakt deel uit van de informatie-avond die Amnesty maandag in de
bibliotheek aan de Prinsesseweg organiseert en die om 19.30 uur begint.
Henk van Kuijk bespeelt vanaf zijn elfde de ukelele en diverse andere
snaarinstrumenten, en heeft ook diverse liedjes geschreven, zoals 'Professor Barnabas', over spoetniks. Hij is bekend van onder andere de
folk-groep 'The Folkminstrels', waarmee hij in 1966 'AVRO's Nieuwe
Animatiefilms
Oogst' won. Daarna trad de groep nog een aantal keren op voor radio en
Op een tentoonstelling in de Vis- TV. Toen één van de handleden vertrok, startte Henk een solocarrière.
hal, Grote Markt te Haarlem, staat Henk van Kuijk won in 1987 een aanmoedigingsprijs in het troubadourshet werk van de Haarlemse anima- concours van de KRO/BRT met het liedje 'De Vierde Wereld'.
tiefilmer Gerrit van Dijk centraal.
De tentoonstelling, die duurt tot en
met 13 januari, laat bewegende
beelden zien in de vorm van film-videopresentaties, maar ook ontwerptekeningen,
fotomateriaal,
schetsen en scripts. Van Dijk won
in Berlijn De Gouden Beer met de
film Pas A Deux. De vishal is geopend van 11 tot 17 uur, zon- en
feestdagen van 13 tot 17 uur.
• Troubadour
Henk van Kuijk

Grafiek en tekeningen
Tammo Schuringa en Charlotte
Mutsaers exposeren tot en met 29
december met grafiek en tekeningen bij galerij Lieven de Key, Nassaulaan 8 te Haarlem. Het werk van
Schuringa is vaak het resultaat van
associatieve gedachten. Het zijn
eerder associaties in woorden dan
in beelden. Het werk van Mutsaers,
veelal met donkere kleuren, heeft
een grote expressieve kracht en
verraadt dikwijls een uitgesproken
gevoel voor humor. De galerij is
geopend donderdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00 uur, donderdagavond 19.00 - 21.00 uur.

Aanklacht
ingetrokken

De eigenaar van De Manege overwoogeen aanklacht in te dienen toen
hij vorige week door twee agenten
was meegesleept naar het politiebureau. Betalen of zitten, was de boodschap van de agenten geweest, toen
zij langskwamen om het geld voor
een bekeuring te innen. Tot verbazing echter van Cohen, die er die
middag op het bureau nét één had
betaald.
Achteraf bleek dit een bekeuring
van zijn zoon te zijn, die dezelfde
initialen heeft. De agenten waren
niet ingegaan op het verzoek van Cohen, om het bureau te bellen en zo
duidelijkheid te verkrijgen. Het gevolg was dat hij elke medewerking
weigerde.
"Na een goed gesprek met de heer
Honders heb ik mijn aanklacht ingetrokken", zegt Cohen achteraf. "Mijn
enige reden om deze in te dienen was
het handelen van de mannelijke
agent. Maar deze gaat nu vrijuit, omdat hij formeel goed gehandeld
heeft. Dat hij er niet over dacht om
even het bureau te bellen, waar toch
de oplossing lag, maar liever Miami
Vice met mij wilde spelen, begrijp ik
nog niet. Misschien was hij met zijn
verkeerde been uit bed gestapt".
"In ieder geval zou de aanklacht als ik gelijk zou hebben - mensen
treffen die weliswaar een administratieve fout hebben gemaakt, maar
zich tegenover mij correct hebben
gedragen", aldus Cohen. "Voor iedereen prettige feestdagen, ik wil het
voorval zo snel mogelijk vergeten".

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - In het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat
wordt zondag 9 december de maandelijkse Verzamelbeurs Zandvoort
gehouden. Hieraan wordt medewerking verleend door de hobbyclub
'Beeld en geluid' van de NZH te
Haarlem, plus de 'Viltclub' uit Zandvoort. Op de beurs zijn vele bekende
en minder bekende verzamelotajec:
ten te aanwezig, van postzegels tof
en met eierdopjes en wijwaterbakjes. Tevens is er gratis taxatie en/of
bemiddeling bij aan- of verkoop.
Zondag van 10.00 tot 17.00 uur, de
toegang is gratis.

staat bol van
activiteiten

ZANDVOORT - Zandvoort staat volgende week weer bijna
'bol' van de culturele activiteiten: zes optredens in één weekend.
Hier onder vindt men alles op een rijtje zodat men eventueel al
vast een keuze kan maken.
Vanaf 14 december wordt het druk
voor de cultuurliefhebbers, met drie
optredens van toneelvereniging
Wim Hildering, één van de Zandvoortse Operette Vereniging, één
van het Toonkunstkoor Zandvoort
en enkele dagen later de Kerstsamenzang.

Wim Hildering
De Zandvoortse toneelvereniging
Wim Hildering is volgende week
vrijdag 14 en zaterdag 15 december
te bewonderen in gebouw De Krocht
niet de klucht 'Een muisje met een
heel vreemd staartje' van James
Breamley. Het worden twee gezellige avonden, deze traditionele wintervoorstelling, zo belooft het bestuur. Het 'muisje' in het deeg van
beschuitfabrikant Flatje heeft wel
een héél vreemd staartje. De gevolgen: een dreigend faillissement voor
de fabrikant, een kostbaar schilderij
van Pitello waarmee veel vreemde
dingen gebeuren, en raadselachtige
diefstallen in een supermarkt. De regie is in de vertrouwde handen van
Ed Fransen. Beide voorstellingen
beginnen om 20.15 uur en zoals gebruikelijk wordt er ook deze keer
een grote loterij gehouden waarbij
vele - naar beloofd wordt - mooie
prijzen te winnen zijn. Plaatsbespreken : woensdagavond 12 december
in het Gemeenschapshuis aan de L.
Davidsstraat van 19.00 tot 20.00 uur.
Entree ƒ7,50, plaatsbespreken kost
vijftig cent extra. Donateurs hebben
recht op een gratis toegangsbewijs.
Evenals voorgaande jaren wordt
"P zondagmiddag 16 december ten

behoeve van de Zandvoortse senioren een extra voorstelling gegeven.
Deze toneelmiddag, die om 14.00 uur
begint, wordt door de ANBO georganiseerd.

Operette
De Zandvoortse Operette Vereniging brengt op zaterdag 15 december
een gevarieerd Kerstconcert in de
Hervormde Kerk, met een selectie
uit onder andere My Fair Lady, Frau
Luna, Maske im Blau en Martha.
Onder de zangers bevinden zich
Hans Bol, Ineke Groen, Amand
Hekkers en Jan van der Werff. De
regie is in handen van Paul van den
Ancker, muzikale leiding en directie: Ver a Wijnen. De toegangsprijs
bedraagt ƒ 10,- (donateurs ƒ7,50). De
kaarten zijn te koop bij Van der
Werff, tel. 13840, Schaap, tel. 12870
of op donderdagavond in het Gemeenschapshuis.

Toonkunst
Het Toonkunstkoor Zandvoort
geeft zondagmiddag 16 december
zijn jaarlijkse kerstconcert in de
Hervormde Kerk aan het Kerkplein,
aanvang 14.30 uur. Solisten zijn Marijke Bleekemolen, sopraan, Jette
van Ditmarsch, alt/mezzo, Andre
Meulman, tenor, en Peter van Leeuwen, bariton. Er worden werken uitgevoerd van J.S. Bach, M. Haydn,
F.X. Brixi en enkele anderen. Achter
de vleugel neemt Frans Bleekemolen plaats, die tevens de algehele leiding heeft. De kaarten kosten ƒ7,50.
Voorverkoop bij leden van T.O.Z.

oog en oor

ZANDVOORT - Rob Cohen
heeft zijn aanklacht tegen de
politie ingetrokken. Hij wiL de
strubbelingen zo snel mogelijk
vergeten.

• Toneelvereniging Wim Hildering verhuisde vorige week alvast haar repetitie naar het podium van De Krocht.
Foto: Bram Stijnen

(voor zover men deze kent) en 's gelie. De samenzang begint om 20.00 verkrijgbaar bij de AKO aan het
uur, de kerkdeuren gaan om 19.30 Kerkplein en op de avond zelf aan de
middags in de kerk.
uur open. Entree ƒ2,50. Kaarten zijn Hervormde Kerk.

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

hier te keer zijn gegaan", liet hij
verbolgen weten. Inderdaad blijkt
het struikgewas langs het hockeyEen bericht in een avondblad veld
l'oetsie. Sector-hoofd Smits
kan je soms behoorlijk aan het van de
Publieke Werken
denken zetten. Onder de kop: 'Am- weet welDienst
waarom: "Ten behoeve
bulance half uur onderweg met van de nieuw
te leggen velden
gewonde', berichtte het blad over en de nieuw teaan
bouwen kantine in
een 10-jarig jongetje uit Hillegom het binnencircuit
dienden er door
dat vrijdag bij een aanrijding verschillende nutsbedrijven
nieuzwaar gewond raakte maar bij en- we leidingen gelegd te worden",
zo
kele Haarlemse ziekenhuizen niet liet hij weten. De hockeyers kunterecht kon, wegens plaatsgebrek. nen gerust zijn. Als de werkzaamEen dik half uur werd er met het
zijn afgerond, wordt begonkind rondgezeuld, voordat in een heden
met een nieuwe aanplant van
Amsterdams ziekenhuis hulp nen
verdwenen groen. Nog even gewerd geboden. Zaterdagmorgen het
overleed het kind. Volgens een duld a.u.b.
chirurg is de vertraging niet van
invloed geweest op de levenskan- Kerst In
sen van de jongen. Dat haalt je de
Jawel, daar gaan we weer. De
koekoek. Een andere verklaring Kerst
In gaat dit jaar wél door.
kun je van deze man moeilijk ver- Twee
geleden berichtte ik
wachten. Als bekend wordt dat het u, dat weken
evenement voor dit jaar
kind om andere redenen zou zijn van dehetlijst
diende te
overleden breekt ogenblikkelijk worden. Voorgeschrapt
sommige inwoners
de pleuris uit in deze regio.
dit een niet te verteren zaak.
Waarom vertel ik dit verhaal. wastwee
weken tijd werd er voor
Welnu, wat vorige week vrijdag in In
kerstdag een compleet proHillegom voorviel kan u of mij eerste
gramma uit de grond gestampt,
vandaag of morgen ook hier in dat
uitziet. De
Zandvoort overkomen. Het zal je Kerster Inveelbelovend
wordt op 25 december
maar gebeuren. De opnamestop in om 14.00 uur
geopend door wétde Haarlemse ziekenhuizen heeft houder Frits van
Om 14.30
natuurlijk ook consequenties uur laten baritonCaspel.
Jan Peter Vervoor deze badplaats. Ik maak mij steege en pianist Dico
van Putten
daarover ernstig ongerust. Vol- ons genieten van enkele
toepassegend jaar wordt de ziekenfonds- lijke kerstliederen. Tussen
oppremie weer met enkele guldens tredens door verschijnt de de
kerstverhoogd. Met andere woorden: Je man om een kerstverhaal voor
te
moet eerst flink betalen voordat je
De middag wordt verder
tenslotte toch nog vroegtijdig het dragen.
met een ballet-voorstelloodje legt. Het lijkt mij daarom opgevuld
ling
door
een
van onze dansschozinvol als onze plaatselijke over- len en een borreluurtje,
heid hierover eens flink aan de bel om ongeveer 17.30 uur dewaarna
soep,
trekt.
pastijtjes en de broodjes hun ronde zullen doen.
Om 20.00 uur zal in zaal l Bram
Klaas Koper
(Pommetje) Biesterveld een 'one
Na dertien en een halfjaar werk- man
show' geven, tijdens deze
zaam te zijn geweest als beheerder avondvullende
voorstelling zet hij
van het Cultureel centrum aan het een aantal 'typetjes'
Het eveGasthuisplein, maakt Klaas Ko- nement is evenals neer.
vorige jaren
per gebruik van de mogelijkheid weer gratis toegankelijk
voor het
tot vervroegde uittreding uit ge- publiek. Ook aan de kinderen
is
meentedienst. Korter gezegd, gedacht. Zaal 2 wordt gedurende
Klaas gaat in de VUT. Op zich eerste kerstdag ingericht als spelniets bijzonders zult u misschien letjeszaal, terwijl zaal 3 wordt indenken. Persoonlijk gun ik Klaas geruimd voor de TV. U ziet, ook in
zijn binnenkort te verkrijgen vrij- Zandvoort is niets onmogelijk. Orheid van harte. Toch vind ik het ganisator
Paagman en de
jammer dat hij weg gaat, in het beheerder Simon
van
het
Gemeenschapsverleden heeft Koper immers be- huis Ap van de Moolen
tonen zich
wezen van het juiste hout gesne- verheugd over deze goede
afloop.
den te zijn. Een noeste werker met "De organisatie is rond en wij
hart voor de zaak. Het cultureel ben voldoende medewerkershebbecentrum is min of meer het visitegevonden om er een geslaagkaartje van ons dorp. Koper ver- reid
dag van te maken", laten zij
vulde hierbij een belangrijke rol. de
tevreden weten.
Wij zullen hem missen.
Volgende week zaterdag 15 december neemt hij officieel af- Kerstboom
scheid. In een speciaal 'Klaas-KoDe kerstboom voor het Raadper-feest' kunnen belangstellen- huisplein
komt er aan, volgende
den hem van 17.00 tot 19.00 uur week woensdag
hij geten afscheid de hand komen druk- plaatst. Het wordt wordt
een Nederlandken. Als afscheids-kado doen zijn se spar van negen
hoog.
collega's Emmy en Richard een Evenals vorige jarenmeter
wordt de
aardige suggestie van de hand. In boom ook nu weer geleverd
door
1992 fietst Klaas naar de Olympiplaatselijke hovenier van
sche spelen in Barcelona, op de onze
De Ondernemers Vereni15e staat in de hal van het cen- Kleeff.Zandvoort
(OVZ) betaalt
trum een grote bus, waarin u even- ging
hem en de Dienst Publieke Wertueel een envelopje kwijt kunt.
ken tuigt hem op. Leuk ook voor
onze plaatselijke oliebollenboer
Harrie. Zo'n boom trekt toch alHockey-club
veel publiek.
De Zandvoortse hockeyers zijn tijdDitweer
was het weer voor deze
boos op ons gemeentebestuur: het week,
blijf gezond, tot de volgende
struweel langs hun velden is
spoorloos verdwenen. Gisteren week.
had ik voorzitter Berendse aan de
BRAM STIJNEN
lijn. "Het is onvoorstelbaar hoe ze

Ziekenhuis-slop

Kerstsamenzang
Eveneens in de Hervormde Kerk
vindt donderdagavond 20 december
de traditionele Kerstsamenzang
plaats, met medewerking van het
Zandvoorts Vrouwenkoor en het Gemengd Oosterkerkkoor uit Haarlem, beide onder leidingvan dirigent
Ton Vreeswijk. Verder werken mee
pianist Ton van der Voort, organist
Gerard van Zwieten de Blom, trompettist Willem Lekkerkerker, sopraan Martha Koper en Gonnie Heierman. Gonnie leest het Kerstevan-

concert gaat niet door
ZANDVOORT - Het nieuwjaarsconcert gaat komend jaar
niet door. Enerzijds om financiële redenen, anderzijds omdat één van de belangrijkste
deelnemers, het Zandvoorts
Mannenkoor, heeft afgehaakt.
Het lijkt er zelfs op dat het bij de
Zandvoortse bevolking zo populaire
Nieuwjaarsconcert voorgoed verleden tijd is. Het wordt elk jaar moeilijker de organisatie rond te krijgen.
De organisatoren hebben er nu voor
1991 geheel vanaf gezien, een besluit
dat afgelopen week genomen werd.
Men had er moeite mee, het nieuwjaarsconcert van januari 1990 was
immers een groot succes. Direct
daarna was dan ook al besloten voor
1991 gebouw De Krocht voor één of
twee dagen te reserveren. Nu blijkt
echter dat dit niet door kan gaan.

Mager
Eén van de belangrijkste deelnemers van deze avond, het Zandv
oorts Mannenkoor, heeft in december een aantal optredens gepland en
ziet tot zijn spijt geen kans in jatiua''i een verantwoord programma te
brengen. "Om dan maar alleen naar
Thomasvaer en Pieternel te luiste''en, dat is misschien wat al te maïer", aldus een woordvoerder van
toneelvereniging Wim Hildering.
^m deze reden besloot de vereni-

ging ook haar bijdrage te beëindigen. Daarmee komt een einde aan de
vier jaar oude traditie in Zandvoort
om het nieuwe jaar feestelijk in te
luiden met een nieuwjaarsconcert.
De organisatie was namelijk in handen van 'Wim Hildering', sinds
D.A.Z.-Productions zich een jaar geleden daaruit terugtrok. Dit Zandvoortse bedrijfje, dat ook aan de
wieg stond, had in drie jaar tijd van
het nieuwjaarsconcert een geliefd
spectakel gemaakt. Het is hiermee
echter gestopt vanwege de financiële risico's die eraan verbonden waren.
Om de feestavond niet voor Zandvoort verloren te laten gaan, werd de
organisatie toen overgenomen door

toneelvereniging Wim Hildering. Zij
vond dat de traditie moest worden
voortgezet en nam daarom het 'estafettestokje' voor één jaar over. Het
werden twee gewaardeerde dagen,
met optredens van het Zandvoorts
Mannenkoor, Music All In, Amand
Hekkers, Henk Jansen als Dorus, en
zelfs met burgemeester Van der
Heijden achter de piano.
Voor 'Wim Hildering' was het
trouwens geen onbekend terrein.
Alle jaren al had deze vereniging
haar medewerking verleend aan het
concert. Zij nam de presentatie voor
haar rekening, maar bekend zijn
vooral de 'jaaroverzichten' door Pieter en Ank Joustra, het duo Thomasvaer en Pieternel.

Dag van de mensenrechten
ZANDVOORT - Amnesty International afdeling Zandvoort voert de
eerste helft van december een actie
voor Sri Lanka. In de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg is
van vrijdag 7 tot en met maandag 10
december een fotoserie te zien met
betrekking tot de mistoestanden in
dat land. Tevens is Amnesty aanwezig met een stand waar men de nodige informatie kan krijgen en eventueel een petitielijst kan ondertekenen. Daar zijn ook kaarten en kaar-

sen te koop.
Maandagavond 10 december, de
dag van de mensenrechten, wordt
aan een en ander extra aandacht besteed, dan treedt in de bibliotheek
ook troubadour Henk van Kuijk op
(zie rubr. Te Kust en Te Keur).
Daaraan voorafgaand staan overal
in het land fakkelwachten van Amnesty op de stations, ook afdeling
Zandvoort neemt hieraan deel. Voor
meer informatie kan men Arjen de
Boer bellen: tel. 19587.

Deze week een foto van voetbalvereniging Zeemeeuwen II. Het plaatje stamt uit 1937, toen het team kampioen werd van de Eerste Klasse H.V.B.
Men ziet: achterste rij: G, Molenaar, K. Hendriks, J, Koper, C. van Duijn, J. Keesman, Fl. Molenaar, G. de Wit, Jac. Fransen en M. Slagtveld.
Onderste rij: J. Molenaar, S. Sebregts, J. Schaap, A. van Duijn en C. Koper. De foto werd ingezonden door de heer A. van Duijn.
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WEEKMEDIA 22
Oproepen
Mededelingen
BROODJES BESTELLEN7
Even
BROODJE BURGER bellen'

18789
Boven ƒ 25 geen bez kosten
Anders brengen wij
ƒ2,50 in rekening
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres7 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

* Hoera' Het is echt waar 1 "
Constant heeft zijn boot na
15 jaar klaar 111

* Kerstsamenzang op don
derdagavond 20 dec a s m
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- de Hervormde Kerk, aanvang
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- 20 00 uur Met koren onder
ten
begeleiding van T Vreeswijk
Particulieren verwijzen v/ij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 38 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur
Kom eens vrijblijvend
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977ons fotoboek bekijken
28411 of afgeven/zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
Schoolstraat 4
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70.
Zandvoort
1421 AA Uithoorn
Tel 02507-18789
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, * Vandaag is „Golden Pit
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde cher 1990 Monique Rijnders
15 jaar geworden Monique,
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- gefeliciteerd en nog vele ja
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- ren Willem/Inge/Amij
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
/ 6,13 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten
• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers * Zandvoorts Vrouwen Koor
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten en het Gem Oosterkerkkoor
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor uit Haarlem zingen op do av
10 dec a s op de Kerstwordt ƒ3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- samenzang Aanvang 20 uur
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor * Zo middag 16 dec , aan-,
bezorgklachten) of zenden aan
1430 uur, geeft ToonkunstCentrale Orderafdeling Weekmedia
koor Zandvoort een stemPostbus 122
mig Kerstconcert Toegang
1000 AC Amsterdam
ƒ7,50 Ned Herv Kerk, alhier
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
* Wij behouden ons het
m dezelfde week
recht voor zonder opgave van
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Receptie?
Feestje?

Broodje Burger

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

C-ÏKW'vj- " •-.'-- . •••
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HEIVORY
MUNTERS

DELINQUENTS

Technisch personeel gevraagd

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Boeken
Tijdschriften

Te koop
aangeboden
diversen

* Te koop „Doe het zelf" en
„Na vijven", per jaargang ƒ 10 * Afhaalpnjs complete wan+ opbergmap, 3 a ƒ 2,50, per delwagen ƒ 35, z g a n Tel
stuk ƒ 1, boeken ƒ 1 per stuk 02507-15529
Tel 02507 19968
* Gratis op te halen 300 trottoirtegels, 30x30 Bel tussen
Foto - Film
1722 uur 02507-15261

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

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

Lessen en clubs
AEROBICS
o l v Anja v d Voort
Bel v info 19701 of 12215
DUITSE LES (beginners) gevraagd, M O Duits en goede
overdracht vind ik belangrijk
Tel 023243200
* Voor een korte 4-lessen
cursus Reanimatie (1e hulp
bij hartstilstand) kunt u zich
nu al opgeven Inl tel 16085,
dhr De Leeuw

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 18812, voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking
ALLEEN ZIJN MOE7 Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub 023-356840 (infoband)

* Te koop steelstofzuiger,
AEG, met hulpstukken, ƒ75
Tel 02507 12601
Te koop Teutonia COMBIKINDERWAGEN,
blauw,
ƒ400, witte BOX ƒ175 Alles
is z g a n Tel 14193
T k elektr frituur ƒ30, 6 fondueborden ƒ 10, oliekachel
ƒ10, waxme warmh ƒ5, koffiezetapp ƒ 10, elektr citruspers ƒ10 Tel 02507 18803

Randstad
heeft volop
Postsorteerders m/v
Voor de nachtdienst Wij zoeken een aantal gemotiveerde
krachten die in de periode van 17 t/m 28 december 8 nachten
in Heemstede willen werken De beide feestdagen en de
weekenden bent u vrij

Meteropnemers m/v
In Haarlem-Schalkwijk zoeken wij voor 27, 28 en 29 december
a s een groot aantal mensen, die huis aan huis meterstanden
gaan opnemen Belangrijk is datje geen drempelvrees hebt
Een leuke bijverdienste in je kerstvakantie
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

randstad uitzendbureau

Te koop
gevraagd
diversen

reeds meer dan 25 jaar
voor

Part vraagt t k MOTORFIETS
tot ± ƒ 1500 0299031408

naar
ƒ 100 BELONING voor terugbezorgen van mijn crossfiets
Verdwenen bij Gran Dorado 2
dec j l Merk Raleigh Burner,
chroom frame, blauwe voor
band, dikke zwarte achterband Tel 18261

van DENSEN en ZN
Bilderdijkstraat 30 Zandvoort.
Tel. 02507-12972

* *.
•

IjipcJeotheek

ÜWieekvoordeel
Sf. films :
->! een hele week
'

Videotheek :.

DOMBO

Wij vragen bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden in ploegendienst,
een opleiding op LTS-niveau of een vergelijkbare
opleiding,
bereidheid bedrijfsopleidingen te volgen

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

- Wij werken in de produktie 4 DAGEN PER WEEK, MET EEN
WERKWEEK VAN 36 UUR, met een schuivende vrije dag in
de week
PERZISCH KLEED, 155x255,
- De werkzaamheden worden verricht in een vaste twee- Bochara, donkerrood/beige,
ploegendienst, met een beperkte nachtdienst
ƒ500 Tel 02507-13983
OOK VROUWEN WORDT VERZOCHT OM TE SOLLICITE- * Te koop Engels bankstel +
REN, WANT DE MEESTE PRODUCTIEFUNCTIES KUNNEN tafel + lamp Vr pr ƒ 300 Tel
02507-16672
PRIMA WORDEN VERRICHT DOOR VROUWEN
T k gevr LEDER CHESTERGEÏNTERESSEERD? SOLLICITEREN KAN SNEL
FIELD BANKSTEL of LOSSE
U kunt een sollicitatieformulier aanvragen bij de afdeling BANK Tel 075-704775
Personeel en Organisatie, telefoonnummer 020-347716, bij de * T k onderschuifbed met 2
heren J J Lavell of B Kieft Als u het formulier ingevuld aan matrassen, in pr s t , ƒ 100
Tel 02507-19559
ons terugstuurt nemen wij contact met u op

Kunst en antiek
HEDEN INBRENG van goederen v d veiling van 17 en 18 dec
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33, A'veen
Tel 020-473004 ('s Maandags gesloten )

Hobby's en verzamelingen
„GROTE TREINENBEURS" te KOOG A/D ZAAN
zo 16 december, 11-16 uur, in Buurthuis ,,De Vuister", Molenwerf 44 (3 min lopen v station Koog Bloemwijk) 0299040354
* Verzamelbeurs Zandvoort
9 dec , Gemeenschapshuis,
van 10 17 uur Toegang vrij
O a Europa Cept postzegels,
FDC's Inl 14234 of 12303

* T k gevr oude ansicht
kaarten, enkele stuks alburr
of hele verzameling Alles is
welkom Tel 02507-12354

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Houten kozijnen
Scherpe prijs snelle levertijd, goede kwaliteit
Tel 022022700
Fax 02202-2730
Voor al uw loodg /dakwerk
schild - en stucwerk Tel 020
854563/123985 Vnjbl pr opg

Radio/tv/video

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122 1000 AC Amsterdam

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Wie heeft net die bijzondere
WOONRUIMTE voor tekstschrijver te huur m Zandvoort
voor rond de 600 gulden7 Bel
02507 13938 of 02510-32984
en vraag naar Richard

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
/ 1 75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek

Te koop 2 Philips Feedback
Motional BOXEN Vraagprijs
ƒ450 Tel 19811
* T k goede kleuren-t v teletekst 53 cm, afst bed,
ƒ245 Tel 02507-19653

Computerapparatuur
en software

* T k damesfiets + 1 mountambike, moeten opgeknapt
worden, samen ƒ75, Philips
kleuren-t v
ƒ 200
Tel
02507 17030

aangeboden
GARAGE TE KOOP
DE SCHELP
Tel 18876 na 19 uur

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
OEil/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

K'AKEIAAR

NVM

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 02507-14534

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

* T k Fuchsia getailleerd skipak, maat 38, ƒ50, lieslaarzen, schoenmaat, 43, ƒ50
Tel 02507-15626

Diversen

computervergelijking
Bel nu 02507 -14643

X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020-424800

Live Porno!
uit Zandvoort
In hun flatje pal aan de boulevard
hebben twee Zandvoortse zusjes een
eigen 06/lijn laten installeren1
De zusjes zitten 100% Live bij de
telefoon en dragen alleen hele
kleine doorktjk-slipjes met naaldhakken en gemene jarretels1
Als jij boven de 16 jaar bent mag
je dus meedoen aan de meest smerige
Porno/Spelletjes die er bestaan1
Nu kan je dus echt Live alles doen
wat bij jou thuis (misschien) niet
mag ot vies wordt gevonden via de

Oé-340.340.50
Topsex1 Topsex1 Topsex1
Ik heb nou eenmaal hele
grote
i" 06 320x325x25

Te koop COMPUTER, Oom
modore 64, bijna nieuw, pnnter, diskdrive, toetsenbord •>spelletjes, ƒ700 Tel 17893

HOMOJONGEREN kontaktlijn Jonge Jongens» Bel 0632033288 (50 cpm) Inspr?
01828-30800 Max Ift 30 jr'

Surinaams schoolmeisje (18
j ) leert van haar rijpe hospita
50 cpm xxxxx 06-320x323x24

Vaar/surfsport

Een rijpe hete negerin van 39
voor jou xxxxxxx (50 cpm 06-)
320x320x91 xxxx 320x320x91

xx 50 cpm 06-320x320x53 xx

Dieren en
dieren benodigdheden

SM-KONTAKTLIJN homo/hetero/bi
06-320 330 39
(50
cpm) Zelf mspr? 01828 30599

Turkge seks hatti
06-320.327.44

4
4

4

4
4

4
i

GRATIS

ICR
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
« inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
o aan balie kantoor zijn opgegeven
« verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur. v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

b r u i d s l a P 0 n
ma a t
P
3 8 , m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l e n
r i e t e n
T e l
s t 0 e l
0 2 - 3 4 3

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

k

T e

0 0

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

r
Zandvoorts Nieuwsblad

dakikasi 50 cent

Wij zijn

Lekkere STRAATMEID, 'njon- (ex)gedetmeerde meiden, net
ge griet voor 50 cpm 06 gescheiden vrouwtjes, dikke
320x320x77 xxxx 320x320x77 uitgerangeerde prostituees,
'n Volle dikke rijpe negerin weggelopen bisexuele moewacht op je in d'r witte onder- ders Wij zijn dagel (Live) te
goed DD cup Bel me 50cpm horen voor 50 cpm via de 06
320x323x46 xxxx 320x323x46

320.33.188

•t

AH AH TOPS&M AH AH
Meesteressegenot
50 cpm Red Ear Prod Box 547, H'lem
AH
06-320x331x13
AH

Ze doen!

mui Jong lesbisch meisje lmn
in Tamara vindt meisjes lief m
gevaarlijke
experimentele
50 cpm
06-320x320x65
porno-spelletjes en tarten
Griekse Porno
de grens van 't toelaatbare1
Taboe
achterkant
Taboe Ze dragen lak, leer, jarretels
Kleding
50 cpm
06-320 320 62 en stiletto-hakken' Ze doen
het voor 50 cpm via de 06
Meisjes Porno
,DE VAGEBOND"
Petra (18 jaar)
50 cpm
Komt u de decembermaand
06-320 320 52
ook zo slecht rond1
Red Ear Prod Box 547, H'lem
Koop dan uw kinderkerstkle- Rijpe Greet doet 't echt met
Wij behouden ons het
dmg nu bij „De Vagebond"/ jongens (18 j ) Life opgen
recht voor zonder opgave van
50 cpm 06 320x322x27
2e hands kmderkledmg, Postredenen teksten te wijzigen
straat 14 Tel 18588
IIIIHI
LADY BIZAR
HIMH
of niet op te nemen
* Te koop werkjopper, nw, 0632032468 50 cpm hete
kl zwart, m rits, ƒ 50, heren- zondige SM-sex MEESTERES • Rubrieksadvertentie op
bontmuts, nw ƒ50, dames- Rijpe Claudia traint haar geven9 Zie voor adies en of
bontmuts, nw
ƒ 50
Tel xx buurmeisje xx 50 cpm 06 telefoonnummer de colofon
U2507 13868
xxxxxxx 320*320x37 xxxxxxx n rlerc l-rant
voor het huisdier dat
kwaliteit op prijs stelt
Grote Krocht 28

5 REGELS

Diverse clubs

'n Chique Dame, 38, geeft les
MARINA MONNICKENDAM aan jongen (18 j ) PERVERS''
de gezell jachthaven met alle 50 cpm xxx 06-320x320x38 xx
faciliteiten Enkele ligplaatsen Harnet schunnig en hard
beschikbaar Tel 02995-2595 xxx
ruige porno
xxx

4
4
A

Rent a Bike Centre
Passage 20
Zandvoort
Tel. 02507-13343

4

* Te koop 2 paar schaatsen,
Ving/Balangrud, maat 40/42,
ƒ75 pp Tel. na 19 uur
02507-14178

Tel. 02507-14643
Hypotheken
Teuben Assurantiën

TEL 02550 - 30624

4 KERSTBOMEN/BLAUWSPARREN MET
4
EN ZONDER KLUIT EN
4
BOOMPJES IN POT
4
4
Gratis thuisbezorgd
4
Tot ziens bij Hoebe en Maarten
4
4 RENT A BIKE CENTRE ZANDVOORT
4
Passage 20 2042 KT Zandvoort
4
Telefoon 02507-13343

Sportartikelen

5 meisjes/dames ontv tijdelijk/part-time in rom privé
sfeer v a ƒ 100 020-252497

Dier-Plezier

Onroerend
goed te koop

Autoverzekering

GLAS EN ISOLATIE

C O R N W A L L S T R A A T 6 - IJ M U l D E N

Te koop HONDA MT, blauw/
wit, verhoogd frame, verzekerd tot mei '91 Prijs ƒ 1500
Tel 02507-13938 (alleen na
kantooruren)

Red Ear Productions, Box 547, H'lem

DENNIS PAPEGAAIEN
o Rubrieksadvertentie op
geven7 Zie voor adres en of een begrip m Nederland Bel
telefoonnummer de colofon voor gratis infoboek 020665 7658 Inruil en fin mog
m deze krant

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p mtr
Vitrage en alle soorten model
gordijnen v a ƒ5,95 per me
ter, gratis gemaakt1 1000 verschill meubelstoff van ƒ69
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
caravans, zeer voordelig Alle
soorten schuimrubber op
maat gesneden Barkrukken
stoff mcl stof of leather look
ƒ10 Prachtige 1-pers matras
ƒ55 Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES
Haarlemmerdijk 168, Amster
dam 020-220981, Amperestr
10, Zandvoort 02507-19347

Financien en
handelszaken

VAN DER:

Te koop GILERA FUNNY
BROMFIETS, z g a n (aug
'90), mcl duo zit, slot en tankdop Prijs norm ƒ 1985, nu
voor ƒ 1650 Tel 17626

Rijschool Antonia

Woninginrichting

"\

Te koop 8 MOUNTAINBIKES,
damesmodel, 18 versnel
lingen, 8 maanden oud
Prijs per stuk ƒ350
Tel 02507-30183/13343

Van Leer Nederland BV, Closure Systems behoort tot de
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer, een internationaal
• Reflectanten op adverten
verpakkingsbedrijf
Gevr HULP IN DE HUISH ties onder nummer gelieven
Rijles auto's
voor de vrijdagochtend, liefst ervoor te zorgen dat het num
Op onze vestiging in AMSTERDAM NOORD worden sluitin
en motoren
een oudere dame Tel 19100 mer in de Imker-bovenhoek
gen geproduceerd voor stalen vaten
Gevraagd HULP IN DE HUIS- op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
In verband met een verhoging van de produktie m 1991HOUDING voor 4 uur per
wordt aan Centrale Orderweek Tel 02507-12321
hebben wij plaats voor meerdere
afd Weekmedia, Postbus Doe uw AUTORIJEXAMEN
Gevraagd HULP IN DE HUIS- 122,1000 AC Amsterdam Dit op Curacao-Ned Ant en kom
HOUDING, 3 uur per week voorkomt vertraging in de be- terug met het wettelijk erkend
Tijd n o t k Tel 17563
handeling
rijbewijs Tel 023-336463
die, m ploegendienst, zullen worden ingezet bij produktie
werkzaamheden en procescontrole

'•^*flj^i^^

Centrale Verwarming
C.V. zelfbouwpakketten
Onderhoud

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

produktiemedewerkers m/v

BLIND FURY

geven u en uw portemonne

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

320.(323)99

1 regel

ƒ 3,63

2 regels

ƒ 3,63

3 regels

ƒ 3,63

4 regels

ƒ 4,83

5 regels

ƒ 6,04

6 regels

/ 7,25

7 regels

ƒ 8,46

8 regels

ƒ 9,67

9 regels

ƒ 10,88

10 regels

ƒ 12,08

Alle prijzen mcl. 6% BTW

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

Telefoon
leisioun .

Plaats:
...

t>v.p
in rubriek:
ruuneK:
S
v.p IR

i

WEEK 49
Consumententest
in tijdschriften
EKELIJKS WORDEN
tientallen
artikelen
door deskundigen getest, ledere veertien dagen
liunt op deze ATV-pagina de
rubriek 'Consumentest' vinden waarin onze medewerker
Gerrit Jan Bel meldt wat er op
het gebied van consumentengoederen is onderzocht. In het
'nformatiekader staat hoe de
aetreffende bladen kunnen
\vorden besteld.

W

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Redactieadres ATV:
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp. Vormgeving: Paul Busse.
menige koper dan ook zonder het te
beseffen een absolute zeperd. Wie
bij een veiling zeventien gulden taetaalt voor een TL-looplamp doet gewoon een miskoop, ook al zegt een
veilingmeester dat hij dit 'gratis'
vindt.

'Verkoop bij executie. Op vrijdag 7
december 1990 a.s. om 11.00 uur zal
t.o.v. de gerechtsdeurwaarder van
Amsterdam t.l.v
wonende aan
de
te Amsterdam in het openbaar bij opbod worden verkocht enige roerende goederen. De verkoop
geschiedt uitsluitend contant en zonder opgeld. De goederen zijn een half
uur voor de verkoop te bezichtigen
op bovenstaand adres."

Entertainer

DVERTENTIES van deze
strekking zijn vrijwel dagelijks te vinden in de
dagbladen. De achtergrond: iemand is zijn financiële verplichtingen aan de belastingdienst niet nagekomen, waarna de gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op de meest
waardevolle goederen om die
Video
Tweelingen noemt Audio & Video vervolgens in het openbaar bij
Totaal (november) de camcorders opbod te verkopen.
Fuji P660 en Sony CCD-TR75 en dat
niet alleen om dat ze uit dezelfde
iabriek komen. Ook uiterlijk lijken
ze erg op elkaar. De Sony is weliswaar ƒ 500,- duurder dan de Fuji die
f 2300 kost, maar biedt daarvoor
ook diverse extra's. Focus (novem) keek naar twee Panasonic montagetafels: de WJ-AVE5 ƒ 3.300) en
de WJ-MX12 (ruim ƒ 7.600 en dan
ook bestemd voor de semi-prof essionele markt).

Audio
pioneer stelde voor ƒ 1.998 een hifibet samen, bestaande uit de versterA-447, de tuner F-447L, het castettedeck
CT-447 en de CD-speler
3
D-5500. Gelegenheidscombinatie
of samengeraapt vroeg Audio & Video Totaal (november) zich af en
ging op zoek naar het antwoord.

Telefoontoestellen
De Stichting Vergelijkend Warenonderzoek onderzocht 34 telefoontoebtellen in de prijsklasse tot ƒ 150. De
resultaten waren bedroevend. Maar
liefst de helft bleek matig tot slecht
uit de bus te komen. Slechts drie
toestellen (de typen TX-201, TX-207
en TX-460 van het merk Profoon)
bleken te voldoen aan de belangrijkste eisen die de overheid stelt aan
telefoons. Van de zeven PTT-toestellen kregen er maar twee het predikaat „goed", één toestel werd redelijk bevonden, drie „matig" en één
moest het doen met de beoordeling
„slecht". De volledige tekst over het
onderzoek is opgenomen in brochure no. 271.

A

Of een bedrijf is failliet verklaard
en er staan nog diverse schuldeisers
op de stoep die geld willen zien. Ze
kunnen dan door de deurwaarder
beslag laten leggen op de bezittingen
en die laten veilen. Hoe meer de goederen opbrengen, hoe gunstiger • Als iemand zijn nummer omhoog steekt, wordt de prijs
voor de gedupeerde. Veilingen hebben in bijna opgedreven. Het betekende uiteraard wel dat
alle gevallen te maken met leed. Maar ze wor- hijzelf af en toe de laatste bieder was en er op
den afgestroopt door met name handelaren en die manier voor zorgde dat de belastingdienst
kooplustige particulieren, die hun kans op met haar waren bleef zitten. Dat is echter niet
een goedkope stereotoren of auto willen grij- zo'n probleem, want die worden gewoon een
pen. Het gezegde „De een zijn dood, is de volgende keer verkocht. Na afloop moet conander zijn brood" komt nergens schrijnender tant betaald worden, garantie wordt niet gegetot uitdrukking dan bij een verkoop bij execu- ven. Een particulier heeft weinig te zoeken bij
tie. Zoals bij die jongeman wiens auto geveild dergelijke veilingen. Immers, wat moetje met
werd door de deurtien boormachines of
waarder. Er was
zestig paar tennismaar één koper die
schoentjes voor kinreageerde op de adderen?
vertentie. Omdat de
Anders ligt het bij
veilingmeester haast
de executieverkopen
per definitie lager indoor veilinghuizen
zet dan de reëele
die grote partijen
waarde, tikte de nieuwe eigenaar de auto voor nieuwe goederen per stuk veilen. Zoals Veieen spotprijs op de kop. De oude eigenaar lingbedrijf Cohen uit Lochem, dat met vaste
stond er beteuterd bij toen zijn auto zo weinig regelmaat „zeer belangrijke veilingen" houdt,
opbracht dat hij nog niet aan zijn verplichtin- aldus de advertenties. Grote veilingen, waargen kon voldoen.
voor zalen worden afgehuurd waar zonder
probleem driehonderd stoelen kunnen worden neergezet. De laatste was in Beverwijk.

Verkoop bij executie:
contant en zonder opgeld

Zo'n veilingmeester zegt wel
meer. Hij fungeert niet alleen als
verkoper, maar vooral ook als een
soort entertainer die zijn publiek
een leuke middag wil bezorgen. De
spanning moet er af, zodat men gemakkelijker biedt. Veertig vel
schuurpapier gaat in Beverwijk weg
voor vier gulden tachtig. „Altijd gemakkelijk voor als het toiletpapier
op is", merkt de veilingmeester op.
In de zaal veel echtparen die een
video of ktv willen kopen om zonder
risico de lange winteravonden tegemoet te treden. Opmerkelijk veel
jonge moeders met kinderwagens
ook. Hier en daar een schoothondje
aan een stoelpoot en een huilend
kind dat duidelijk geen zin heeft om
van half twee tot zes met pa en moe
een veiling bij te wonen. Voor de rest
vermaakt iedereen zich prima en de
van het artikel verhoogd
Foto Anko Stoffels opmerkingen van achter de microdelaren waren, werd al snel duidelijk. Wie een foon zijn wel aardig.
ktv voor 65 procent van de meuwprijs koopt
Het systeem bij dit soort veilingen is eenen er vervolgens ook nog wat aan moet verdie- voudig. Iedereen koopt vooraf een nummer.
nen, houdt natuurlijk bar weinig over.
De goederen worden ingezet op een bepaald
Voor een particulier is een dergelijke veiling bedrag. Als iemand zijn nummer omhoog
echter meer dan een bezoekje waard. Je moet steekt, wordt de prijs verhoogd. Vervolgens
alleen wel oppassen datje niet te veel koopt in wordt gevraagd wie nog meer voor dat bedrag,
de vuur van het bieden. En wie geen inzicht in bijvoorbeeld de magnetronoven, wil hebben.
de huidige prijzen heeft, kan ook beter zijn Wie het eerste beslist, kan na afloop zijn oven
hand naar beneden houden, want aan het ein- ophalen. Compleet met garantiecertificaat.
de van de rit moet boven het geboden bedrag
Wie prijsbewust koopt, is een spekkoper
nog eens twintig procent veilingkosten wor- van de eerste orde. Wie dat niet is en dus
miskopen doet of wie helemaal niets koopt,
den betaald.
Wie dus niet oplet, doet er verstandiger aan heeft in elk geval een leuke middag gehad.
naar V & D te gaan. In Beverwijk behaalde
EVERHARD HEBLY

Volgens de advertentie ging het om stereoapparatuur, ktv's, video's, gereedschappen,
huishoudelijke apparatuur, speelgoed, tuinmeubelen en wat verder ter tafel zou worden
gebracht. Alles splinternieuw in de verpakking en onder volledige garantie. Weinig handelaren, veel particulieren en een veilingbedrijf dat niet veel verkoopt. Dat er weinig han-

ERST, WATER, HOP en gist; dat zijn de
ingrediënten voor de drank die al eeuwenlang de dorst prettig lest. In Alkmaar is er
een museum aan gewijd. Bierproevers, verzamelaars, geheelonthouders en schoolklassen
komen ervoor naar de voormalige brouwerij De
„De winter naderde met rasse schre- vendige dialogen, hun altijd positie- gerestaureerd, omdat de oorspron- Boom, nu Nationaal Biermuseum De Boom.
den. De dagen werden steeds korter
en iedere avond moest Paulus zijn
lantaarntje een beetje vroeger aansteken, tot hij het eigenlijk wel de hele
dag kon laten branden, want in de
winter dringt er soms helemaal geen
daglicht meer door in een oude, holle
boom."

EN GROOT deel van de
ouders (en grootouders!)
van nu weet precies wie
die Paulus uit dit herfstige citaat is. En ook nog precies hoe
zijn vrienden Salomo en OeSauzen
hoeboeroe spraken en wat
Sauzen als mayonaise, frites- en sla- voor gemene streken de heks
saus, tomatenketchup en mosterd Eucalypta altijd uithaalde.
zouden het met veel minder conser-

E

\eermiddelen en anti-oxidanten
kunnen stellen. Ook kleurstoffen
zijn niet nodig, zo wordt geconcludeerd na een test van allerlei sauzen
in de Consumentengids (december).
Voor alternatief geproduceerde sauzen als mayonaise betaal je meer,
maar ze zijn ook arm aan conser\eermiddelen en andere hulpstoffen.

Auto's
Autokampioen (no. 24) testte de
Saab 9000 T 2.3, de Renault 19 Chamade (de sedanuitvoeringvan de 19)
en de Opel Omega CD 2.6i. Daarnaast werd een gebruikersrapport
de Citroen AX gemaakt met
daarin de ervaringen van 127 AXnjders. Altijd goede informatie voor
«ie van plan is zo'n auto te kopen.
Zwaar beladen auto's hangen
sterk door, een probleem dat zich
met name tijdens vakantiereizen
voordoet. Doorhangen kan doeltref•end worden bestreden met hulpver'ng De ANWB bekeek twaalf gangcare systemen en publiceert in de
Autokampioen (no. 24) het resul-

Computers

:
oinputerbladen pakken over het
algemeen flink uit als het om tests
•aat.
Personal Computer Magazine
]
evestigt deze regel in het decem'ernummer door maar liefst 50
Hüpprogramma's te testen. Allereerst
kwamen er 10 DOS-schillen
a
an bod: Disk Vision („Goed verzorgd en duidelijk"), DosMaster
>.Te dom voor woorden"), Menu
«'orks 2.1/Advanced („Must voor de
^steembeheerder"), Pro-Disk 1.0
>Geen onverdeeld genoegen"), Poer Panel („Communicatie ingetouwd"),
Direct Access 5.0 („Hoe di'ect is Direct?"), Menu Organiser
2
02 („Sterk en zwak tegelijk"),
QQOSII 2.0 („Simpel en snel"), Noron Commander 3.0 („Gouwe
°uwe...") en Pro-Menu 2.02
•Nou ... nee").
Speciaal op Windows toegesneden
)r
ogramma's kwamen ook onder de
°ep: Adobe Type Manager en Face'ft (die de letters van Windows geJoken scherp maken), Becker
ools for Windows (dat-de Norton
•ntüities voor Windows hoopt te
'orden) en WinSleuth dat een algele analyse maakt van het compue
rsysteem en Windows. Verder 5
ckup-programma's, 3 anti-virus^ogramma's, 14 video-hulppro'famma's, 3 printerbuffers, 4 Lotus
2-3-add-ins, 5 diskoptimalisatiejfogramma's,
3 schijfherstelpro;r
arnma's voor de Macintosh, 3 ge"eugenbeheerprogramma's onder
,'indows en nog enkele andere
'Wpprogramma's.

Kinderen van de jaren vijftig zaten
in hun jeugd elke vrijdagavond om 7
uur aan de radio gekluisterd wanneer de auteur/illustrator en hoorspelmaker Jean Dulieu (pseudoniem van Jan van Oort) zijn hoorspel de ether in liet gaan. Ze vroegen
dan aan Sinterklaas een Paulusboek
of - vanaf 1960 - een Paulus 33-toeren grammofoonplaat. In 1975 kónden kinderen deze kabouter ook op
de televisie zien, want de veelzijdige
Dulieu (concertviolist van origine)
had van Paulus en zijn vriendjes ook
een poppenserie met eigengemaakte
poppen voor de
tv geproduceerd.
Daarna werd het
even wat stiller
rondom de Paulusboom.
Tot deze zomer een soort
'Paulusrevival'
uitbrak. Want
bij uitgeverij Leopold verscheen
toen Het grote
boek van Paulus
de Boskabouter
(ƒ29,90), waarin
de oude verhalen
uit Het winterboek van Paulus
(1984), Paulus en
Kenarrepoere
(1965), Paulus en
Priegeltje (1965)
en Paulus en projessor Punt (1961) ongewijzigd zijn
opgenomen. Wie deze kloeke bundel
doorbladert en ergens begint te lezen, wordt al snel (weer) de vriendelijke, veilige boskaboutewereld in
gezogen, waarin de dieren en Paulus
samen met het elfje Priegeltje het
dikwijls moeten opnemen tegen de
heks Eucalypta en haar handlangers Rein de Vos en Krakas.
De verhalen zelf overtuigen ondanks hun respectabele leeftijd en
een enkel verouderd woord nog
steeds door hun directheid, de le-

ve afloop en natuurlijk door hun
speciale sfeer. Wie de nog wat stijf
en simpel getekende figuurtjes in de
eerste hoofdstukken uit 1948 vergelijkt met de illustraties aan het eind
van dit boek bij de verhalen van Paulus en professor Punt, ziet duidelijk
de groei van Jean Dulieu als tekenaar.
Want in de verhalen uit 1961 tekent hij met veel meer vaart en humor de meest wonderlijke machines
die door de geleerde professor Punt
zijn gebouwd. De pentekeningen die
Jean Dulieu - hij is de kleinzoon van
de bekende kunstenaar Johan
Braakensiek - altijd bij zijn teksten
maakte, vormen een wezenlijk bestanddeel van het verhaal, en komen
in Het grote boek van Paulus de Boskabouter door de heldere vormgeving en de zorgvuldige reproduktie
uitstekend tot hun recht.
Voor kinderen vanaf een jaar of
negen a tien is deze stevig gebonden
uitgave van de oude Paulusverhalen
een lekker leesboek voor de donkere
winterdagen geworden. Hun jongere
kleuterbroertje of zusje zal er ook
van kunnen meegenieten wanneer
deze verhalen worden voorgelezen.
Al kan dat laatste misschien wat
problemen voor een enkele voorlezende volwassene opleveren.
Alleen historisch onbelaste
of heel jonge ouders zullen dat
echt vrij en onbekommerd kunnen doen. Want
een echte Paulus-fan zal bij
een eigen voorleespoging vrijwel direct Dulieus specifieke
stem
horen,
waarmee hij tijdens de radiovoorstellingen
aan al zijn figuurtjes hun ijzersterke auditieve identiteit
gaf, en daarom
dus misschien deemoedig zwijgen.
Geen nood, voor dit probleem is ook
een oplossing.

Cassette
Bij de Amsterdamse uitgeverij I.C.
zijn tegelijkertijd met dit boek vier
60 minuten durende Paulus-cassettebanden (ƒ9,95 per stuk) met ieder
zes complete hoorspelen verschenen. Het zijn amateuropnames uit
1962 die door VPRO-radiospeurneus
Wim Noordhoek zijn opgespoord en

Informatie
Indien niet (meer) in de winkel te koop
zijn de besproken bladen op de volgende
manier te bestellen. Vergeet daarbij niet
de gewenste uitgave en het nummer te
vermelden.
Audio & Video Totaal: ƒ9,45 overmaken op Postbanknummer 4727319 t.n.v.
Uitgeverij Dismaros, Den Bosch.
Autokampioen f 5,50 telefonisch te bestellen: 070-3146349.
Autovisie ƒ5,95 telefonisch bestellen:
020-5674287

Consumentengidsen: ƒ7,50 of j 11,10

(Consumenten-reisgids of -geldgids)
overmaken op Postbanknummer 27874
t.n.v. de Consumentenbond, Den Haag of

bellen naar. 070-3847847.
Focus: f 8,75 overmaken op Postbanknummer 4769393 t.n.v. Uitgeverij Focus,
Amsterdam
Foto: j 9,40 overmaken op Postbanknummer 208385 t.n.v. Uitgeverij Foto,
Leusden.
HCC Nieuwsbrief: ƒ 13,50, telefonisch
bestellen: 03403-78788

Kampeer

& Caravankampioen

ƒ 7,50, telefonisch bestellen: 070-3146349.
Personal Computer Magazine: Teiefonisch via nummer 020-5102878.
Ski''91: ƒ7,50 overmaken op Postbanknummer 4880 t.n.v ANWB Den Haag.

kelijke banden van de VARA-radiouitzendingen helaas gewist of verdwenen zijn. De lichte ruis, die daardoor af en toe hoorbaar is, versterkt
slechts het gevoel van authenticiteit
(zo klonk de radio toen toch ook?)
evenals de originele begintune van
de oorspronkelijke radiouitzendingen die tussen elk verhaal te beluisteren valt.
TRUUSJE VROOLAND-LÖB

J. Dulieu. Het grote boek van Paulus de
Boskabouter. Uitgeverij Leopold, Amsterdam. prijs ƒ 29,90.
J. Dulieu. Pauls de Boskabouter cassette l
t/m 4. Uitgeverij I.C. A'dam. Prijs ƒ 9,95.

G

De licht alcoholische drank heeft een rijke historie en
is ouder dan de geschreven geschiedenis. De Romeinen
ontdekten dat de slaven langer leefden als ze bier kónden drinken. Er waren koninkrijken die hun rijkdommen putten uit de inkomsten uit en accijnzen op bier.
Het gerstenat werd vroeger dan ook als water gedronken. Tegenwoordig wordt er 85 liter pils per persoon per
jaar geconsumeerd (we genieten, maar drinken met
mate), in de middeleeuwen dronken ze 400 liter per jaar
per persoon. „Maar dat is niet zo vreemd," zegt R. de
Mink, vrijwilliger van het museum. „Het is een niet te
vergelijken situatie. In die tijd bestond er nog geen
koffie en thee. Wijn was te duur, mensen hadden amper
geld om te eten. En de kwaliteit van het water was vaak
slecht en ongezond. Bier was daarentegen een zuivere drank. Het wa-

VOEDING

Eten zonder vlees hoeft
geen probleem te geven
O

M ALLERLEI redenen
kunnen mensen besluiten
geen vlees meer te eten.
Dat kan zijn uit protest tegen
de bio-industrie, uit ethische
overwegingen, het wereldvoedselprobleem, de milieuvervuiling, vanwege gezondheids- of
financiële redenen. Mensen
die beginnen met vegatarisch
eten, hebben vaak heel veel
vragen. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding behandelt er enkele.

Haakje voor gipswand
Artfix is een nieuw ophanghaakje
voor gipswanden en gasbetontalokken. Het haakje dat gemaakt is van
verenstaal, weegt slecht l gram,
maar heeft een lO.OOOvoudige
draagkracht. Met een kleine hamer wordt het m de wand geslagen, waarbij het gespleten bevestigingsdeel zich wigvormig uitsplitst en het haakje vastzit. De
ophanghaakjes worden geleverd
m een verpakking van zes, stuks.
De adviesprijs bedraagt f 3,75, Artfix is verkrijgbaar bij de doe-hetzelf-zaken.

Biermuseum is
er ook voor de
geheelonthouder

Bezoekje waard

Paulus de Boskabouter herleeft

'51 goede manieren om het milieu
te redden' is de titel van een nieuw
boekje waarin op een luchtige manier wordt aangegeven wat iedereen persoonlijk zou kunnen doen
om het milieu te sparen. Het gaat
om heel eenvoudige dingen in de
omgeving van huis, werk en
school Het boekje is een uitgave
van Reaal m Lisse, die zich bpecialiseert m flora en fauna-boeken op
reëel ecologische basis. De pnjb is
/ 8,75. Verkrijgbaar in de boekhandel.

MUSEA

Prijs opdrijven

Dat de gerechtsdeurwaarder er vaak alle
belang bij heeft, bleek kortgeleden eens te
meer tijdens een veiling van gebruikte gereedschappen en „wat verder ter verkoop kwam"
op het voormalige NDSM-terrein in Amsterdam-Noord, waar regelmatig een deel van een
opslagloods wordt afgehuurd. Het publiek bestond bijna uitsluitend uit handelaren. Maar
een van de bieders was zelf deurwaarder en
zorgde er voor dat de prijzen aardig werden

'Milieu'boekje

betreft de samenstelling het best
worden vergeleken met groente

Kunnen opgroeiende kinderen zonder vlees?
In veel kinderlevens doet zich een
anti-vleesmoment voor. Het schoolkmd realiseert zich waar het karbonaadje vandaan komt en vindt dat zo
zielig voor de dieren dat het nooit
meer vlees wil eten. Daarnaast zijn
er huishoudens waar minstens één
keer per week geen vlees wordt gegeten. Er is niets tegen eten zonder
vlees, want de eiwitten en vitamines
en het ijzer uit vlees zijn op veel
manieren via de dagelijkse voeding
te verkrijgen: melk en melkprodukten, ei, kaas, brood (vooral volkorensoorten en roggebrood), granen en
graanprodukten zoals zilvervliesrijst, havermout, gierst, volkorenmacaroni, couscous; peulvruchten
zoals bruine bonen, witte bonen en
linzen, sojaprodukten en noten léveren eiwitten en B-vitamines. Uzer
zit in al deze produkten met uitzondering van melk en kaas; groente is
ook een goede ijzerbron.

Hoe knjgje voldoende eiwit binnen
als je geen vlees eet?
Het weglaten van vlees hoeft geen
probleem op te leveren. Eiwit zit behalve in vlees namelijk in veel andere voedingsmiddelen. In produkten
zoals eieren, kaas en melk, granen,
brood en peulvruchten, sojaprodukten, noten en - zij het in mindere
mate - in aardappelen. Over het algemeen zit in de voeding in Nederland
voldoende eiwit en is het geen probleem om vlees in de voeding weg te
laten.
Je hebt geen jus als ;e geen vlees eet
Hoe voorkom je dat het een droge
Bestaat er gevaar voor bloedar- hap wordt?
Jus kan een groot gemis zijn voor
moede als ie minder vlees eet?
Uzer is nodig voor het aanmaken wie gewend is gekookte aardappelen
van bloed. Vlees is een belangrijke te eten. Voor af en toe een vleesloze
leverancier van ijzer. Wie regelma- dag kan de jus van de vorige dag
tig vlees overslaat, moet dan wel worden bewaard. Wie bijna nooit
produkten kiezen die veel ijzer be- vlees eet, kan jus maken van plantvatten zoals volkoren graanproduk- aardige margarine, boter, bloem,
en
ten (volkorenbrood, roggebrood, ha- (groente)bouillon, kruiden
vermout, zilvervliesrijst, volkoren- smaakmakers zoals peper, mosterd,
macaroni), peulvruchten, sojapro- marmite, sojasaus of vegetarische
dukten (tahoe, tempeh, sojabrok- juspoeder. Ook sausen, op smaak
jes), groente, eieren en noten. Als gebracht met bijvoorbeeld kaas, kerhiermee rekening wordt gehouden, rie, noten, tomaat of champignons,
zal er niet zo snel ijzertekort en dus passen goed bij een vleesloze maalook geen bloedarmoede ontstaan.
tijd.
In de vegetarische keuken wordt
Zijn paddestoelen goede vleesvervan- vaak olie gebruikt. Ohén zijn altijd
gers?
plantaardig. In plaats van margariEr zitten niet zoveel eiwit en ijzer ne kan ook in olie worden gebakken,
in paddestoelen, als bijvoorbeeld wat een andere smaak geeft aan een
champignons, en daarom zijn ze gerecht. Olie is wel vetter dan margeen goed alternatief voor vlees. Er garine. Tijdens het smoren van de
moet zeshonderd gram paddestoe- groente en aardappelen in margarilen worden gegeten om evenveel ei- ne of olie, komt veel vocht vrij zodat
wit te krijgen als er zit in honderd dan de jus minder wordt gemist.
gram vlees. Om evenveel ijzer te
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de
krijgen is tweehonderdvijftig gram Voeding,
85700,2308 CK 's Graveiiliachampignons nodig. Champignons ge: Infolijnpostbus
06-821.22.72 (op werkdagen tussen
en andere paddestoelen kunnen wat 13.30 en 17 uur. ƒ 0.40 per minuut).

ter moest van goede kwaliteit zijn en tijdens het brouwproces wordt het ook nog gekookt. Daarbij komt dat
men destijds geen koelkasten had, dus het eten werd m
zout bewaard. Dan wil je echt wel bier drinken, je moet
spoelen."

Op de bok
Het hele brouwproces zoals dat tot 1935 gebruikelijk
was, is met tekst, illustraties en oude attributen te
volgen in het museum. Daarnaast is er bijvoorbeeld een
verzameling bierglazen. Hier wordt duidelijk waar die
lange glazen met zo'n kogel aan de onderkant vandaan
komen. Dat was het glas voor de koetsier die op de bok
zat en het kon makkelijk aangereikt worden. Er ging
meer dan een liter bier in. Had de koetsier het glaasje
op, dan kon hij spoorslags doorrijden.
De Mink praat over bier zoals wijnproevers over wijn
spreken. „Een goed glas bier drink je met al je zintuigen.
Je kijkt naar de kleur, je ruikt en proeft. Het moet met
aandacht behandeld worden. Je ziet in de zomer wel
eens achter een strandtent blikjes bier in de zon liggen.
Dat is gewoon bier vermoorden." Hij
constateert dat bier een trend geworden is. Mensen vragen in een café vaker
naar speciaal bier. Er bestaan alleen al
140 Nederlandse soorten. „Er komen
hier veel mensen die glazen, flesjes en
viltjes sparen. Laatst was er een man
die had 70.000 bierfles-etiketten."
Op de bovenste verdieping van het
museum worden nieuwe bieren verwelkomd en geproefd en daar worden
veel etiketten weggegeven. Het is ook
de plek waar middelbare scholieren
voorlichting krijgen over bier en de
juiste manier van drinken. In de kelder
is het proeflokaal dat bij het museum
hoort. Het is een zeer gezellig café (Belgische sfeer) dat natuurlijk niet gesloten is als het nruseum dicht gaat.
Perdmand Rush
De openingstijden van Biermuseum De Boom
(in de periode tot l april) zijn dinsri.iï tot en mt't
zaterdag van 13 tot l(i uur en zondag van 13 tot 17
uur. De toegang bedraagt ƒ 2,-. Adres: Houttil l
in Alkmaar, tel. 072-113801. Hel is tien minuten
lopen vanaf liet centrale station in Alkmaar en
ligt vlakbij de bekende kaosnurkt.

(ADVERTENTIE)

geeft u meenl
GEZELLIGE WINTERTOCHT MET BUS EN BOOT
Via het Amsterdam Rijnkanaal vaart u naar Nigtevecht en vervolgens via de Vecht langs Nederhorst den Berg, Vreeland, Loenen
naar Breukelen. Aan boord serveren wij u een heerlijke winterkostmaaltijd. U stapt over m een luxe touringcar van NZH Travel om de
reis te vervolgen voor een zogenaamde kastelentocht.
Per bus vervolgt u de route langs kasteel Nijenrode, kasteel de
Haar, Haarzuilens, Kockengen, Oud Kamenk, Wilnis, Mijdrecht en
de bloemenveiling m Aalsmeer. Via het Amsterdamse Bos eindigt u
dan weer bij uw opstapplaats.
Vertrek: Amsterdam, de Ruyterkade Steiger 7 om 10.30 uur
Aankomst Amsterdam, de Ruyterkade Steger 7 om 1600 uur
Data: donderdag 20 december, vrijdag 21 decembei, donderdag
27 december, vrijdag 28 december, zaterdag 29 december
Kosten volwassen ƒ 45,= per persoon
kinderen van 4 t/m 12 jaar ƒ 27,50 per persoon
Korting: tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen volwassen een korting van ƒ 7,50 p p
en kinderen ƒ 5,= p p.
Reservering. Onderstaande volledig ingevulde bon insturen naar
of telefonisch bij Rederij NACO, de Ruyterkade
Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel 020-262465

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij Rederij
NACO (maandag t/m vrijdag van 9 00 - 17 00 uur), de Ruyterkade
Steiger 7 m Amsterdam betalen volwassenen ƒ 37,50 en kinderen
van 4 t/m 12 jaar / 22,50
Naam.
Adres.
Postcode:.
Datum.

tel..

Woonplaats.
Aantal volwassen:

Aantal kinderen

geeft u meer!
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VOLGENDE 100.000,- WINNEN?"
Iedere dinsdag om 21.00 uur zit
heel Nederland voor de buis. Te
gast bij Jos Brink en Manuëla
Kemp. Een spannend programma
van de Postcode Loterij.
Vele duizenden guldens liggen
iedere maand klaar voor iedereen
die met zijn eigen postcode meespeelt.

Wint u straks een ton?

U kunt ook winnen met uw eigen postcode!

Iedereen mag meespelen in de
Nationale Postcode Loterij. U bent
automatisch kanshebber op vele postcodeprijzen van 10 tot 1.000 gulden. En
ook op de hoofdprijs van 100.000. Ja,
een ton verdienen door eenvoudig
mee te spelen met uw eigen postcode.
Weet u hoe gemakkelijk dat gaat?

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

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

:KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN
Op 23 november 1990 zijn de volgende lotnummers getrokken. Zijn alleen vier cijfers van de postcode vermeld dan heeft iedereen die meedoet in die postcode een
prijs van ƒ10,-. Is de gehele postcode vermeld dan heeft iedere deelnemer in die postcode een prijs tussen ƒ25,- en ƒ1.000,- gewonnen.
5643 J P 02

HOOFDPRIJS

ƒ100.000.-

&

X

voor iedere deelnemer in de
postcode 5643 JP een
troostprijs van ƒ1.000,1001
1015
1055
1055
1056
1059
1063
1078
1079
1079
1095
1097
1097
1098
1098
1102
1102
1102
1107
1112
1131
1161
1161
1183
1191
1244
1261
1323
1323
1324
1382
1391
1403
1404

GJ 700,VX 50,BW 700,MH 700,AK
XA
JC
AJ
JP

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

XM 50,CR 500,SL 50,10,TZ 25,XT 25,TL 500,10,-

EH
BR
CW
JR
JX
NM
LT
PS
XB
KC
LH
DC

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

1412
1446
1501
1504
1508
1511
1531
1607
1648
1689
1713
1782
1788
1814
1816
1817
1851
1943
1962
1963
1974
2013
2021

EX

AN

KS
VL
HV
PA
SG
PE
BV
EX
BL
XC

2025 AJ
2033 XE
2041
2153 EG
2172 BL
2221

2223 AZ
2225 KX

2271
2271 VR

2273

50,70,70,70,50,10,10,10,25,25.100,10,25,25,50,10,50,25,50,10,25,10,10,50,50,10,25,50,10,100,25,10,25,10,-

2273
2273
2285
2286
2316
2408
2441
2514
2515
2516
2531
2542
2546
2547
2547
2552
2564
2565
2571
2572
2573
2583
2586
2587
2593
2613
2613
2625
2671
2712
2727
2801
2922
2925
2941
2951
2951
2985
3014
3027
3027
3029
3036
3042
3052

VM 25,VN 25,TK 500,10,BJ 25,CC 50,AT 100,CL 25,AN 25,10,XA 100,BB 25,SV 25,10,-CC 50,ML 25,PH 50,WP 25,HR 25,EE 50,AA 25,10,KD 25,EZ 25,RE 100,AS 25,NA 25,TA 100,JR 100,VX 25,HM 500,ZB 25,BD 500,10,EV 100,HC 25,VK 700,TA 100,AH 25,RC 25,VG 25,10,JN 25,SM 100,10,-

3052
3054
3054
3061
3068
3071

KM 25,AK 25,HB 100,NK 700,XB 25,PKÏOOO,-

3355
3356
3401
3434
3511
3512
3513
3071 PK
SUPERPOSKODE- 3523
3523
PRIJS
3561
3564
ƒ1.000,3601
3073 BH 25,- 3607
3073 DZ 25,- 3607
3074 HW 25,- 3645
3075 BG 50,- 3721
3076 GK 50,- 3738
3076 WJ 100,- 3752
3077 PN 25,- 3755
3078 TB 50,- 3766
3079 GR 50,- 3815
3087
10,- 3816
3112 GP 50,- 3822
3116 JV 100,- 3828
3123
10,- 3861
3123 EN 25,- 3862
3134 TB
3135 JA

25,50,-

3902
3904
3945
3958

3192 GA 500,3195 GJ 50,-

Prijzen boven de 1000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting Trekking is
iedere maand De trekking wordt verricht door Notaris L Jongmans te Driebergen
Rijsenburg Trekkings!i|sten en Reglement zijn verknigbaar bij hel secretariaat Van
Eeghenstraat 77 1071 EX Amsterdam De lotenj is goedgekeurd door de staatsse

10,10,10,CD 25,EV 50,10,GK 50,XLÏOOO,AL 500,R J 25,TW 25,10,-

25,25,25,50,25,25,25,100,50,25,25,50,50,50,25,50,50,25,70,XB 700,-

CG
LA

50,25,-

GH 700,BP 500,BW 25,EA 50,-

3961 CT

4006
4171
4271
4286
4385
4456
4484
4824
4881

50,25,-

70,VE 500,MV 25,WV 50,-

3881 PR
3891 BS

3137 NM 25,3144
10,3181 GLÏOOO,-

3206
3206
3208
3222
3233
3257
3262
3262
3312
3331
3342
3355

CC
AD
ZD
DD
PW
TN
EP
JX
XZ
RG
KS
BR
AK
MV
DM
AW
WB
JB

25,-

AN
CJ

25,25,70,70,AV7000,70,70,HD 700,CH 50,-

4901 EG

50,-

4901 HX7000,4904
70,-

5021
5025
5025
5046
5061
5241
5263
5263
5271
5344
5373
5481
5501
5623
5628
5632
5632
5643
5643
5684
5706
5709
5737
5802
5803
5831
5911
5943
5953
6043
6166
6181
6224
6224
6226
6269
6269
6336
6414
6417
6433
6445
6522
6523
6536

70,DD 50,XX 25,PC 500,WN 700,CC 25,10,GL 25,10,KG 25,AM 100,10,GH 50,GB7000,AC 700,70,HW 25,JP 7000,RG 25,70,10,KH 500,AP 25,CT 50,CV 25,WJ 100,EZ 100,AT 25,EX 50,XE 25,10,AX 25,CV 25,EG 100,GZ 25,AN 50,AS7000,BJ 700,CT 25,70,70,70,10,HP 50,10,-

6573 AJ 50,6573 XH 50,6651 CD 50,-

6653 BV 50,6662
70,6671 BH

04

3038 NN
3292 AC

01
02

7311 RE
7316 HL

50,25,-

4691 HN
7731 DH

01
02

50,-

6702 AX 25,6703
70,6714 DR 50,6814 CR 50,-

6833 GG 50,6841 AJ

50,-

6843
70,6843 DX 700,6845 HW 25,6901
6961
7101
7102
7102
7152
7157
7161

GRAN DORADO PRIJZEN
1013 CL

KN 25,70,MB 50,70,CG 50,GL 50,AE 700,XN 25,-

7232 G D 25,-

7443
7535
7543
7558
7604

ZD
AM
CZ
WD
VH

25,25,50,25,50,-

7711 LD 700,7812 TB 500,-

7907 BK 700,7909 GC 50,7944 HA7000,8013 XP

8426 DC 25,8911 GT

25,-

9401

70,-

9661 TC

25,-

9207 DM 25,-

9402 TM 25,9699 TD

9737 LT 50,9744 CX 50,9936 AP 50,-

25,-

Jos Brink, presenteert
"De 64.000 gulden vraag
& De Postcode Loterij."

zetfouten
voorbehouden

8032 BD 500,8033 CL 25,8232 ZN 50,-

max 50 loten per
postcode

8251 WC 700,8355 AZ

50,-

9716 BK 700,-

IEDERE DINSDAG
'OM 21.OO UUR OPRTL4

25.-

• WIN EEN TON BON

ï^*f;ffy;^/x^'lWJ;f'7*f^^^i

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen:
Q 1 lot (ƒ10,-)
ü
loten(a ƒ10,-)

VAN ONS BLAD
1031
1032
1057
1059
1069
1069
1074
1078
1079
1092
1103

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

GN
ZZ
EC
JM
HN
JC
AK
VJ
CL

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

1104
1185
1314
1315
1506
1506
1541
1544
1551
2162

KA
NA
KG
CK
XV
ZE
RR
BK

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

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

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

NATIONALE

Loterij De pri|zen worden automatisch op uw bank/girorekening gestort Deelname
impliceert aanvaarding van het Reglement Maximaal 50 loten per postcode De
Superwinkelprijs is uitsluitend geldig voor personen boven de 18 jaar

DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ! l
Zandvoorts Nieuwsblad
Bakkerij Paap
Fa. P. Kleijn

Zandvoortselaan 355, Bentveld
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. üssenberg

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

Je koopt een eigen huis ...
maar kun je de kosten ook blijven dragen?

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

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

tö

NVM

H. W. COSTER B.V.
MEISJE

voor de bediening

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

Gevraagd NET

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

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

Bistro 't Wapen van Zandvoort
Tel. 14638, tussen 11.00-18.00 uur.

Steakhouse ESTABLO
presenteert U Tweede Kerstdag een feestelijk Kerstmenu
Terrine opgevuld met wildpatés
of

Meloenschijven afgewisseld met
Ardennenham

SPAR, vriendelijk, vers en
toch voordelig

* * + +*

Wildragout soufflé

De Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort (W.O.Z.)
Koninginneweg 1 te Zandvoort, tel. 02507-19393
vraagt per 1 jan. '91
voor 9 a 12 uur per week

een administratieve
kracht (m/v)
ter ondersteuning van de coördinator.
Functie-eisen:
- Opleiding M.E.A.O. of vergelijkbare scholing;
- Accuratesse/flexibiliteit;
- Administratieve en computerervaring;
- Kontaktuele eigenschappen,
- Goede uitdrukkingsvaardigheid m het Nederlands zowel m woord en geschrift.
Wij denken aan een functionaris tussen de 25 en ca. 50
jaar, die er evenals onze coördinator plezier in heeft
het werk van de Stichting uit te bouwen, zodat de
naam W.O.Z. een begrip wordt voor de Zandvoortse
ouderen en anderen.
Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter mevr. J. v.
Dorsten, tel. 023-284285 's avonds na 19.00 uur.
Uw met de hand geschreven solicitatiebrief gericht aan
de voorzitter zien wij tegemoet.
Sollicitaties moeten voor 17-12-90 binnen zijn.

* * bouillon
* * * met verse
Licht gebonden
tuinkruiden en port

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

Tongrolletje gevuld met zalm overgoten met
romige citroensaus en groentengarnituur
of

Gepocheerde zalmreepjes in wijnsaus met
venkel

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

****
*
Rednose
Flute
Bolletje citroenijs in champagne
* * *in*wildsaus
*
Konijnebout
of

Hertecotelet met madeirasaus

Runrïerrookvlees
100 gram

Kwekerij

P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg l, Zandvoort,
tel. 17093

***
**
SARITA
ESTABLO
Verrassing van onze chef-kok, een grandioze
afsluiter!

67,50
Reserveren gewenst
Haltestraat 18, Zandvoort. Tel. 02507-19571

Wij STOFFEREN

de gehele week geopend

Spruiten
500 gram

Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraaf 192

KERSTBOMEN
KERSTGROEN
KERSTPLANTEN
KERSTARTIKELEN

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Als voorproefje van onze
Weihnachtstollen:

-^

PROEFSTOL

3,75

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 12989

10 BANKSTELKUSSENS
- inclusief stof

ƒ 295,39.9?) vont ƒ 9.95 P

Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.
^
Prachtige l pers. matriS'
ƒ 55,-.
?

WAARBORC
GARANTIE
Gordijnencroothindel
DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 • *'dam
tel. 020-220981.

shomaom atelier (abrikaE«.l|

Ampérestraat 10
'%
Zandvoort tel. 02507-19347?$
of 12330.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 627.000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 13 december 1990

Nieuws
Los nummer ƒ 1,25

50e jaargang nummer 50

Commissie valt
over uitgaven
van brandweer

I

Editie 22

Gemeente tegen plannen oliegigant

'Boorinstallatie
voor de kust is

ZANDVOORT - De gemeenteraad is vorig jaar niet op de
hoogte gesteld van een overschrijding van het brandweerbudget. De netto-kosten van de
brandweer vielen in 1989 ruim
honderdduizend gulden hoger
uit dan was geraamd. Diverse
raadsleden hebben moeite met
deze gang van zaken.

ZANDVOORT - De aanwezigheid van een boorinstallatie
voor de Zandvoortse kust is
onaanvaardbaar. Dat zeggen
burgemeester en wethouders
in een brief aan de provincie.
Deze had het college om advies
gevraagd, omdat Mobil Producing Netherlands Inc. voor de
kust proefboringen wil doen.

Mobil wil op drie kilometer uit de
kust een platform inrichten om naar
gas te boren, maar het gemeentebestuur vindt dat onaanvaardbaar.
Het natuurgebied op het vaste land,
dat een hoge landschappelijke waarde heeft, moet zoveel mogelijk beschermd worden. Dat stelt het college in de brief die het afgelopen
maand naar de provinciale dienst
Ruimte en Groen heeft gestuurd. De
dienst heeft de diverse kustgemeenten om hun mening gevraagd, om
vervolgens advies uit tt_ kunnen
brengen aan de rijksoverheid. Deze
beslist of er wel of geen vergunning
strand was gestald. De kabel van het voor de boringen wordt afgegeven.
lijn-wippertoestel wordt normaliter
met een 'vuurpijl' en een dunne tussenlijn naar het in nood verkerende Bedreiging
schip overgebracht. Ook dat was te
De gemeente Zandvoort ziet - net
zien tijdens de demonstratie. Vol- als Bloemendaal - de boorinstallatie
gens de leden van de KNZHRM is als bedreiging voor de kuststrook.
het voordeel van dit toestel, dat het Tijdens de proefboringen is zij tijdenog werkt onder weersomstandighc- hjk, voor een gedeelte van het jaar,
den waarin andere middelen als bijvoorbeeld helikopters het laten afweten.

Burgemeester neemt alle twijfels rond voortbestaan weg

De overschrijding van de brandweerbegroting was het gevolg van
hogere personeelslasten, kosten van
het inrichten van een stallingsruimte in de remise in Zandvoort-noord,
en de huur van de hoogwerker van
Haarlem in 1988 en 1989.
"Toch wil ik weten wie van het
college daarvan op de hoogte is geweest", bleef PvdA-fractievoorzitter
Jeanette van Westerloo afgelopen
maandag in Financien aandringen.
Ingwersen kon er geen antwoord op
geven. "Het is een onjuiste gang van
zaken, meer kan ik er met over zeggen". Van Westerloo beloofde haar
vraag nog een keer te herhalen in de
raadsvergadering van aanstaande
dinsdag.

Maatregelen
Klaas Annema (D66) was benieuwd of er maatregelen getroffen
worden om dergelijke zaken voortaan te voorkomen. Het is onwaarschijnhjk dat het nog een keer gebeurt, zo bleek uit het antwoord,
maar het is moeilijk uit te sluiten.
De brandweercommandant was afgelopen dagen niet voor commentaar te bereiken.

'Reddingboot moet er gewoon zijn'
ZANDVOORT - "Een reddingboot van de KNZHRM
dient er gewoon te zijn, zeker
in een gemeente die aan de
kust ligt". Dat zei burgemeester Van der Heijden zaterdagmiddag tijdens een feestelijke
viering van '150 jaar lijn-wippertoestel in Zandvoort'. Naast
een feestelijke bijeenkomst in
Riche hield de KNZHRM een
demonstratie met het lijn-wippertoestel, waarop tientallen
toeschouwers afkwamen.

Play In teleurgesteld over
brief Leefbaar Zandvoort
ZANDVOORT - Het Circustheater uit Scheveningen heeft het
niet alleen bij een dreigement gelaten: afgelopen maandag diende een kort geding tegen Play In BV omdat het weigert de naam
van het Circustheater Zandvoort te veranderen. De uitspraak is
op 18 december. Play In-directeur Heino is teleurgesteld over
een brief van Leefbaar Zandvoort.

Te zwaar belast?
ZANDVOORT - "Als er 4,5 ton
over is van 1989, dan is dat natuurlijk prachtig. Maar je kunt
dan ook zeggen dat er verkeerd
begroot is, dat de burgers in dat
jaar te zwaar zijn belast". Dat
zei D66 fractievoorzitter Klaas
Annema maandag in de commissie voor Financiën. "Je zou
die opvatting kunnen verdedigen", reageerde wethouder Ingwersen. Maar hijzelf zag het anders, de positieve uitkomst is
voornamelijk te danken aan een
incidenteel voordeel. "Daar mag
je van tevoren geen rekening
mee houden".

Waterstanden

niet elke dag gebruiken. Maar dat
geldt ook voor brandweerwagens.
En toch horen ook die er wél te zijn".

Moderniseren

Het materieel dient regelmatig gemoderniseerd te worden om adequaat te kunnen blijven reageren, zo
liet Van der Heijden weten. Hij herinnerde daarbij aan het feit dat
Zandvoort in 1993 de beschikking
krijgt over een gloednieuwe, bijzonder snelle reddingboot. "Want we
moeten adequaat kunnen reageren
op dat, waarvan we hopen dat het
nooit zal gebeuren", aldus Van der
Door de inzet tegenwoordig van Heijden, door zijn burgemeesterallerlei moderne materialen, zoals schap voorzitter van station Zandzeer snelle boten en helicopters, voort.
staat het nut van een reddingsstation in Zandvoort de laatste jaren
Station Noordwijk beschikt al
regelmatig ter discussie. Maar dat over een dergelijke boot, die met zijn
het reddingswerk van de Komnklij- tvee r\ps-elmotoren een snelheid
ke Noord- en Zuid-Hollandsche Red- van 62 km per uur kan halen. Hoe
ding Maatschappij absoluut geen dat eruit ziet, konden de aanwezigen
folklore is, daarover liet burgemees- zaterdagmiddag zelf bekijken: de beter Van der Heijden zaterdag geen manning van Noordwijk was zo
enkele twijfel bestaan. "We kunnen vriendelijk om even in het nieuwe
hooguit concluderen dat we de boot schip voorbij te 'stuiven'.

'Naam Circustheater dekt de lading niet'

Het Circustheater uit Zandvoort,
gelegen tussen de Kosterstraat en
het Gasthuisplein, eigendom van
Play In BV, heeft niet voldaan aan
de eis van de naamgenoot uit Scheveningen. Deze laatste had van de
Jnder geëist dat de naam veranderd
zou worden. De reden was, dat er
verwarring zou ontstaan onder het
Nederlandse publiek, dat nu nog alleen aan Scheveningen zou denken
bij het woord 'circustheater'.
Dat was tenminste de redenatie
die advocaat mr. P. Steinhauser tijdens het kort geding namens zijn
Scheveningse cliënt naar voren
bracht. Hij had er zelfs alle provinciale WV's voor afgebeld, om bevestiemg van zijn verhaal te krijgen.

Voordeel
Kort daarvoor had men een demonstratie van het lijn-wippertoestel kunnen bijwonen. Commandant
Sol liet zich voor het oog van de vele
belangstellenden per kabel overhevelen van het terras van Riche naar
de Zandvoortse reddingboot Dr. Ir.
S.L. Louwes, die voor het gemak op

Plaquette
Tijdens de feestelijke bijeenkomst, die werd bijgewoond door
oud-burgemeester Nawijn en de bemanningen uit Noordwijk, IJmuiden en Urk, overhandigde burgemeester Van der Heijden aan commandant Sol de sleuteltjes van de
'nieuwe', door de ploeg geheel opgeknapte wippertruck. Zelf ontving hij
van reserveschipper Jack van dfc
Berg een jubileum-plaquette. Bestuurslid Attema kreeg van K.C. van
der Mij e een ingelijste, oude foto
overhandigd. Het was een foto van
zijn vader, in vroeger tijden als vuurpijlrichter. De zeer geëmotioneerde
Attema deed op zijn beurt het aanbod het portret op te laten hangen in
het station.
Voor de bemanning heeft het feest
nog enige tijd voortgeduurd met een
gezamenlijke diner zaterdagavond
bij Delicia, plus een echte vismaaltijd maandag op het eigen
KNZHRM-station, een attentie van
de collega's uit Urk.

Vlam in de pan

Steinhauser raadde aan het Zandvoortse gokpaleis, voorzien van een
klein theater, maar 'vermaakcentrum' of zoiets als 'Familyland' te
noemen. Het gaat immers om een
indoor pretpark met amusementshallen, zo verdedigde hij zijn standpunt. Daarbij overlegde hij een brief
die de Stichting Leefbaar Zandvoort
aan het Circustheater in Scheveningen heeft gestuurd. De strekking
daarvan is, dat de naam Circustheater Zandvoort de lading absoluut
niet dekt.
Wat de beweegredenen zijn geweest voor Leefbaar Zandvoort, is
niet duidelijk, voorzitter Paola Koper was gisteren niet voor commentaar te bereiken. Play In-directeur
Leo Heino heeft zich in ieder geval
bijzonder verbaasd over deze actie.
"Ik vind het erg teleurstellend dat
Leefbaar Zandvoort het Circustheater in Scheveningen moreel ondersteunt met zo'n brief", reageert Heino. "Ik vraag me af of dat past in de
doelstelling van die stichting". Het
feit dat Scheveningen tegen Zandvoort een kort geding heeft aangespannen, noemt hij 'kinderachtig'.

13 dec

14
15
10
17
18

dec
dec
Ueo
dec
dec

19 dec
20 dec

HW
00.29
01.25
02.09
02.48
03.24
04.06
04.40
05.16
05.46

LW
08.30
09.30
10.15
10.56
11.35
--.00.15
00.35
01.26

HW LW
12.4520.44
13.39 22.00
14.2622.50
15.0623.35
15.39 23.44
16.16 11.55
16.45 12.14
17.18 12.53
17.55 13.35

Voor menig Zandvoorter is het
nog 'even wennen', deze maatregel
op één van de twee verbindingswegen tussen de kustplaats en het achterland. Kon het vroeger naast elkaar, nu moeten auto's keurig achter elkaar de bocht door bij Bloemendaal. Dat maatregelen nodig waren, was inmiddels wel duidelijk,
met regelmaat vlogen er auto's uit
de bocht of gebeurden er andere ongelukken. Johan Beerepoot, eigenaar van De Zonnehoek, liet zelfs
een vangrail plaatsen om zijn restaurant tegen al te haastige automobihsten te beschermen.
De visuele versmalling is bewerkstelligd met witte strepen en stippelhjnen. Als het verkeer hierdoor de
snelheid vermindert, wordt het ook
minder gevaarlijk om af te slaan
naar Parnassia of het grote parkeerterrein aan de andere kant van de
Zeeweg. Op drukke dagen in het verleden kreeg men daarvoor maar
nauwelijks de gelegenheid.
(ADVERTENTIES)

KINDERMODE

SCHOENEN, LAARZEN

21 dec
Vaanstanden:
Maandag 17 dec. NM 05.21 uur
Springtij 18 dec. 16.16 u. NAP+109cm

Ook vrezen zij - in het geval er iets
misgaat - voor het toerisme naar
Zandvoort en negatieve economische gevolgen. 'Afspraken met taetrekkmg tot aansprakelijkheid mgeval van calamiteiten, laten onverlet
de gevolgen voor het natuurgebied
alsmede voor de toeristische bednjvigheid', aldus B & W. 'Een vervuiling in het zomerseizoen kan, ook al
wordt de vervuiling op kosten van
de vervuiler verwijderd, aanzienlij
ke schade toebrengen aan de naam
van Zandvoort als badplaats. Wij
achten derhalve de aanwezigheid
van een boorinstallatie voor de kust
onaanvaardbaar'.

Mededeling
In verband met Kerstmis verschijnt het Zandvoorts Nieuwsblad niet op donderdag, maar op
vrijdag 28 december Daarop, verzoeken wij u uw advertenti'ue-fiateriaal uiterlijk donderdag 2 fjdecember om 16 00 uur bij on%aan
te leveren en uw redactiekr_ Ij uiterlijk op maandag 24 dc A , Viber
om 10 uur
•"''
Redactie en bladmanager
Weekmedia

• De zeehondjes kregen van Lenie 't Hart in de 'dronkemanscel' direct wat
voedsel toegediend.
Foto Bram Stijnen

'Zandvoortse' zeehonden
maken het redelijk goed
ZANDVOORT - De twee uitgeputte zeehondjes, die zaterdagmorgen op het Zandvoortse strand waren gevonden, maken het naar omstandigheden
goed. Ze worden momenteel
verzorgd in de zeehondencrèche in Pieterburen.
Volgens Lenie 't Hart, medewerkster van de zeehondencreche, komen de dieren uit Engeland. "Het
zijn grijze zeehonden, die op rotsen
voor de Engelse kust leven. Ze krijgen in de winter jongen. De dieren
die m Zandvoort werden gevonden,
zijn ongeveer drie weken oud. Vermoedehjk zijn ze van de rotsen gespoeld en vervolgens hun moeder
kwijtgeraakt. Het zijn overigens
geen broer en zus, want grijze zeehonden krijgen maar één jong. Ze
hebben kennelijk wel steun bij elkaar gezocht toen ze op de Noordzee
ronddobberden."
De jonge zeehonden worden be-

handeld met antibiotica, omdat ze
fikse wonden hebben opgelopen,
waarschijnlijk doordat ze tegen de
rotsen voor de Engelse kust zijn gekwakt. De kans op een ontsteking of
bloedvergiftiging is nog aanwezig

Wandelaars
Ze worden gevoed met een mengsel van gemalen vis en water. Ze zijn
ook ingeënt tegen de hondenziekte
De twee dieren, een mannetje en
een vrouwtje, werden door wande
laars gevonden op het noord- en het
zuidstrand. Vervolgens zijn ze over
gebracht naar het politiebuieau,
waar ze opgehaald zijn door Lenie 't
Hart. De zeehonden zijn genoemd
naar hoofdagenten Ed Hendriks
(Edda) en Henk Huijsmans (Henk)
Lenie 't Hart verwacht dat de dieren het wel zullen redden. "Ik ben
redelijk optiniibfi-sch dat de dieien
het zullen redden "

Veel ideetjes voor de

feestdagen!
Dagelijks geopend van 11 -18 00 uur
Zondag van 13 00-17 00 uur
HALTESTRAAT 45. ZANDVOORT

(ADVERTENTIE)

Natuurlijk,

die k l a n t moei ik lleblieil

Onulai ik uiaag u i l \UUMI wal /uil in nii|ii
omgeving alspeelt 'k't kennismaking o n t v a n g ik lu'i /.nulvooiis N i e u w s b l a d

13 weken voor maar f 10.50.

Mr. J. Rozendaal, de raadsman
van Play In BV, wees erop dat de
naam Circustheater al voor de oorlog in Zandvoort voorkwam. Daardoor was het idee ontstaan het huidige bouwwerk zo te noemen. Daarnaast vergeleek hij de naam met algemeen bekende begrippen als café
of restaurant, niet gebonden dus aan
één specifiek object. Volgens hem
valt er in het geheel geen verwarring
over de namen te verwachten, in
Zandvoort gaat het immers om een • De brandweer kon niet voorkomen dat de keuken in de woning aan de
'circustent' in beton.
Celsiusstraat volledig uitbrandde.
Om dat te illustreren toonde hij
een maquette van het opvallende object aan de Kosterstraat, dat - als
alles meezit - in maart of april de
poorten opent. Bovendien wordt in
Zandvoort een heel ander publiek
verwacht, met name dagjesmensen
die min of meer bij toeval langskomen. Voor het echte grote toneelwerk hoeven zij hier niet te zijn, een
laatste verschil met Scheveningen.

Toerisme

Ook de/e week in het Zand
Q
voorts Nieuwsblad Ie kust
**
en te keur een uitgebreide rubriek
met tips voor de vrije tijd

ZANDVOORT - De rijstroken in de bocht van Bloemendaal aan Zee zijn 'visueel versmajd' om het snelverkeer te
dwingen tot lage snelheden.
Tot nu toe werd het maximum
van 50 km per uur niet grote
regelmaat overschreden.

Circustent

Maquette

een potentiële vervuiler Als het tot
exploitatie zou komen, zou deze
dreiging twaalf maanden per jaar, en
dat vele jaren lang, gaan duren 'Het
ribico dat daaraan verbonden is voor
het reeds genoemde natuurgebied,
achten wij onaanvaardbaar', aldus
burgemeester en wethouders

De Beursbengels be/org
g*
den Zandvoort 75 een lasti
O
ge uitwedstrijd de Amsterdammers
hielden de punten in eigen huis

Gedeelte Zeeweg
visueel versmald

Foto Berloll

Datum

Na vele ja r en neemt Klaas
rg
Koper afscheid van het Gul
O
tureel Centrum aanstaande /ater
dag is de receptie

B «e ra gei s

De raadsleden verbazen zich over
de overschrijding van exact
ƒ103.000,-, met name omdat deze tussentijds niet gemeld is. Dat leidde
afgelopen week dan ook tot vragen
in de commissies van Ruimtelijke
Ordening en Financiën. Wethouder
Van Caspel, voorzitter van de eerste
commissie, verwees de vraag door
naar Financien. In die commissie
moest wethouder Ingwersen eveneens een concreet antwoord schuldig blijven. De voornaamste reden
was dat hij nog niet m het college • Onder grote belangstelling richt Frans van der Ploeg de vuurpijl waarmee een lijn wordt overgeschoten naar een
zat, toen de overschrijding plaats-' denkbeeldig schip in de branding.
Foto Berlolt
vond. "Het is buiten het college om
gebeurd", wist hij te vertellen, "dat
mag dus niet. Het college betreurt
die gang van zaken".

Remise

Oplage: 4900

ZANDVOORT - Bij de familie Roose uit de Celsiusstraat sloeg vorige
week donderdag de vlam in een pan
vet. De vrouw des huizes was afwezig, haar man liep net even naar het
schuurtje m de achtertuin. Toen hij
de vlammen probeerde te doven,
liep hij enkele brandwonden op. Later is hij per ambulance naar het
ziekenhuis overgebracht.
De brandweer was binnen vijf imnuten ter plekke maar, de keuken

was toen al bijna uitgebrand, het
vuur had razendsnel om zich heen
gegrepen. Drie minuten later kon
men het sein 'brandmeester' geven.
Door de 'open keuken' was ook in
de woonkamer flinke schade ontstaan, zoals een gebarsten achterruit en gesmolten TV-onderdelen.
De materiele schade wordt op ongeveer honderdduizend gulden geschat. Van de vijf huisdieren is één
kat overladen.

cocktailjaponnen
avondtoiletten bruidsjaponnen
van Woustraat 42 - Amsterdam
Tel. 020-662 07 31

Naam (m \ )
Vdies , j__.
l'oxtiode l'la.it'
leleloon
d u o liankni
Daama w01 d ik abonnee en betaal per D maand l
D halfjaar l 2S.SO D jaar l •<(•>.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
autoiiiatiM.be betaling \ oor posiabontiees gelden
andeie uneven
l kunt uu abonnement ook telefonisch aan ons
oj)ge\en OJO-WiS H 00
Stuui de/e bon m een open envelop naai
\\eekmedia \nt\\ooidiuininiei 100SI 1000 l'\
\nisleiilam l boeit geen post/egel te plakken
8

d kwartaal l

"710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN

Vanaf heden liggen de
nieuwe zomergidsen
klaar bij:

Welkom thuis!

Sjoerd van de Bron
Farn.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Polman
Gatsonides
Hemert
Scheffer
Smits
v. Kessel
Effcrn

HSIONBM

Openbare raadsvergadering

VERKOOP REISBURO ZONVAART
Grote Krocht 20

023-315855

Zandvoort

Mei veel genoegen delen wij U mede,
dat op Donderdag 20 December om
15.00 uur in het Raadhuis te Zandvoort het huwelijk plaatsvindt van
onze dochter en zuster

$ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Tel. 02507-12560
*•*••

ANVR

KLM

ASTRID JANSEN

* De vroegboekers ontvangen
bij reservering een gratis reistas.

en
PAUL KUIPER
A. Jansen-Hoogendijk.

Zijlweg183Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

MODE
Grote Krocht 23
ZANDVOORT
Tel. 18412

Van een concert des tevens
krijgt niemand een program.
Na een moedige strijd te hebben gestreden is van
mij heengegaan

De uitverkoop is begonnen

echtgenote van Jacob Koper
op-.^ie leeftijd van 63 jaar.
Zandvoort:
•:
J. Koper
• ' ^ n l PP Zandvoort. 10 december 1990
'.f^g'nsstraat l
:, )2 raardebestelling heeft op donderdag 13 decernber plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats. Tollensstraat te Zandvoort.

Aangevraagde bouwvergunningen
151B-90 Thorbeckestraat 22-24
152B-90 VanLennepweg69zw.

KORTINGEN
tot 50%

Willempje Elizabeth Koning

Voor een sfeervolle
Kerst
slaagt u bij ERICA
het best

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

Verleende bouwvergunningen

Grote
Krocht 24
ZANDVOORT

Adriana van der Werff-de Jong

177B-89
026B-90
058B-90
117B-90

op de leeftijd van 77 jaar.
L. J. van der Werff
Jan van der Werff
Jo van der Werff-Troupeé
Rob van der Werff
Gwen van der Werff-van Baarsel
en Kleinkinderen
Zandvoort, 10 december 1990
Burg. Nawijnlaan 33
Corr.adres
Celsiusstraat 95
2041 TD Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in een der
Rouwkamers van het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort,
donderdag 13 december van 19.30 tot 20.00 uur.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 14 december om 11.14 in het Crematorium Velsen te Driehuis Westerveld. Vertrek van Celsiusstraat 95
omstreeks 11.00 uur.

.ODE

LEONIDAS BONBONS
Leuk voor relatiegeschenken

Donateurs:

Begrafenissen
en crematies!

7.50

Zij, die menen door een vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen
op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
13 december 1990

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

De Z.O.V, wenst haar leden, donateurs en adverteerders

PRETTIGE KERSTDAGEN EN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

afwezig
van 17 december
tot 9 januari
Waarneming de huisartsen

4P«

SPREEKUREN VGLS AFSPRAAK.

ï

ADVERTENTIES

"Oriental
Rumouns"

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Haltestraat 21, 2042 LK Zandvoort
Tel.: 02507-18619

-K wensen alle vrienden
-X
en bekenden
-X Prettige Kerstdagen
en een fijn 1991

D

MENU I

MENU II

PANGSIT GORENG
SOTOAJAM

PANGSIT EN
LOEMPIA

DAGING BAL!
RENDANG
BA BI KlfTJAP
RICA RICA
AMM ROEDJAK
AJAM SMOOR
•VIAM PEDIS
SAMBEL GORENG 'I ELOR
SATÉ BABI
SATÉ AJAM
SAJOER LODEII
GA DO GADO
SEROENDENG
ATJAR K.E1IMOEN
ATJAR RUIMING

GRAND DESSERT
KOFFIE MET
SPEKKOEK
, ƒ60,- p.p.

M'tofe

P. J. d'HONT

Indonesisch Specialiteiten Restaurant

Harry - Toos
Harro - Erwin
van Busstation

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

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
^ Daarnaast kunt u bij ons
terecht
voor:
\
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Huisarts

l

8

*

Tel. 02507-13278

Koopkaarten: 10,-

J. G. Anderson

Hn de makelaar weet van wanten en kranten.

Haltestraat 39A. Tel. 15584.

bouw woning
uitbreiding woning
uitbreiding garage/berging
vergroten bedrijfsruimte

DAG en NACHT bereikbaar

Aanvang: 20.00 uur
Torendeur open 19.30 uur
Artistieke Leiding: Vera van Wijnen
Paul v.d. Ancker
Kaartverkoop: J. v.d. Werff, tel. 02507-13840/12870

DOKTERSBERICHTEN

Jc huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

|g

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

door de ZANDVOORTSE
OPERETTE VERENIGING
in de HERVORMDE KERK
ZATERDAG 15 DECEMBER

betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
M. Meeldijk-Molenaar
Zandvoort, dec. 1990

Daar / i l u dan. Hen heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uu huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvullend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, \vant:

Bestel tijdig

-

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Reijer Meeldijk

KOCHT

|j
o

KERSTTAARTEN - IJSTAART 13
Omelet Siberienne
&

GEVARIEERD KERSTCONCERT

Weenink, tei. 12499

Kennemerweg 4
Brederodestraat 130
Prof. Zeemanstraat 29
Paradijsweg 2

La Bonbonnière |

Voor Uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Jagtenberg, tei. 13355

- bouw dubbele garage
- aanbouw douchecel

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

ERICA
Na een kortstondige ziekte is plotseling van ons
heengegaan mijn zorgzame vrouw, onze lieve
moeder en oma

tijdstip : dinsdag 18 december 1990,20.00 uur
plaats : raadhuis
agenda: (o.m.)
- Instemming met beleidsplan Voorlichting en Public Relations.
- Krediet t.b.v. aanschaf stroomaggregaat voor brandweer.
- Krediet t.b.v. aanschaf twee mobilofoons voor brandweer.
- Vaststellen Verordening Medezeggenschap gemeente Zandvoort 1991.
- Bekrachtiging te sluiten overeenkomst tussen partijen binnen georganiseerd overleg
in ambtenarenzaken.
- Bijdrage aan St. Zandvoort Promotie voor 1991.
- Benoeming lid Cie Bestuurlijke Zaken c.a. en lid Cie Ruimtelijke Ordening c.a.
- Krediet t.b.v. aanschaf inbraakwerende kluis en alarmdetectiesysteem voor afd.
Dienstverlening Bevolking van sector Bewonerszaken.
- Machtiging burgemeester tot medewerken aan besluit tot benoemen directeur N.V.
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland.
- Krediet t.b.v. verdere ontwikkeling verkeers- en parkeerbeleidsplannen.
- Krediet t.b.v. treffen verkeersmaatregelen en instellen 30km-zone in Noorderstraat en
Kruisstraat.
- Krediet t.b.v. automatisering weg- en rioolbeheer.
- Krediett.b.v. automatisering gebouwenbeheer.
- Voorbereidingsbesluit t.b.v. perceel Boul. Paulus Loot 87.
- Borcep, ingesteld tegen besluit tot weigering bouwvergunning voor perceel Boul. Barnaart 16.
- Overdracht administratie waterverbruikers aan Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland.
- Vaststelling begroting 1991 N.V. Energiebedrijf Zuid-Kennemerland.
- Tariefstelling voor gaslevering in sector kleinverbruik per 1 -1 -1991.
- Aangaan samenwerkingsovereenkomst tussen Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening en gemeente Zandvoort.
- Vaststellen beleidsplan Basiseducatie 1991 c.a.
- Voorlopige vaststelling gemeenterekeningen 1989.
- Wijziging Legesverordening 1985 en Verordening Precariorechten.
- Garanderen rente en aflossing geldlening, aan te trekken door Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht t.b.v. financiering bouw 24 en 31 woningen in bestemmingsplan Sportvelden.

ttCVfCR Fa. Gansner & Co.

SOTO AJAM
DAGING BALI
BABI KETJAP
AJAM ROCDJAK
AJAM PEDIS
IKAN BLADO
SAMBEL GORENG UDANG
SAMBEL GORENG TELOR
SATÉ KAMBING
SATÉ BABI
SATÉ AJAM
SAJOER LODEH
GADO GADO
SEROENDENG
ATJAR K.ETIMOEN
ATJAR KUNING

GRAND DESSERT
KOFFIE MET
SPEKKOEK

,
m <allerlei

o

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

TEVENS 07UNT

flflM6£0W6£N

***tidte*&&»g^%*

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

EITUTl

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DEELT MEDE DAT HET KANTOOR
VAN DE EMM OP MAANDAG 24 DECEMBER, DONDERDAG 27 DECEMBER, VRIJDAG 28 DECEMBER EN MAANDAG 31 DECEMBER VOOR
HET PUBLIEK GESLOTEN IS.

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

ALLEEN DE TECHNISCHE DIENST IS OP DONDERDAG 27 DECEMBER
EN VRIJDAG 28 DECEMBER GEOPEND VAN 8.00 - 12.00 UUR.

adveiteer m de krant

OOK BUITEN DEZE UREN KUNT U VOOR ZEER URGENTE TECHNlSCHE KLACHTEN HET VOLGENDE NUMMER BELLEN: 02507-17577.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Markante Zandvoorter neemt afscheid van het Cultureel Centrum

Nieuwe subsidie
promotiesticb ting
nog erg onzeker

'Wat meer tijd aan familie en vrienden
ZANDVOORT - Na ruim dertien jaar werkzaam te zijn
geweest als beheerder van het „Cultureel Centrum
maakt Klaas Koper gebruik van de mogelijkheid om
vervroegd uit de gemeentedienst te treden Dit zal ge
beuren per l januari 1991 maar eerst is er aanstaande
zaterdag van 5 tot 7 uur gelegenheid om hem in het
Cultureel Centrum de hand te drukken en afscheid van
hem te nemen als beheerder van het centrum Uiteraard
m 'zijn' Cultureel Centrum

ZANDVOORT Al woidt het
nut van de Stichting Zanci
voort Promotie dooi viijwelj
alle i aadsfracties ondeischif
ven, de subsidie vooi komend
jaar staat no« op losse schroc
ven

vond ik mezelf oud genoeg om onder het vaderlijk gezag uit te
komen en nam van een kameraad een racefiets over Het fietsvi
rus had me te pakken gekregen Dat ik mijn eerste rit met een
gebroken sleutelbeen moest beknopen mocht de pret niet druk
ken"
Het fietsvirus heeft hem kennelijk nooit meer verlaten Ent
houaist vertelt hij over de wedstrijden die hij m de jaren vijftig
gereden heeft bij H S V De Kampioen

"Onze lachsalvo's waren beter dan onze snelheid," aldus Klaas,
Want, laten we eerlijk zijn, Klaas en het centrum horen bij
elkaar Hoewel zijn vertrek alom wordt betreurd heeft men toch die weer het grootste plezier heeft bij de herinnering hoe ze een
wel begrip voor zijn beweegredenen na al die jaren nu eens zelf gewonnen kip of rollade op zondag aan de man brachten wanneer
over zijn weekends te kunnen beschikken "Daarbij ben ik op een de winkels die ze geleverd hadden, gesloten waren 'We hadden
leeftijd gekomen dat ik wat meer tijd aan familie en vrienden wil nog meer moeite om onze prijzen kwijt te raken dan met het
besteden', aldus Klaas Koper, die graag benadrukt dat hij met rijden," zegt hij lachend 'En het geld had ik nodig want 'Zwarte
bijzonder veel plezier m het Cultureel Centrum heeft gewerkt en Jaap' hield mijn achterstand m het kostgeld nauwkeurig bij'
er een schat aan kennis heeft opgedaan
Maar er zijn meer zaken waarvoor hij zich met hart en ziel heeft
ingezet, zoals de jaarlijkse strandloop, die m maart volgend jaar Fietsjubileum
In 1991 viert Koper zijn veertigjarig fietsjubileum en waar
voor de 25e maal wordt gehouden 'Ik heb indertijd het initiatief
genomen omdat we bij de Rijwiel Toerclub ' Olympia" een stencil schijnlijk weet hij zelf niet bij benadering te zeggen hoeveel
machine nodig hadden Er meldden zich zo'n twaalfhonderd kilometer hij in die veertig jaar onder de pedalen heeft doorge
deelnemers en van het inschrijfgeld bleef er genoeg over om een jaagd De ritten varieerden van ' een rondje Langervelderslag" tot
stencilmachine te kopen Die strandloop is een traditie geworden aan de door de A I T georganiseerde internationale fietsweken,
Vijftien jaar achtereen heb ik het voortouw genomen met Dick die ieder jaar weer in een ander land worden gereden, waardoor
Klaas en zijn vrouw (de tochten worden m gezinsverband gehou
Castien als mijn rechterhand, en nu is het omgekeerd'
den) nagenoeg heel Europa fietsend hebben verkend Dat de
jarenlange inzet van Klaas voor het internationale wegtoerisme
Zeskamp
niet onopgemerkt is gebleven, bleek enige maanden geleden
En dan waren er de Estafetteloop voor de Zandvoortse verem
gingen, het Zeskampcomite van de N C R V , het Imtiatiefcomite,
Tijdens een door zijn club, de R T C Olympia, georganiseerde
de Evenementencommissie van de V V V , het (onlangs opgehe fietstocht van Zandvoort naar Sandvoorde m België, werd hem
ven) Comité Viering Nationale Feestdagen en bekleedt hij be door de wethouder van sportzaken in Brugge de legpenning van
stuursfuncties bij o a de Stichting "Overkapping Wielerbaan deze stad uitgereikt
Sloten", R T C "Olympia" en de Nederlandse Toerfiets Unie "Ik
was ook nog een tijdje voorzitter van deWurf Het waren interes
santé jaren en ik heb er verschillende leuke mensen leren ken Tunnels
Het enthousiasme waarmee hij zijn fietservarmgen vertelt valt
nen"
De in 1930 geboren Klaas Koper is de zoon van "Zwarte Jaap" en ook te beluisteren wanneer hij het over zijn beroep heeft In
de kleinzoon van Aal van "Zwarte Piet", een bijnaam die hij als dienst bij de firma Key & Kramer m Maassluis, gespecialiseerd in
"Hoofdpiet" bij de intocht van Sinterklaas eer aan doet Na school dakbedekking en tunnelisolatie klom hij op van voorman tot
D en een paar jaar Ulo doorlopen te hebben vond Klaas het hoofduitvoerder, en m die functie is hij betrokken geweest bij de
welletjes en ging hij werken bij de smederij van Jan Jacobs, bouw van diverse tunnels in binnen en buitenland zoals de
bezocht de avondschool en werd metaalbewerker en onderhouds Velsertunnel, de Metro in Rotterdam, de Coen en de IJtunnel de
Tweede Scheldetunnel m Antwerpen en de Bergisel bij Inns
monteur
bruck
Een huisvestingprobleem was er met want hij en z'n vrouw
Fietsvirus
Leida hadden de beschikking over een royale comfortabele salon
"Als kind wist ik al dat ik later wielrenner of bokser wilde wagen In Innsbruck, waar het inmiddels met twee zoons verrijk
worden, maar m'n vader zag dat niet zitten Op m'n twintigste te gezin 2'A jaar verbleef, hadden ze bij de
waeen zelfs een stuk grond voor een moes
• Samen met
tuin
In 1966 werd Klaas tewerkgesteld onder andere diEmmy
in de regio Amsterdam en vestigden recteur
ze zich m Zandvoort Een paar jaar van Vnjberghe
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- later kreeg hij te kampen met rug de Conmgh heeft
Weekend- 15/16 dec 1990
lening Voor informatie, advies en problemen en in 1977 werd hij afge Klaas Koper als
POLITIE Alarmnummer 06 11 In hulp tel 17373, op alle werkdagen keurd Zijn angst om aan huis ge beheerder jarenvan 10 30 12 30 uur
Schriftelijk kluisterd te zijn en geen sociale con lang vele uren in
andere gevallen tel 13043
Cultureel
tacten meer te hebben bleek onge het
BRANDWEER
Alarmnummer Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
06 11 Indien geen spoed 023 159500 Dienstencentrum Zandvoort Konm grond "De specialisten adviseerden Centrum gestoken.
of voor info overdag (02507) 61584 ginneweg l, tel (02507) 19393 me te gaan fietsen"
Folo Berlotl
C E KRAANMEETH
AMBULANCE Alarmnummer 06 11 Spreekuur op dinsdag en donderdag
Anders tel 023 319191 (ongevall van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
len), Centrale Post Ambulancever mogelijk na telefonische afspraak
voer (CPA) Kennemerland
Belbus Om van de belbus (voor be
De rubriek meningen staat open voor
DIERENAMBULANCE (Dierenbe woners van 55 jaar en ouder) ge
uw reacties Stuur uw brief naar de
bruik
te
kunnen
maken,
dient
men
scherming) 023246899
redactie van deze krant Postbus 26
zich 24 uur van te voren op te geven
2040 AA Zandvoort Te lange brieven
HUISARTSEN De volgende huisart bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
kunnen worden ingekort U kunt uw
sen hebben een gezamenlijke waar sen 11 00 en 17 00 uur De kosten per brief ook afgeven bij het redactiekantoor
nemingsregeling, inlichtingen daar persoon bedragen ƒ!, voor een en
dat is gevestigd aan het Gasthuisplem
kondigmgsbordjes, die lukraak in de
over via het telefoonnummer van de kele rit, ƒ1,50 retour
12 m Zandvoort De redactie is
gemeente met regelmaat worden ge
eigen huisarts J Anderson, 12058, Alg Maatschappelijk Werk Zandtelefonisch bereikbaar via nummer
plaatst, in de toekomst te voorko
B van Bergen, 19507, C Jagtenberg, voort- Noorderstraat l, tel 13459 bgg
02507-12066
men
13355, G Mol, 15600, P Paardekoo 023 320899 of 320464 Spreekuur op
Groot was echter onze teleurstel
per, 15091, H Scipio Blume, 19507, werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
Blij verrast reageerden dit voor
F Weenink, 12499 Inlichtingen om dagavond van 19 00 20 00 uur Ver jaar vele Zandvoortse culturele vere ling toen wij ruim van tevoren ons
trent de diensten van dokter Flierin der volgens afspraak Deze hulpver nigingen op het bericht dat aankon toneelstuk 'Een muisje met een
ga worden vei strekt via nummer lening, beschikbaar voor iedere m digmgsborden bij de gemeentegren vreemd staartje', dat morgen en
woner van Zandvoort, is gratis
12181
zen waren geplaatst Vooral omdat overmorgen wordt gespeeld m vere
Tandarts Hiervoor de eigen tand Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel de initiatiefnemers ook nog eens me nigingsgebouw de Krocht, wilden
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00 dedeelden dat de culturele vereni aanmelden voor deze aankondi
arts bellen
Apotheek Zandvoortse Apotheek, uur en ma avond 19 00 21 00 uur
gingen hier gratis gebruik van moch gingsborden Nee, werd ons verteld
Wetswinkel Gemeenschapshuis L ten maken Deze twee borden waren voor u is er geen ruimte meer want
H B A Mulder, tel 13185
Wijkverpleging Voor spoedgevallen Davidsstraat Eerste woensdag van tevens bedoeld om de tientallen aan er is maar een bord beschikbaar
is het Kruiswerk Zuid Kennemer de maand van 17 30 tot 18 30 uur
land 's avonds, 's nachts en m het
weekend te bereiken via de dokter Zandvoortse Vereniging van Huurders Gratis advies voor leden
smformatiedienst tel 023 313233
Verloskundige Mevrouw Ehzabeth Spreekuur eerste en derde dinsdag
de Boer Burgh, Kochstraat 6A, v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30
Zandvoort, tel 02507 14437
Dierenarts Mevrouw Dekker, Thor uur 't Stekkie, Flemmgstraat 9
beckestraat 17 te Zandvoort, tel (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging;
EMM:
15847
techm
Dieren' (Overige diensten) Verem Klachtentelefoonnummer
ZANDVOORT - "Ik vind het
ging v h welzijn der dieren (02507) sche dienst 17577 Bestuurlijk leuk om met de Zandvoorters
14561,
Vermissingsdienst spreekuur iedere eerste dinsdag kennis te maken", zegt Conny
023 383361, Asiel Zandvoort (tevens van de maand van 19 30 tot 20 00 uur Westdijk-Wilkes De tweeenpension) 02507 13888, Asiel Haarlem Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500 dertigjarige
Rotterdamse
Taxi. tel 12600
023 244443
wordt per l januari 1991 de

Op ten n i behielden alle, p a i t i ) n
maandag in de commissie v ooi I i
nancitn hun stem vooi aangaandi
een subsidie van /12 000 \ooi 't
stichting te besteden in 1991 D
PvdA stemde dueet al tenen Dt
paitij v. is de eeistc keei al \eidc( <
ovei het subsidie i en van de stie h
tmg nu \oelt niemand daar u t
vooi liet fiaetie voor/ittct Jeanel i
van Westerloo maandagavond <\L,
ten Het güd me)et m lai uit de Bus
mess Club en het bediijvinfonris k
men
VVD en GBZ vielen niet narii
ovei de begiotmg van de stichuii
die /i] weinig vonden voorstellen i
dooi Fheunga (GBZl zelfs een a
eheitje v < i d genoemd Toch v( i
Methorst (VVD) dat de ZmclvooPromotie tot nu toe al L,oen wc '
heelt gedaan met m h lai beleid aan
daeht voor de buigen] de wei kg '
genheid en de leefbaarheid \ i r
Zandvoort
Ook Annema (D66i /at, ei v. l
voordelen m Te>eh vioet, hl) zich i
of burgei s wel via de gemee ntek i->
moeten meebetalen aan een stich
ting waarin zi] niet deelneme n
Daarbij kwam dat de stichting eer
initiatief van plaatselijke onaerne
mers is Volgens Marijke Bo&m in
(CDA) is er een ruime taestaans
grond vooi Zandvooi t Pi o i otie De
participanten daarin moeten eigen
lijk de lichamen zijn die de stifh
tina; verder dragen Het is niet a ir
de gemeente om zich daar mfinciiel
mee te bemoeien Ook / , /al zich
verder in haar fractie bCj icn De
uitslag volgt aanstaande dinsdag m
de gemeentei aadsv ergadermg

Koffie-uurtje

j Weekenddiensten

ZANDVOORT
In de ontmoe
tingsruimte van de St Agathakerk
wordt aanstaande woensdag 19 de
cember weer een koffie uurtje ge
houden Dit begint om 10 00 uur
Men kan vrienden en kennissen
meebrengen om er een gezellig 'uui
tje door te brengen, iedereen is er
welkom

MENINGEN

'Promotie zonder oog voor het culturele leven'
voor de culturele verenigingen en
die ander was u een dag voor Einde
verhaal
Gevolg onze vereniging moest
weer terugvallen op die 'ontsieren
de' borden tegen lantaarnpalen Nu
is het met zo dat een volle zaal staat
of valt met het reclame maken via
deze twee aankondigingsborden
want de belangstelling voor deze
doldwaze komedie is zo groot dat
twee zo goed als volle zalen het ge
volg zullen zijn Nee het gaat meer
om de onjuiste voorlichting, die in

dertijd door de heer Paagman is ge
maakt Hij is nu verantwoordelijk
voor de promotie van en voor Zand
voort Het culturele leven van en
voor die Zandvoorters lapt hij ech
ter aan zijn laars
Er vinden in deze tijd veel culture
Ie manifestaties plaats Een betere
planning van eikaars activiteiten is
dan ook op zijn plaats De toneel ver
enigmg 'Wim Hildermg zal dan ook
in het eerste kwartaal van het vol
gend jaar het initiatief nemen tot het

Met nieuwe manager Gran Dorado start ook 'upgrading' van 10 miljoen

'Een produkt bieden dat werkelijk 'af' is'

Kerkdiensten
Weekend. 15/16 dec 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag (Derde Advent) 1000 uur
ds G H N Germans uit Sassenheim
Gereformeerde Kerk
Zondag 10 00 uur (Derde Advents
zondag) ds Kr Smit uit Heemstede
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zaterdag 10 45 uur dienst in Nieuw
Unicum
Zaterdag 11001600 uur expositie

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdennout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha
ring
Kantoor Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dins
d a g 1 0 1 3 1 4 1 6 u woensdag911u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 0297540041 Posta
dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 02975 61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro advertenties lel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zand\oort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 020451515
tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef) Mananne Timmer (adj
chef) Joan Kurpershoek Willemien Kriebel
Ivar Dcbber
Faxnummer redactie 020 452508
Abonnementsprijzen ƒ 14 pei *wartaal ƒ
25 50 per half jaar ƒ 46 per jaar Voor
postabonnees gelden andere tarieven Losse
nummers ƒ 1 25
Opgave abonnementen, verhuizingen etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts Nieuwsblad is
1941

opgericht m

van werk van mevr Zwaan v d MIJ
e v d Veen
Zondag 10 30 uur dr S L Verheus
uit Haarlem
(Zondag 13 00 16 00 uur expositie)
Woensdag 14 00 uur Kerstviering
Vrouwengroep
Roomskdthoheke Kerk
Zaterdag 19 00 uur Woord/commu
niedienst, A Beijnes/ B Bleijs
Zondag 10 30 uur Woord/commu
niedienst, A Beijnes/B Bleijs
Kerk v d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem
Zondag 10 30 uur Morgendienst
H A , ds A Snijders
Crèche en kindernevendienst
Zondag 19 00 uur Avonddienst, dhr
F Lodder
Jehova's Getuigen Gern Elswoud,
Smedestraat 37 te Haailem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
1900 2 1 0 0 u u r l n l RvanRongen,
L Meeszstraat 14, Haarlem, tel
023 244553

nieuwe manager van Gran Dorado Zandvoort Voor haar is
een kustplaats geen onbekend
terrein Toch wordt het een mgrijpende start, met name omdat op 7 januari een gigantische 'upgrading' van het park
begint In twee jaar tijd zal er
voor zo'n tien miljoen gulden
vernieuwd en opgeknapt worden Wat de Zandvoorters betreft, die kunnen er vanuit
gaan dat zij dezelfde faciliteiten houden

Zee en strand zijn Conny Westdij
k Wilkes met vreemd, zij woont al
jaren in Hoek van Holland, op een
symbolische
steenworp afstand
van de kust ' Maar je kunt de twee
plaatsen nauwelijks met elkaar ver
gelijken , zegt zij "In Zandvoort
vind je bijvoorbeeld de strandpavil
joens in Hoek van Holland staan er
alleen maar een paar patattenten"
Toch was de nieuwe functie1 voor
haar meer aanleiding om naai Zand
voort te komen, dan het feit dat het
pai k m een badplaats ligt Gran Do
rado is voor haar een nieuwe uitda
ging
De Zandvoorters blijven welkom

het bungalowpark ' Het is be
Burgerlijke stand |op
langrijk dat de mensen uit de directe
Periode
4 - 10 dec 1990
Ondertrouwd
Besselink, Bob en Jongbloed, Johan
na Louise
O\ erleden
Van Hoek geb De Voort, Maiie
Claire Anne Laurence Jeanne, oud
55 jaar
Bakker geb Slaman, Rebecca, oud
43 jaar
Steketee, Maria oud 55 jaar
Rijkhart geb Rooth, Gerarda Maria
Catharma, oud 93 jaai
Cosman geb Lutz, Maria Theresia,
oud 87 j aai

omgeving zich een beetje een voelen
met het bungalowpark", benadrukt
de aanstaande manager Aan de faci
liteiten vooi de plaatselijke bevol
kmg zal waarschijnlijk niets veran
deren "Ik neem aan dat er over dat
beleid goed nagedacht it>, op dit mo
ment zie ik nog geen redenen om dat
te vei anderen Maar zij wijst er wel
op, dat het welbevinden van de gas
ten vuoiop staat "Het is zowel vooi
Gian Dorado als voor Zandvooi t
heel belangrijk dat zij het hier naai
hun zin hebben'

'Leisure'
Met Gran Dorado koos Conny
Westdijk Wilkes bewust voor de zo
genaamde leisure (vrije tijd) maikt,

koekenrestaurant Deze gelegenhe
den krijgen daardoor een iets meer
eigen gezicht Het kinderspcelhuis
wordt flink uitgebreid en er komt
een Giand Café in Engelse stijl in
clusief een biljart een leestafel en
uitzicht op een waterpartij en mu
ziekpodmm in de hal Het Grand
Café met iedere zondag levende
muziek moet de grootste trekpleis
ter worden
Komend laar wordt ook geld be
steed aan het boulevai dgebouw en
aan de infrastructuur van het pat k
Dat laatste houdt onder andeie in
dat paden verbreed worden dat er
meei gioen komt en dat de beplan
tmg vei der wordt aangepast aan het
omringende dumlandsehap

Trainingen
Wat het personeel betieft zal ei
meei tiid besteed worden aan trai
ningen m de opbouwfase van het
bungalowpaik v\as daaivoor tot nu
toe weinig gelegenheid Het hele ma
nagementteam zal zich over de hui
dige situatie buigen met v ragen als
waai staan we nu hoe is dat bei eikt
hoe kunnen we dat v ei fijnen en hoe
brengen v\e dat ovei op de andere
medewerkers zodit deze met r be
trokken laken bij het totale bedii]f '
• Conny Westaijk-Wilkes naast Jim Vermeulen, die zij per 1 januari 1991
Eneizijdb geeft dat een kvvahteits
als manager van Gran Dorado Zandvoort opvolgt
vei taetei ing aan de andere kant ki ij
oio B rlotl
gen de medewei kei s claaidooi ook
meei ontplooiingskansen aldus de
het werk lijkt op het eerste gezicht business hotels je hotidt je bezig nieuwe managet die daai mee de v i
meer omvattend dan haar huidige met dienstverlening Dat laatste sie van Gran Doiado mtdiaagt ten
baan, vanwege de combinatie van blijkt ook uit haar voornemens vooi aanzien van haai bungalowpai ken
De totale \ isie is op het niv eau v an
hotel plus bungalowpark Tot nu toe haai nieuwe werkplek bomimge
was zij zo'n veertien jaar werkzaam mensen viagen. mij heb JL een op v ijf stei i en (het hoogst mogelijke m
m business hotels, die deel uitmaak dracht v ooi Zandvoort' Voor een ge veau led ) een ptodukt bieden dat
ten van de zogenaamde Accoi deelte is dat wel zo de kvv üitcit op af is
Groep, een Franse 'moedei maat een nog hogei peil brengen
schappij van hotels Zo werkte zij
'Vrouw '
als adjunctdnecteui in het vijf stei
Wat een en andet vooi haai zeil
ren Sofitel in een Mercure hotel m Investeringen
Franknjk en nu sinds anderhalf
Kv\ ahteitsvprbetermg vei gt in\ es betekent wist de algemeen direc
als Resident Manager in het drie s teringen zowel op pei soncelsgebied teui van Gran Doiado Leisure
teiren Novotel te Amsteidam
als m materiele zin Dat laatste \ ooi Kiuijff viijdag tijdens de alschetds
Een 'snelle carnere binnen de Ac een bediag van maar liefst tien inilr receptie van Jim Vermeulen al te
cor Groep, dat geeft zij toe 'Masr ]oen in de komende twee jaar 7 > voorspellen Je zult het niet beslist
als je om de twee of drie jaar van miljoen in 1991 2 5 het jaat daaiop naar je zin hebben maar redehik
hotel wisselt en daardooi in allei lei
Op 7 januari 1991 stait een mei il druk De hoofddirectie veikeeide
functies ervanng opdoet krijg je de pende aanpak van de Gi an Place die volgens hem m de gelukkige om
zo'n vi]t miljoen gaat kosten en al standigheicl een uiteist gekwalifi
kans om snel dooi te groeien
% oor het begin v an de Ki okusvakan ceeid peisoon te kunnen a instel
Wat zij van Gian Dorado vei tie Sfebiuaii klaar moet ziin Deze len Hij toonde zich bh] met het feit
wacht' ' De opzet ervan een hotel grote hal wordt meer ingelicht als dat het een \ i otiw was Aan vi ouv\ e
met een bungalowpark trekt mij een passage die langs de diverse en lijke input ontbieekt het nogal eens
heel erg aan Hoewel het aan de ba winkeltjes en horecagelegenheden in dit mannenweieldje
JOAN KURPERSHOEK
sis ongeveei hetzelfde is als m de leidt zoals de pizzei ia en het p ume

opnieuw in het leven roepen van een
agendacommissie Triest blijft eeh
ter dat de heer Paagman ^cen ooi,
heeft voor het Zandvoortse culture
Ie leven
Pitter louslr i

tonu heriniiïini;
Umi Ilildirmt,

Een van de icdenen is volgens (h
recteur Paagman van Zandvoort Pro
motte dat er geen boi d met een bruik
baar vignet beschikbaar was Daai
van is er maar een met het vignet van
het Cultuieel Centrum maar dat iua^
net beschikbaar gesteld aan de operet
tcveremging Een nieuw bord met
vignet komt op zo n f1300 te duw
dus om. ei snel even een te laten ma
ken Bovendien zou het daarvoor ook
te kort dag zipi aldus Paagman

Vermeulen-virus
ZANDVOORT De mede
wei kers van Gran Dorado
hoopt dat het Jim Vermeu
len virus nog lang m hun
park zal voortwoeden Hun
baas nam vrijdag afscheid
van zijn relaties De mana
ger van Gran Dorado ver
ruilt zijn taak m het bunga
lowpark voor een vergelijk
bare functie bij Evene
ments Reizen
Voor de ingang van het boule
vai dgebouw stond een week ge
leden een zeiljachtje van E\ ene
ments Reizen Het was een ie
clameschip voor het flottielje
zeilen een vakantietrip mee
v arend in een kleine vdoot Dat
is puur toeval zei Vermeulen
begin vorige v\<_ek Ei logeeit
hiei een groep van Evenements
Rei/en
Afgelopen
vnjdat
stond het bootje van Veimeu
lens nieuwe vveikgever er nog
toen tientallen gasten naar bm
nen sti oomden om hem de hanc'
te di ukken Het leek svmbo
hsch v ooi het feit dat Jim Vei
meulen il afscheid aan htt ne
men was
Hi] kreeg veel lovende vvooi
den te hoi en /ovvU van de alge
meu dnecteui Gian Doi ido
Leisi ie N V Kuiiiif ils v u
/ijn eigen pcisoneel Ik denk
dat ik JL een hoop tekort doe als
ik m ? of 4 miniuen piotxei te
v ei \vooi den v\ it IL vooi ons
lubt betekend /ei Louis \ m
der Vooi en namens ille mede
w ei kei v

'Virus'
Van dei Vooi en spi ik di
hoop uit dat het Jim Vei meu
len vnus nog m Zandvooi t zou
voortwoeden Je v\as de mi est
enthousiaste en de mtest posi
tieve van ons allem ui Vleien
tv\ intig uur per dag beschikbaai
zijn zeven dagen pei week d i t
bleek een van de kenmerken
van Vei meulen Op zijn beuit
dankte hij ook het personeel
v oor een enoi me inzet nodig
om de staitpioblemen van het
bungalovvpaik op te vangen
Het is niet slechts zo dat ik een
juiste keii7(> uit de sollicitanten
heb gemaakt het ligt ei meei
aan dat ei goede mensen gesolli
eiteerd hebben
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Kerstmis in Zandvoort
op 1ste en 2e Kerstdag
met levende muziek

i
4
4 Restaurant
KERKSTRAAT 16

i
i
4

DELICIA

Kerstdiners al

vanaf 47,50
75,00

tot
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Reserveer tijdig tel. 12270
4
4
4
4444444444444444444444444444444
4
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4
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Kindermenu

- Ttestaurant

Bloemendaal aan Zee
Tel: 023-252280

KERSTDINER
op Ie en 2e kerstdag
5-gangen keuzemenu

a ƒ 69,50
Wij bieden u een keuze uit 3 warme
voorgerechten, 3 soepen en 3 hoofdgerechten
met vlees, vis en wild, dus „elck wat wils".

14,50

Het menu zullen ivij u op aanvraag
gaarne toezenden.
U wordt verwacht voor het aperitief tussen
18.00 en 19.00 uur en u bepaalt daarna zelf in
welk tempo u van het kerstdiner wilt
genieten.
Wij hebben slechts één zit per avond.
Beide dagen wordt het diner omlijst door een
bekende pianist.

4
4

Steengrill Restaurant

Kerst in het

„De Vuurboet"

4
4 STEENGRILLEN
29?
VLEES5
4 FONDUE
34,
°
4
JAPANS FONDUE5
4 (vlees)
32, o
4
JAPANS FONDUE
(vis)
3750
4 Incl. uitgebreid

PALACE HOTEL

* * **

Wilt U blijven overnachten, dat kan al voor ƒ 45,per persoon, inclusief een uitgebreid kerstontbijt.

Speciale Kerstarrangementen:

sm MENU

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3 gerechten

31,50
(alleen voor afhalen)

Kinderen tot 12 jaar 50% korting.
Verlenging mogelijk.

garnituur
ALLES ONBEPERKT

4 Zeestraat 36
12092 ,
4 Tel.
*
*
*
4 Maandag en dinsdag
4

Graag even bellen voor reservering of informatie:
02507-12911.

Best Western Palace Hotel

gesloten

Burg. van Fenemaplein 2,
2042 TA Zandvoort.

DENKT U ERAAN TIJDIG VOOR DE
KERSTDAGEN TE RESERVEREN

4
4.

Haltestraat 69, Zandvoort
Tel. 17897

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4

4

4

Als het donker wordt boven zee, baadt uw
* *l **•' :V** ** *** kersttafel in kaarslicht.
Het Elyseé Bcach Hotel, aan de boulevard te Zandvoort. biedt
u dit jaar een keuze uit diverse verrukkelijke, sfeervolle
KERSTARRANGEMENTEN;

7e kerstdag: Kerstdiner-dansant en
2e kerstdag: A la carte kerstdiner.

-^

4444444444444444444444444444444
CHINEES RESTAURANT

4
4
4
4

4
4
4

Familie-kerstbiiffet.

wij geren uugraag telefonisch alle informatie.
Wij
|> | <| 'T Burgemeester van Alphcnstraat 63
" JL JC/JL 2041 KG Zandvoort Tel. 02507-13234

Qflysée BEACH HOTEL

|t
t
4

't

Ristorante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178
Wij zijn weer geopend van
donderdag t/m maandag
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.
1ste en 2e kerstdag geopend.

KERSTDINER 1990
(Voorgerecht)
Siu Pai Kwat (geroosterde ribbetjes)'
Kippesoep met meloen
(Hoofdgerecht)
A. Yeung Tai Ha (gevulde Chin. garnalen)
B. Tjuk Tjan Kai (kip met pikante saus)
C. Tjung Sig Ngaulau (biefstuk a la "China")
D. Tjung Pay Yuk (varkenshaas met gember en oestersaus)
(Nagerecht)
Us met verse vruchten
Koffie of thee naar keuze
Voor 4 pers. (A + B + C + D)
ƒ 250,Voor 3 pers. (A + B + C)
ƒ 200,Voor 2' pers. (A + B)
ƒ 140,Gedurende beide (25 en 26 dec.) Kerstdagen serveren wij uitsluitend
ons kerstmenu.
Reserveren gewenst.
Wij wensen u gezellige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Boulevard Barnaart 12
2041 JA Zandvoort

4
4

4
4
4
4

4
4

Mosaïqne de nos entrees composée par Ie chef
Combinatie van diverse warme en koude voorgerechten
(cendepootje/ganzelevermoussc/visterrine/gcmarineerde ossehaas

OOK VERS WILD:
EEND, HAAS, DUIF, WILD ZWIJN,
HERTERUGFILET, etc.
Vé Gebraden kip in
rode wijnsaus
8,50

Consümmé au cerfeitil, concombre et trujfes
Dubbelgctrokken bouillon met kervel, komkommer en truffels

DIVERSE KIPGERECHTEN
Verschillende garnituren:
Spruitjes,
Rode kool met appeltjes,
Stoofpeertjes,
Rijst,
Gebakken krieltjes,
Gekookte krieltjes in knoflook

Trea.se de stnimon et de sole ovec une sauce d'anis
Vlecht van zalm en tongfilet met anijssaus

A

Sorbet de pêche au vin mousseux de pêche
Perziksorbct met perzikchampagne

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Roomsaus

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4

02507-17619 of 16500

4
4
4
4
4
4
4

KOMPLEET OPGEMAAKTE SCHALEN

Albatrbs

15,00 p. portie.
2,70 p. 100 gr.
18,50 p. 100 gr.

Tel.'02507 - 1'8882

4

Wij wensen u prettige

met pruimen
Gestoofde hazebout
Verse ganzelever

4
4
4
4

'China'

41,4444444444444444444444444444444444444444 4
feestdagen
4
en een gelukkig nieuwjaar!
4 DINEREN MET DE KERST
444444444444444444444 * Huzaren- of aardappelsalade
4 met gevulde eieren, paling, zoute haring,
4 BIJ RESTAURANT
Traiteur
4
zure haring, Noorse garnalen, makreel en
4 sardientjes.
4
Min. 2 personen a ƒ17,50 p.p.
Poeliei'/Wild en Gevogelte
4
SPECIALITEITEN RESTAURANT
HALTESTRAAT 34, tel. 12025
4
Haring in dilleroomsaussalade
ZANDVOORT
Heerlijk ontspannen in een gemakkelijke leunstoel
4 met Holl. haring, zure haring, panharing,
4 genieten
van onderstaand diner met gezellige muziek in
DEZE WEEK - AANBIEDING
makreel en sardientjes.
4 een Kerstsfeervolle
omgeving, zullen wij proberen U
Hazepeper
2,95 p. 100 gr. 4 Min. 2 personen a ƒ 20,- p.p.
een onvergetelijke avond te bezorgen.»
Gestoofd tam konijn
2,70 p. 100 gr.
Garnalen- of tonijnsalade, zalm- of
Gestoofde
konijnebout
2,70
p.
100
gr.
krabsalade
4
Gestoofd
wild
konijn
4 met paling, gerookte zalm, meerval, makreel,
4
KERSTMENU

'T BOECKAN IERS -NEST

4
i

3 dagen, 2 nachten, inclusief Kerstdiner op de l e Kerstdag
en een 3 gangen menu op de 2e Kerstdag ƒ 230,per persoon.

Chinees l44444444444444444444444444444444444444444444!
Restaurant 44

4
4
4

i

Eerste Kerstdag een voortreffelijk diner in een stijlvolle *
ambiance met een ontspannen sfeer en een goede pianist. T

4
4
4

Holl. garnalen en gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

Gerookte visschotel
met paling, kipper, zalm, makreel, meerval,
forel en heilbot.
Min. 2 personen a ƒ25,- p.p.

Hollandse haringschotel
gezellig versierde schaal met min. 6 haringen.
ƒ3,- per haring.

Hors-d'oeuvre
met haring, zure haring, makreel, paling,
meerval, sardientjes, Holl. garnalen, en
gevulde eieren.
Min. 2 personen a ƒ22,50 p.p.

Gebakken vissnackscnotel
met scampi, inktvis, mosselen, kibbeling,
nuggets, visfriet en 4 sausjes.
Min. 2 personen a ƒ15,- p.p.
Voor informatie en bestellingen bellen met Kroon Vis, tel.nr. 02507-17619/16500.

4

4
4
4

In de weekends kunt u ook terecht bij onze verkooppunten op de Zuid- en Noordboulevard.
. . . tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen . . .

4

4
4
4
4
4

gratis f\^ bezorgd

4
4

1,50 p. 100 gr.

J444444444444444444444
Medaillons de lièvre a la .sauce grand verneur ait.x champignons des bois
Haasmedaillons met wilde bospaddestoclen in hun eigen saus

Dessert de Noël au chocolat
Feestelijk chocoladedessert
Koffie met kcrstbonbon en kerst verrassing

4
4
4

Gaarne ontvangen wij n van 19.00 uur voor een welkomslcocklail.
Aanvang diner: 20.00 uur.

ZANDVOORTSELAAN

187, ZANDVOORT

presenteert
vrijdag 14 december

„THE COSY
COTTON BAND"

Prijs per couvert: ƒ 99,Reserveren telefonisch onder nummer 12401 - Fax nr. 18015

La BastiLLe
zandvoort

4
4

blues & boogie woogie
AANVANG 21.30 UUR

De ontdekking van het „jazz-mekka 1990" in
Maastricht. Dat mag je niet missen

4
4
4
02507-17619 of 165 00
4
i 444ii»iM44AiM4i4M*A44**iiM4MM*4iM4 A

t
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Wij wensen u
|
vrettige Kerstdagen!! i
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ZVM zegeviert op basis van inzet

Bad Zuid/ZVN slaat in
de slotfase keihard toe

ZANDVOORT - Dat er met
veel inzet veel te bereiken valt,
bleek afgelopen zondag weer
eens. Zandvoortmeeuwen trad
medekoploper Halfweg met
een enorme inzet tegemoet en
won zeer verdiend, iets geflatteerd, met 4-0. Vooral Riek de
Haan was in deze wedstrijd
trefzeker en zorgde voor drie
doelpunten. Het andere doelpunt kwam op naam van de
nog steeds niet te missen goodold Jos van der Meij.
Met deze overwinning bleek opnieuw dat Zandvoortmeeuwen op eigen veld een moeilijk te nemen hindernis is voor veel ploegen. In Zandvoort heeft Zandvoortmeeuwen nog
niet verloren, maar buiten de badplaats is het geheel anders en werd
slechts eenmaal een gelijkspel behaald. „Het is moeilijk te verklaren," stelde trainer Ton Hijnen.
„Misschien komt het door de entourage. Hier spelen we op een groot
veld in een prachtige kuip, een unieke plek, terwijl we uit vaak op kleinere velden spelen. Maar we moeten
daar toch wat aan doen. Zondag, uit
tegen Heemstede, moet dat maar gebeuren, wilen we kansen maken op
een derde periodetitel."
Afgelopen zondag werd de trainer
van Zandvoortmeeuwen opnieuw
voor problemen gesteld om een elftal in elkaar te zetten. Vier spelers
bleken niet in staat te spelen, doch
daar stond tegenover de terugkeer
van Jos van der Meij, Rocco Termaat en Jack Goedegebuure. Bovendien werd de stugge verdediger André Luykx opgesteld en op het middenveld liet junior Mark van der
Berg zien best mee te kunnen in het
eerste team. Op het ijskoude veld
nam een technisch beter Halfweg,
met de straffe wind mee, het initiatief maar de wat behoudend spelende Zandvoorters verdedigden agressief en gaven weinig kansen weg. De
hoekschoppen van Halfweg bleken
het gevaarlijkst, maar de indraaiers
werden door doelman Dobias
Bloem goed beoordeeld.

Counters
De Zandvoorters moesten het
voornamelijk hebben van counters
en dat kon best overgelaten worden
aan de slimme Jos van der Meij. In
eerste instantie stuitte Ruud Echteld, na een pass van Simon Molenaar, nog op de doelman, maar in de
25e minuut was het raak. Riek de

ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie heeft Bad
Zuid/ZVN een belangrijke
overwinning behaald op Verkaik. Voor de wedstrijd begon stond Verkaik één punt
voor op Bad Zuid/ZVN op
een tweede plaats. Door de
zwaarbevochten 3-2 overwinning kwamen de Zandvoorters nu op de tweede plaats
terecht.
Na de aanvang van dit duel
speelden beide teams afwachtend
en keken eerst de kat uit de boom.
Naarmate de strijd vorderde zette
Bad Zuid aan voor een offensief.
Desondanks keken de Zandvoorters vrij snel daarna tegen een achterstand aan toen een ingestudeerde vrije trap van Verkaik doeltreffend benut wed, 0-1. Er ontstond
vervolgens grote druk op het Verkaik-doel, maar pogingen van
Marcel Schoorl en Frans Post
werden door de doelman vakkundig gekeerd. Aan de andere kant
moest invaller-doelman Martin
Drayer diverse malen zijn reflexen
tonen op de gevaarlijke counters
van Verkaik. Ondanks verwoede
pogingen van de Zandvoorters
slaagden zij er voor de rust niet in
om de stugge defensie van de tegenstander te ontregelen.
In de vijfde minuut van de tweede helft leed Bad Zuid/ZVN knulRuud Echteld in duel met een Halfweg-speler. Jack Goedegebuure kijkt toe.

Haan loste een schot dat onvoldoende werd weggewerkt door de Halfweg-doelman en de rebound werd
door Jos van der Meij ingekopt, 1-0.
Halfweg raakte geheel van slag en
Zandvoortmeeuwen drukte direct
door. Na een half uur voetballen was
het opnieuw raak. Een hoekschop
van Jos van der Meij werd door Riek
de Haan gekopt, nadat de gehele
Halfweg-defensie verzuimde in te
grijpen, 2-0. Een minuut later had
Zandvoortmeeuwen de strijd definitief kunnen beslissen. Mark van der
Berg kwam vrij voor de Halfwegdoelman, maar deponeerde de bal in
het zijnet. In de slotfase van de eerste helft kreeg Zandvoortmeeuwen
het even benauwd toen Halfweg een
strafschop mocht nemen. De bal
werd echter onbesuisd hard tegen
de lat geknald.
In de tweede helft kwam Zand-

Van Kempen winterkampioen
bij Zandvoortse Schaakclub
ZANDVOORT - Door ook
zijn laatste partij voor de interne competitie winnend af te
sluiten, kan Ton van Kempen
met een gerust hart aan de
tweede ronde, in januari 1991,
beginnen. Door een overwinning is Van Kempen nu de winterkampioen.

voortmeeuwen, ondanks het windvoordeel, vaak met de rug tegen de
muur. Doch met een uitstekende inzet bleven de verdedigers onder aanvoering van een prima Dobias
Bloem overeind. De beste kansen
waren voor de Zandvoorters, via
snel uitgevoerde uitvallen en na tien
minuten was het weer raak. De pass
van Mark van der Berg leek te hard,
maar Jos van der Meij slaagde er
toch in de bal van de matige Halfweg-doelman te ontfutselen. Zijn
daarop volgende voorzet werd door
Riek de Haan in het doel gelopen, 30. Halfweg bleef zoeken naar openingen in de Zandvoortse defensie,
maar Chris Page en de zijnen speelden prima op safe. Wel waren er
soms onoverzichtelijke en spannende situaties voor het doel, zoals een
van richting veranderd schot op de
lat, maar het doel bleef dicht.

De inzet van Zandvoortmeeuwen
werd vijf minuten voor het einde beloond met een vierde treffer. Misscha Tibboel zette goed door waarna
Riek de Haan de bal in het doel
frommelde, 4-0. „We hebben deze
week een goed gesprek gehad, waarbij erop gewezen werd dat we niet
weer in het begin op achterstand
mochten komen," aldus Ton Hijnen. „Nu hebben de jongens de opdrachten goed uitgevoerd. Het was
vandaag een lust om te zien hoe er
voor gevochten werd. De overwinning is erg belangrijk voor de groep
en stimuleert weer een beetje. Ook
al misten we wat basisspelers, met
de terugkeer van Jos van der Meij en
Rocco Termaat kwam er een brok
routine bij. Ik ben erg blij met de
overwinning en hoop dat het nu ook
eens in uitwedstrijden gaat gebeuren."

In het Sportcenter van Wim Buchel beginnen de 6, 7 en 8 jaar oude
judoka's als eerste en wel om 10.45
uur. De 9- en 10-jarige judoka's kprnen om 12.00 uur op de mat en die
van 11 en 12 jaar en de ouderen starten om 13.15 uur. De toegang tot de
sportzaal aan de A. J. van der Moolenstraat 47 is gratis.

ZANDVOORT - De moeilijke uitwedstrijd tegen De
Beursbengels is voor Zandvoort'75 uitgelopen op een teleurstelling. De Amsterdammers zegevierden met 2-1.
Doordat koploper OSDO verrassend verloor, is er nog van
alles mogelijk in deze klasse.

In het eerste kwartier was er van
krachtsverschil weinig te bespeuren. Zandvoort'75 kreeg de eerste
kans op een doelpunt, maar de Amsterdamse doelman kwam ver zijn
doel uit en maakte buiten het staf-

ZVM-junioren zijn succesvol

ZANDVOORT - De A-junioren van Zandvoortmeeuwen spelen een vooraanstaande rol in de jeugdafdeling
en stevenen af op een kampioenschap. Dorsman Assurantiën is al vijfjaar de sponsor van dit team en vorige
week zondag, voor de wedstrijd tegen Hillegom, werden
de junioren weer in een nieuw tenue gestoken. Na de
overwinning op Hillegom (4-2) werd de samenwerking
tussen de A-junioren en Dorsman Assurantiën beklonken met een hapje en een drankje.
Het A-juniorenteam staat onder leiding van trainer

Thijs Bouma en begeleider Eli Paap en heeft na negen
wedstrijden achttien punten bijeen gespeeld. In het
team zitten zeer goede voetballers die zo kunnen doorstromen naar het eerste Zandvoortmeeuwenteam. Een
aantal van die junioren heeft al een paar maal meegevoetbald in het eerste en dat ging hen zeker niet slecht
af.

ZANDVOORT - Alle teams
van de volleybalvereniging
Sporting OSS kwamen afgelopen week in het veld. De meest
aansprekende resultaten boekten het adspiranten-meisj esteam door in IJmuiden te winnen en het derde damesteam
dat Allides 6 kansloos liet. Zowel de Sporting OSS-dames en
heren topteams speelden goede partijen maar schoten toch
net iets te kort om tot winst te
komen.

laatste set door Roda werd gewonnen.
Sporting OSS 2 lukte het eveneens
niet om de winst binnen te halen. De
eerste twee sets gingen vrij snel verloren tegen Spaarne '75 1. In de derde set was er leuk volleybal te zien,
maar Sporting kon niet voorkomen
dat Spaarne de volle winst pakte.
Het derde Sporting OSS team
speelde een goede partij tegen Allides 6. De twee teams waren aardig
aan elkaar gewaagd. Sporting OSS
won met weinig verschil de eerste
twee sets. Door een opleving van Allides werd de derde set verloren,
Sporting OSS dames l kwam uit maar de betere conditie van de Sportegen het eerste team van Roda '23 ting dames zorgde er voor dat, door
en had in de eerste set moeite om op midden van een 15-2 setwinst, de
gang te komen. De eerste set ging twee punten veroverd werden.
dan ook vrij snel verloren met 5-15.
In de tweede set lieten de Sporting
dames merken veel meer in huis te Heren
Het eerste Sporting OSS herenhRbben. Er werd een voorsprong opgebouwd en er waren spannende ral- team heeft het moeilijk in de compely's te zien. Roda was echter aanval- titie. Tot nu toe werd er nog maar
lend en vooral verdedigend iets ster- één wedstrijd gewonnen. Maar de
ker waardoor zij de set toch nog trainingen van Evert van Straaten
naar zich toe trokken. De derde set beginnen hun vruchten af te werpen.
begon veelbelovend. Het blok van Tegen Van Nispen was dat goed te
Roda werd regelmatig verrast door zien. Was Van Nispen in de eerste
de smashes van Laila Steen, maar de set letterlijk en figuurlijk een maatje
verdediging was zo goed dat ook de te groot, in de tweede en derde set

schopgebied hands. De vrije trap leverde niets op en ging hoog over het
doel. Robin Castien werd even later
aangespeeld door Ivar Steen en
schoot net naast. Maar daarna was
het Beursbengels dat steeds beter
ging voetballen. De Zandvoorters
moesten terug en doelman Pierre
Visser en de doelpaal brachten redding voor de badgasten. Zandvoort'75 bleef loeren op een kans en
trok soms snel ten aanval. Dennis
Keuning zag daarbij een inzet ternauwernood gestopt. Het meeste gevaar creëerde Beursbengels en weer
moest Pierre Visser in actie komen
om zijn team op de been te houden.
Na amper een paar minuten voetballen in de tweede helft kwam
Zandvoort'75 op een 0-1 voorsprong.
Robin Castien brak door en werd
neergelegd en de scheidsrechter kon
niets anders doen dan een strafschop toekennen. Robin Castien
ging zelf achter de bal en faalde niet.
De Amsterdammers namen toen het
initiatief en met snel en verzorgd
voetbal werd Zandvoort'75 met de
rug tegen de muur gezet. Ook nu
werd er nog niet gescoord omdat de
Zandvoortse doelman Visser een
uitblinkende partij speelde. Ondanks het grote veldoverwicht kreeg
Zandvoort'75 nog een fraaie kans
om de voorsprong te verdubbelen
maar een schot van dichtbij verdween in het zijnet.
Na een kwartier spelen kwam
Beursbengels op gelijke hoogte. Een
geweldig hard schot kwam tegen de
kruising van paal en lat en de terugspringende bal werd door Ellens in
het doel gewerkt, 1-1. Beursbengels
schroefde het tempo nog meer omhoog en voelde dat het erin zat.
Zandvoorts balverlies halverwege
de tweede helft werd noodlottig.
Spits Peters kon daardoor geheel
vrij oprukken naar doelman Visser
en die werd kansloos gepasseerd, 21. Zandvoort heeft nog van alles geprobeerd om de achterstand weg te
werken, maar de Amsterdamse defensie gaf geen kans meer weg.

Cliteur grijpt net
naast wisselbeker

ZANDVOORT - Olaf Cliteur
heeft ook in het West-Friese
Anna Paulowna bewezen momenteel goed in vorm te zijn.
In een aldaar gehouden vierde
Op de foto het succesvolle Zandvoortmeeuwen jeugd- kampen-toernooi bleef
Chess Society kopman ongeteam met sponsor Dorsman in het midden.
slagen en belandde met een
score van 2,5 uit 3 op een gedeelde eerste plaats in zijn
groep.

Volleyballers sporting OSS
met lege handen naar huis

ZANDVOORT - Aanstaande zondag organiseert Sportcenter Wim
Buchel de jaarlijkse onderlinge
jeugdjudokampioenschappen. Elk
jaar is dit weer een prachtig sportief
judogetaeuren, dat ook telkens een
volle zaal trekt.

Sterk Beursbengels geeft
Zandvoort75 geen kans

Externe competitie

Afgelopen maandagavond heeft
het eerste team van de Zandvoortse
Schaakclub zijn vierde competitiewedstrijd gespeeld. Hoe dat afloopt
wordt volgende week bekend gemaakt. De stand na drie ronden in
deze competitie is: 1. HWP-3 6 uit 3,
2. Kijk Uit-3 5 uit 3,3. De Uil-4 5 uit 3,
Heemstede-2 3 uit 3, 5. ZandvoortIn een niet gemakkelijke partij te- 4.
1 2 uit 3, 6. Castricum-4 2 uit 3, 7.
gen Cees Molenaar moest Van Kem- Bloemendaal-4
2 uit 3,8. HWP-5 O uit
pen zich vorige week donderdag- 3.
avond in het Gemeenschapshuis
volledig geven om de partij naar zijn
hand te zetten. Doordat Molenaar in
tijdnood kwam wist Van Kempen in Jeugdcompetitie
het tweede gedeelte van de partij een
Bij de Zandvoortse Schaakjeugd
betere uitgangspositie te veroveren kon
van Osenbruggen vorige
om het geheel winnend af te sluiten. weekMichel
twee winstpunten noteren.
partijen tegen Henk Willemse
Ook Twint deed goede zaken. Door
en Robert Prins winnend af te sluiDoor een overwinning op Jack van ten
steeg hij maar liefst vijf plaatsen
Eijk steeg hij maar liefst vier plaat- op de
De uitslagen uit de
sen op de ranglijst en kwam zodoen- tiende ranglijst.
ronde waren: Dave Frederde weer ruimschoots de top-tien bin- king-Florian van der Moolen 1-0, Renen. Door een fraaie remise te spe- becca Willemse-Bas Geurst remise,
len tegen Lindeman verstevigde Henk Willemse-Michel van OsenMarquenie zijn tiende plaats op de bruggen 0-1, Robert Prins-Michel
ranglijst. De uitslagen in de 13e ron- van Osenbruggen 0-1.
de waren: Ruijer-Gorter 0-1, Schiltmeijer-Klijn 1-0, Wiggemansen-Roele 0-1, Gude-De Oude 0-1, De BruinAyress 0-1, Erik Jorning-Pepijn Paap Rapid Kersttoernooi
1-0, Van Elk-Dennis van der Meijden
Vanavond start de Zandvoortse
1-0, Molenaar-Van Kempen 0-1, Mar- Schaakclub
met zijn jaarlijkse Raquenie-Lindeman remise, Twint- pid-Kersttoernooi
over zeven ronVan Eijk 1-0, Termes-Franck 1-0.
den Zwitsers. Men speelt de eerste
vier ronden van ieder twintig minuten per persoon per partij. De tweede avond op donderdag 20 december
worden de resterende drie partijen
gespeeld.

Jeugdjudo
kampioenschappen

lig balverlies in de verdediging,
waarvan Verkaik dankbaar gebruik maakte en de stand op 0-2
bracht. Massaal trokken de Zandvoorters naar voren maar harde
schoten van Riek Keur en Jack
Goedegetauure vonden geen genade in de ogen van de keeper. Door
het verstrijken van de tijd en het
zeer geconcentreerde verdedigen
van Verkaik leek de strijd al beslist totdat Marcel Schoorl met
een solo-actie in de twaalfde minuut de wedstrijd onverwacht
weer openbrak, 1-2.
Hierdoor raakte Verkaik in paniek en moest ten koste van vele
overtredingen de Zandvoorters
van scoren afhouden. Tweemaal
werd een speler van Bad
Zuid/ZVN in scoringspositie aangetikt, maar in plaats van een
strafschop kregen de badgasten
slechts een vrije trap toegewezen.
Toch kwam Bad Zuid/ZVN drie
minuten voor tijd op gelijke hoogte toen het moegestreden Verkaik
in de verdediging te veel ruimte
gaf aan Frans Post die scoorde, 22. De Zandvoorters roken nu kansen op de overwinning en één minuut voor tijd leverde dit de verdiende voorsprong op toen Gerard
Ramkema na een vloeiende combinatie met E d Vastenhouw de
doelman kansloos passeerde, 3-2.
Voor Verkaik was de tijd te kort
om zich te herstellen en de Zandvoorters pakten met deze overwinning twee belangrijke punten.

Rob Dröse wint
viswedstrijden

ZANDVOORT - Afgelopen week
zijn er twee wedstrijden gevist door
de Zeevisvereniging Zandvoort. Eén
werd er gehouden op het zuiderwerd er goed partij gegeven. Een strand en de tweede vond plaats op
aantal keren werd er door Sporting de Zuidpier. Beide wedstrijden blineen voorsprong genomen maar het ken uit door slechte vangsten.
was uiteindelijk toch de tegenstanOp de strandwedstrijd gaven acht
der die, na ruim een uur spelen, met
leden acte de présence. De ongelukde winst naar huis ging.
Sporting OSS 2 moest in het veld kigste visser van deze avond was
komen tegen Spaarne '75 8. De Zand- Joop Koster, die zijn dure hengel in
voorters vertoeven boven in de rang- de golven zag verdwijnen. Meer gelijst en kwamen derhalve met goede luk had Rob Dröse die met 50 gram
moed de sporthal binnen. Binnen meer vis de eerste plaats opeiste
een half uur stond er een 3-0 winst voor Fred Schilpzand en Willem
voor Sporting op het wedstrijdfor- Minkman. De rest van de deelnemulier. Volgens aanvoerder Gerrie mers slaagde er niet in een vis aan de
van der Eijken zou die eindstand haak te slaan.
hetzelfde geweest zijn als Spaarne
De wedstrijd op de zuidpier werd
wel was komen opdagen.
een echte winterse aangelegenheid.
Negen man trotseerden de sneeuwJeugd
buien. De wedstrijd werd beheerst
Het adspiranten-meisjes team van door Rob Dröse en Melwin Dröse.
Sporting zette vrijdagavond SBIJ Eerstgenoemde wist een schamel
met 3-1 aan de kant. Hoewel Umui- visje meer te vangen dan zijn zoon
den dames in de derde en vierde set Melwin, die tweede werd. De rest
goed terugkwamen, trokken de van de deelnemers ging met lege,
Zandvoortsen aan het langste eind. maar vooral koude handen naar
Ook de jongens-adspiranten won- huis.
Op 17 december valt de beslissing,
nen hun wedstrijd. Tegen Allides
werd het 2-1. In deze klasse worden wie de begeerde beker mee naar huis
maximaal drie sets gespeeld, anders mag nemen. Dan wordt de laatste
was de vierde set waarschijnlijk ook strandwedstrijd gehouden en genog gewonnen, gezien het spel in die hoopt wordt dat er meer vis uit het
Noordzeewater gehaald wordt.
laatste set.

Daar Olaf Cliteur echter eenmaal
meer de witte stukken gespeeld had,
kreeg hij de tweede prijs toegewezen. Helaas kwam de 27-jarige Zandvoorter hierdoor niet in aanmerking
voor de wisselbeker, die hij reeds
tweemaal achtereen gewonnen had.
Cliteur eindigde namelijk, in de Bcategorie (Ie en 2e klasse) op een
gedeelde derde plaats in het totale
veld van 16 deelnemers. Al met al
toch weer een resultaat waar zowel
de Chess Society als haar sponsor
Auto Strijder trots op kunnen zijn.
Volgende week donderdag zal het
achttal van Chess Society het op
gaan nemen tegen het derde team
van De Vennep. Een wedstrijd waarin de Zandvoorters een belangrijke
slag moeten gaan slaan.
Verder wordt er ook op het organisatorische vlak niet stilgezeten en
wordt er achter de schermen druk
gewerkt om diverse aantrekkelijke
toernooien naar de badplaats te halen. Chess Society zal daar spoedig
meer over bekend maken.
Morgenavond zijn de leden van
Chess Society weer aanwezig op hun
wekelijkse verenigingsavond in het
Gemeenschapshuis, aanvang 20.00
uur. Belangstellenden en/of adspirant leden zijn van harte welkom en
kunnen vooraf kontakt opnemen
met secretaris Hans Drost, telefoon
18430 of met voorzitter Hans van
Brakel, telefoon 14884.

Standen voetbal
Vierde klasse KNVB-zaterdag

OSDO
Zandv.'75
Aalsmeer
Swift
Beursb.
Hoofddorp

12-21
13-20
12-19
13-17
13-16
12-11

SCW
SMS
NFC
RCH
SIZO
Bl'daal

13-11
13-10
12- 9
13- 8
13- 8
13- 2

Eerste klasse HVB zaterdag
DSC'74

Velsen
Z'voortm.
Overbos

HBC
Energie

12-20 Stormv.

12-20 J. Herc.
12-16 Renova
13-16 Halfweg

13-14 Geel Wit
13-13 DCO

13-13

13-11
13-11
13- 9

13- 5
12- 4

Eerste klasse HVB zondag
Velseno.
Halfweg
Concordia

14-24 Z'voortm. 14-13
15-22 DIOS
13-11
14-19 Terrasv.
13-10

Spaarnest. 14-19 Heemstede 13- 7
EHS
14-17 VVH
13- 6
Hillegom
14-14 DSC'74
13- 2

Tweede klasse HVB zondag
Vogelenz.
DSK

13-25 THB
12-19 TZB

Alliance
13-19 Overbos
Schalkwijk 10-15 Spaarnev.

SVIJ
BSM

11-13 NIJVV
11-11

10-6
10-5
10-4
11-3

9-2

Sportagenda
VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort'75-Bloemendaal 14.30 uur terrein binnencircuit.
Geel
Wit-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Haarlem.
Zondag: Heemstede-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.
BASKETBAL
Zaterdag: 19.15 uur Lions herenRac. HSY 3 in de Pellikaanhal.
ZAALHANDBAL
Zondag thuiswedstrijden in de
Pellikaanhal: 10.00 uur MA ZVMHCV'90, 10.45 uur MAA ZVM-Wijk
aan Zee, 11.30 uur W ZVM-ADO,
12.20 uur HS ZVM 4-HVH 3, 13.30
uur DS ZVM 2-TYBB 2,14.40 uur HS
ZVM 2-HVH 2, 15.50 uur HS ZVM 3Blinkert 4.
Uitwedstrijden: 16.40 uur HJB
Blinkert-ZVM, 12.00 uur DS Concordia-ZVM, 14.55 uur HS Concordia 2ZVM.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal;
18.00 uur Zandvoort'75-Onze Gezellen C-jun., 18.30 uur Zandvoortmeeuwen-DSC'74 C-jun., 19.00 uur
Nihot/JBS-Zandvoort'75
dames,
19.45 uur TZB-DIO dames, 20.30 uur
Nihot/JBS-Secon/lute, 21.25 uur
Zandvoortmeeuwen-BSM, 22.20 uur
Zandvoort Noord 4-TZB 5.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur TZB 2-DVS'85 2 dames, 21.30 uur HB/Alarm 2-Concordia 3, 22.15 uur Zandvoortmeeuwen
4-Sekura 3.

Verlies The Lions
ZANDVOORT - Voor zowel de dames als de heren van basketbalvereniging The Lions was er geen succes
weggelegd in de competitiewedstrijden van afgelopen weekend. Hillegom 2 bleek te sterk voor de Zandvoortse dames (58-48) en de heren
leden bij de reserves van Lisse een
71-66 nederlaag.
Hillegom was agressiever en zette
Lions direct op achterstand. Lions
keek vanaf het begin tegen een achterstand aan en kon, ondanks verwoede pogingen die achterstand niet
wegwerken.
Ruststand 31-21. In de tweede
helft een wat feller Lions dat na drie
minuten spelen iets terugkwam (3427), maar Hillegom hield de wedstrijd onder controle. Een paar verkeerde passes en Hillegom kon gemakkelijk weer naar een tien punten voorsprong uit lopen, 58-48.
De heren van Lions begon de wedstrijd tegen Lisse te apatisch en dat
werd hard afgestraft. Na 8 minuten
keek Lions tegen een 17-4 achterstand aan en dat matige begin heeft
Lions de wedstrijd gekost. Lions
moest in deze wedstrijd een paar
tussensprinten ondernemen om in
de wedstrijd te blijven en dat kostte
te veel kracht. Na de zwakke opening een fraai herstel met prima basketbal en Lions had in de 16e minuut
een 25-26 voorsprong en bij de rust
was de stand in evenwicht, 32-32.
De tweede helft kende opnieuw
een matige start van Lions en Lisse
liep uit naar een 63-50 voorsprong, in
de 14e min. Daarna wederom een
zeer goed spelend Lions dat binnen
vier minuten terugkwam tot 67-65,
maar niet meer kon doordrukken.
Lisse kon in de slotfase een moegestreden Lions team met 71-66 van
zich afhouden.

Lelijke misstap
van ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen maakte tegen Jong Hercules een lelijke misstap. De laatste zes wedstrijden bleven de Zandvoorters ongeslagen
maar nu werd op eigen veld met 0-1
verloren. Het betekende het zesde
verliespunt op eigen veld terwijl in
uitwedstrijden veel beter wordt gespeeld gezien het verlies van maar
twee punten.
Tegen Jong Hercules heeft Zandvoortmeeuwen een geweldige kans
op de overwinning laten liggen en
tevens had het doelsaldo kunnen
worden opgevoerd. De Zandvoorters
presteerden het om in dit treffen zeIter wel tien uitgespeelde kansen te
verprutsen. Jong Hercules scoorde
uit een counter in de eerste helft 0-1.
In de tweede helft heeft Zandvoortmeeuwen een gigantisch overwicht
jehad. Kansen vielen als rijpe appels van de boom, maar de bal wilde
er maar niet in. Zelfs in de slotminuut nog een uitgespeelde kans.
Twee spelers alleen voor de doelman maar jammergenoeg zat het
deze middag niet mee. Eindstand 01.
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VAN DEN

Si
SS
SS
Ss
Si
Si
Si
SS
Si
Si

EUVE

*
*
*
*

Si

Passage 6
Zandvoort
Tel. 19538

Verras uw familie of vrienden met de kerstdagen
met een uitgebreid typisch Indonesisch feestmaal.
Bestel:

Si
Si
Si
Si Djempol's Kerstmenu
42,50
Si
Si Nasi koeningtafel kompleet
Si bestaande uit: voorgerecht: pangsiet
hoofdgerecht: gele rijst
SS
babi pangang
2 st. saté babi
Si
ajam pangang
Si
bumbu bali
babi ketjap
SS
sambal goreng oedang
sambal goreng telor
Si
sambal goreng boontjes
loden
Si
gado gado
Si
seroendeng
kentang kering
Si
kroepoek en sambal
Si
nagerecht:
Javaanse flens met vruchtjes en slagroom
Si
Beide Kerstdagen geopend
Si
Si
Tel. 19538 na 16.00 uur
Si

[LAGER MAG OOK)

SLUIT U TOCH ZEKER WEL BIJ UW

ASSURANTIE ADVISEUR?
Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507-12468

Kip

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

koop je

VERZEKERINGEN
PENSIOENEN

bij de

HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

poelier

Zandvoorts Nieuwsblad
l OQQCWFP'^'^^^P^'^PCCCCM
LAJOOCVCn rx\y\-/r fnyni- o*ji- 1"*
Bakkerij Paap

Zandvoortselaan 355, Bentveld
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

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

*«••

K

r-

Sig.mag. De Krocht

0.50 per stuk
Snackbar Boul. Barnaart 8
Tel. 14301 Zandvoort

kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

OLIEBOLLEN

drukkerij van petegem b.v.

in!. 12164
Gasthuisplein

Haltestraat 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

p,p.

Si
Si
Si
Si
Si
Ss
Si
Ss
Si
Ss
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

KERSTSAMENZANG
op donderdag
20 december 1990
in de

HERVORMDE KERK
aanvang 20.00 uur
xxxxxxxxxx
met medewerking van

Te huur

Gemeub.
zomerhuis
voor 3 maanden
Bij de Watertoren
Tel. 17982

mini
club

het Zandvoorts Vrouwenkoor
en
Buureweg 1-3
2042 HH Zandvoort
Tel. 02507-16580

KINDERMODE

Knip uit Menu nummer 4!
Het is natuurlijk altijd smullen bij McDonald's, maar als u nu
deze advertentie uitknipt en bij McDonald's Zandvoort inlevert,
betaalt u slechts

fl. 7,50 voor een Big Mac Menu!

Big Macn', Franse [rietjes (medium) en Frisdrank (0,25 l).
Ons enthousiaste team heet u welkom op Raadhuisplein 3
in Zandvoort. Wij zijn elke dag vanaf 11.00 uur geopend.
Geldig tot de volgende
aanbieding d.d. 2-1 januari '91.
Hen advertentie per persoon.
Niet geldig in kombinatie
met andere aanbiedingen.

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

het Gemengd Oosterkerkkoor
uit Haarlem
o.l.v. Ton Vreeswijk
Gerard van Zwieten de Blom - orgel
Willem Lekkerkerker- trompet
Martha Koper - sopraan
Gonnie Heierman - schriftlezing
Ton van der Voort - piano
TOEGANGSPRIJS ƒ2,50
Kaarten bij de AKO - Kerkplein
en op 20 dec. in de Hervormde Kerk

• Gefineerde panelen geven meer sfeer

- Gefineerde panelen in edele houtsoorten -

DE G R A A F : E X C L U S I E F IN

WANDEN & PLAFONDS
Z

Gevraagd
ervaren

verkoopkracht
op parttime/fulltime
basis
Leeftijd c.a. 25 jaar.
Voor

Mode
Grote Krocht 23
Zandvoort

* Voor elk interieur iets aparts.

oekt u iets bijzonders, iets
exclusief s voor wand ofplafond? Wees dan attent op de
gefineerde panelen van De
Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen, Eiken, Anegré, Mahonie,
Beuken of Kersen. Perfect
gelakt. Naturel, getint of in
dekkende kleur (wit, roomwit,
crème, zachtgroen of grijs).

Keuze uit diverse paneelbreedtes en profielen. Voor elk
interieur en elke smaak biedt
De Graaf een passend alternatief. Van een verrassende
klasse. Kom bewonderen in de
royale showroom. Kunt u
meteen kennismaken met alle
andere bijzondere materialen.
De Graaf is uniek.
A U A K HIJ

M O O I «H H O U T

lafonds

Soll. te richten aan:
Mevr. de Boer
of de heer J. Jegstrup

Tel. 077-518079.

Showroom Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk-West), tel. (020) 13 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u. en zat. 10.00-16,00 u.
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Oosterparkstraat. 58: Vrijst. woonh. met zomerh., opp. 239
m2, ind. entree, hal, toilet, woonk. met parketvl., ruime eetkeuken, bijkeuken, si.k., 1e et. 3 si.k., toilet/douche, zolder,
voor/achtert., parkeerpl. op eigen grond, ind. zomerh., 2 kamers, keuken, badk. met ligbad en toilet. Vr.pr. ƒ289.000,k.k.
Marisstraat 48: Woning nabij strand, voor- en achtertuin en
achterom, ind. entree, hal, gang, toilet, doorzonwoonk. met
serre, keuken, kelderkast, 1e et. 3 si.k., badk. met wastafel,
ligb. en toilet, 2e et. zolder, voorzijde voorzien van thermopane beglazing en hardhouten kozijnen, c.v. Vr.pr. ƒ325.000,k.k.

DE POSTDUIVENVERENIGING

PLEINES

HAUTE-OPTIQUE

Fazantenstraat 15: Vrijst. bungalow met garage, op. 585 m2
ind. entree, hal, toilet, woonk. met open haard, werkk., 2
si.k., keuken met inb. app., badk. met ligb. en wast., zolder,
c.v. Vr.pr. ƒ44.000,- k.k.

Een heerlijke kerst met
zalig vlees van de slager
Voor 1e klas Runder,
Kalfs, Varkens,
Paardevlees.
Fondu-Gourmet
schotel

Hogeweg 22/11: Driekam.app. op 2e et., balkon west. Ind.
entree, hal, toilet, woonk., open keuken, 2 si.k., badk. met
ligb., c.v., thermopane begl., serv.k. ƒ420,- per kwartaal.
Vr.pr.'ƒ 169.000,- k.k.

Div. soorten Rollades
Paté's - Salades
Bestel vroegtijdig

Corn. Slegersstraat 2: Winkelpand in centrum, opp. ca 170
m2, leeg te aanvaarden. Vr.pr. ƒ220.000,- k.k. Eventueel
splitsing mogelijk, ca. 60 m2 ƒ89.000,- k.k., ca. 110 m2
ƒ132.000,- k.k.

tel. 12175

-^.JEi

verkrijgbaar bij:

SLINGER OPTIEK

ER

Gediplomeerd opticien, oplometrist o.v. - konlaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Aankoop / Verkoop /Taxaties / Muur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 G J Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507 • 17596

ƒ

i

KEUR
schilders

\

BAKKERIJ PAAP

Potgieterstraat 24, Zandvoort,
tel. 12865
Zandvoortselaan 355, Bentveld,
tel. 023-241967
Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.

Haal de kerstsfeer in huis
met onze aanbiedingen

Kersttaart 7,50
Proefstol
met spijs 3,75

Inspirerende winkels
vol drankjes
Vraag uw Impodra slijter
om een Ballantine 's van
12 jaar oud, Glengoyne
single malt, Jim Beam
bourbon, Cutty Sark
scotch whisky of een
Canadian Club. En zijn
enthousiasme kent geen
grenzen.

\

Olifant

KEUR

Jonge Jenever
1,0 liter

glasservice

18,45

Cointreau
0,70 liter

KEUR
\
\

té.

O. ZWINKELS,

OVERVEEN. Ter Hoffsteedeweg 26: Goed onderh. halfvr.
villa met garage, opp. 561 m2. Ind. entree, vestibule, hal,
woonk., zitk., toilet, studeerk., keuken met inb.app., kelder,
1e et. 3 si.k., hobbyk., badk. met bad, douche, toilet en wast.,
balkon, 2e et. 2 si.k., vliering, c.v. Vr.pr., ƒ545.000,- k.k.

#

TE ZANDVOORT
bedankt hierbij alle winkeliers
uit Zandvpoort e.o.
HEEL HARTELIJK
voor hun bijdragen aan de
loterij van 1 en 2 dec.
HET WAS GRANDIOOS

27,95

Ballantine 's
Scotch Whisky
0,70 liter

interieur
Paradijsweg 2-6 t/o Politiebureau

Pollen
Bessenjenever
1,0 liter

»

wensen iedereen
prettige feestdagen en
een zéér voorspoedig 1991!

13,95

Keizerbitter
l, O liter

18,95

Smirnoff
Wodka
0,70 liter

Courvoisier
Cognac***
0,70 liter

Courvoisier

geeff u meer!

Cognac V.S.O.P.
0,70 liter

Harveys Sherry

KERSTMARKT IN DORTMUND

Medium/Dry/Manzanilla
0,70 liter
8,45

In samenwerking met Touringcarbedrijf Oskam b.v. organiseert
Weekmedia voor haar lezers een reis naar de Kerstmarkt in Dortmund met de op de terugreis een 3-gangen afscheidsdiner.
Vertrek op zaterdag
15 en 22 december en op donderdag 20
december vanuit de volgende vertrekplaatsen:
Amsterdam : Wibautstraat 131
om 07.15 uur
Amsterdam : Stadionplein
om 07.30 uur
Amstelveen : Cultureel Centrum
om 07.45 uur
Purmerend : Beatrixplein
om 06.30 uur
Uithoorn
: Busstation
om 07.30 uur
Zandvoort
: Gemeenschapshuis
om 06.45 uur
U keert rond omstreeks 22.00 uur weer terug op de plaats van
vertrek.

Macon Rouge A.C.
1989
Theodore Jouvet

Calvet Premiere 1988
Bourgogne Blanc
Chardonnay

BLENDEN'
SCOTS

Mise d'origine Wolfbergcr ö,;/5

Hautes Cotes
de Beaune A.C. 1988
Mise d'origine

De kosten bedragen slechts f 39,- per persoon inclusief vervoer per
luxe touringcar en op de terugreis een 3 gangen diner.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
contante betaling bij een van onze ondergenoemde kantoren kunt u
plaatsen reserveren:
Amsterdam : Wibautstraat 131
Amstelveen : Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421B
Uithoorn
: Stationsstraat 70
Purmerend : Weerwal 19
Zandvoort
: Gasthuisplein 12
Reservering uiterlijk de dinsdag voor vertrek.

Mise d' origine
DomaineBaud.

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
gaat met
personen mee naar Dortmund op zaterdag/donderdag*
december 1990.

lö,9c)

Alsace Riesling 1989

Theodore Jouvet

Bon voor onze lezers

O,9i?

13,95

Sancerre A.C. 1989
La Mcslière
16,95

Chateau Grand
Bersan 1988
Lussac -St. Emilion A.C.

O,;/i?

Marquis de Lacoste
1987
MargauxA.C.

Cutty Sark

Canad

Scotch whisky
0,70 liter

Canndian

Glengoy
12 vcars old malt
0,75 liter

9,95

Chateau Quinault
1988
St. Emilion Grand Cru

14,95

24,95

' doorhalen wat niet van toepassing is.

i'ldij; van 13 december t/m 2b decemlx-r

geeff u meer/

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-1.2532 's zondags geopend.

DONDERDAG 13 DECEMBER 1990

WEEKMEDIA 22

BALK
BAKT
BETER
BROOD

DIT
WEEKEND:

Toprendement
tussen 9% en 11%

Hogeweg 28, tel.: 12989

U bent van harte welkom in ons sfeervol
restaurant voor een traditionele Griekse
maaltijd.

LUKON TWEEWIELERS
Het adres voor reparatie van
uw fiets of bromfiets.
Dealer van Vespa en Puch
De nieuwste uit voorraad
leverbaar.
Lukon Tweewielers
^^^\
Kochstraat 8,
Zandvoort
Tel. 02507-16504

STUDIEFINANCIERING,
AANVULLEND PENSIOEN,
SPAREN EN SCHENKINGEN

Reserveren tel. 02507-20127.
Thorbeckestraat 5
t/o Casino

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

DE VRIES

INGWERSEN &

(i Joegoslavisch restaurant Sq

| DUBROVNIK Si
HELMIG

Voorbeeld:

p Haarlem - Jansstraat 44 ij,
Ü.
023-322609
!"?

15 jaar ƒ 100,- per maand sparen.
Totaal ƒ 18.000,- gespaard.

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

02507-15110

5^ Wij zijn beide
*
S^ kerstdagen
^ geopend
j^ met een
^ speciaal
k
menu

De einduitkering bedraagt ongeveer ƒ 35.000,-,
vrij van belasting!

5^

Vraag vrijblijvend informatie

van 49.50 p.p.

&j Kindermenu

Wij STOFFEREN
10 BANKSTELKUSSENS

verenigde spaarbank

- inclusief stof

Bij ons kantoor Grote Krocht 38 Zandvoort
Tel. 02507-17230 W. Halsema

stelt zelf scherp
flitst vanzelf
draait zelf door
volautomatisch!
en toch
incl. tas en film

Proef onze nieuwe gerechten!

ECHTE BAKKER BALK

Geschikt voor o.a.:

$

25.-

&
2 zittingen:
^
16.30 en 2000 u.
3& Info. en reserveringen *
j«'
j? graag bellen na 14.00 u. S]
*

ƒ 295,-

J

f 39.9e> UHM ƒ 9 , 9 5 P. '"l'
Vttr.iKf ei» Mv soorten mortel
eor(1i|Men v.a. ƒ 5.95 per nietf.
gratis gp'iwaM' 1000 ^rsrniil
meubelstoi van / 69, voor
ƒ 9,95. Wi| stotteren Hlte snor
ten meutwHen. boten en tnra
• vans, /eer voordelig

Alle soorten schuimrubber op
aat gesneden.
Prachtige l pers. matras
ƒ55..

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 -Zandvoort
Tel. 02507-12327

WAARBORGGARANTIE

üoraijnenBroomanoe,

showroom atelier fabrikage.

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

Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

Uw adres voor:

ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN

l
3»
3»

LA CABANA
ARGENTIJNS RESTAURANT

1ste en 2de kerstdag,
31 dec. en 1 jan. gewoon
geopend tot 1 uur.

3»
3»
3»
3& Kerstspecialiteiten of a la carte.
3»
Gelieve te reserveren
3»
3»
HALTESTR. 75 - TEL. 17229 &

ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

BROODJE BURGER CATERING SERVICE
AL 5 JAAR EEN BEGRIP
Voor de feestdagen maken wij weer de
lekkerste salades en borrelhapjes.
4 in 1 salade
Hampreisalade
Huzarensalade
culinair
Crabsalade
Eiersalade
Hamkaassalade
Garnalensalade
Vleessalade
Borrelhapjes
Ei-tomaatsalade

HYUNDAI AF 90

Vrijdag, zaterdag en
zondag geopend van
17.00-23.00 uur.
2e Kerstdag zijn wij ook
geopend.

Grote sortering kerstbonbons

Nu beslissen geeft U
tenminste 12 jaar
belastingvoordeel

Grote Krocht 26

ARTEMIS

PROEFSTOL
3,75
ROOMBOTER^„
on
0 0
AMANDELSTAAF gr a m 6,75

BELASTINGVRIJ
SPAREN

FOTO

Grieks Specialiteiten Restaurant

- Vegetarische salade
- Luxe borrelhapjes
(met toast)
- Zalmsalade
- Hartige soesjes
- Kipkerrysalade
- Gevulde eitjes/
tomaatjes
- Gehaktballetjes in
pindasaus
Ook maken wij op bestelling
vleeswarenschotels en borrelgarnituren voor u op.

Kom vrijblijvend langs in de winkel om ons
fotoboek te bekijken of onze folder te halen.

179.-

PANASONIC ZOOM 2000
alles automatisch
met ingebouwde
38-80 zoomlens

569:

PENTAX ZOOM 105 S
met professionele
mogelijkheden
volautomatisch
38-105 zoomlens

Tijdig bestellen hoor!

BROODJE BORGER

Tot ziens bij Trees & Martha Burger

Schoolstraat 4 - Tel. 18789

(PALACE
HOTEL)^
^
*##*
ZANDVOORT
Een ****• Bost Western Hotel in Zandvoort
84 kamers en suites, restaurant, bar en zalen, vraagt voor spoedige indiensttreding

NIGHT AUDITOR

(full-time en part-time)
Die werkzaam zal zijn van 23.00 - 07.00 uur binnen de volledig geautomatiseurde administratie van de Front & Back office.
Functk>-om schrijving:
* het controleren van afdrachten van F & B afdelingen
* het controleren van front-office transacties
* het produceren van overzichten
* het functioneren als nachtreceptionist
Functie-eisen:
* opleiding minimaal MAVO/HAVO
* leeftijd vanaf 21 jaar
* enige kennis van automatisering en administratie
* spreekvaardigheid in Duits en Engels
Reacties schriftelijk met C.V. te richten aan:
Palace Hotel, t.a.v. de heer M. W. A. de Graaf, Burg. van Fenemaplein 2,
2042 TA Zandvoort.

NU BIJ RINKO: DE RENAULT 19
UITGERUST MET GRATISVAKANTIE.
Wie de komende drie weken een dagje uit wil, moet zeker even bij ons langskomen.
Want van 7 t/m 31 december is er een spetterende show aan de gang. Met in de hoofdrol de
welbekende Renault 19. Een auto van huis uit al met veel talent, maar die u de komende periode nog
meer te bieden heeft.
Want wie tijdens deze show een nieuwe Renault 1 9 koopt, krijgt van ons een extra lange toegift.
Gedurende een lang weekend of midwcck in de periode mei t/m juli verblijft u (met max. 6 personen)
in één van de prachtige Center Parcs bungalows in de Benelux*.
/Xfa RENAULT
Ja, daar mag u best even voor klappen. Kom dus van 7 t/m 3 1 december
«f Jw s EEL| J^ J
een dagje naar onze showroom.
w;/ K L E U R
InloimcLT na.u de c.xaclc voorwenden

Autobedrijven Rinko
Curicstraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)
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Wim Hildering

TT C kust O
l C keur OC

Korte tips

• Film Robocop in 't Stekkie, Celsiusstraat 190 Zandvoort-noord,
op vrijdag 14 december, aanvang
20.00 uur. Entree ƒ4,- of (leden)
ƒ2,50. Voor alle leeftijden. Amerika aan het begin van de 21e eeuw.
Met Peter Weller en Nancy Allen,
regie Paul Verhoeven.
• Kinderdisko voor kinderen tot
13 jaar, in de 'Banaan' (Stekkie,
Celsiusstraat 190, tel. 17113. De
disko begint om 19.00 uur en
duurt tot 21.00 uur. Lidmaatschap
is verplicht, toegang ƒ1,50.
• Gemeenschapshuis: verkoop-expositie van Kaarsenmakerij Nicole uit Haarlem, met o.a. kerst-,
kerk-, theelicht- en stompkaarsen.
Zowel op zaterdag als zondag
15/16
en
22/23
december,
11.00-17.00 uur.
• Engelse thee met lekkernijen onder begeleiding van live pianomuziek kan tot 16 december genuttigd worden in het Elysée Beach
hotel in Zandvoort, op de zondagmiddagen tussen drie uur en half
vijf.
• Zandvoorters en hun hobby
1990, deel II. Tentoonstelling vanaf 15 december in het Cultureel
Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, met werkstukken van
tientallen Zandvoorters. De expositie omvat tal van verschillende
technieken. Geopend van woensdag t/m zondag van half twee tot
vier uur.
• Schilderijententoonstelling, decoratie en mode rond thema 100
jaar vorstinnen, 4 generaties
1890-1990, Palace Hotel, Burg. v.
Fenemaplein 2, Zandvoort. De expositie duurt tot en met 2 januari
en bevat kunstwerken van o.a. Angèle von Brixen und Montzel,
Frans Erkelens en Evert Scheilens.
• Fotokring Zandvoort 40 jaar, expositie in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34, te Zandvoort. Te bezichtigen t/m 2 januari tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.
• Atelier Paulus Loot ontvangt
vanavond, donderdag 13 december, Ger Daniels. Daniels houdt
een lezing over volksversieringen
uit alle werelddelen. De lezing be• De Kerstsamenzang trekt in Zandvoort vaak behoorlijk wat publiek. Toen gint om half acht. Het atelier is te
deze foto werd genomen, enige jaren terug, was het bijzonder druk.
vinden aan de Boulevard Paulus
Loot 21, nabij de watertoren.

De Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering speelt vrijdag
14 en zaterdag 15 december de
klucht 'Een muisje met een heel
vreemd staartje' van James Breamly. De regie is in handen van Ed
Fransen. De voorstellingen vintips & suggesties
den plaats in gebouw De Krocht
en beginnen beide om kwart over
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort
acht. Entree kost ƒ7,50.
De gevolgen: Een dreigend faillisement voor de fabrikant, een
kostbaar schilderij van Pitello,
waarmee heel vreemde dingen gebeuren en raadselachtige diefstallen in een supermarkt. Evenals
voorgaande jaren wordt er een extra voorstelling gegeven voor de
Zandvoortse senioren. Deze voorstelling, op zondag 16 december,
ZANDVOORT - Er is dit weekend bijzonder veel te doen op gebied van
begint om twee uur.
cultuur en uitgaan. Getuige de aangekondigde optredens van Wim Hildering, de Operettevereniging en het Toonkunstkoor, voor alle duidelijkheid
nog maar eens op een rijtje gezet in de linkerkolom van deze rubriek. Ook
Operette Vereniging
de jeugd kan aan haar trekken komen, en wel in 't Stekkie: vrijdag film en
De Zandvoortse Operette Vere- zaterdag kinderdisco. Zie ook de rechterkolom.
niging brengt op zaterdag 15 deUiteraard mag de traditionele Kerstsamenzang in de Hervormde Kerk
cember een 'gevarieerd' kerstcon- niet vergeten worden, al vindt deze pas enige dagen later plaats, op dondercert in de Hervormde Kerk aan dagavond 20 december, aanvang 20.00 uur. Daaraan wordt medewerking
het Kerkplein, aanvang 20.00 uur. verleend door o.a. het Zandvoorts Vrouwenkoor en het Gemengd OosterHet programma omvat o.a. musi- kerkkoor uit Haarlem, beide onder leiding van dirigent Ton Vreeswijk.
cal, opera, operette, kerstliederen Entree ƒ2,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de AKO aan het Kerkplein en op
en kerstsamenzang. Men krijgt er de avond zelf aan de Hervormde Kerk.
een selectie te horen uit onder andere My Fair Lady, Frau Luna,
Maske im Blau en Martha. Onder
de solisten bevinden zich Hans
Bol, Ineke Groen, Amand Hekkers en Jan van der Werff.
De regie is in handen van Paul
van den Ancker, Vera Wijnen
neemt de muzikale leiding en directie voor haar rekening. De toegangsprijs bedraagt ƒ10,- (donateurs ƒ7,50). De toegangskaarten
zijn te koop bij Van der Werff, tel.
13840. Schaap, tel. 12870 of vanavond in het gemeenschapshuis.

ÜÏTGAANSTIPS

Zang, toneel en disco

Toonkunstkoor
Het Toonkunstkoor Zandvoort
geeft zondagmiddag 16 december
zijn jaarlijkse kerstconcert in de
Hervormde Kerk. Er worden werken uitgevoerd van J.S. Bach, M.
Haydn, F.X. Brixi en enkele anderen. Frans Bleekemolen, die de algehel leiding heeft, neemt achter
de vleugel plaats. De kaarten kosten ƒ7,50 en zijn te koop bij leden
van T.O.Z. en 's middags in de
kerk.

Gemeente neemt maatregelen om rijbewijzen
en paspoorten tegen inbraak te beschermen
ZANDVOORT - Uit gemeen- meester en wethouders. Dat schrijft
tehuizen in andere plaatsen in het deze maand in een raadsvoorstel
een krediet beschikbaar te stelNederland zijn in 1989 duizen- om
den paspoorten en rijbewijzen len voor een 'inbraakwerende kluis'.
gestolen. Daarom wil het gemeentebestuur van Zandvoort Duurder
een inbraakwerende kluis en Op aanraden van het Ministerie
een
alarm-detectiesysteem worden de kosten doorberekend in
voor de afdeling dienstverle- de leges. Als dat doorgaat worden de
ning/taevolking. Dat kan bete- documenten per l januari 1992 waarkenen dat paspoort en rijbe- schijnlijk ƒ1,20 duurder, uitgaand
van een afgifte van jaarlijks 1900
wijs per l januari 1992 ƒ1,20 paspoorten
en 1250 rijbewijzen.
duurder worden.
De aanschaf van een kluis plus het
Van de gemeente Zandvoort wordt
een 'buffervoorraad' van blanco paspoorten en rijbewijzen bewaard bij
een plaatselijke bank. Een werkvoorraad van 25 stuks ligt - met de
daarbij behorende hulpapparatuur opgeslagen in een afgesloten kast bij
de afdeling Dienstverlening Bevolkmg. 'Het zal duidelijk zijn dat op
het gebied van inbraakpreventie
deze situatie niet optimaal te noemen is', aldus het college van burge-

Bloemendaal geen
prioriteit voor
j kustverdediging

ZANDVOORT - In het duingebied tussen het circuit en
Gran Dorado is een grote
: schoonmaakactie begonnen.
| In opdracht van de gemeente
l korden allerlei materialen die
j daar niet thuis horen, weggejhaald.
Waar het puin en de andere mate'lalen vandaan komen, is niet duide. Sommige beschuldigende viniers
wijzen naar de gemeente, ander
e naar het circuit. Er zijn echter
°een bewijzen boven tafel gekomen.
Wel gaf de voormalige directeur Publieke Werken zo'n anderhalf jaar
"eleden toe dat de firma Nelis op het
duinterrein wat stoepbanden, rioolPutten en straatstenen had gestort,
"laar die zouden op korte termijn
Weer weggehaald worden. Het puin
dat de gemeente er nu aantreft,
Wordt weggevoerd naar een stortPlaats in Velsen.
De schoonmaakactie kwam op
!ang nadat de vervuiling onder de
a
andacht was gekomen van de proeie. Behalve de plek waar men nu
ig is, zijn er nog 22 andere locaj'es
waar puin en vergelijkbaar afval
!
' gt. De verontreiniging blijkt niet
pnstig,
dat zeggen zowel gemeente
jals provincie. De voornaamste reden
het materiaal wél weggehaald
et worden, is het feit dat het een
r
|° ondwaterbeschermingsgebied is.

cier) alarmgroep. Daar waarschuwt
men politie en een nader aan te wijzen ambtenaar.

Het Ministerie van Binnenlandse
Zaken heeft al in juni alle gemeentebesturen verzocht de gemeentehuizen op korte termijn te beveiligen.
Er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij bewindslieden van Justitie, Verkeer en Waterstaat, BuitenAlarm
landse Zaken, de Vereniging van NeDeze laatste geeft middels het derlandse Gemeenten en de Centraopenbare telefoonnet een gecodeerd le Recherche Informatiedienst hebalarm door naar de Varel (leveran- ben samengewerkt.

ZANDVOORT - De Zandvoortse 'ondernemers zijn het
niet helemaal eens kunnen
worden over de verkeersplannen van de gemeente. Wel zullen zij op- en aanmerkingen'
bundelen en deze aan de gemeente doorgeven.
Van de 280 leden van OVZ (Zandvoort telt zo'n 400 ondernemers) waren er dinsdagavond eenenzestig m
Gran Dorado aanwezig om deel te
nemen aan een discussie over de diverse plannen van de gemeente. Met
name de verkeersplannen, inclusief
parkeren en centrumplan. Voorzitter Van der Laan liet weten dat OVZ
zal plaatsnemen in de begeleidingscommissie, eventueel met een aantal deskundigen. Hij hecht grote
waarde aan de inbreng van de ondernemers, de vereniging is desnoods
bereid haar adviezen onder 'juridische' druk mee te laten tellen.
Toch kon men dinsdag niet tot één
gezamenlijk advies komen. De meningen waren op allerlei punten verdeeld, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de rijrichting in de Haltestraat. De meeste ondernemers uit
deze straat willen het liefst de huidige verkeersstroom-richting handhaven, de overigen hadden meer oor
voor het plannen van de gemeente
om de rijrichting te veranderen.

Kerkstraat
Wel waren de meeste ondernemers voor afsluiten van de Kerkstraat voor het verkeer, al moest er
dan wel in de winter geparkeerd
kunnen worden. Maar dat was een
moeilijk te verwezenlijken tussen
oplossing, liet het sectorhoofd
Ruimtelijke Ordening van de gemeente, Smits, weten.
Met het plan om de verkeersstroom om het centrum te leiden,
had niemand moeite. Zo ook niet
met veranderingen rond de locatie
van het busstation, waarover met de
NZH al gesprekken worden gevoerd.
Een krappe meerderheid was voor
eenrichtingverkeer op de Grote
Krocht, richting Agathakerk. In de
Oranjestraat mogen dan wat hen betreft de parkeerplaatsen wel opgeheven worden.

Huursubsidie
ZANDVOORT - Het aanvragen van huursubidie voor volgend jaar is nog mogelijk. Het
Dienstencentrum wijst er echter op dat het aanvraagformulier vóór l januari ingediend
moet worden. De formulieren
zijn op het gemeentehuis te verkrijgen. De subsidie is afhankelijk van belastbaar inkomen en
de kale huurprijs. 55-Plussers
kunnen ook even contact opnemen met het Dienstencentrum,
Koninginneweg nr.l, tel. 19393
of langskomen op het spreekuur, op dinsdag- en donderdagmiddag van half twee tot drie
uur.

Schilderes Zwaan exposeert twee dagen
in het NPB-gebouw voor een goed doel
ZANDVOORT - De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap nodigt
voor dit weekend iedereen uit om de expositie van aquarellen
van Zwaan van der Mije te bezichtigen. Het bijzondere van déze
tentoontstelling is, dat men met het,bezoekje één bijdrage kan
leveren aan een goed doel: het dóór de Zandvoortse familie
Schultz opgezette ontwikkelingswerk in Thailand.

De schilderijen van de Zandvoortse kunstenares 'Zwaan', waaronder
kleurrijke bloemstukken, landHAARLEM/BLOEMENDAAL - schappen en zeegezichten, zijn koi Gedeputeerde staten van Noord- mend weekend in het NPB gebouw
| Holland stemmen in met de door hetaan de Brugstraat 15 te bezichtigen.
| Ministerie van Verkeer en Water- (Zaterdag 11.00 - 16.00 uur, zondag
I staat voorgestelde prioriteitsvolgor- 13.00 -16.00 uur.) De expositie is spede voor de kustverdediging. Het ciaal opgezet ter ondersteuning van
voorstel geldt voor 1991.
het werk van het echtpaar Schultz.
De zandophoging bij Callantsoog Zwaan is goed bevriend met Han en
f heeft de hoogste prioriteit. De twee- Joop en steunt hen al vele jaren bij
Ide en derde prioriteit krijgen de hun werk voor kansloze kinderen in
l zandsuppleties bij het Kogerstrand Sri Lanka en Thailand. Ook komend
| op Texel en de suppleties in de kust- weekend biedt zij in de Brugstraat
vakken Den Helder-Callantsoog en aquarellen te koop aan, evenals
Zwanewater-Petten.
wenskaarten die daarvan zijn gemaakt en voor allerlei gelegenheden
gebruikt kunnen worden. Een deel
van de opbrengst wordt afgestaan
aan Han en Joop Schultz.

Schoonmaakactie
in circuitgebied

aanleggen van een inbraakbeveiligingssysteem komen op ƒ9600,-.
Daarvoor wordt de desbetreffende
ruimte voorzien van een radar- en
infrarooddetector en twee kluisdetectoren. Tevens wordt er een electronische centrale geplaatst, een
luid alarm en een telefoondoorkiesapparaat.

Ondernemers
oneens over
verkeersplannen

Kindje
Het werk van dit echtpaar begon
in feite toen zij ongeveer 17 jaar geleden besloten een kindje te adopteren. Na een langdurige voorbereiding konden zij twee jaar later hun
eerste dochter, Petnoi, ophalen. Tijdens hun reis naar Bangkok ontmoetten zij daar zuster Jeanne van
der Aalst, die nu nog steeds werkzaam is in de krottenwijken van
Bangkok. In de geboorteplaats van
hun dochter, het 750 km ten noorden van Bangkok gelegen Changmai, hadden zij ook nog een ontmoeting met zuster Benigna. De twee
zusters verrichten er goed werk,
maar toch heerst er nog veel armoede en ellende in deze streken. Han
en Joop hielden contact met de zusters.

Tweede dochter

mai zestig dekens uitgedeeld, omdat to's daarvan zijn in de Brugstraat te
er daar grote behoefte aan bestond. zien.
Een bedrag van ƒ340,- werd besteed om een jongen een jaar lang
naar school te laten gaan, een zelfde
bedrag voor het laten verrichten van
oogoperaties bij twee mensen. Op
een geitenfokkerij werden tien geiten gekocht, die verdeeld werden onder vijf gezinnen. Door de melk te
verkopen en jonge geitjes te fokken,
hebben zij weer een inkomen. Adri
Schrama, die al heel lang in Thailand een piepklein kliniekje heeft,
kreeg ƒ400,- voor een bloeddrukmeter en ƒ270,- voor een dringend noodzakelijke wc-ruimte.

door vrienden en kennissen, die ter
gelegenheid van de komst van Samart - op verzoek van Han en Joop geld hadden gegeven in plaats van
cadeautjes.
Met maar liefst negentien koffers
was het gezin richting Bangkok vertrokken. Zuster Jeanne van der
Aalst werd verblijd met een naaimachine, een radio en veel nieuwe kleding, plus een bedrag van ƒ800,- voor
een tehuis voor geestelijk en lichaGeld inzamelen voor dit doel heeft
melijk gehandicapte kinderen. Ook
bij zuster Benigna konden de nodige wel degelijk zin. Dat blijkt niet alleen uit de reeds genoemde voorgoederen achtergelaten worden.
beelden. Zo zijn ook, met onlangs
door de gezamenlijke Zandvoortse
Krottenwijken
kerken beschikbaar gesteld geld,
Van de overgebleven donaties wer- binnen veertien dagen twee kindeden in de krottenwijken van Chiang- ren met handicaps geopereerd. Fo-

Erg betrokken
Ook andere mensen in Zandvoort
voelen zich bij de acties kennelijk
erg betrokken. Zo verkocht iemand
kort geleden voor ƒ850,- kleding,
waarna het bedrag werd besteed aan
voedsel voor mensen in de krottenwijken.
Op dit moment zijn Han en Joop
Schultz wederom bezig met een geld-inzameling. Voor het kopen van
kaarten kan men - naast komend
weekend ook in het NPB-gebouw
aan de Brugstraat - bij hen thuis
terecht: Flemingstraat 380, telefoon
12117. Ook voor schenkingen, in
geld of in natura zoals bijvoorbeeld
lakens, naaimachines, typemachines enzovoorts. Mensen die een reis
naar Thailand gaan maken en wat
materiaal daarheen willen meenemen, zijn uiteraard ook van harte
welkom.

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

Ander gezicht
Wij Zandvoortse inwoners zijn
toch een enerverend volkje. Er
zijn nog geen veranderingen op
komst in ons dorp, of we lopen al
met z'n allen te hoop om onze belangen te verdedigen. Begrijpelijk
niet waar? Voor de objectieve toeschouwer levert dit gegeven vaak
vermakelijke situaties op. Vorige
week berichtten wij u al dat het
gemeentebestuur voornemens is
om aan de verkeerssituatie en de
parkeerproblemen wat te gaan
doen: Zandvoort moet leefbaarder
gemaakt worden. Verregaande
plannen en drastische veranderingen moeten zorgen dat onze badplaats binnen tien jaar een heel
ander gezicht krijgt. Voor veel
Zandvoorters - en dan bedoel ik
voornamelijk de ondernemers betekenen deze plannen veelal een
reden tot heftige discussies. Dinsdagavond was ik aanwezig bij een
vergadering van de Ondernemers
Vereniging Zandvoort (OVZ).
Deze bijeenkomst duurde vier uur
en ik moet eerlijk bekennen, ik
heb mij kostelijk geamuseerd.

Tegenstrijdig
Voorzitter Rob van der Laan
schoot bij aanvang van de 'voorstelling' met zijn opmerking "laten we niet de illusie hebben, te
denken dat we vanavond op één
lijn komen", al meteen recht in de
roos. Ook hij kent blijkbaar zijn
pappenheimers. "De ingrijpende
veranderingen die ons in de komende tijd te wachten staan, zullen voor lange tijd beeldbepalend
zijn voor ons dorp", zo verkondigde hij. Een waarheid als een koe.
Deze scherpzinnige opmerking
van de OVZ-voorzitter verbaasde
de verzamelde ondernemers dan
ook geenzins. De ondernemers
waren - zoals te verwachten - op
deze avond niet op één lijn te krijgen. Dat Van der Laan na de heftige discussies, waarbij het gros der
ondernemers betrokken was, aan
het eind van de avond toch nog
een eensgezind standpunt van de
neringdoenden naar buiten probeerde te brengen, siert zijn vasthoudendheid. Maar het getuigt
ook van weinig realiteitszin.
Van de 400 ondernemers die
Zandvoort rijk is, kwamen slechts
60 belangstellenden opdagen. Een
veeg teken. De 'saamhorigheid'
van de Zandvoortse ondernemers
werd deze avond dan ook weer
eens duidelijk op beschamende
wijze geëtaleerd. Koren op de molen natuurlijk voor ons geacht gemeentebestuur, naar mijn mening
ligt het immers voor de hand dat
de geenzins eensluidende verklaring van het OVZ-bestuur direct in
de prullebak verdwijnt.
Bijzonder vermakelijk op deze
avond was de mededeling van
sommige ondernemers dat de
hoogste prioriteit gesteld diende
te worden aan de bouw van een
parkeergarage. Deze voorziening
wordt blijkbaar als het 'ei van Columbus' gezien, voor het oplossen
van het parkeervraagstuk. Als je
nou even bedenkt dat Zandvoort
voldoende parkeerruimten heeft
en zo'n parkeergarage toch al
gauw tussen de 5 en 6 miljoen gulden kost, zou je je kunnen voorstellen datje met dit soort suggesties niet meer serieus genomen
wordt.

Vurig
Het vurige pleidooi van Van der
Laan werd dan ook teniet gedaan
door zijn eerder gedane opmerking deze avond, dat er maar meer
gelopen moet worden door onze
Zandvoortse ingezetenen. Hélemaal lachwekkend werd de vertoning toen 24 van de 60 ondernemers zelfs bereid waren in dit plan
te participieren. Met andere woorden bereid waren om m de kosten
bij te dragen.
Ik kan mij nog maar al te goed

de discussies van kortgeleden herinneren over het verzoek aan de
ondernemers om bij te dragen in
de extra kosten van een feestverlichtmg. De hoteher aan de Hogeweg die destijds viel over vijfentwintig gulden per jaar, was een
van deze participanten. Gemakshalvc vertelde hij er met bij hoeveel geld hij voor deze voorziening
overhad.

Wijziging
Als burger van deze gemeente
heb ik kennis genomen van de
plannen, ik moet toegegeven ze
zien er goed uit. Voor de 'gewone
burger' is het maar te hopen dat
deze plannen, zoals verwoord
door ons gemeentebestuur, - een
enkele kleine wijziging daargelaten - onverkort worden doorgevoerd. Pogingen om het alle ondernemers naar de zin te maken
hebben geen zin. Dat is op deze
avond weer eens overduidelijk taewezen.

Weekend
Cultuurminnend
Zandvoort
staat weer een enerverend wcekend te wachten. Met de aankomende kerstdagen in het vooruitzicht laten de verschillende verenigingen weer verbaal en vocaal
van zich horen. Op vrijdag- en zaterdagavond treedt toneelvereniging 'Wim Hildering' in Gebouw
De Krocht met het blijspel 'Een
muisje met een heel vreemd
staartje' voor het voetlicht. Voor
beide avonden zijn nog enkele
kaarten aan de zaal verkrijgbaar.
Liefhebbers van operetteklanken
en kerstliederen kunnen op zaterdagavond bij de Zandvoortse Operette-veremging in de Hervormde
Kerk terecht, terwijl op zondagmiddag het Toonkunstkoor, eveneens in de Hervormde Kerk een
kerstconcert geeft. Op woensdagavond 20 december is het de beurt
aan het Zandvoortse vrouwenkoor om ons in de Hervormde
Kerk te laten genieten van een uitgebreid muzikaal programma. De
voorstellingen in de Krocht beginnen om 20.15 uur, de operetteavond om 20.00 uur, Toonkunstkoor om 14.30 uur en het vrouwenkoor op woensdagavond om 20.00
uur.
Aardig om te vermelden lijkt
mij de koppel-klaverjas wedstrijd
bij de sportclub TZB. Deze wordt
morgenavond om 20.00 uur in de
kantine aan de Kennemerweg gehouden. Deze avond is voor iedere
klaverjasliefhebber toegankelijk,
deelnemers dienen wel Fl. 7,50 per
koppel te betalen. Gestreden
wordt om de bekers, die door
Click-sport gratis ter beschikking
zijn gesteld. Na afloop wordt een
loterij gehouden. "Hierbij zijn vele
prachtige prijzen te winnen", zo
laat het TZB-bestuur weten.

Jan Lammers
Van geheel andere orde is het
bericht over onze plaatsgenoot en
coureur Jan Lammers. Naar verluidt heeft hij kortgeleden een
miljoenen-contract
afgesloten
met een bekende autofabrikant.
De inmiddels 34-jarige autocoureur is op dit moment een van de
best betaalde sportmensen in Nederland. Als gevolg van een dne-jang contract in Japan kan Lammers binnen niet al te lange tijd
maar even zes miljoen gulden m
zijn zak steken. Precies het bedrag
dat nodig is voor de bouw van de
zo felbegeerde parkeergarage ten
behoeve van onze Zandvoortse ondernemers. U ziet: er is nog hoop.
Hopelijk zie ik u nog bij het afscheid van onze eigen Klaas Koper, aanstaande zaterdagmiddag
om 17.00 uur in het Cultureel Centrum.
Dit was het weer voor deze
week, blijf gezond, tot de volgende
week.
Bram Stijnen

Vrijwilligers gezocht voor
kinderkookkaf ee en instuif
ZANDVOORT - Stichting
Aktiviteitencentrum
Zandvoort, beter bekend als 't Stekkie, heeft dringend behoefte
aan vrijwilligers voor twee
jeugd- en jongerenactiviteiten:
het kinderkookkafee en de
woensdagmiddaginstuif.
't Stekkie organiseert al enige jaren activiteiten voor alle inwoners
van Zandvoort, maar is daarbij afhankelijk van de medewerking van
vrijwilligers. Zij draaien zelfstandig
of met de twee parttime beroepskrachten de diverse activiteiten.
Wat de jongeren betreft gaat het met
name om het kinderkookkafee en de
woensdagmiddaginstuif.

Drie jaar later haalden zij hun
tweede dochter op, Kanita, nog een
paar jaar later in Sri Lanka hun derVoor het kinderkookkafee is 'l
de. Aruni. Deze zomer ging het geheStekkie op zoek naar vrijwilligers
le gezin naar Thailand om er zoon
(m/v) die samen met een collega op
Samart op te halen en de oudste
de dinsdagmiddag van 17.00 tot 19.00
twee dochters er opnieuw kennis te
uur kookles wil geven aan kinderen
laten maken met hun geboorteland.
van 8 tot 13 jaar.
Maar ook om een flinke hoeveelheid
hulpgoederen mee te nemen. Deels
Gevraagd wordt iemand van miniwaren die betaald uit de opbrengst
van wenskaarten van Zwaan, een be- • Han Schultz met haar kinderen Aruni, Kanita en Petnoi (v.l.n.r.) in Bangkok op bezoek bij zuster Jeanne van der maal 18 jaar die - uiteraard - koken
als hobby heeft en goed met kmdedrag van ƒ1220,-. Het andere deel Aalst. (Geheel links de gids).

ren uit deze leeftijdsgroep kan omgaan. Het begint op dinsdag 22 januan en het is m totaal 12 keer, niet in
de schoolvakanties.

Instuif
De woensdagmiddaginstuif is (mderdaad) op woensdagmiddag en
wel van 14.00 tot 16 00 uur. Dit is
voor kinderen van 6 tot 13 jaar die in
't Stekkie hun creativiteit kunnen
uitleven: met tekenen, schilderen,
boetseren, plakken, knippen enzovoorts. Voor deze activiteiten worden nog twee vrijwilligers» (m/v) gezocht van minimaal 18 jaar. Gevraagd worden uiteraard mensen
met matenaalbeheer, die enigszins
creatief zijn, wat gevoel voor humor
hebben en kunnen omgaan met kinderen van deze leeftijdsgroep.
Belangstellenden kunnen op
woensdag- en/of vrijdagmiddag van
13.00 tot 18.00 uur contact opnemen
met jongerenwerker Fred van der
Pols, tel. 17113.
Vrijblijvend langskomen kan uiteraard ook.

Groentehandel Arie - Wil - en Torn
v. Norde
Per 15 december wordt de zaak
overgedragen aan

Een

Johan en Carrie Dalman

verrassing
van de
Kerstman

-4

«4

Wij danken u allen voor de gezellige
tijd, en wensen u zeer fijne
feestdagen toe.
Arie - Wil en Torn v. Norde

Op donderdag 20 dec.
openen we onze
speciaalzaak in aard.
groenten en fruit

Héél veel artikelen uit onze winter- t
collectie hebben wij zéér sterk in
prijs verlaagd.

-4
-4

Johan en Carrie
Dalman
Haltestraat 51
ledereen prettige kerstdagen gewenst!

«4
-4
«4
-4
-4
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Voor de echte OPRUIMING begint
nodigen wij u uit voor deze speciale t
vóórverkoop
sz _ _ .

'n Gezellige Kerst hoeft
beslist niet duur te zijn.
Voor bestellingen is ons faxnr. 19694.
Vruchtenstol

D.E. Gouddessert Excellent

Voorgebakken
Stokbrood

750 gram met
150 gram
banketbakkersspijs

bonen of vacuüm ,
snelfilter,
pak 250 gram

baguette
duoverpakking,
2x150 gram

Kerstservetten
Tissue

Melba Toast

Hero Cassis,
Cerise of Fraise

2.98

normaal of
rondjes,
pak 100 gram

pak 50 stuks

Williams &
John West
Humbert Sherry Pink Zalm

Delmonte
Perziken

diverse smaken
0,7 literfles

blik 213 gram

blik 822 gram

Stegeman
Slagersachterham

Spar
roomboter

100 gr

goud pakje

Belgische
bonbons

Kerstkoekjes

Varkensrollade

Clementines

wo-de met 'n

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

169
l•

erfles

pak 185 gr

En de makelaar \vcct van wanten en kranten.

Altijd volop parkeergelegenheid

CELSIUSSTRAAT 192

KERSTBOMEN

NU LAATSTE KANS!
Op een volledige lijfrente aftrek van 17.116.indien U stort voor 1-1 -'91
Ook lager bedrag mogelijk
Bel voor een geheel vrijblijvende offerte en/of
voor een vakkundig advies
Hypotheek- en Assurantiekantoor

HERINGA

Blauwsparren
Bomen met kluit
Bomen In pot

ITTNokia: Uitblinker
kleurentelevisietest
november 1990

KOK
Rest. Queenie,
tel. 13599.

i

4
4
4
4
4
4

GROTE
KERSTBINGO
woensdag 19 dec.
Yanks Dorpsplein 2
k om t allen
prijs per kaart ƒ 2,50
laatste ronde ƒ 5,aanvang 19.00 uur.

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

4

VERKOOP VAN KERSTBOMEN!!!!
Rent a Bike Centre
Passage 20
Zandvoort
Tel. 02507-13343

4

Gratis thuisbezorgd
Tot ziens bij Hoebe en Maarten

4
4
4
4

RENT A BIKE CENTRE ZANDVOORT
Passage 20 2042 KT Zandvoort
Telefoon 02507-13343

DE WIT VERHUIZINGEN

FERKBIDE
VRHUIZRS

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

KROON MODE

ssssss?-

Haltestraat 55

ƒ1999,* Euro-text decoder met automatisch 8-pagmageheugen
* On screen display voor audioinstellmgen
* 2 SCART-aansluitmgen (1 x RGB)
* S-VHS aansluiting (via SCART)

SCHIESSER AANBIEDINGEN
Damesslips
100% katoen
Tanga's
Heupslips
Tailleslips

ITT IMOKIA
F U T U R E I S LOOKING GOOD

l UW ITT NOKIA DEALER

I

radio stiphout
Tel. 02507-13378 t.o. Casinol

Damesslip
elastisch katoen
2 st 12,95 „SLIPIDIDU"
Heuptanga - Tanga - Minislip 2 st 13,95 Heupslip en Tailleslip
2 st 14,95 nu bij 3 st 5,- korting.

Herenslips
elastisch katoen
„Blue Bird"
Minislip of Tanga
NU bij 2 stuks 5,- korting

Heren T-shirt
100% katoen
Nu 2 st voor

DIE DE BUURT
OP DE HOOGTE HOUDT!

mt M-L-XL-XXL
alleen in wit

Herenpyjama's Tricot

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

V-hals of ronde hals
Div. kleuren
mt 50 t/m 58
49,95

voor 19,95

BENT U ER OOK ZO ÉÉN

29,95

Heupslips + singlets

4
4
4
4

KERSTBOMEN/BLAUWSPARREN MET 4
EN ZONDER KLUIT EN
4
4
BOOMPJES IN POT

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

NIET GETEST
SPECIFICATIES ALS 7161 VT
DOCH VOORZIEN VAN
63 CM BEELDBUIS

Thorbeckestraat 15 - Zandvoort

en
zelfst. werk.

VERHUIZEN?

In het Vergelijkend Waren Onderzoek van november 1990
kunt u het zelf nog eens zorgvuldig nalezen:
De ITT/NOKIA 7161 VT werd met GOED+ gekwalificeerd.
Daarnaast kenmerken de praktische vormgeving en de
uiterst simpele bediening (infrarood afstandsbediening)
deze superieure KTV. Een grootbeeld kleurentelevisie in
een smaakvol design.

THE

LEERL.
KOK

Taxi Centrale
Zandvoort
Stationsplein 6 a
Tel. 12600

Rijnegomlaan 3, Aerdenhout

71 cm PLANIGON beeldbuis
Automatische kleurnaregelmg
Digitaal geluid
Ingebouwd 2-weg luidsprekersysteem met 4 luidsprekers
* 2x30 Watt piekvermogen
* Apart regelbaar cmch audio- en
hoofdtelefoonvolume
* 60 voorkeuze programma's en
direkte kanaalkeuze

3e jaars

v.a. ƒ15,-

rei. 023-246666

*
*
*
*

Gevr. voor
indiensttreding medio
januari 1991

EERST DENKEN, DAN

DOEN

l iililililii .inmji luidt n diini dil bhtl m imt lint it rit) rui t dl Snclitmi, kil i II Ht claim

SIHE
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Sneeuwwitje betovert de kerst
AMSTERDAM - Wat de
weerberichten ook voorspellen, het wordt een witte kerst
in... de Rai. Sneeuwwit. De
sfeervolle musical 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen' die
deze zomer al furore maakte in
Carré, is nu in kerstsfeer te beleven.

f 4,75 rDer maand (alleen bi| automatische
betaling)

ƒ15,00 per kwartaal
ƒ27,00 per half jaar
ƒ49,00 per jaar
Wilt u bi] het overmaken van uw
abonnementsgeld via giro of bank
gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt toegestuurd?
De nieuwe abonnementsprijs is
daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft
verstrekt voor automatische
overschrijving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag
aan dat met de eerstvolgende afschrijving de nieuwe abonnementspnjs kan worden toegepast.

Eerder dit jaar trok de musical
volle zalen in Carré, waar ondanks
de warmte in drie weken 25.000 bezoekers van de show genoten. Maar
nog meer dan in de zomer past een
sprookjesmusical als Sneeuwwitje
bij het Kerstfeest, dat vanouds een
tijd is voor sprookjes die rond het
knusse haardvuur verteld worden.

Kijkers kunnen in de Rai gaan genieten van de sprankelende balletten
en de muziek van het live sprookjesorkest met al die bekende Walt Disney-liedjes. Sneeuwwitje danst met
de dwergen in het bos. Een feest
voor jong en oud. Ruim veertig personen werken mee aan deze produktie, waarin men kan beleven hoe
Sneeuwwitje met de dieren danst in
het bos, wordt opgevangen door de
dwergen die haar in hun huisje opnemen en hoe zij tenslotte met haar

De stijgende kosten maken voor
de Nederlandse nieuwsbladen
een aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In
verband hiermee zijn onze abonnementsprijzen per 1 januari 1991
als volgt vastgesteld:
1

Vanaf zondagmiddag 16 december
zal men kunnen wegdromen in die
mooie sprookjeswereld van Sneeuwwitje en haar zeven echte dwergen
die met haar zingen en dansen in het
sprookjesbos. "De Efteling presenteert deze miljoenenproduktie die
juichende kritieken kreeg en nu zijn
afscheidsvoorstellingen zal beleven
in de Rai.

Jong en oud

BC Lotus wint zware strijd

Mededeling
aan de abonnees

De bladmanager

Man vermeit
ruit politieauto

• Kijkers kunnen
in de Rai gaan genieten van de
sprankelende balletten en de rnuziek van het live
sprookjesorkest
met al die bekende Walt Disneyliedjes.

droomprins trouwt in de feeéneke
balzaal. Kosten nog moeite zijn gespaard om er een grootse produktie
van te maken.
Met meer dan vier miljoen gulden

is het de duurste familiemusical is
die ooit in Nederland werd geproduceerd. Matinees en avondvoorstellingen
Kaartverkoop vanaf heden bij de

kassa van de Rai-Congreszaal van 10
tot 15 uur en telefonisch 448651. AUB
Leidsepléin, alle VVV-Bespreekburo's en telefonisch bij VVV/TBB
204111.

ZANDVOORT - Een 31-jarige
Haarlemmer werd vorige week vrijdag op heterdaad betrapt tijdens een
winkeldiefstal. De man had een fles
wijn uit een winkel aan de Burgemeester Engelbertstraat meegenomen zonder te betalen. Toen hij
werd aangehouden door de politie,
pleegde hij echter verzet. De Haarlemmer bleef tegenstribbelen, ook
toen hij werd overgebracht naar het
bureau. Daarbij sneuvelde een ruit
van een politie-auto. Tenslotte werd
de man ingesloten wegens diefstal,
vernieling en verzet.

ZANDVOORT - Het eerste de damesdubbel waren Marianne
badmintonteam van BC Lotus Terol en Ellen Gerver, met apart
kreeg TYBB 2 uit Haarlem op spel, zo verrassend, dat na drie sets
bezoek en behaalde een zwaar de tegenpartij moedeloos de kleedbevochten 5-3 overwinning. Af- kamer opzocht. Het meest verrassende team van BC Lotus is het Cl
gelopen zondag speelden de jcugdteam,
bestaande uit Kees Koteams de tiende competitie- per jr., Bas Schuiten,
Rentia Visser,
wedstrijd van dit seizoen.
Christa Spolders en Vanessa VerNa een ruim behaalde overwinnmg op TYBB m Haarlem zou het
hief in Zandvoort wel een gemakkelijk karwei worden. Dat pakte echter
anders uit en BC Lotus moest alle
registers open trekken om de winst
veilig te stellen. Martijn van Keulen
had moeite met zijn tegenstander en
had drie sets nodig om het eerste
punt voor Lotus te behalen. Peter
van Wijk moest eveneens drie sets
aan de bak doch hier was het TYBB
dat de winst pakte.
Rika Koper had geen enkele moeite met haar tegenstandster en zette
probleemloos de partij op haar
naam, 11-3 en 11-2. Karin de Graaf,
invalster uit het tweede team, zag
haar partij verloren gaan en toen na
de twee dubbels de tussenstand op 33 stond, diende de mix-partijen de
beslissing te brengen. Vooral de partij van Karin de Graaf en Bob Besselink zorgde voor veel spanning maar
de winst bleef in Zandvoort, 11-15,
15-12 en 18-13.
De laatste set leek, bij een stand
van 9-13, verloren te gaan maar het
Lotus koppel herstelde zich fenomenaal en wist alsnog de set winnend af
te sluiten. Ook het tweede mix-dubbel werd in drie sets door BC Lotus
in haar voordeel beslist waardoor
TYBB met 5-3 klop kreeg.

Jeugdteam
Het tweede team dat nog steeds
goede kans heeft op een kampioenschap had geen enkel probleem met
Almere 7, (7-1). Ondanks dat Lotus
met twee invallers aantrad had het
geen moeite met Almere 7. Vooral in

Kerstcircus haalt de wereldtop naar Carré
AMSTERDAM - Bewonderende ooh's, aah's, koude rillingen en bulderende lachsalvo's
zijn in Carré niet van de lucht
als daar rond de kerstdagen
zich het Wereldkerstcircus
vertoont. De piste van het circustheater is' dagelijks vrij
voor acrobaten, clowns, dompteurs en jongleurs.
Fredy Knie, jongste van een befaamd circusgeslacht, heeft artiesten van heinde en verre naar Amsterdam gehaald. Hij had de keus, want
veel topartiesten toonden animo om
aan het kerstprogramma van Carré
mee te werken. Volgens de organisatoren zien de meesten Carré als de
etalage van de internationale circuswereld. Veel circus-directeuren en

agenten van artiesten houden al lang
van tevoren in hun agenda rekening
met dit jaarlijkse hoogtepunt.
Carré is van 20 december tot en
met 2 januari de plaats waar de beste
circusartiesten ter wereld zullen optreden. Van Barnum and Bailey komen de Flying Vazquez die dit jaar
de Gouden Clown wonnen op het
Circusfestival van Monte Carlo. Zij
wonnen deze hoogste onderscheiding in de circuswereld met een
prestatie op trapeze-gebied, die lang
voor onmogelijk werd gehouden.
The Flying Vazquez maakten een
vierdubbele salto aan de vliegende
trapeze. Het zal voor het eerst zijn
dat deze toer in Nederland te zien is.
Tot nu toe werd bij trapeze-nummers in Europa al de adem ingehouden bij een driedubbele salto. Een

vierdubbele salto daar geloofde nieCarré's Wereldkerstcircus heeft Fredy Knie j r. leidt en regisseert dit
mand niet in. Na jarenlange training een grote naam opgebouwd in de in- programma en brengt zijn ongeëveis het Miquel Vazquez gelukt deze ternationale circuswereld. Ook de naarde vrijheidsdressuur, terwjl zijn
prestatie te leveren. Hij kreeg er Gouden medaille-winnaars van het i vrouw Marie José en dochter Geralmeteen een contract voor bij Bar- Circusfestival van Morgen, een vier- dine Katharina ook van de partij
num and Bailey en nu tonen The tal circusartiestes uit het Chinese zijn.
Flying Vazquez met trots hun num- Mongolië, zijn in een zeer spectacuVan Barnum and Bailey komt de
laire act te bewonderen. Gezeten op leeuwentemmer Lartry Allen Dean
mer in de piste van Carré.
hoge éénwielers jongleren zij naar met een groots opgezet leeuwenSpectaculaire act
elkaar met schaaltjes en kopjes. Een nummer dat het dier in zijn waarde
Miquel Vazquez werd wereld- nummer waar een jarenlange trai- laat. Veertien leeuwen en leeuwinnieuws met zijn vierdubbele salto. ning aan vooraf is gegaan en dat het nen werken hieraan mee. De clowns
Hij stond ermee op de voorpagina onmogelijke mogelijk maakt.
zijn dit jaar Gougou en Sosman zovan The New York Times en bladen
dat het voor jong en oud een familieOok de Cubaanse groep La Troupe feest wordt in Carré met acts uit tal
als Newsweek en Readers Digest besteedden er veel aandacht aan, even- Espiral werd aangetrokken. Deze van -andere landen, het Wereldkerstals de Amerikaanse televisie. De groep uit Cuba behaalde een prijs op circus waardig.
prestatie is ook opgenomen in het het Circusfestival in Parijs. Ze brenGuinness Book of Records. Al meer gen een springplanknummer en een
dan 1000 maal had men de sprong Russische stang-act met een vaart en
• Leeuwentemmer Larry Allen
een tempo die haast ongekend is.
geoefend voor hij eindelijk lukte.

onze abonnee
Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste
mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend over onze
gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder
flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop woont, denkt er
net zo over.

John Onsteinrit

ZANDVOORT - Vier jongens uit
Haarlem, tussen de 16 en 18 jaar oud,
zijn zaterdag op het station van
Zandvoort aangehouden op verdenking van het stelen van een 'lifehammer', een puntig hamertje om in
noodgevallen een ruit in te slaan. Uit
onderzoek bleek dat twee van de vier
jongens schuldig waren. Zij kregen
een proces-verbaal.

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

Honden rennen
vrouw omver
ZANDVOORT - Twee rennende
honden waren er zondag de oorzaak
van dat een 57-jarige vrouw haar enkel brak. De vrouw werd op de Van
Lennepweg door de twee dieren omvergelopen toen zij een derde hond
achterna zaten. De honden hadden
de vrouw niet opgemerkt. Zij is na
het ongelukje naar het ziekenhuis
overgebracht.

het komen
vooitiaf ii eindelijk

Rommel in noord
wordt opgeruimd
ZANDVOORT - De rommel op de
hoek van de Kamerlingh Onnesstraat en de Curiestraat wordt zo
snel mogelijk opgeruimd. Dat heeft
de nieuwe eigenaar van de loods toegezegd aan de Werkgroep Overlast,
zo bleek donderdag tijdens het overleg van de werkgroep.
CDA-raadslid Richard van As had
vorige week maandag in de commibsie voor Bestuurlijke Zaken vragen
gesteld over de stapels op dit punt
van onder andere strandstoelen en
ligbedden. "Het is schandalig zoals
het daar bij staat", vond hij. "Het is
gewoon een pakhuis op straat". Ook
sommige bewoners uit die buurt begonnen zich te ergeren, omdat er
geen verandering m de .situatie
kwam.
Ook twee garagebedrijven in
noord ontkwamen niet aan zijn aandacht. "In de laatste waarschuwingsfase zal nog met enkele garagebedrijven gesproken worden", beloofde
burgemeester Van der Heijden. "Indien dat niet werkt, dan zal er opgetreden worden".

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

t
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' wat zich m mi]n omgev ing aKspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar f 10,50.

D Nieuwsblad
Naam: ( m / v ) .

AMNESTY % INTERNATIONAL

Adre.s-

l'o.staxle/1'la.u.s
Giro/Banknr. _

ZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen af.de
iing Zandvoort heeft voor haar zwumactiviteiten in Gran Dorado een
korte winterstop ingevoerd. Maandag 10 december wa de laatste zwemochtend van 1990 m de baden van het
bungalowpark. Op maandag 21 januari gaat iedereen weer 'te water'.
De winterstop is ingevoerd m verband met de kosten: als er te weinig
zwemmers komen - en die kans is
rond deze tijd groot - heeft dat grote
financiële gevolgen voor de ANBO.
'En die strop kunnen we met lijden',
aldus het bestuur.
De leden kunnen het overigens op
woensdag 19 december in het Gemeenschapshuis van 14.00 tot 15.00
uur laten weten of zij interesse hebben voor de voorjaarsreis. Deze leidt
komend jaar naar Oberbayern (Tirol) op de grens van Duitsland en
Oostenrijk. Het vertrek is op maandag 27 mei. De kosten voor deze
8-daagse reis bedragen ƒ745,- p.p., alles inbegrepen. Het is nog géén inschrijving, de ANBO moet alleen weten of er voldoende belangstelling is
voor de reis.

'Lifehammer'
gestolen

Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die
mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik meteen bellen natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n
boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week
heb ik 'm in de bus. Een krant om naar uit te kijken.

Telefoon:

'Winterstop'
ANBO zwemmen

ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt zaterdag 15
december een zogenaamde John Onstein Rit. Deze routebeschrijvingsrit
heeft een lengte van ongeveer 25 km
en is uitgezet door de heer J. Koper.
De start is vanaf 20.01 uur in Hotel
Odyssee, Hogeweg 5 te Zandvoort.
Inschrijven is mogelijk vanaf 19.30
uur. De inschrijfkosten zijn ƒ12,- per
equipe, degenen die aangesloten zijn
krijgen ƒ2,- korting per lid.
Voor de best geklasseerde equipes
zijn er bekers te winnen, in de A-, de
B- en de C-klasse, beschikbaar gesteld door de sponsor, garagebedrijf
John Onstein. Het laagst geklasseerde team in de C-klasse mag het bij de
volgende rit gratis nog een keertje
proberen.

Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was
laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n hond
tenig.
De redactie durft ook wat te zeggen als er
iets in de gemeente speelt waar ze
het niet mee eens is. En je kunt
merken dat ze door de heren
>^; ,
ambtenaren serieus worden
genomen. Nee, die krant kan voor
mij niet stuk.

meulen. Dit team behaalde een
maximale overwinning op Almere, 80.
Uitslagen: Lotus 1-TYBB 2 5-3, Lotus 2-Almere 77-1, Lotus 4-TYBB 9 44, Lotus 5-TYBB 10 1-7, Lotus BlOosterduin BI 6-2, Lotus B2-TYBB
BI 0-8, Lotus Cl-Almere C2 8-0. Programma aanstaande zondag: Spaar nestad 2-Lotus l, Stedenwijk 3-Lotus
2, Duinwijk 15-Lotus 3, Spaarnestad
9-Lotus 4, Overbos 6-Lotus 5, De Bun
BI-Lotus BI, HBC B2-Lotus B2.

. (i v m controle be/.orgmg) \VK
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Daarna word ik abonnee en betaal per Q maand f i.'iü' Q kwartaal f \•\.-

O halllaar l 2S.SO Q jaar f -iô.• een maandabonnement i.s uitsluitend mogelijk bi| automatische betaling
Voor po.stalxmnee.s gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven. U20-66.S 13.00
Stuur de/.e bon in een open envelop naar \Veekniedia Antwoordnummei
10051, 10ÜÜ I'A Amsterdam. U hoeft geen posl/egel te plakken

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

U kunt nu lid worden. Stuur de bon naar Amnesty International,
Antwoordnummer

10840, 1000 RA Amsterdam. Postzegel

Trekking uitgesteld

hoeft niet, mag wel.

. m/v

Mijn naam:.

3101

Adres:
Postcode: .

. Plaats:.

De bijdrage Is f 47,50 per Jaar. U kunt ook minder betalen tot
een minimum van f 20,-. Meer mag vanzelfsprekend ook.

|

Wacht u met betalen op de acceptgiro.

i

ZANDVOORT - Het winkelende
publiek dat meegedaan heeft aan de
Sinterklaas-actie van Ondernemers
Vereniging Zandvoort, moet nog een
weekje wachten op de uitslag van de
loterij. De trekking kon deze week
niet doorgaan omdat notaris Gielen
verhinderd was. De ruim 120 prijswinnaars zullen hun naam vrijwel
zeker in de krant van volgende week
aantreffen.
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Je koopt een groter pand ... maar wat is ruimte als die
'n andere bestemming krijgt?
^ Mei 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

H

telef

W PnCTl?T> "D \7
- 02507-15531
. W. LUOIHJLV O. V. telefax 02507-20025
NVM
UUOIAUI
Burg. Engelbertsstraal 11, Zandvoorl
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wekerij
v. Stolbergweg 1. Tel. 17093

4
4

ERSTBOMEN
div. maten

4

ERSTPLANTEN
Vis-specialiteiüen restaurant:

rffUt
Voor oudejaarsdag verzorgen wij uw exclusieve vis Hors d'oeuvre
bestaande uit o.a.

gerookte zaSm-paling-crab-hollandse
garnalen-gerookfe forel-gerookte
heilbot-gevulde tomaat

4

volop keus

4

ERSTARTIKELEN

4

voor het zelf maken van
Kerststukken

4

ERSTGROEN

4
4
4
4

nobilis - douglas - nordman
coniferen groen - bonte hulst - bes
hulst

ERSTKRANSEN
nobilis kransen

ƒ 27,50 per persoon

4

Voor speciale gelegenheden hebben wij voor U een keuze uit
4 verschillende menu's van 5 gangen

OPPERT
NIEUW!

4
4

Wij zijn beide Kerstdagen gesloten
Tevens wensen wij onze gasten
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1991.
Leni en Lo Balledux

9,95

4

TOPSLAGER

•""

JT

4

4
A

4
4
A
A

altijd groen - gebruiksklaar - tegen naaldverlies
van kerstbomen en kerstgroen
4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
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4
4
4
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4
A

bloeiende en droogstukken

Bestel vroegtijdig uw hors d'oeuvre
Voor reserveringen 02507-12121

-r-

ERSTSTUKKEN

4
4

Kerkstraat 21 - Zandvoort

i-

-4
4
4
4
4
4
4
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Weekmedia heeft 'n
uniek bereik in kaart
gebracht

[Bestel tijdig uw Kerstmenu|
zoals:
Gourmetvlees - Fonduevlees.
Wild:
Fazant - Haas - Konijnetc.
Extra fijn vlees zoals:
Biefstuk - Rosbief - Lamsbout - Varkenshaas etc. J
Alles voor een geslaagde kerst.

l

Adverteren in een krant waarvoor de lezers

Haltestraat 54
.02507-12451

uitgebreid de tijd nemen is natuurlijk zeer
interessant. In Amsterdam en wijde
omgeving verschijnen wekelijks 18
van deze kranten: de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van

*Vi^mrtAA

Weekmedia, in een totale
oplage van ruim 630.000
exemplaren. Dit unieke
bereik is nu in kaart gebracht

AAN ALLE KINDEREN VAN
DE BASISSCHOLEN IN
ZANDVOORT

Jullie kunnen nog
tot 22 december a.s.
de teken-/kleurplaat inleveren
bij de
Bank
Grote Krocht 12
Tel. 15341

in een 16 pagina's dikke
brochure. Compleet mei bereiksen waarderingscijfers en
uitgebreide informatie per
editie en verzorgingsgebied. Onmisbaar voor
succesvol adverteren in
Groot Amsterdam.
U kunt deze brochure aanvragen
door te bellen met: 020 - 562.62.76.

Onder de vlag van Weekmedia verschijnen de volgende edities: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant; de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Diemer Courant; de
Nieuwe Weesper, AalsmeerderCourant; de Ronde Vener, Uithoornse Courant; Amstelveens
Weekblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, de Zaanse Gezinsbode, Nieuwsblad de Purmer,
Zandvoorts Nieuwsblad.

"Hoeveel lijd il< gemiddeld aan
onze plaatselijke krant besteed'''
Ik denk toch al gauw een minuut
of twintig Als hel niet langer is
Ik vmd het heeilijk om die krant te

Behalve de mooie prijzen, die te winnen zijn,
ligt er ook nog voor iedereen die zijn plaat inlevert een verrassing klaar op ons kantoor.

lezen Zo blijf je op de hoogte "

Wekelijks 18 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam. Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie NV.
uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia.

WEEK 50

Maak eigen
kerstkrans
aan de deur

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

Perfect nagemaakte planten mo

K

AMERPLANTEN
MOETEN heel wat
doorstaan om, naar
tevredenheid van de mens, te
Bram Wolthoorn zijn hobby is tui dienen als leuke decoratie.
nieren en het ontwerpen van voorna Volgens plantenkenner Johan
melijk landschappelijke tuinen. Hi Oosterhof (32) is één keer in de
zal vanaf vandaag om de drie weken week water geven niet
op deze ATV-pagina, nuttige tips ge voldoende; planten hebben
ven over inrichting en onderhoud veel meer aandacht nodig.
van de tuin. Dit met het doel zovee Hydrocultuur is echter een
mogelijk plezier aan de tuin te bele methode om te genieten van
ven. Voor deze eerste keer geef het kamergroen zonder er al te
Bram zijn 'recept' voor een het ma veel naar om te hoeven kijken.
ken van een fraaie kerstkrans.
Het is een trend geworden.

N DE donkere dagen voor
Kerstmis treft men de voorIdagen.
bereidingen voor de Kerst
Men koopt een kerst-

boom of versiert een spar in de
tuin. Ook een kerstkrans achter het raam of aan de deur
staat heel feestelijk; deze vaak
van sparre- of hulsttakken gemaakte kransen zijn in de handel verkrijgbaar.
Leuker is het de krans zelf te ma
ken van allerlei materialen uit de
eigen tuin of omgeving. Als basis
voor de krans zijn takken van de
kamperfoelie, wilg en druif heel geschikt. Vooral de takken van de
druif laten zich heel goed buigen en
geven de krans z'n stevigheid zonder
dat het geheel te zwaar wordt. Gebruik dikke takken, ook al voelen ze
onbuigzaam aan. Week deze een dag
in water en zelfs de dikste takken
laten zich vervolgens uitstekend
buigen.
Neem een krukje, waarvan de onderlinge afstand
van de poten overeenkomt met de
gewenste binnenomtrek van de
krans. Wikkel de
langste van de
takken rond de poten en vlecht de
overige takken eromheen. Bind zo
dra de basis van de krans stevig genoeg is, op elk van de vier zijden wal
ijzerdraad rond de in elkaar geweven
takken, zodat deze één geheel vormen.
Trek de poten
van het krukje
weg; de samengebonden
takken
vormen een cirkel. Bevestig een
haak van draad
aan de achterzijde
van de krans.
Knip uitstekende tak-einden met
een snoeischaar weg. Laat verdroogde bladeren en een vergeten trosje
druiven vooral hangen.

Evenals het mode is om
schaamteloos planten in de kamer
te zetten die helemaal niets nodig
hebben: de perfect nagemaakte
kunstplanten. In de moderne
binnenhuisinrichting is heel wat
veranderd. Wat bloemen en planten
betreft, is het modern om weinig,
maar wel grote planten te hebben
staan. De vensterbank volpakken
met groene potplantjes en tijdelijke
bloeiende plantjes, is uit de tijd.
Mensen vinden dat niet meer het
toppunt van gezelligheid en
bovendien kost het 'veel te veel tijd'
aan onderhoud.
Duidelijk merkbaar bij onder
meer Jaap Kooy's Tuindorp in Lisse
en Aalsmeer is de groeiende
verkoop van solitaire beplanting,
hydrocultuur en zijdebloemen.
Johan Oosterhof, verantwoordelijk
voor de afdeling kamerplanten, zegt
dat vooral het jongere kooppubliek
geïnteresseerd is in de planten met
de makkelijke verzorging.
„Voor hydrocultuur komen alle
groene planten in aanmerking. Het
is een arrangement van
verschillende planten die op elkaar
zijn afgestemd qua
watervoorziening. Ze staan meestal
in lage, brede potten en groeien
zonder aarde. Dat oogt heel modern
en je hoeft er niet veel aan te doen.
Onderin zit een waterreservoir
waaruit de plant zelf zijn voedsel
haalt. Zo'n automatisch
watergeefsysteem is ideaal voor
mensen die de planten vaak

i

Foto Wilfned Overwaler

vergeten. Voordeel is ook datje
bijvoorbeeld rustig op vakantie
kunt gaan, de planten kunnen twee
of drie weken zonder water, want ze
zijn sterk. Het is duurder dan
gewone grondplanten, maar het
betaalt zich op de lange termijn
natuurlijk terug."

Palmboom
Een andere mogelijkheid die het
in het moderne leven leuk doet en
toch niet al te veel onderhoud vergt,
is de solitaire beplanting. In plaats
van het hele huis vol te zetten met
kleine potjes met schattige plantjes,
is het 'in' om een enkele grote

planten in de hoek van de kamer te
plaatsen. Palmboompjes in de pot
lenen zich hier uitstekend voor,
maar ook andere grote exotische
'planteboompjes' zijn m trek, vooral
in een ruim huis dat sober is
ingericht. In bedrijven wordt er al
veel gebruik van gemaakt en dat
dringt nu ook tot de huiskamers
door. Plastic is altijd kitsch geweest
en dus niet erg populair. Aan de
kunstbloemen kon je altijd meteen
zien dat ze nep waren.
Tegenwoordig worden de
namaakbloemen en -planten zo
natuurgetrouw gemaakt dat ze
praktisch niet meer van het echte
exemplaar zijn te onderscheiden.

Een nep-ficus kost dan wel twee of
drie keer zo veel als de ficus met
echte blaadjes, maar de bijkomstige
voordelen zijn groot. „Die
zijdeplant kun je zonder probleem
m een donkere hoek of bij de
verwarming zetten".
„Groen is leven," zegt Johan
Oosterhof. „Mensen leven tussen
vier muren en willen dat groen naar
binnen trekken. Dat brengt sfeer m
de huiskamer. Maar het blijft vaak
behelpen om het de planten naar de
zin te maken. In de kwekerij zijn ze
onder de ideale omstandigheden
gekweekt. Daarna krijgen de
planten gigantische klappen te
verwerken. Dan moetje ze dus wel

Het wachtwoord voor de
zorgen er voor dat deze lin
ondermode is 'transpagerie goed past bij de strak
rant'. De huid mag op subaangesloten bovenmode.
tiele wijze doorschemeren
Je lekker voelen m je kle
en door de geraffineerde
ding geldt voor de hele dag
balconnet-cups van de beOok als je 's avonds de gor
ha's krijgt een mooi decoldijnen dicht doet, muziek
leté nog meer aandacht.
aan zet en een goed boek
Praktisch zijn de afneempakt. Een nieuwe trend in
bare schouderbandjes bij
de ondermode is dan ook
de beugelbeha's, zodat deze
de zogenaamde huiskle
lingerie ook onder strading. Bij pyama's en och
Lingerie is steeds meer een mode-artikel
pless avondkleding past.
tendjassen is daardoor een
dat een belangrijk onderdeel vormt van de toHet raffinement van
verschuiving waarneem
tale outfit. Zeker bij feestelijke kleding is het
mooie lingerie zit 'm soms
baar van 'goedenacht'
niet
zo
verwonderlijk
dat
onderkledlng
zichtin een paar details. En dat
mode naar gemakkelijke
naar gedragen wordt.
kleine
beetje
verschil
huiskleding. Door de ver
maakt de ondermode vaak
scheidenheid aan model
zo bijzonder. Zo zien we de laatste tijd mooie bandeau- len kan men kiezen uit comfortabele nachthemden en
beha's met brede schouderbanden met de luxe van elas- overalls met grappige ruiterbroekinzetten. Opvallend is
tisch kant. De balijnen aan de zijkant zorgen voor een de belangstelling, van vrouwen, voor de klassieke heren
goede pasvorm en comfort bij het dragen. De bijpassende pyjama.
slips hebben een brede strook Galon-kant langs het been.
In ieder geval is het kledingstuk, sinds de verschuiving
Voor de wat meer romantisch aangelegde vrouwen be- in de belangstelling, er een stuk moderner op geworden.
staat de lingerie uit elastisch tule-kant, met daarin kleine Mooie randdessins of verticale strepen met een subtiel
glanzende roosjes geweven.
goud printje. Wie de voorkeur geeft aan de pyjama-stijl,
Speciaal voor de Kerstdagen zijn er mooie combinaties maar niet aan de lange broek, kiest gewoon voor een
van topjes en lingerie op de markt
pyjama-jasje in een wat langer model.
gebracht. Het zijn de extravagante
Met gemakkelijke elegante huismodellen met fraaie en decoratieve
mantels viert de 'gentlemanlook' zijn
dessins en mooie details die de serie
comeback
zo bijzonder maken. Gouddruk op
Lange velourse mantels met brede
elastisch fluweel en 24 karaats vergestreepte sjaalkragen worden gedra
gulde siersluitingen geven er een oosgen op bijpassende broeken maa
ters sfeertje aan. De favoriete kleur
staan evengoed op een flanellen
voor deze ondermode is uiteraard
broek of jeans. Gecombineerd me
zwart.
eenpulli of blouse wordt het een klas
Katoen is een stof die alom geliefd
sieke huismantel. Niet minder man
is en geprezen wordt, omdat het zo
nelijk zijn de royale, met katoen ge
lekker op de huid zit. Naast de univoerde, satijnen kimono's. Orien
kleuren is er nu ook katoenen ondertaals geïnspireerde modellen in ditc
mode met grote decoratieve kantkleuren. Negligés mogen natuurlijk
bloemen. Details, zoals de dunne niet
ook. Ze zijn verkrijgbaar met vee
aftekenende band bij de slip en de
kant, in wit of een pasteltint.
Foto Triumph International
TRUDY STEENKAMP
zachte beugels in de bodystocking,

Onderkleding
mag vaker
gezien worden

Bessen
Steek takjes hulst, spar of die van
een andere groenblijvende conifeer
in de krans. Laat het daar echter niet
bij: wat rood verdroogde bladeren
van een wilde braam of de helderrode bessen van de Gelderse roos laten
zich heel mooi mengen met het
groen van de achtergrond. Ook de
vergeten en inmiddels zwart verkleurde noten van de fruitschaal en
dat ene verschrompelde appeltje of
een felgroen stukje mos in de krans.
Het
donkergroene kleine blad
van de laurier
Otto Luyken laat
zich goed combineren met de
oranje rozenbottels van de hondsroos. Een gekleurd lint met een forse strik erin
maakt de kerstkrans compleet.
BRAM WOLTHOORN

Johan Oosterhof:„Eén keer water in de week is niet genoeg. Planten hebben veel meer aandacht nodig

aandacht geven." Dat valt niet altijd
mee. Want onder de vensterbank
bijvoorbeeld (de oude generatie
heeft er vaak nog wel potjes op
staan) is meestal de centrale
verwarming geïnstalleerd „Dat is
natuurlijk heel slecht. Nos, erger ih
hete lucht verwarming Als je dat
hebt, moetje dus veel meer
sproeien Het is vaak best moeili]k
om voor iedere plant de juiste
verhouding te vinden. Gelukkig
vragen de meeste mensen wel hoe
ze een plant moeten verzorgen als
ze er hier één kopen."
Voor de leek is het moeilijk te
bepalen welke plek de beste is voor
een plant. „Voor het raam op het
noorden lijkt de plant veel licht te
krijgen, maar het tegendeel is waar.
Dan zijn er bijvoorbeeld ook
planten die graag gedraaid willen
worden, maar andere moet je s
beslist niet aanraken In de winkel
vertel ik de mensen wel, wat goed
voor de plant is "
De stelregel van Oosterhof is dat
de planten met donkergroen blad
met minder licht toe kunnen.
Geschikt voor een donkere hoek
zijn bijvoorbeeld de Aglaonaema en
de Dracaena Compacta
Experimenteren welke plaats goed
is, heeft niet zoveel zin. Planten
herstellen zich namelijk niet
eenvoudig „Er zijn planten die het
uitstekend m een donkere hoek
lijken te doen. In feite gaan die
gewoon heel langzaam dood "
Het belangrijkste bij het
onderhoud is dat de planten na hun
rustperiode nieuwe grond krijgen.
In het voorjaar, als de planten weer
tot leven komen, is het de periode
om te verpotten. Dan, na een week
of drie, als de plant alles uit de
nieuwe aarde heeft opgenomen, kan
begonnen worden met de
tweewekelijkse shot krachtvoeding.
Volgens Oosterhof is vloeibare
bij voeding het best. „Dan kun je ze
van tijd tot tijd eens lekker
besproeien. Het nevelen vinden
planten heerlijk, zelfs cactussen en
vetplantjes. Verder is er niks beters
dan regenwater voor de planten,
zelfs nu er zure regen valt."
F. R.

Foto Hennes & Mauntz

MUSEA

Technologie Museum maakt je
op speelse manier nieuwsgierig

I

N MUSEA WAAR je zelf iets
mag aanraken of waar veel
beweegt, zijn altijd de meesie mensen te vinden. De prak;ijk leert dat de doe-hoekjes
iet populairst zijn, zowel bij
cinderen als bij ouderen. Daaruit kun je concluderen dat een
museum waarin alles draait,
rinkelt en spannend is, een
succesformule bezit. Maar
daar is ook wel weer wat op
aan te merken...

In het Technologie Museum
NINT in Amsterdam worden op
speelse wijzes de basisprincipes van
Historisch racespektakel
de natuurwetenschappen behanVan 21 december tot en met 6 ja- deld. Je ogen worden er bedrogen, je
nuari staat het Autotron geheel in trachten gemeten en je kennis opgehet teken van het racen met histo- laald. In de computerruimte kan de
rische auto's. Ferrari's, Alfa Ro- jezoeker zich uitleven op allerlei
meo's en unieke kostbare 'sigaren nieuwe toepassingen. 'Kijken met je
op wielen' staan er naast toerwa- landen', lijkt het motto te zijn van
gens uit de jaren vijftig en zestig. iet Nederlands Instituut voor NrjEr zal zelfs een ongerestaureerde •erheid en Techniek. De expositie is • Multimediale computerconfiguraties in het Technologie Museum NINT te
Alfa Romeo wedstrijdauto uit de daarom op de eerste plaats heel Amsterdam
Foto NINT
jaren dertig te bewonderen zijn, euk, aangenaam en aantrekkelijk.
die wereldberoemd werd omdat
kleine greep van de wonderlijkhe- doel is dus bereikt, ondanks dat ik
een Franse zonderling hem als
In het exploratorium verwonder den der natuur, die je kunt aan- met te veel onbeantwoorde vragen
'Slapende Schoonheid' buiten liet k me over de getoonde natuurver- schouwen. Maar dan krijg ik toch blijf zitten.
verroesten. Behalve de bijzondere ichijnselen. Dank zij een bepaalde ineens de behoefte aan meer tekst
Ik draai aan een rad en er gaan
auto's zijn er ook videobeelden ;tof op een witte wand blijft mijn en uitleg, in plaats van slechts kij- lampjes branden. Opeens wordt
van races uit het verleden te zien. ichaduw op een muur staan, als ik al ken en doen.
mijn inspanning beloond met een
De tentoonstelling is van 21 de- ang verder ben gelopen. Een zwaar,
flitslicht. Het begeleidende tekstje
cember tot en met zondag 6 janua- langend blok beton kan ik met een
De experimentjes wekken mijn be- vertelt me dat ik een energie van
ri dagelijks van 11 tot 17 uur open, klein, zwak magneetje laten schom- langstelling naar het precieze hoe en duizend joules heb geleverd! Het is
met uitzondering van eerste melen door het resonantie-effect. waarom, maar die honger wordt niet te vergelijken met het optillen van
Kerstdag. De toegangsprijs is Als ik een palet met alle kleuren van gestild met informatie. Later lees ik 100 kilogram tot een hoogte van een
ƒ 12,50 en voor de kinderen van 4 de regenboog snel laat draaien, zie ik in het gidsje dat dat één van de doel- meter. Dat lijkt me niet mis, maar
tot 12, jaar ƒ 7,50.
alleen nog een wit rondje. Het is een stellingen van het museum is. Het onduidelijk blijft waarom ik opeens

zo sterk ben. Bij rondleidingen van
groepen wordt het verschijnsel weilicht wel goed uitgelegd, maar als
gewoon publiek mis je die informatie.

Computers
De grootste kruidenier des lands
heeft in het museum ruimte gekregen om de werking van de streepjescode te tonen. Op de expositie kan
het publiek ook al wennen aan het
'thuiswinkelen' via de home-computer en wordt een tipje van de sluier
gelicht over enkele toekomstplannen op het gebied van automatisermg.
Mooi geëtaleerd zijn de acht computers die een beeld geven van de
actuele ontwikkelingen in de computerprogrammatuur. Bezoekers
mogen doen en laten wat ze willen.
Je kunt iets opsnuiven van mogelijkheden van interactieve software, dat
samen met een CD-ROM speler zoveel informatie kan geven dat je
nooit genoeg tijd hebt om het allemaal te bekijken.
Na de uitvoerige tentoonstelling
over de verbrandingsmotor en de
versnellingsbak, komt de bezoeker
terecht bij de afdeling hologrammen. De nieuwsgierigheid wordt
weer opgewekt. Hoe is het mogelijk
dat je in een platte 'foto' diepte ziet
en het getoonde voorwerp vanaf verschillende kanten kan bekijken?
Het wordt m dit geval uitvoerig uitgelegd in een foldertje, waarin ook,
voor de hongerige bezoekers, naar
literatuur wordt verwezen.
FERDINAND RTJSCH
Het museum is te \tnden aim tle Tolstraat
129 In Amsterdam en \anaf liet Centraal
Station met tramlijn 4 te bereiken. De opi>
ningslijden zijn maandag lot en met \rljd.u;
\an 10 tot 17 uur. zater-, zou- en feestdagen
>au 12tot 17 uur. Entreebedr.uigty 7.-enj .">.\otir (iS-plussers en kinderen tot en met 12
jaar. Telefoon: (020) 754211.

Geparfumeerde nagels
'Perfume Symphony' is een collec
tie nagellak van Cutex die specuu-.
voor de feestdagen is gecreeeu;
Met de ogenschijnlijk aewonc na
gellak lijkt er niets aan de hand
maar zodra de lak is op«edroo<"
wordt men omringd door een pai
turn Je moet echter van van bloc
men houden want de complet'
geur van een boeket komt na ru i
opbrengen je tegemoet Zo is t J
rood voor de geur van een Gardima, ro/e voor lozen, paars vooi
seringen en transparant met d.
geur van viooltjes De flesjes van "~
ml. kosten / 4,95 per stuk Ze zijl
verkrijgbaar bij drogistwij en \u
renhuis

Disco-beugel
Medicopharma uit Nieuwegen
brengt dezer dagen de zogenaaiti
de disco-beugel op de markt DL
disco-beugel is een mouw typi
'buitenboord-beugel', de beugel
die door duizenden kinderen ov<'
de gehele wereld wordt gedrager
om de groei van het gebit m goe<J
banen te leiden Op het eerste c,e
zicht ziet de disco-beugel er het
zelfde uit als de traditionele. D^
taeugel onderscheidt zich hier ech
ter van doordat hij is voorzien van
lampjes die door middel van een
sensor reageren op omgevingsgt
lulden Als de beugeldrager het
schakelaartje aan de battenjhou
der omzet, flitsen de op de beugel
bevestigde lampjes aan en uit. 'È\tra opvallend', noemt de firma hè'
nieuwe produkt.. maar of dat nou
net de bedoeling van een bengel it.'

Vakantiebeurs
De vakantieplannen voor 1991 zijn
door velen al gemaakt. Wie nu al
vast een voorproefje wil nemen op
die zonnige dagen, kan m de RAI1
van Amsterdam van 14 tot 16 di
cember kennis maken met de al
lermeuwste buitenlandse zomei
vakanties op de Reisbeurs Ton
rist. Geïnteresseerden kunnen bi
de reisbureaus die aangeslotei
zijn bij de ANVR reductiekaarter
ophalen waarmee ze korting krn
gen bij de kassa. Tegen mleverin'
van deze reductie betalen bezoe
kers een entreeprijs van f 15.
Zonder reductie is de toegan.
ƒ25,-. Het evenement kan in hè
weekend bezocht worden van ld
tot 17 uur. Op vrijdag 14 decembe.
is Tourist open van 13 tot 22 uui

Kerstpuzzel

Foto Triumph International

Voor de echte puzzell'anaten b run
gen wij volgende week op de AT\
pagina een grote Kerstpuzzel waai
mee een paar prijsjes te winnei
zijn.

(ADVERTENTIE)

WEE!

geeft u meer!

VOORDELIG LEREN SKIËN
EN SNOWBOARDEN
Leer voordelig skiën of snowboarden door middel van een proefles
bij Skipiste Hoofddorp in de periode van maandag 24 december
1990 t/m zaterdag 5 januari 1991
PROEFLES SKIËN
Exclusief voor onze lezers (vanaf 4 jaar) organiseert Weekmedia in
samenwerking met Skipiste Hoofddorp de mogelijkheid een proefles skiën te volgen Skikleding is met nodig. Een stevige broek, een
trui en handschoenen zijn voldoende
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon krijgt u
na reservering bij Skipiste Hoofddorp, tel 02503-34746, een proefles.
In plaats van f 20,00 betaalt u SLECHTS f 10,00 tmax 4 personen)
Het gebruik van ski's, skistokken en skischoenen is bij de prijs
inbegrepen Bij aanmelding graag duidelijk leeftijd en niveau
melden.
SKILESSEN
Als na een proefles meer lessen wilt nemen en u besluit na de
proefles, dan krijgt een KORTING van f 12,50 op de skipas (normaal
f 49,00,
verplicht bij de lessen).
s~^
PROEFLES SNOWBOARDEN
Tegen inlevering van onderstaande volledig in
gevulde bon krijgt u na reservering bij Skipiste
Hoofddorp, tel. 02503-34746, een proefles snow\ '\
boorden.
^-^Q^
In plaats van f 25,00 betaalt u SLECHTS f 15,00
Het is verstandig een stevige broek, een trui en
handschoenen aan te trekken. Neem uw eigen skischoenen mee,
overig materiaal wordt u door de skipiste verstrekt

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon heeft u na telefonische reservering
recht op* met .... (max. 4 personen) een proefles skiën voor maar f 10,00
pp.
* met ... (max 4 personen) een proefles snowboarden voor maar
f 15,00 pp.
Naam.
- Tel.
Adres—
Postcode
Woonplaats
Eerst telefonisch reserveren bij Skipiste Hoofddorp, Arnolduspark
10, Hoofddorp, telefoon 02503-34746 U ontvangt de korting alleen
als u de bon bij uw betaling ingevuld inlevert

geeft u meer!
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ICRO

Personeel aangeboden

Verwacht bij

Voor al uw typewerk

Videotheek
DOMBO

SIFRA BUSINESS SERVICES
Westorhem 125 - 1462 VD Middenbeemster
Tel 02998 3993 - Fax 02998 3989

voor de kerstmis

WRONG BET

Kunst en antiek
r

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 17 en dinsdag 18 december

Micro advertenties voor za' enman en particulie ^ nnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot
Aanvang 1930 uur
ten
Par iculieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG 15 en 16/12 10 16 u
Veel inboedels antiek en curiosa Frans Halslaan 33
Micro s op de pagina MICRO S
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020473004
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 38 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
Kleding
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of 02977
28411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplem 12
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
trouwen in zo n |urk en dan de accessoires"1 Zien is kopen
1421 AA Uithoorn
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Voor de prijs hoeft u het niet te laten1 Info tel 020 101102
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
J
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde * Te koop beeldig /i jasje
Verloren en
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant bever met suede mt 42
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper ƒ250 Tel 02507 12931
gevonden
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws
*
Te
koop
dames
lammy
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
coat maat 36 ƒ 25 zwart Ie * Verloren
omg
Grote
Weesper en alle bijbehorende advertentie edities
ren damesjasje maat 38'40 Krocht zilverkleurige broche
ƒ 6 1 3 per millimeter
J
ƒ25 A herencoat grijs maat met steentjes Telef 14511
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie 52 ƒ25 Tel 0250715817
(v d Bergen)
combinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
« Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
Radio/tv/video
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten
» BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
Foto Boomgaard
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
Grote Krocht 26
wordt ƒ 3 00 in rekening gebracht
Telefoon 13529
U kunt de tekst van uw Micro advertentie combinatie Z telefo
UW FILM OP VIDEO
nisch opgeven tel 020 562 6271 (dit nummer is niet voor
/ 1 75 per minuut met
bezorgklachten) of zenden aan
gratis achtergrondmuziek
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
Onderhoud,
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsinc
reparatie,
Corn,
Slegersstraat
2b
in dezelfde week
doe-het-zelf
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
tel. 02507-12070; -4

Uitsluitend prinsessen . . .

films te koop
Vidëtiéelt

Technisch personeel gevraagd

KLOK defect of schoonma
ken van uw klok
Bel 02507 17357

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

HARD TO
KILL
Corn. Slegersstraat 2b
ZANDVOORT
;
tel. 02507-12070

produktiemedewerkers m/v
die in ploegendienst zullen worden ingezet bij produktie
werkzaamheden en procescontrole
Wij vragen bereidheid tot het verrichten van werkzaam
heden in ploegendienst
een opleiding op LTS niveau of een vergelijkbare
opleiding
bereidheid bedrijfsopleidingen te volgen
- Wij werken in de produktie 4 DAGEN PER WEEK METEEN
WERKWEEK VAN 36 UUR met een schuivende vrije dag in
de week
- De werkzaamheden worden verricht in een vaste twee
ploegendienst met een beperkte nachtdienst

GEÏNTERESSEERD? SOLLICITEREN KAN SNEL
U kunt een sollicitatieformulier aanvragen bij de afdeling
Personeel en Organisatie telefoonnummer 020 347716 bij de
heren J J Lavell of B Kieft Als u het formulier ingevuld aan
ons terugstuurt nemen wij contact met u op

5 REGELS

!•

Wonmglijst van Zandvoort
CEIT/E makelaars o.g.

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken

Te koop bruin leren bankstel
2->-3zits ƒ500 Tel 02507
14022
* Te koop dames en heren
fauteuil groen leder samen
ƒ100 Tel 02507 17146
Te koop GROTE VARIO BAD
GEISER JUNKERS 29 kW
in zeer goede staat Nieuw
ƒ1000 voor ƒ 500 Tel (na 18
uur) 029074785
Te koop
BURNHAM CV KETEL
295 kW 15 jr oud T e a b
Tel (na 18 uur) 029074785
Te koop modern BANKSTEL
2'/? + 2 zits prijs n o t k
Tel 14695
T k ETNA GASFORNUIS
goed werkend ƒ75
Tel 020450837
T k gevr LEDER CHESTER
FIELD BANKSTEL of LOSSE
BANK Tel 075704775

NVM

Tel. 02507-12614

„«AKEIAAH

Mi GRATIS

MICRO

NIET GRATIS
zijn
• alle Micro s groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
j» de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• wonmgruil
• personeel gevraagd/aangeboden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• commerciële Micro s
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Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort

0 0
0

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

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

regels
regels
regels
regels
regels

Adres
Postcode
.

Telefoon

Plaats
S v p in rubriek

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,63
3,63
3,63
4,83
6,04

ƒ 7,25
ƒ 8,46
ƒ 9,67
ƒ 10,88
ƒ12,08

Alle prijzen mcl 6°o BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren
Naam

Videotheek

DOMBO

Videotheek
DOMBO

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

de nieuwste dagfilms
7,50 p. dag

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 0250714534

INTERNAL AFFAIRS
* * *

Financien en
handelszaken

THE PUNISHER
.* * *

Autoverzekering

UNCLE BUCK

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel 02507-14643
Hypotheken

BLAZE
Corn. Slegersstr. 2B
Zandvoort
Tel. 02507-12070

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks
van 13:00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van .
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort.
Tel. 02507-12070

Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404
'
Zandvoort

06-320 332 77

Rijles auto's
en motoren

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Rijschool Antonia

ƒ O 50 p m Pb 4100 Arnherr]

Wij zijn

(ex)gedetmeerde meiden net l
Doe uw AUTORIJEXAMEN Te koop HOMECAR TOER gescheiden vrouwtjes dikke |
op Curacao Ned Ant en kom CARAVAN met voortent geh uitgerangeerde prostituees
terug met het wettelijk erkend compl m zeer goede staat weggelopen bisexuele moe
ders Wij zijn dagel (Live) te |
rijbewijs Tel 023336463
Tel 02507 17018
horen voor 50 cpm via de 06

Diverse clubs

320.33.188

n Volle dikke rijpe negerin
wacht op je in d r witte onder
goed DD cup Bel me 50cpm
320x323x46 xxxx 320x323x46
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DOMBO
U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Red Ear Prod Box 547 H lem

.Live Porno!
uit Zandvoort
In hun flatje pal aan de boulevard
hebben twee Zandvoortse zusjes een
eigen 06/lijn laten installeren'
De zusjes zitten 100% Live bij de
telefoon en dragen alleen hele
kleine doorkijk slipjes met naald
hakken en gemene jarretels1
Als jij boven de 18 jaar bent mag
je dus meedoen aan de meest smerige
Porno/Spelletjes die er bestaan'
Nu kan je dus echt Live alles doen
wat bij jou thuis (misschien) niet
mag of vies wordt gevonden via de

Foto Boomgaard

Red Ear Productions Box 547 H lem

De Krocht

4
4
4
4

Topsex1 Topsex1 Topsex1
Ik heb nou eenmaal hele
Sportartikelen
grote
m 06 320x325x25
Auto's en
Surinaams schoolmeisje (18
auto-accessoires
Te koop div
PAARDRIJ j ) leert van haar rijpe hospita
SPULLEN w o rijbroeken mt 50 cpm xxxxx 06 320x323x24
170 Tel na 16 00 uur 18681 SM KONTAKTLIJN homo/he
Te koop FIAT PANDA 750 L * Te koop gevr hometrainer tero/bi 06 320 330 39 (50
d rood
87 47000 km Tel 16019
cpm) Zelf inspr? 01828 30599
ƒ6500 Tel 023366637
* T k skischoenen
maat
Wendy-foon
41/44 ƒ25 pp Tel 12117

06-340.340.50

Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 18812 voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

*4

Teuben Assurantiën

Foto - Film

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

4
4
4
4
4
4
4
Altijd goed!
4
Al vanaf 25,4
Aart Veer 44
Groente en fruit 4

Kerstfruitmanden
bestellen
i
*4 AART VEER
4 bellen!

computervergelijking
Bel nu 02507 14643

Videotheek

VERENIGINGSGEBOUW

5 meisjes/dames ontv tijde
lijk/part time in rom privé
sfeer v a ƒ100 020252497
Dit is alleen voor mannen
Bel nu 06 320 332 77
HOMO JONGEREN kontakt
lijn Jonge Jongens" Bel 06
320 332 88 (50 cpm) Inspr'
0182830800 Max Ift 30 jr'
Een rijpe hete negerin van 39
voor jou xxxxxxx (50 cpm 06 )
320x320x91 xxxx 320x320x91
n Chique Dame 38 geeft les
aan jongen (18 j ) PERVERS7
50 cpm xxx 06 320x320x38 xx
Harnet schunnig en hard
xxx
ruige porno
xxx
xx 50 cpm 06 320x320x53 xx
Lekkere STRAATMEID n jon
ge griet voor 50 cpm 06
320x320x77 xxxx 320x320x77

Ze doen!

Diversen

gevaarlijke
experimentele
porno spelletjes en tarten
de grens van t toelaatbare1
Ze dragen lak leer jarretels
en stiletto hakken' Ze doen
het voor 50 cpm via de 06

* Gratis af te halen 300 trol
toirtegels 30x30 Bel tussen
17 en 22 uur 02507 15261
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020 424800

320.(323)99

• Zie de colofon voor opga
Red Ear Prod Box 547 H lem ve van uw rubieksadvertentie

Vaar/surfsport
MARINA MONNICKENDAM
de gezell jachthaven met alle
faciliteiten Enkele ligplaatsen
beschikbaar Tel 02995 2595

HONDENKAPSALON

AH AH TOPS&M AH AH
Meesteressegenot
50 cpm
AH
06320x331x13
AH
i'1"! Jong lesbisch meisje 'i"
Tamara vindt meisjes lief'
50 cpm 06 320x320x65
Griekse Porno
Taboe achterkant
Taboe
50 cpm
06 320 320 62
Meisjes Porno
Petra (18 jaar)
50 cpm
06 320 320 52
Rijpe Greet doet t echt me*
jongens (18 j ) Life opgen
50 cpm 06320x322x27
LADY BIZAR
0632032468 50 cpm hete
zondige SM sex MEESTERES
Rijpe Claudia traint haar
xx buurmeisje xx 50 cpm 06
xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
111
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ELLEN CATS
Aangesl bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond
Afspr. Ir. Friedhoffplem 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

CHRIS HARDENDOOD
• reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Boeken
Tijdschriften
* Te koop Doe Het Zelf en
Na Vijven
per jaargang
ƒ 10 -f opbergmap boeken
ƒ 1 per stuk Tel 0250719968
•*• Te koop gevraagd boek
jes Euros Achterberg Arglist
Tel na 14 uur 12073
Te koop .V l SPORTBLADEN
1983 t/m 1990
Tel 02507 12331
* T k kerstboeken ƒ3 win
terboeken Okki Taptoe ,ƒ 1
Bobo tijdschriften
oud
ƒ025 2 boeken Macramee
samen ƒ6 T 18371 na 18 u

Te koop
gevraagd
diversen
Corn. Slegersstraat 2b
;;'i:-! ,. Zandvoort
£ iei;-02507-12070

Te koop
aangeboden
diversen

Zandvoorts Nieuwsblad

-

* Wie heeft zin om te komen
bridgen'' Woensdagmiddag
van 1300 1700 uur Vrouwen
van Nu org in Hotel Lammy
Tel 18590
• Wij behouden ons het
'echt voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

25.-

VERZAMELBEURS van 1017
uur op zondag 16 december
a s in twee zalen van ARTIS
te Amsterdam Plantage Mid
denlaan 41 A O a munten
postzegels
ansichtkaarten
curiosa enz Entree 2 gulden
Ned Ver De Verzamelaar
Tel 020423519

Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven

m

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Zalenverhuur

•* Verzamelaar zkt helmen
medailles insignes unifor
men petten foto s Alles 2e
Wereldoorloo Graag uw be
richt Tel 17357

ipfetbnderdag 20 en 27 december vóór 14.00'uur iri||bhs;t>^jt te zijn

k

* Staat de slok al klaar9
Henk en Ineke al 20 jaar een
paar Gefeliciteerd Ang Ma
rijke Jeroen Annemiek en
Frank

GROTE TREINENBEURS te KOOG A/D ZAAN
zo 16 december 11 16 uur in Buurthuis DeVuister Molen
werf 44 (3 mm lopen v station Koog Bloemwijk) 0299040354

Gebruik bij het invullen van uw tekst de cojpon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden o f lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
T e

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel 02507 18789

Hobby's en verzamelingen

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

Broodje Burger

hele week
Cprn. Slegersstraat 2b
tel, 12070
Geopend dagelijks
13.00-2i:00 uur

L|J

* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
Inl tel 029075235
* Mare van harte gefelici
teerd met je eerste prijs
Papa Mama Carohen en
Rakker

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Dombo
5 films

GRATIS

18789

Boven ƒ 25 geen bez kosten
Anders brengen wij
f250 in rekening

Receptie?
Feestje?

Voor al uw loodg /dakwerk
schild en stucwerk Tel 020 Wij STOFFEREN 10 bankstel
854563/123985 Vnjbl propg kussens inclusief stof voor
ƒ295 Velours overgordijnen
• ANNULERINGEN van uwvan ƒ 39 95 voor ƒ 9 95 p mtr
advertentieopdrachten kunt u Vitrage en alle soorten model
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK gordijnen v a ƒ 5 9 5 per me
richten aan Centrale Orderaf ter gratis gemaakt1 1000 ver
deling Weekmedia Postbus schill meubelstoff van ƒ69
Oppas gevraagd/
122 1000 AC Amsterdam
voor ƒ 9 95 Wij stofferen alle
aangeboden
soorten meubelen boten en
caravans zeer voordelig Alle
Huwelijk en
Ik zoek een zelfst OPPAS
soorten schuimrubber op
kennismaking
voor 1 a 2 mid p w voor mijn
maat gesneden Barkrukken
2 kind (6 en 8 jr) Salarisver
stoff mcl stof of leather look
hoging door uitbr met huish ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan ƒ10 Prachtige 1 pers matras
werkzaamh is mog Omg Parasol Reis en Contacten ƒ55 Echt schuimrubberen
station Heemstede/Aerden club 023 356840 (infoband) matras met zuiver scheerwol
hout Tel 023241803
afgedekt ƒ225 DE VRIES
• Reflectanten op adverten Haarlemmerdijk 168 Amster
ties onder nummer gelieven dam 020220981 Amperestr
Lessen en clubs
ervoor te zorgen dat het num 10 Zandvoort 02507 19347
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
AEROBICS
en dat de brief geadresseerd
o l v Anja v d Voort
Videotheek
wordt aan Centrale Order
Bel v info 19701 of 12215 afd Weekmedia
Postbus
122 1000 AC Amsterdam

OOK VROUWEN WORDT VERZOCHT OM TE SOLLICITE
REN WANT DE MEESTE PRODUKTIEFUNCTIES KUNNEN
PRIMA WORDEN VERRICHT DOOR VROUWEN

BROODJES BESTELLEN?
Fven
BROODJE BURGER bellen'

Woninginrichting

Van i_eer Nederland BV Uosure bystems behoort tot de
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer een internationaal
verpakkingsbedrijf
Gevr hulp in de huish voor
vrijdagochtend liefst oudere
Op onze vestiging in AMSTERDAM NOORD worden sluitin dame Tel 19100
gen geproduceerd voor stalen vaten
In verband met een verhoging van de produktie m 1991
hebben wij plaats voor meerdere

Oproepen
Mededelingen

14

Te koop Adler elektrische
schrijfmachine prijs / 150
Tel 15178
TE KOOP gasgevelkachel
150 marmeren salontafel
ƒ95 hang/legkast ƒ 75 teak
noutcn kast ƒ 75 koffer op
wieltjes Tel 14975
* Te koop vrieskist merk
Liebherr inh 1921 ƒ 200 Tel
17030
* T k Etna gasfornuis goed
brandend ƒ75 Tel 020
450837
* T k Hoover staande stofz
ger goede staat ƒ15 wit/
zwart H Poorten tegeltjes
17 50 nw boek De Vossen
'oortvliet ƒ 19 50 Tel 15253
* T k mooie nw rood en
slieren portefeuille ƒ1950/
22 50 Benton China broche
T rode roos ƒ 10 bl lamsslip
per ƒ 1950 Tel 15253
Huren met recht van koop
KEYBOARD v a ƒ 25 p m
Dijkman b v Rozengracht
. 115 Amsterdam
Tel 020265611

Korte HALTERS gezocht met
diverse
kilogram schijven
Tel 02507 12510
* Te koop gevr eenvoudige
vouwdeur of douchestang
voor gordijn klem wastafeltje
compleet
fntuurpan Tel
16017
* Te koop gevr seniorenbed
of boxspring 1 pers Tel
17030
* Te koop gevr een hoek
bankje Tel 12885

Dieren en
dierenbenodigdheden
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip in|Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Te huur ± 100 m2 OPSLAG
RUIMTE v a 1 jan 91 Volta
straat 11 Tel 023 246777
Te huur v + 3 maanden
gem 2 kam flat ƒ 1100 p m
Tel 19357
Rubneksadvertentie7 Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon ir deze krant

\ Principe van eenRabo Lijfrente
Koopsompolis is eigenlijk vrij simpel.
Wie met meer begint, eindigt ook
met meer. Een Rabo Lijfrente Koopsompolis koopt u namelijk rechtstreeks bij
de Rabobank Waardoor belangrijke kosten
worden uitgespaard

Het spaardeel van de koopsompolis
begint dus met meer, waardoor u ook met
meer eindigt. Wilt u weten hoeveel meer,
vul dan de coupon m. U kunt natuurlijk
ook even langskomen

Ik wil graag weten hoeveel de Rabo
Lijlrente Koopsompolis mij uiteindelijk oplevert
Naam
m/v
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum verzekerde
Ingangsdatum
Einddatum
Stuur m ij een vrijblijvende ofïerte
D f 17 116,- (maximaal aftrekbare storting)
Dl
(ander bedrag, minimaal f3 000,-)
D Neem contact met mij op voor een afspraak
Plaats
Datum

Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank
bij u m de buurt
'

Coöperatieve Rabobank "Heemstade-Zandvoort" B A
Zandvoort

Grote Krocht 30-36 tel (02507) 1 69 41

Rabobank
Meer bank voorje geldj

WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 -22

Aulorubnek SHOWROOM verschijnt elke week in olie
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Builenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch:
leietomscri: van maandag t/m vri|dag tussen ö.JU
8.30 (en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-0656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokin
l 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten Izowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten,
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 1l ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Austin
Off. AUSTIN-DEALER-Pim v.
Rootselaar - staat altijd voor u
klaar! - Rhôneweg 40-42 A'dam • SI. Dijk - Info -131375.

• De autorubnek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

Chrysler

Chrysler Haarlem
off. dealer
* Chrysler * Jeep •*- Dodge *
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Gun uzelf

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Lonst Peugeot
Leeuwekeur gebruikte auto's
AMSTERDAM-CENTRUM
PEUGEOT
205 Accent
'88 ƒ 14.500 205 XE1.1 Accent ..'87,'88,'89
309 SR
'86 f13.250 309 XR-GR
bj '88
405 GR
'88 ƒ 19.500 405 GL 1 6 Kat
bj.'90
309 Profil
'87 ƒ 11.500 405 GLD
bj '90
309 Profil
'86 ƒ 10.500 605 SV 3 O
bj '90
Mazda 323hb 1.3lx.'88 ƒ 15.750
MAAR OOK, FIAT
Fiat Panda . . . . '83 ƒ 3.750 Uno 45 S
bj '87
Alle auto's met
UNO 60 Diesel
bj '87
3 maanden Bovag-Garantie
Citroen Visa 11 RE . bj '87
Tevens service en reparatie
Inruil en financiering mogelijk
2e Wetermgdwarsstr. 43 t/m 47
PEUGEOT-DEALER
Tel. 020-237669.
Adres Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020 121824

EEN GOEDE INRUILPRIJS, PRIMA GARANTIE
EN GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Suzuki

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

Dichtbij

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad.
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt). 020-799100
Showroom tevens werkpl.- magaz. Mmervalaan 85. 020-713581

Hogeweyselaan 97, Weesp. Tel' 02940-15443.

Jeeps/Terreinwagens

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
T.k. Suzuki Alto kleur rood, bj
Suzuki specialist Autobedrijf A. 1985. Km stand 43000, APK
Vet voor al uw reparatie en on- gekeurd t/m okt. '91 ANWB
derhoud voor zeer scherpe prn- keuring toegest. Lichte schade
zen. Tel. 020-6656279.
achterklep. Vaste prijs ƒ 4000
Tel. 020-478180 tijdens kant u.
020-474762 's avonds

Jeep Cherokee en Wrangier
NIEUW & GEBRUIKT
Bel 020-124876, de 4-WD lijn van Uw off. dealer in A'dam.

Lada
LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA BLACK-BEAUTY
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
2104 Combi
'86 ƒ 6.250
Lada 1200 S . . . .'88 ƒ 6250
Lada Niva
'86 ƒ 10.000
Op spec. wielen + banden
2 x Lada Samara, 3-drs. ..'88
VW Kever '75, voor restauratie.
Vernjn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-992865.

Toyota

WESTDORP
Samara rrut 2 jaar volledige
garantie en t/m 30.000 km.
gratis onderhoud.
Samara Black- Beauty
in diverse uitvoeringen.
Ruime voorraad nieuwe en
jonge LADA'S met BOVAG
garantie en APK, 100% financ
v.a ƒ250,- per maand.
OCCASION VAN DEZE WEEK
Lada 1200 S . okt.'SS / 6.000
Adres verkoop:
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-825983.

LADA WETTER
Lada 1200 S . . . .'85 ƒ 3.250
Lada 1200 S . . . .'86 ƒ 3,500
Lada 2105 1.2 .. .'86 ƒ 5,000
Lada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3250
Lada 2107 1.5 lpg'85 ƒ 3.750
L. Samara 1.3 gis'88 ƒ 10.250
Citroen BX
'85 ƒ 8250
Seat Marbella . . . .'88 ƒ 8.250
Ford Escort 1.6 ..'86 ƒ 13.500
Peugeot 205 G L 1.1, 4-drs.'83
.ƒ 7.850
Volvo 242, aut. . . .77 ƒ 1.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenbura. Tel. 02907-6572.

LANCIA Dealer Wassenberg.
Delta HF Turbo 10/'88, 20 000
km ƒ 24.000. 2x Thema IE Turbo '87 m. airco ƒ24.750 en
11/'85 ƒ 14.750. Alle met Bovag
gar. + grote beurt 020-233888

Hyundai

Mazda 626 1.6hb, m. '85, APK
8-'91, LPG, 5-drs., 5-bak, zeer
mooi, ƒ5750. 020-146392.

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 0:'0-763829
Amsterdam-Noord • Hamerstraat 3-15. Tel. 02 '-360401.

Toyota de Graaf biedt aan:
Starlet 1.0, XL
Starlet 1.0, spec
Starlet 1.3 DX
Corolla HB 1.3 DX
Corolla HB 1 3 DX
Corolla sed. 1.3, SXL
Corolla sed. 1.6 XL, nov.'87
Corolla LB 1.3 GL
Carina sed. 1.6 aut
Canna sed. 1.6 GL
Carina sed. 1.6 GL
Hi-Ace, 9 pers. DSL
Opel Corsa 1.3 GL
Seat Ibiza
Mits.wagon 1.8 GLD
Audi 80, 1.9

Lancia

dec.'86
juni '87
mrt '87
dec '85
mrt '86
jan.'SS
ƒ
mrt '87
nov.'85
nov.'86
sept.'87
mei'88
juli '88
april '88
juni '87
april '87

Tel. 020-865511.

Mazda

TOYOTA DE GRAAF
nieuw -i- gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk info-865511
Ook zaterdags

Rover

Algemeen

Accessoires en
onderdelen

APK
KEURINGEN

ƒ 63,50
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
3rafl - De Rijp, tel 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr 134. Tel. 020-240748

LET OP'
Topoccasions bij Autobedrijf

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83 (oranje hek), RAVENSTIJN, 02502-45435
Lid Nevar.
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
TOYOTA-DE GRAAF
Alle auto's APK, hoge inruil
Alle onderdelen voorradig
Financiering binnen 24 uur
Condensatorweg 44, A'dam
v a ƒ 5000. 1 jaar garantie
SI dijk Info 020-865511.
op arbeid/onderdelen
V W Golf GLS, Cabno, eind
'82, mw.st. ƒ 16950. V.W.Golf
1.6, Avance, b)'87, LPG,
ƒ12950 Renault 5 Campus,
m '89, 1e eig ong. 7000 km.
ƒ11.950 BMW 520 i, eind '85,
/ 10 950 BMW 525 i, ong '84,
ƒ8950. Ford Sierra 1.6 combi
bj '86, LPG, ƒ 10.950. Mitsubishi Galant, m'87, ƒ10950.
Peugeot 205 XE, m.'85, 5-drs,
ƒ 7950. Citroen BX diesel, m
'85, l 7950. Daihatsu Charade,
b).'86, LPG, ƒ7950 Jaguar 4.2
aut. serie 3, m.'81, ƒ 6950 Ford
Escort, bj.'82, 1e eig., LPG.
ƒ3950
Rat Panda. bj.'BS,
ƒ3950 Toyota Corolla 1.8 D.
combi, bj.'85, ƒ5950. Lada
1200S, bj.'88, ƒ 5950. Peugeot
305, bj.'83, ƒ2950. Datsun
Stanza, bj '83, ƒ3450. en nog
div.auto's v.a f600 tot f 15000

ƒ10.500
/ 10.900
/ 11.750
/ 9 750
ƒ 11 500
/ 14.500
16.750
ƒ14.750
niet duur!!!
ƒ 13.250
ƒ13.500 -auto-ambulance & opnjauto
ƒ 13750
- 9-persoons bussen
ƒ 19.500
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m 3
ƒ 14.750
020-794P42, 020-908683.
ƒ 9.750
ƒ 10000
*AAA Auto Rental BV*
ƒ 23 750
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
div bestelwagens v.a 11-17 m^
+ autoambulance 020-6630836

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas

Service en
reparatie
APK + grote beurt v a ƒ290
mcl. DIESELSERVICE, brandstofpompen; verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-980639.
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar
West-Center 020-122476.
A.PK. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 364702
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.
Garage ROBE, gespec. in remmen en fricties. Comeniusstr.
455, 020-177388. Lid BOVAG.

Autosloperijen

Saab

Mercedes Benz

AUTORIJSCHOOL DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel. A'danr 020942145
AUTORIJSCHOOL „DE FONS'
BOVAG-LID - DIEMEN
Info tel 020-900292
VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon 020 16 1321

BOVAG ERKENDE
VERKEERSSCHOOL
,VERONICA
Theoriecursus gratis op video
Halen en brengen
Nieuwe auto s di/orso rper
ken
ALLE RIJLESSEN ƒ 3Ü P LES
Inl Niasstraat ?9 A aam C
Tel overdag 0206656955 on
's avonds 03240 1774' o f 06
528 67998

Auto's te koop gevraagd
Te koop gevr Peugeots 404,
DE HOOGSTE PRIJS
504,505, J5,604 TD. Schade of elk merk auto a co'i'a-il TIC'
sloop
Autocommerce, vrijw bewijs Tol 020 105478
023-338895.
Koop
of VERKGODPLAi\!
HOOGSTE PRIJS
NEN?
Bel
dan snel N,u,onai"
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs, geen Occasionlijn 023 365206
slnopauto's Tel 02990-37825
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr, snelle afw a contant m
vr'jw. bew., def geen bezw
Tel 020-108280-149352

Motoren/scooters

T k Yamaha XJ 650 Maxim
Custom, Cardan /po r mooi
ƒ6500 0299031398

Diversen
AUTORIJINSTRUCTEUR WORDEN VOOR MAAR ƒ 1650
Wordt nu autonjinstructeuren bepaal je eigen inkomen Werf
garantie mogelijk. De goedkoopste van Nederland Wi, starten
5 jan 1991. MICHEL Opleidingen Tel. 020 853057 02990 3476

WEGWIJ

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

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel 020-361178/02907-6248.

Anders dan anderen autover- Gevr: (s)loop/schade-auto's
huur v.a ƒ25 p.d 125 km vrij met vrijwaring. Ook vakk. rep.
De nieuwe Rover 100, 200 en Alle auto's met radio/cass.rec Tel.: 020-279907 of 023-350904.
800, bij ons m de showroom. ADA- West: 020-119708
Grote sortering ONDERDELEN
MINOR MOTORCARS B.V.
Noord. 020-324859
van alle schade-auto's, alle
T.k. Toyota Starlet sp.uitv., veel Rover Dealer, Sloterkade 43Saratoga 2.5i M/T
ƒ825 p.m, PONY 1.5 gl, 8-'88, 23.000 km.,
Mazda: 323 LX 4 drs. zilver '83 extra's, b.j. '86, 59000 km,
TE HUUR voor alle doeleinden merken, alle bouwjaren.
Voyager 2.5i M/T
ƒ816 p.m. wit, 1e eig, boekje + Dinol gar.
44, A'dam, tel. 020-177975.
m zeer goede staat APK 11-'91
Oldsmobile 1956 convertible Ravenstijn, 02502-5435.
Alle modellen uit voorraad leverbaar
+ VVN keur 30-11. Prima, km: 65.000 ƒ5950. Excellent ƒ 9950,-. Tel. 02975-62962.
Cadillac
1960 convertible
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
ƒ11.900. Tel. 020-237733.
Cars BV 02505-1776.
RICK's rent a 50er. 020-992298. Het HOOGSTE BOD'" Bel
van 36 maanden en excl. w.v.o.
voor vrijblijvende prijsopgaaf,
Adverteren in
Chrysler leasen?
Loop, sloop en schadeauto's
RENAULT AMSTERDAM
„SHOWROOM"
ZONDER INRUIL
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
Top occasions met 1 jaar
Even Haarlem bellen
Tel. 020 - 665 86.86
BODEMPRIJS.
garantie
Mercedes Benz 190 D & 190 E 1.8
SAAB, van 1e eig., altijd bij ons
Lease infolijn
Wibautstraat 224
in onderhoud geweest: 9000 l,
Bel voor snelle levering 020-124876
020 - 561 96 11.
* 023 - 264 000 *
1986, donkerblauw, radio casP. KRUGERKADE 10
sette, alarm, mistlampen.
Saab Jorntsma, Wagenweg 10,
5 ***** AU l U- LN MOTORRIJSCHOOL
Chrysler Saratoga 2.5i & 3.0i
Purmerend. 02990-23741.
Skoda 120 LS, m.'85, APK. DECEMBER AANBIEDING: 1e 10 autorijlessen ƒ285.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
SAAB SERVICE MOLENAAR gek., zeer gaaf, radio/cass. Tel. *Autorijles ƒ 31. per les. *Halen en brengen. *Speciaal motorOOK DEMO'S VOOR INTERESSANTE PRIJZEN
pakket. *Speciale spoed en herhalingscursussen. *Div. merken
020-146392.
rep., onderh., APK, LPG,
Bel 020-124876, de Chrysler-lijn van uw off. dealer in A'dam.
auto's ook automaat. *Gratis theoriecursus op video,
alarm
etc.
BOVAG
LID
Kadett 13 S autom., m. '83,
Adverteren in
Mitsubishi Colt EXE, wit, bj.'
SPOEDCURSUS THEORIE IN 1 DAG.
APK gek., 1e eig., zeer goed, HOOFDDORP, 02503-14097.
„SHOWROOM"
33.000 km, puntgaaf, pr.
Ruys de beerenbrouckstraat 157, tel. 020-138473 A'dam.
ƒ2975. 020-146392.
FAX; 020 - 665.63.21
ƒ12.000: 020-199081.
Voor de liefhebber SAAB 96,

Business fin. lease

1e 10 echte AUTO- 1e 5 MOTORRIJLESSEN a / 25 nor les
Onze lessen vallen onder consumentcnvoorwaardcn on u kunt
zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest Vorkeersschoo1
"MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stolt
i Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL '
Tel. 020-853683/181775, 075-174996 en 0299034768

Renault

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

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

Rijscholen

Skoda

Opel

Mitsubishi

Nissan

Citroen
V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
BX 16 TRI, bj. '88, 83.000 km.,
wit, el. ramen, open dak, trekh. brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad:
ƒ 12.000. Tel. 02997-3036.
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
Het officiële
075-281193 of-353788

CITROEN
service adres
voor de Zaanstreek

ingdijk

VAN ROOTSELAAR
VOOR NIEUW + GEBRUIKT
Reparatie alle merken
Zaandam, tel. 075-350985.
T k. Citroen BX. B.j. 6-84, APK,
nette auto, prijs ƒ5500. Tel.
020-135772 na 17 uur.

autoverhuur
o.a. 2 CV's, AX, BX
vanaf ƒ27,50 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

bouwjaar '77, kleur bruin.
Vr.pr. ƒ 1000. Tel: 020-249672.

Zeilemaker-Opel

INRUILWAGENS
Te koop Datsun Cherry GL, bj. Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D, Kooimanweg 7,
'79, APKokt. '91, i.z.g.st. Vr.pr.
Purmerend 02990-22551.
ƒ1750. Tel. 02963-1631.

Seat
Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij:
SEAT AUTO CENTRUM APC,
2e Schmkelstr. 18-28. Tel.
020-763333/763334/763335.

Laurel autom, m. '83, APK
-Noord
gek. radio/cass., zeer fijn njSchaafstraat 24, A'dam-N.
dend. ƒ 1975. 020-146392.
Tel. 020-361153
Nissan Bluebird 20 LX antr.
Ascona 16 S nw model, '82, 4
met trekhaak, 15 mnd. oud.
drs., APK 12-'91, voorwielaanNw. pr. ƒ30.500 nu ƒ19.500.
Tel. 02977-42019 na 18.00 uur. drijving. ƒ2975. 020-146392.

WESTELIJK HALFROND 70, (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen. Tel. 020-455451
PEUGEOT - DEALER
STIPPENPARADE: volg de stippen en pak 't voordeel
• Ue autorubnek
T k. Citroen BX 14RE, 1988,
Stippen van ƒ 500,- tot ƒ 2000,- voordeel
„SHOWROOM" heeft
grijs metalic, 50000 km. Pr.
PEUGEOT
een oplage van 730.000 ex.
ƒ 15000. 02907-6606.
Type
KMstand
bj.
Prijs
205 XE Accent
50.000 05-86 ƒ11.250,205 XE Accent
30.000 03-90 ƒ17.500,205 XE Accent
50.000 05-88 ƒ 14.500,57.800 01-87 ƒ 12.800,FIAT VERMEY B.V.
Fiat 127, '83 APK tot 9/'91, 205 XE Junior
63.000 04-87 ƒ 14.900,Keuze uit ruim 35 occasions. i.g.s.o. ƒ1.200. tel. na 19.00 205 XR 1.3
205 XR 1.4
18.800 09-88 ƒ 18.950,A Philipsweg 13, Uithoorn.
uur: 020-6657714/953703.
205 XR 1.4
49.000 04-89 ƒ18.700,Tel. 02975-62020.
Rat Panda 45, 3-'83, wit, km 309 GL Profil
30.000 03-90 ƒ23.500,T k. Fiat PANDA 45, b.j. '82, in 78.000, APK 4-'91, m goede 309 XE Allure
55.000 03-88 ƒ 14.500,zg.st., APK tot 06-'91, ƒ2750. staat, ƒ2950. Tel. 020-828014. 309 SR 1.6
55.000 08-86 ƒ 14.750,Tel. 020-6400693.
405 GL 1.6
23.000 03-90 ƒ 28.200,405 GL Diesel
73.000 03-89 ƒ 28.900,405 GR 1.6
16.500 01-89 ƒ27.500,405 GR aut., LPG
51.000 08-88 ƒ26.500,Escort bestel m. '82, APK8-'91~ 405 SRI
40.200 02-88 ƒ30.750,LPG, ƒ 1675. 020-146392.
505 GR 2.2 inj
51.000 04-89 ƒ33.000,90000 01-86 ƒ17500,Te koop: zilvergrijze Ford Tau- 505 GTI autom
25.000
85 ƒ 14.750,nus 1.6, bouwjaar '79, motor en 205GTI 1.6
IN PERFECTE A1 CONDITIE carrosserie in prima staat, APK ANWB gekeurd, 3 m. garantie, inruil en financiering mogelijk
Diverse demonstratie-auto's'
o.a.
tot aug. '91. Vraagprijs ƒ 1750.
205 XR, 405 GR 1.9, 309 GR, 605 SV 3.0
2500 CL, diesel
1988 Tel.: 020-322985.
Interessante prijs1
2000 GL, stuurbekr
1988
2000 GL, LPG inst
1989
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
2400 CL
1988
sloopschade etc. Vlotte afhd.
2900 GL, airco
1988
KEIMPE CARS. 020-244255.
1200 m2 SHOWROOM
OFF. FORD-DEALER
ZUIDWUK - Mmervalaan 86,
NIEUW EN GEBRUIKT
v KALMTHOUT & v. NIEL BV
bij het Olympisch stadion. VerSchaafstraat 24, A'dam-N.
Madeweg 1. 020-6683311
Marktplein 11-29, Hoofddorp.
koop nw. en gebr. Peugeots. .•dNaast
Tel. 020-361153
Melrostat. D drechl
Inl.: tel. 02503-13441.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.

Fiat

Scorpio

Isuzu

l

auto
verkopen.
daarom
1»^ ik
ikwil
wilmijn
mijn
auto
verkopen.Plaats
Plaats
daarc de
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
/i
. van
. de .kosten van de advertentie in.
betaal-Veurocheque
ter waarde
Prijs
Prijs
in. 6%
ex. 6%
rijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
senruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
-s01 1

f

V 2

3
l
| 4

6
7
8
9
10

25[00_J 26,50j
36,00
38,16
47,00
49,82
58,00
61,48
69,00
73,14
80,00
84,80
91,00
96,46
102,00
108,12

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

De Postcode Loten | /et /ich m
voor mens en natuur. Dus ook
vooi de/e /a;ik. Daarom helihen de deelnemers ervoor ge/.orgd dat wij een startkapitaal
van" liefst /'" 250.000 konden
toe/egyen voor de bouv> van
een nieuwe boerderij. Waar
mens en dier /ieil tliuisvoelen
en bij elkaar /ijn. Om te werken en te leren, om te spelen
met de geitjes. en de konijnen
te knuffelen, om samen met de
ouders te /ijn. De nieuwe hoerJerij is hard nodig. Als u deel-

MOQY EN ZOON
V'h Museum autooearijven
Reeds 14 jaar dé dealer
voor A'dam en omstr.
IN NIEUW EN GEBRUIKT.
l Ruysdaelkade 75. A'dam-O.zJ
Info: 020-6623167/732853 l
De enige off. SUBARU DEALER -t- occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

De oude
neemt aan de Postcode l.otet
helpt u mee. Wij denken Jat
het misschien dan u e l de
kerstgift van uu leven is. B

SUBARU

HEERE B.V.
DE GROOTSTE SUBARU
DEALER VAN AMSTERDAM

Ford

Div.

De kerstgift van uw leve

Subaru

KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.

020-451515

Nationale Postcode Loterij helpt mens en natuur

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23 bij Makro
A'dam - 020-6686146.

Peugeot

Vraag voor meer informatie over
adverteren onze brochure aan

Mini Jumbo
ALLE KLEUREN/TYPES
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
LET OP!!!

Speciale aktie
Ook het juiste adres voor
EEN GOEDE OCCASION

I

Ceintuurbaan 225
• Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond

Bij Haarn staat een hocrcle'rij. De Nationale I'ostcocle Loterij «nat er >oor
/orgen dat die afgebroken
wordt.

Stralend laten di' Inwonen, de nuic/iietti' \wi de nieinw boerderij :ien.

boerderij leren de bewoneis
omgaan met dieren: koeien.
\arkens. geilen, konijnen, KipDie oude boerderij staat op het pen en v, at al niet. Ook maken
terrein van Nieuwenoord, een /i| /o kennis met alle laeetten
leefgemeenschap van /o'n 450 U||1 ,K>1 hwrcnh,dnir. lx. hoer.
geestelijk gehandicapten. Daar ^n] (s hcc, hd.1M„njk voor lk.
wonen en werken /.ij m de bewoners van Nieuwenoord.
best mogelijke omstandighe- [in daarom gaan wij hem afden. met liefdevolle en des- breken. Want de huidige hoerkundige begeleiding. Op de ilerij is niet meer dan een oude
schuur, die lekt en gammel is.
Waar de mensen en beesten
het in de winter knap koud

/<n linnkfn Miiiiucla Kfmp inc\ciiirtiii ili' ti-l 000 i
\ tiiiiit t'ii ilc /'".\;< vtlc I.titi'nj' l Ikc maand et // lt*n de '
l'i>\lcaitcpnj\ run .' 00(1 i>ultlcn i'it i/i'.SiifKvH »i*r//i;;/i
li'ii'ii limvelif Mcckvniii\ mui l 100.-\\inU-lfnhii tli .Sn/'i''

••^?is'

Volkswagen
VW Polo groen met. 7-'88,
30.000
km.,
nw.waarde
ƒ21.000, vaste prijs ƒ12.950.
Met ANWB rapport. Tel.
020-973205.

WIN EEN TON BON

Jetta 1600 LS automaat, m.'82,
APK 12-'91, LPG, ƒ2975. Tel.
020-146392.
Golf 1600 LS nw. mod. '81,
APK 1-'92, LPG. Pracht auto
ƒ2975. Tel. 020-163260.
Te koop Kever, '73, APK, in
goede staat, ƒ 1250. kleur
blauw 020-243842 na 18.00 u.

Volvo
Volvo 264 GLE, autom., LPG
'81, APK 4-'91, leren bekl.
electr + get. glas, zilv met,
nwaccu. ƒ4500. 02979-11360.
Volvo 244 GL, m. '81, APK 8'91, 4 drs, LPG, ƒ1975 Tel.
020-146392.
• De advertentie-afdeling be
houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen:
J 1 lot (ƒ 10 ,-)
_1
loten ( a ƒ10,-)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Z<; i>n>cit er tMxen num en dier een
band van hegnp en genegenheid.

_l dhr. _) mevr.

Naam:
Adres:

SNELHEIDSPRIJS
VAN DE WEEK!
Onder de snelle H/CKHC m/etuler1- U'tlotcn wij de/e «eek een fanuisliselie
Philips Malehline teleusie niet W cm
beeldbuis en 2 .\ 40 Walt mu/iek\ermogen'

Postcode: \

J^_L_J_J Plaats:

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

15 1290

i-U - NATIONALE
Handtekening:

•l L O T E R l J i
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

DE FAVAUGEPLEIN 13 l

WOONHUIZEN

Royale 4 kamerflat (nu 3 kam.) in centrum dorp.
Zeezicht. Ruime woonkamer ca. 40 m2, balkon
o.h. zuiden. 2 slaapkamers.

NIC. BEETSLAAN 36
Woonhuis met voor- en achtertuin. 2 schuren en
achterom. Woonkamer met parketvloer en
thermopane beglazing, 5 slaapkamers.

ƒ 245.000,-

ƒ175.000,STATIONSSTRAAT 15
Ruim woonhuis in centrum dorp gelegen.
Kamer en suite, moderne keuken, 4
slaapkamers. Mogelijkheid voor pension.

ƒ179.000,VAN SPEYKSTRAAT 22
Hoekhuis, vlakbij strand gelegen. Beg.gr.
woonkamer, ruime keuken, 2 slaapkam., 1e
verd.: 2 slaapkam., 2e keuken, douche/toil.,
gaskachels.

DE FAVAUGEPLEIN 21/13

TE KOOP A A N G E B O D E N
FLATS
3 kamer recreatieappartement op 1e verd. met
leuk uitzicht over het dorp. Dubbele beglazing,
wanden geïsoleerd. Gestoffeerd.

Halfvrijst. woonhuis met voor- en achtertuin.
Woonkamer, mod. eiken woonkeuken met
plavuizen vloer. 4 slaapkamers. Ged. dubb.
beglazing.

ƒ 69.500,DE SCHELP 22
Rustig gelegen 3 kamer recreatieappartement
met tuin op het zuiden. Woonkamer met open
keuken, 2 slaapkam. Gestoffeerd en gemeubil.

ƒ 235.000,VINKENSTRAAT 13
Woonhs m. voor- en achtertuin (zuid). L-vorm.
woonkam., open haard, half open keuken, 3
slaapkamers, badkam. m. ligbad, zolder, c.v.
gas.

ƒ 249.000,-

ƒ 169.000,-

CORT V. D. LINDENSTR. 2/12
Royale 4 kamer maisonette op de Z.W. hoek
v.h. gebouw Duinzicht. Schitterend uitzicht over
de duinen. Woonkamer m. open haard, 3
slaapkam.

ƒ 285.000,KAREL DOORMANSTRAAT

10/4

4 kamerflat op 2e verd., uitzicht boulevard en
zee. Woonkamer, 3 slaapkamers, 2 balkons.
Eigen c.v. installatie.

ƒ195.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 19 III
4-kamerflat (verbouwd tot 3-kam.) op 4e et. met
traplift. Schitterend uitzicht over zee en
zuid-boulevard. Kunststof kozijnen met dubbel
glas.

ƒ 75.000,-

ƒ 285.000,-.

SWALUESTRAAT 26B

KAREL DOORMANSTRAAT 2/2

3 kamer maisonette in centrum dorp. Bouwjr.
1984. Woonkamer met balkon, moderne
keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad.
Eigen c.v.

HOGEWEG 76

4 kamerflat hoek zeezijde, 2e verd. Schitterend
uitzicht op boulevard en zee. Eigen c.v.
installatie.

Exclusief kleinschalig project van 6 luxe
appartementen en een penthouse. Zeer veel
extra's.

ƒ 225.000,-

ƒ149.000,-

PAKVELDSTRAAT 34

DR MEZGERSTRAAT 71

Vrijstaand woonhs in centrum dorp. Bouwjaar
1979. 6 kamers, moderne open keuken,
badkamer met ligbad, zolderberging.

Zeer luxe 4 kamer hoekflat op 3e etage met
fraai uitzicht strand en zee. Mod. keuken met
appar. Luxe badk. Geheel nieuwe stoffering.
Bwjr 1990

ƒ 295.000,-

ƒ 275.000,-

10/6

Ruime 4 kamerflat op 3e verd. aan boulevard
met uitzicht op zee. Woonkamer, 3
slaapkamers, 2 balkons. Gehele flat v.v.
parketvloeren.

DE SCHELP 84

ƒ195.000,KOSTVERLORENSTRAAT 83

KAREL DOORMANSTR.

Flatgebouw „Rotonde" 3 kamerhoekfl. op 3e
verd. Fantastisch uitzicht over zee en
zuidboulevard. Woonkam., open keuken, 2
slaapkamers, badkam.

TROMPSTRAAT 19/8
Direkt aan boulevard gelegen ruim 4
kamerappartement op 4e etage. Zeer fraai
uitzicht over strand en zee. Woonkam., mod.
keuken, 4 slaapkam.

ƒ 225.000,-

NIEUWBOUW

Prijzen vanaf ƒ 320.000,- v.o.n.

BEDRIJFSPANDEN

ƒ160.000,-

VINKENSTRAAT 46
In rustige buurt nabij zuid-duinen zonnig
halfvrijst. woonhuis met gr. garage, schuur.
Royale tuin. Kamer-en-suite, 4 slaapkamers,
zolder.

ƒ 295.000,-

TROMPSTRAAT 17 FLAT 3
4 kam.flat op 2e verd. Zeezicht. Woonkam. met
open haard, 2 slaapkamers, schuifpui naar
balkon. Badkam. m. ligbad. Dubbele beglazing.

BURG. V. FENEMAPLEIN 4/4

COMPLEX AMPERESTRAAT

Geheel verbouwde 4 kamerflat op 2e verd.
Uitzicht zee. royale woon/eetkamer, open
haard (marmer), mod. witte keuken, mod.
badkamer, balkons

In Zandvoorf-Nrd gelegen bedrijfscomplex met
royaal woonhuis. Kantoorruimte ca. 100 m2.
Loodsen 12 x 5.5 m. en 17 x 10 m.

ƒ 163.000

prijs op aanvr.

ƒ 235.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 18
Geheel modern gerenoveerd woonhuis met tuin
op het zuiden, in groene buurt van Zandvoort
gelegen. Grote woonkamer (60 m2), 3
slaapkamers.

ƒ310.000,-

TE H U U R AANGEBODEN
WOONHUIZEN

GASTHUISSTRAAT 4
In het stille hart van Zandvoort. Vrijstaand
romantisch woonhuis aan rustiek pleintje,
bouwjaar 1978. 5 kamers, woonkeuken,
garage.

ƒ 335.000,-

FLATS

BEDRIJFSPANDEN

KONINGINNEWEG 30

TROMPSTRAAT 7 FLAT 4

Gerenoveerde halfvrijst. villa met tuin. Ruime
living (40 m2) m. open haard. 3 slaapkamers.
C.v. gas. Huurperiode ca. 2 jaar.

Royale 3 kamerhoekflat, zeezicht. Ruime
woonkamer (40 m2), 2 slaapkam., keuken,
badkam. m. bad. Gestoff. en gemeub.

Huur p. mnd: ƒ 2.500,-

WILLEMSTRAAT 10

Huurprijs incl. verbruik: ƒ1.800,-

Bedrijfsruimte in centrum dorp. Begr. gr.: 100
m2. bestaande uit 3 ruimtes (1 met douche en
toilet). 1e verd.: 100 m2.

Huurprijs p. jaar: ƒ 17.500,-

BURG V. FENEMAPLEIN 7/7

HAARLEMMERSTRAAT 5
Split level woonhuis, zeer geschikt voor praktijk
aan huis. Woonkamer, woonkeuken, 6 kamers,
zolderberging. Tuin met schuur.

Royaal 4 kamerappartement (thans 2 kamers)
met uitzicht zee. L-vormige living (60 m2).
Gestoffeerd en gemeubileerd.

ƒ 355.00

Huurprijs per maand: ƒ 2.000,-

HAARLEMMERSTRAAT 1A
Split level woonhuis, zeer geschikt voor praktijk
aan huis. Woonkamer, woonkeuken, 6 kamers,
zoiderberging. Tuin met schuur.

ƒ 375.000,HOGEWEG 52
Vrijstaande villa met garage voor meer auto's.
Kamer-en-suite met serre, grote woonkeuken,
6 slaapkam. Zomerhuis met woon/slaapkamer.

WIJ W E N S E N U EEN VROLIJKE KERST EN EEN GELUKKIG 1991

ƒ 395.000,KOSTVERLORENSTRAAT 68
Royale vrijstaande villa, rondom tuin met
zonneterrassen, gelegen in groene deel.
Woonkam., woonkeuk., 3 si.kam. Kunstst.
kozijnen m. dubbel glas.

ƒ 545.000,-

CEfl/E

REGENTESSEWEG 2

cxr/urontn

Rustig gelegen vrijstaande villa met rondom tuin
en dubbele garage. Woonkamer met open
haard, keuken, bijkeuken, 4 slaapkamers.

ƒ 550.000,FRANS ZWAANSTRAAT 74
Zeer luxe, geheel gerenoveerde bungalow aan
de duinrand. Schitterend uitzicht. T-vorm.
woonkamer (80 m2). Vele extra's.

ƒ 795.000,-

makelaar/ o.g

2042 PR Zandvoort

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-1 26 14

627.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 20 december 1990

Zandvoort

Los nummer ƒ 1,25

'Circustheater'
mag niet meer

50e jaargang nummer 51

Oplage: 4.900

Toch subsidie voor
promotiestichting

Kerst
nadert

Beschermd
Rechtbankpresident
Van den
Haak verwierp het vei v/eer van Play
In dat de handelsnaam circustheater niet beschermd is. Volgens hem
is deze aanduiding - hoewel beschrijvend van aard - zo ingeburgerd als
handelsnaam van het Circustheater
Scheveningen, dat deze landelijke
bekendheid geniet. De naam wordt
door het publiek geassocieerd met
het theatercomplex in Scheveningen, aldus Van den Haak. Daarnaast

Verwarring

ZANDVOORT - Een aantal
Zandvoortse ondernemers én
huurders laat zijn schuld bij de
gemeente te ver oplopen. Dat is
de mening van de VVD-fractie.
Raadslid Methorst drong er
dinsdag in de gemeenteraad op
aan, er hard achteraan te zitten. Volgens wethouder Peter
Ingwersen is een flink deel van
de achterstand al ingelopen.

Foto Berlott

De

over-

begroting in 1989 heeft te maken met interne fouten. Burgemeester gaf dat dinsdagavond
toe tijdens de raadsvergadering. Een brief van de brandweer was ergens blijven steken.

"Hier is sprake van een misser",
erkende burgemeester Van der Heijden dinsdagavond, "er is iets niet
goed gegaan". De begroting van de
brandweer werd overschreden met
het aanpassen van een garage bij de
remise in Zandvoort-noord. Deze
werd geschikt gemaakt om er een
brandweerwagen te kunnen stationeren, wat tegenwoordig ook het geval is.

Wel gemeld
De dreigende overschrijding was
wel gemeld door de korpsleiding,
maar de brief was ergens blijven steken tussen de verschillende afdelin-

Voorlichting
gaat te ver
ZANDVOORT - "Alleen een
plattegrond ontbreekt er nog
maar aan", zei Sandbergen dinsdagavond in de gemeenteraad.
De D66-fractievoorzitter was allerminst gelukkig met de nauwkeurige beschrijving in twee
kranten, van de plek in het raadhuis waar paspoorten en rijbewijzen worden opgeborgen. Dit
was overgenomen uit een raadsstuk, waarin werd voorgesteld
een inbraakwerende kluis en
een alarmdetectiesysteem aan
te schaffen.
In het voorstel - dat dinsdagavond eveneens in de hal van het
raadhuis tussen alle andere
raadsvoorstellen lag - werd er
onder andere op gewezen dat
zich in een bepaalde kast op een
bepaalde afdeling een werkvoorraad bevindt. De precieze
omschrijving was ook te lezen
in een regionaal dagblad en het
Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week.
"Een goede voorlichting is essentieel voor de relatie tussen
burgerij en gemeente", had
Sandbergen dinsdagavond eerder al verkondigd. Maar déze
voorlichting ging hem iets te
ver.

gen. "Daardoor is het niet op de juiste plek aan de orde geweest, er zijn
schimmige situaties ontstaan", al- speciaal comité werken aan
dus Van der Heijden, die zelf al van het totstandkomen van een
tevoren was ingelicht over het finan- Joods monument op de hoek
ciële vooruitzicht. "Er is niemand in van de' Heemskerckstraat en
het college die deze gang van zaken
de Joh. Mezgerstraat. Dat zegt
niet betreurt".
"Ik vind dat U zich er maar mak- de Zandvoortse beeldhouwer
kelijk vanaf maakt", reageerde Edo van Tetterode in een brief
PvdA-fractievoorzitter Jeanette van aan het gemeentebestuur. Hij
Westerloo. In de commissie voor fi- verzoekt andere akties op te
nanciën had zij al aangegeven, dat schorten.
zij wilde weten wie er verantwoordelijk was. "Er kan hier niet meer geVolgens Van Tetterode is momenzegd worden, dan datgene wat ik heb teel een aantal mensen bezig met de
geprobeerd aan te geven", aldus Van oprichting van het comité. De oorder Heijden.
sprong daarvan ligt in de vele reac-

Openingstijden rond feestdagen
ZANDVOORT - In verband
met de feestdagen veranderen
bij een aantal instanties voor
volgende week de openings tijden.

december en zaterdag 29 december
gaat de uitleen gewoon door.
Ook bij het postkantoor en het
postagentschap in Noord verandert
er een en ander in verband met de
feestdagen. Het postkantoor aan de
De stichting Dienstencentrum L. Davidsstraat is maandag 24 deZandvoort is dit jaar na vrijdag 21 cember geopend van 08.30 tot 15.00
december gesloten, het centrum uur, maandag 31 december van 08.30
gaat op 2 januari weer open, zij het tot 12.00 uur. Het postagentschap
dan onder de 'vlag' van de Stichting Pasteurstraat is beide maandagen,
Welzijn Ouderen Zandvoort. In het dus zowel 24 als 31 december, geslonieuwe jaar zal men dan ook een ten.
nieuwe naam op het centrum aanDe Zandvoortse horeca mag in de
treffen.
nacht van 31 december op l januari
De Openbare Bibliotheek aan de langer dan normaal openblijven.
Prinsesseweg verandert rond de Het college van burgemeester en
feestdagen eveneens haar openings- wethouders heeft dat vorige week
tijden. Zo is de bibliotheek gesloten aan het bestuur van Horeca Nederop maandag 24 december, beide land afdeling Zandvoort medegekerstdagen, maandag 31 december deeld. De bedrijven mogen openblijen op nieuwjaarsdag. Op vrijdag 28 ven tot 05.00 uur.

ties die hij gekregen heeft naar aanleiding van de diverse perspublicaties.
Door de plaatselijke notaris zou
nu de stichtingsakte al opgesteld
worden terwijl de Britse tekenaar
Humphrey Bennett een logo ontwerpt voor de ko'mende geldwerving. De Zandvoortse beeldhouwer
verzoekt het gemeentebestuur dan
ook de werkzaamheden aan een
'herinneringsbord' op te schorten.
Het college had in principe besloten een plaquette te laten vervaardigen, en directeur Emmy van Vrijberghe de Coningh verzocht daaromtrent advies uit te brengen. Naar
aanleiding daarvan hielden burgemeester en wethouders vast aan het
idee van een plaquette. Een en ander
is op 21 november van dit jaar aan
Van Tetterode medegedeeld. Die
werkzaamheden kunnen in de toekomst wellicht overbodig zijn, zegt
Van Tetterode nu.

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

17166

Alles liep gelukkig toch nog goed af

20 dec
21 dec
22 dec

HW

LW

HW

Mededeling
In verband met Oud & Nieuw verzoeken wij u uw advertentie-materiaal voor het Zandvoorts
Nieuwsblad uiterlijk donderdag 27
december om 16.00 uur bij ons
aan te leveren en uw redactiekopij
uiterlijk op woensdag 2 januari om
9 uur.
Volgende week verschijnt uw
krant op 28 december.
Redactie en bladmanager
Weekmedia

Vechtlust
Een stukje vechtlust ontbrak
jafgelopen
weekend
bij
O
Zandvoortmeeuwen, Heemstede
maakte daar dankbaar gebruik van.

"Tips
Ook deze week in het Zand- Q
voorts Nieuwsblad 'Te kust
*?
en te keur', een uitgebreide rubriek
met tips voor de vrije tijd.

LW

05.16 00.35 17.18 12.53 • Tussen een paar gemene boeven kon men dinsdagavond in Gebouw de Krocht tal van jonge boompjes, struiken,
05.46 01.26 17.55 13.35 sneeuwvlokjes en sterretjes te vinden.
Foto Berlott
06.26 02.06 18.29 14.16
23 dec
07.00 0235 19.09 15.06
ZANDVOORT - Gebouw de Krocht puilde dinsdaga- sneeuwvlokjes, sterretjes, kleine bomen en struiken.
24 dec
07.45 03.05 19.59 15.34 vond uit, toen tal van leerlingen van de Plesmanschool Het bosdecpr zal de jonge acteurs niet onbekend voor25 dec
08.35 04.05 21.06 16.24 het podium beklommen. In verband met de naderende gekomen zijn, dat was nog even geleend van het Sinter26 dec
09.40 04.54 22.15 17.40 kerstvakantie werd 'Drie rovers en de ster' opgevoerd klaastoneel.
27 dec
10.45 06.04 23.26 18.45 met in de hoofdrollen onder andere Nathalie Groenveld
Zowel leerlingen als onderwijzers hebben een paar
28 dec
11.5607.14 -.-19.45 (Koba), Raymond Meirmans (Peer) en Alain Clark (Ju- weken hard gewerkt aan het optreden. En niet te vergedokus) als de drie boeven. Leerlingen uit de hogere ten: de ouders ook, die hielpen met het maken van de
Maanstanden:
groepen hadden de hoofdrollen op zich genomen, maar kostuums. Na al die inspanning was het dan ook maar
de rol van de lagere groepen was er niet minder om. Zo een groot geluk dat alles die avond, ondanks de drie
Dinsdag 25 dec. EK 03.56 uur
werd het podium overspoeld door een tiental (jonge) boeven, toch nog goed afliep.
Doodtij 26 dec. 09.40 u. NAP+80cm

De achterstand blijkt onder andere uit de Rekening 1989. De eindcijfers van dat jaar werden afgelopen
maand aan de gemeenteraad bekend
gemaakt. Vooral onder de strandpachters en de ambulante handel
bevinden zich enkele ondernemers
die op 31 december 1989 bij de gemeente nog een flinke rekening hadden staan. Van de strandpachters
stond eind vorig jaar nog een totaalbedrag open van ongeveer ƒ47.000,aan pachtgeld. Van de ambulante
handel had de gemeente nog een bedrag tegoed van ongeveer ƒ40.000,aan standplaatsvergoedingen en
ventvergunningen. Daarnaast stond
er ook nog een bedrag open van enkele tienduizenden guldens aan parkeer-pachtgelden.
"Wij zijn hard bezig met het wégwerken van deze achterstand", verklaarde wethouder Peter Ingwersen
dinsdagavond in de gemeenteraad.

Volgens Ingwersen is er in 1990 een
'aanzienlijke voortgang' gemaakt
met de invordering. Het open staande bedrag zal aan het eind van dit
jaar dus een stuk lager zijn, zo voorspelde hij. Bij een aantal ondernemers blijkt het niet aan laksheid of
onwil te liggen, zij hadden met de
gemeente een regeling getroffen.
VVD-raadslid Methorst had over
deze cijfers vragen gesteld in de
commissie financiën en in de raadsvergadering. "Die achterstanden
verontrusten ons", aldus Methorst
dinsdagavond. "Als we onze telefoonrekening niet betalen, wordt die
bij wijze van spreken de volgende
dag afgesloten. Hoe ver gaat de tolerantie van de gemeente?"
De ondernemers zijn lang niet de
enigen uit Zandvoort die achterlopen met hun betalingen. Dat geldt
ook voor tal van huurders van gemeentewoningen. Zo was er eind
1989 een huurachterstand van zo'n
ƒ115.000,-. De inning van de huurpenningen vond plaats via woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht, maar huurders die weigerden te betalen, werden kennelijk
niet streng genoeg aangepakt. "Gelukkig heeft EMM nu een nieuw incassobureau ingeschakeld", concludeerde Methorst vorige week in de
commissie financiën. Ingwersen bevestigde dat.

Leerlingen Nicolaasschool 'brandmeester'
ZANDVOORT - Ruim vijftig
kinderen uit de groepen vijf tot
en met acht van de Nicolaasschool kunnen zich voortaan
'brandmeester' noemen. Afgelopen maandag deden zij met
succes examen bij de Nederlandse Brandwonden Stichting.

De lessen en het examen hadden
te maken met het project 'Vermijden en bestrijden' van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Volgens
Ardy Henneman, onderwijzer op de
school, werd de cursus gekozen met
het oog op de komende feestdagen:
"Tijdens de cursus werd gewezen op
het gevaar van vuurwerk en vuur in
het algemeen. Bovendien werd de
kinderen verteld hoe ze moeten handelen in het geval van verbranding.
Ook werd verteld wat ze vooral niet
moeten doen. Het leren ging vooral
op een speelse manier, met tekenen,
knippen en plakken".
Het lespakket was samengesteld
door de Brandwonden Stichting.
"Op de ochtend van het examen is er
een consulente gekomen om de kinderen nog wat te vertellen over
brandwonden. Ook heeft ze nog wat
dia's laten zien. Vervolgens is in alle
stilte het examen afgenomen, vvaarna alle kinderen hun diploma kregen, plus een button", aldus de onderwjzer.

Man gevallen
ZANDVOORT - Een 54-jarige inwoner van Uithoorn is op 14 december in de Zeestraat op zijn hoofd
gevallen. De man, die uit een bar
kwam, bleek onder invloed te verkeren. De Uithoornaar, die een verwonding aan zijn hoofd opliep, weigerde
gebruik te maken van een ambulance. In gezelschap van een kennis vervolgde hij zijn weg.

Bijtgrage honden

Waterstanden
Datum

Kerst B n
De Kersl In gaat toch door dit
Q
jaar. het samenzijn in GeO
meenschapshuis start dinsdag om
14.00 uur.

Ondernemers laten
schuld te ver oplopen

De kerstdagen
naderen, en dat
valt duidelijk te
merken in
Zandvoort. Het
raadhuis is
opgetuigd met
dennegroen en
talloze
ondernemers
hebben hun
etalage of gevel
versierd. Maar
wat te doen als
je gevel 70
meter hoog is?
De directie van
Palace Hotel
wist er wel wat
op.

Begroting-overschrijding
brandweer is een 'misser9 Comité voor Joods monument
ZANDVOORT - Er gaat een
schrijding van de brandweerZANDVOORT

Er is een jaar vertraging onto
staan, maar komend jaar zulO
len dan toch de voortuinen aan de
Zandvoortselaan e.o. te koop aangeboden worden.

De gemeenteraad was verdeeld
dinsdagavond over het voorstel om
Promotie nog eenmaal de subsidie
te verschaffen. De PvdA stemde tegen omdat de stichting indirect
méér de plaatselijke ondernemers
zou spekken, dan dat het werk nut
heeft voor de rest van de bevolking.
D66 was verdeeld, van Brugman
kreeg de stichting het voordeel van
de twijfel, Sandbergen en Annema
(D66) stemden tegen, onder andere
omdat er ook al twee ton naar de
regionale VVV is gegaan. "Het is genant dat U voor Sinterklaas wilt spelen", aldus Sandbergen naar het college. De overige raadsleden waren
méér overtuigd van het nut van
Zandvoort Promotie.

wees hij erop, dat geen enkel ander
theatercomplex de aanduiding 'circustheater' in zijn naam voert.

Volgens de president is inderdaad
te verwachten dat er verwarring ohtstaat bij het publiek, omdat de handelsnaam Circustheater Zandvoort
in 'zeer geringe mate afwijkt' van de
naam van het theater in Scheveningen.
Omdat beide ondernemingen onderdeel vormen van de amusementsbranche en beide in een bekende badplaats opereren, kan het
publiek de indruk krijgen dat zij met
elkaar gelieerd zijn. Het feit dat
Zandvoort zich op een ander segment van de amusementsmarkt beweegt en zich tot een ander publiek
richt, neemt het gevaar voor verwarring niet weg, aldus Van den Haak.
Dat het dak de vorm heeft van een
circustheater is volgens hem geen
reden om een dergelijke merknaam
te voeren, zo ook niet het feit dat
zich in het gebouw 'een circusachtig
gebeuren' afspeelt. Volgens de president heeft de Stichting Circustheater uit 's-Gravenhage voldoende aannemelijk gemaakt dat zij er schade
van leiden als in Zandvoort dezelfde
naam wordt gebruikt.

Tuinen

ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie krijgt komend jaar toch nog een gerneentelijke bijdrage van
ƒ12.000,-.' Voor de laatste keer.

ZANDVOORT - Play In mag voor haar bouwproject aan het
Gasthuisplein de naam Circustheater vanaf l januari 1991 niet
meer gebruiken. Voor elke overtreding zal het bedrijf een boete
opgelegd krijgen van ƒ50.000,- danwei ƒ2000,- per dag dat de
'overtreding' voortduurt tot een maximum van vijf ton. "Voor
het nieuwe jaar kom ik met een nieuwe naam", reageert directeur Leo Heino.
President H.F. van den Haak deed
dinsdagmiddag deze uitspraak in
het kort geding dat door het Circustheater uit Scheyeningen was aangespannen tegen haar naamgenoot uit
Zandvoort. Voor Play In is dit een
gevoelige financiële slag omdat de
naam Circustheater al op allerlei
manieren was verwerkt in allerlei
promotiemateriaal, zoals drukwerk,
en bijvoorbeeld neonlichten. De opdrachten waren daarvoor al de deur
uit. Bovendien staat de naam nu ook
al voor eenjaar lang in de Gemeentegids. "Ik ben erg teleurgesteld", reageert een aangedane Leo Heino, die
betreurt dat hij een toepasselijke
naam moet verliezen. "Dat gaat een
hoop geld kosten. Maar ik zal voor l
januari wel een andere naam bedacht hebben. Dat zal wel moeten".

DEZEWËËÊ

ZANDVOORT - Twee mannen van
29 en 39 jaar oud zijn vorige week
donderdag beide door een hond gebeten. Het eerste slachtoffer werd
omstreeks het middaguur in een lift
in een flat aan de Lorentzstraat door
een hond aangevallen. Hij moest
zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen.
De tweede man werd omstreeks elf
uur 's avonds door twee honden besprongen in de Westerparkstraat.
Eén van de dieren beet hem daarbij
in het dijbeen. Ook hij moest zijn
verwonding laten behandelen. De eigenaren van de honden zullen worden benaderd.

• De leerlingen van de Nicolaasschool laten trots hun diploma 'Brandmeester'

Zien.

.

Foto: Berlott
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Natuurlijk, tik'Omdatkrantikmoet
graag wil weten \vat /.ich in mijn
omgeving afspeelt. 'Ier kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

In plaats van kaarten

Op 10 december overleed onze broer, zwager en

Kwekerij

4

P. van KLEEFF

4

oom

Tjecrd Faber
Oh. 21-8-1925
Wij zijn dankbaar dat hem verder lijden bespaard
is gehk'ven. De crematie vond in besloten kring
plaats.
Pingjum. Friesland

4
A

Met droefheid geven wij kennis, dat toch nog onverwacht is overleden mijn lieve vader en
schoonvader

4

Jacobus Anthonius de Leeuw

4

(ome Co)
weduwnaar van C. II. Koore
op de leeftijd van 8-1 jaar.
Zandvoort:
M. de Leeuw
H. de Leeuw-Koning
18 december 1990
Corr.adres: M. de Leeuw.
Verl. Haltestraat 73. 2012 LL Zandvoort
Ome Co ligt opgebaard in de rouwkamer van het
..Huis in het Kostverloren". Burg. Kawijnlaan l
te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 20
december van 19.00-20.00 uur en vrijdag 21 december van 12.30-13.00 uur.
De teraardebesteiling zal plaatsvinden op vrijdag
21 december om M.00 uur op de algemene begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
-Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek van ..Het Huis in het Kostverloren" om
I3.-10 uur.

4
A

Jacobus Anthonius de Leeuw

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

Reünie

F. van der Rijst
UmdartKo<l\crloivii*lraiil l OH
• 20 12 l'l. Xnmhoort

I)i'».' advertentieruimte van St) mm breed en 50 mm
hooj; kunt u nebruiken om een aankondiging te doen
v a n bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huvvelijk, geboorte of andere familieberichlen.
l' liereikl mei deze advertentie 11.200 mensen in
Zandxoorl. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daar\ i i ( i r ilechl;. ƒ:>!>.- llvxcl. (i'; BT\V)
Voor meer informaUe bel Weekrnedia rithourn, telel'oon 0*170-10011.

Geen praktijk
van 24-12 l/ni l januari.
Spoedgevallen tel. 12160.

Klaas Koper
v.a.

l januari 1991
in de VUT

ADVERTENTIES

Welkom thuis!

Bedankt iedereen die, op welke
wijze dan ook, aandacht heeft
besteed aan zijn vertrek bij het
Cultureel Centrum.

Sjoerd van den Brom
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

Polman
Galsonides
van Hemcrt
SchefTcr
Smits
v. Kesscl
Eflcrn

4
4

Tevens prettige kerstdagen en
een gezond en voorspoedig 1991
toegewenst door

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

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
Tel. 02507-13278

„Onze"

K f m m .
... • • > • • • •
; Daar ligt onze belangrijkste
v taak en dienstverlening.
^M^S^"ï'j'"i'." •'-•••/'' '•• : ' •• ,
H; Daarnaast kunt' u bij ons

Nog vele jaren erbij gewenst door

4

Uitvaartverzekering

"

uitvaartovereenkomst
iraagfliisllg Bijblijvend
alle inlichtingen bij:. fô'r-

W'/**'*"!*""1'^' * i *'l '- '•*'•'" ',

'

^

•• ~

ziet a.s. zondag

Tel. 16629

Weekmarkt

Aanvragen en opzeggingen kunnen in
die week niet in behandeling worden
genomen.

In geval van storing in de drinkwatervoorziening kunt u het bedrijf
bereiken via telefoonnummer
023-240424.

Te huur

Gemeub.
zomerhuis

Grondwaterwet
Vanaf vrijdag 21 december 1990 ligt gedurende twee maanden ter inzage een vergunningaanvraag van de gemeente Amsterdam voor het onttrekken van grondwater en het
infiltreren van voorgezuiverd rivierwater t.b.v. de drinkwaterproduktie ter plaatse van de
duinwaterwinplaats Leyduin tussen Zandvoort en Noordwijk.
Ten aanzien van de aanvraag heeft het college van Gedeputeerde Staten van NoordHolland mede namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, burgemeester en wethouders van Amsterdam niet ontvankelijk verklaard voor het tweede
deel van de aanvraag. Dit tweede deel heeft betrekking op een hoeveelheid van 13 miljoen m3 per jaar, welke zij als een uitbreiding t.o.v. de beslaande capaciteit beschouwen.
De beslissing van de colleges van Gedeputeerde Staten van beider provincies zal zich
derhalve uitsluitend richten op het eerste deel van de aanvraag, zijnde 70 miljoen m3 onttrekking en 57 miljoen m3 infiltratie.
De vergunningaanvraag ligt gedurende de genoemde termijn (eindigend op 21 februari
1991) ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. De afdeling is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur.
De vergunningaanvraag ligt ook ter visie in de gemeentehuizen van Bloemendaal,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Bennebroek, Hillegom en Heemstede.

voor
3 maanden
Bij de Watertoren
Tel. 17982

Gedurende de termijn dat de aanvraag ter inzage ligt kunnen bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040
AA Zandvoort.
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De grofvullroute op woensdag 26 december 1990 (4e woensdag van de maand in de
vrijdagwijk) komt te vervallen. Het grofvuil wordt in deze vrijdagwijk pas weer op woensdag 23 januari 1991 opgehaald.

De weekmarkt wordt i.v.m. de kerstdagen gehouden op maandag 24 december 1990
van 9.00-15.00 uur.

Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland is gesloten van 24 december 1990
tot en met 1 januari 1991.

4

De huisvuilroute van dinsdag 25 december 1990 vervalt; het huisvuil wordt in deze dinsdagwijk op maandag 24 december opgehaald.

De huisvuilroule op dinsdag 1 januari 1991 vervalt. Het huisvuil in dezedinsdagwijk wordt
echter op maandag 31 december 1990 opgehaald.

Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland

4

In verband mei de kerstdagen en de jaarwisseling worden de huisvuil- en grofvuilophaaldiensten gewijzigd.

^ |ïj

|Sj Wij wensen al onze cliënten,
^S
vrienden en bekenden
Kindermenu
* P prettige kerstdagen en een
25.2 zittingen:
*
16.30 en 20.00 u.
|?
voorspoedig 1991.
van 49.50 p.p.

Info. en reserveringen K
graag bellen na 14.00 u. S

De bezwaren kunnen nader worden toegelicht tijdens een hoorzitting die op woensdag 6
maart 1991 om 9.00 uur wordt gehouden in het raadhuis, SwaluëstraatS. Ookzij die geen
bezwaren hebben ingediend, kunnen tijdens de zitting mondeling hun standpunt toelichten.

Gasprijs per 1 januari 1991 omhoog
De gasprijs gaat per 1 januari 1991 omhoog met 2,5 cent per m3 exclusief BTW.
Deze prijsverhoging is het gevolg van de olieprijsontwikkeling in de afgelopen maanden.
Voorts wordt per 1 januari 1991 een milieutoeslag geïntroduceerd van 0,5 cent per m3
" exclusief BTW.

excl. brandstofheffing en BTW

Huidig tarief
Tarief per 1 januari 1991
ind. brandexcl. brandincl. incl. brandstolstofheffing
stofheffing
milieuheffing van
van 0,456 et milieutoeslag
toeslag 0,424 et. per m'
3
per m en
en BTW
van 0,5 cl.
en milieutoesl.
18,5% BTW
per m3
van 0,5 et. per
m'en

Prijs per m3 voor
het verbruik tot
170.000 m3 per jaar
Vastrecht per aansluiling per jaar
Vastrecht per woning
per jaar bij blok/
wijkverwarming met
een min. van f 250,perblok
Abonnementstarief
perwooneenheid
per jaar

18,5% BTW

41,6 een!

49,84 cent

44,1 cent

44,6 cent

53,35 cent

f 69,-

(81,77

f 74,04

f 87,74

f 15,-

f 17,78

f 15,-

f 17,78

inclusief
brandstofheffing

inclusief
18,5% BTW

incl. brandstofheffing
heffing en milieutoeslag

incl.
18,5%
BTW

Uitsluitend kookdoeleinden

Het bestuur van
Toneelvereniging

,Wim Hildering'
wenst al zijn
spelers, donateurs, begunstigers, adverteerders
en bezoekers fijne kerstdagen en voor 1991: een
zeer succesvol toneel j aar.

184.f 99,54
f 88,44
f 104,80
Kookdoeleinden en
warmwatertap(210,f 248,85
f 228,'
(270,18
bereiding
Naar verwachting zal de Rijksoverheid m.i.v. 1 januari 1991 de brandstofheffing nog met
0,5 cent per m3 verhogen.
Nu de gasprijs omhooggaat wordt het weer interessanter om gas te besparen. De voorlichtingsafdeling van hetgemeentelijk Gasbedrijf geeft u graag advies over gasbesparing
en de subsidieregelingen t.a.v. isolatie van uw woning/ en HR/LOW NOX CV-ketels.
Minder gas gebruiken levert geld op en spaart bovendien het milieu.
U kunt voor informatie bij het Gasbedrijf terecht op werkdagen van 8.30-12.30 uur.

De jaarlijkse opname van ds gas- en waterstanden vindt plaats In de periode van 17 t/m
21 december 1990.

Aangevraagde bouwvergunningen
154B-90 Zandvoortselaan 145 + 147
155B-90 naaktstrand, nabij pad van Lukas

Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland
TARIEVEN PER 1 JANUAR11991

ffl

Vastrecht per perceel per jaar
(kleinverbruik)
Kollektieve bemetering

excl. BTW

incl. BTW

Gemeente Bloemendaal
Gemeente Haarlem
Gemeente Velsen
Gemeente Zandvoort

f. 48,f. 69f. 39,t. 48-

f. 50,88
f. 73,14
f. 41,34
f. 50,88

f. 66,f. 87,f. 57,f. 69,-

f. 69,96
t. 92,22
f. 60,42
f. 73,14

f. 1,75
f. 1,76
f. 1,76
f. 1,74

f. 1,86
f. 1,87
f. 1,87
t. 1,84

Individuele bemetering
Gemeente Bloemendaal
Gemeente HaaVlem
Gemeente Velsen
Gemeente Zandvoort

- uitbreiden woningen
- bouw transformatorstation

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

Sluiting diensten en bedrijven
De kantoren van de gemeentelijke diensten en bedrijven zijn op 24 december en 31 december gesloten.

Verleende bouwvergunning
152B-90 VanLennepweg69zw
- aanbouw douchecel
Belanghebbenden, die door deze vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
19 december 1990
20 december 1990

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

DAG en NACHT bereikbaar

Dat is een felicitatie waard!

& ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGING

Leida en Klaas Koper

De gordijntjes

Joan, Margo,
Aaidert en Maaike

Wijziging huisvuilophaaldiensten

Hartelijk bedankt.

Hiep Hiep Hoera (ar)

wordt a.s. zondag

023-315855

4

U heeft er voor mijn vrouw
Leida en mij een
onvergetelijke dag van
gemaakt.

cfi

hangen 45 jaar
bij elkaar.

4
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Wij wensen Michel en Hannie veel sterkte.
Vereniging D.Z.B.

DOKTERSBERICHTEN

een

NIEUWJAARSRECEPTIE
voor de Zandvoortsc bevolking.
Het college van burgemeester en wethouders nodigt imuoners van
Zandvoort en vertegenwoordigers van het plaatselijk vcrcnigingsleven van harte uit voor dit nieuwjaarstrefpunt.

4

Insteek voor het zelf maken
van kerststukje.

Ju de raadzaal van liet raadhuis is
woensdag 2 januari 1991
vanaf 19.00 uur

4

Kerstbomen
Opgemaakte kerstbakken
Kerststukjes
Groen
Beshulst
Bonte hulst
Bloeiende planten
Azalea, Cyclamen.
Kerststerren

Had ik daar maar eerder aan gedacht
Toch nog onverwacht ontvingen wij het overhjdensbericht van ons oudste lid

vsimmi

4

Van Stolbcrgweg l.
Tel 17093

Gemeente Bloemendaal
Gemeente Haarlem
Gemeente Velsen
Gemeente Zandvoort

Een nieuwe definitieve standaardaansluiting kost f. 630,— (excl. BTW).
Bij de totstandkoming van het bedrijf per 1 januari 1985 hebben bovengenoemde gemeenten besloten, dat de gemeentelijke tarieven in tien jaar tijd zullen
groeien naar één tarief voor het gehele voorzieningsgebied.
Meer informatie over de tarieven vindt u in de Tariefbepalingen 1991, de
Algemene Voorwaarden 1990 en de Aansluitvoorwaarden 1985. Deze zijn
gratis te verkrijgen bij het bedrijf.

Secretaris Bosmanstraat 40

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
Postbus 6085
2001 HB HAARLEM
tel. 023-240424

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condolèanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweq 180, Heemstede
023-33 19 75.
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Voortuinen worden vanaf
1991 te koop aangeboden

ZANDVOORT - De gemeente
heeft een eerste stap gezet wat
het verkopen van 'voortuinen'
betreft. Deze maand besloot
het college van burgemeester
en wethouders de eerste twee
tuinen te koop aan te bieden.
Dit gaat vrijwel zeker in 1991
gebeuren met alle voortuinen
die nu nog gemeente-eigendom
zijn.
Over zo'n 180 voortuinen aan de
Zandvoortselaan, de Haarlemmerstraat en de Hogeweg wordt nu nog
Eecht van Uitzicht betaald, 55 cent
per vierkante meter. In januari van
dit jaar ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om de grond

te koop aan te bieden voor ƒ35,- per
vierkante meter 'kosten koper'. Dat
laatste betekent dat er voor enkele
honderden guldens aan kadastrale
en notariskosten bij kunnen komen.
Deze maand besloot het college de
eerste twee tuinen te koop aan te
bieden, en wel aan het begin van de
Zandvoortselaan. Dit wordt gecombineerd met de verkoop van stukken
grond aan de achterkant van de woningen. Die behoorden tot de voormalige trambaan maar kunnen nu
aan de tuinen worden toegevoegd.

tekort aan mankracht op de desbetreffende gemeenteafdeling. Binnenkort wordt daar tijdelijk een extra juridisch geschoolde kracht aangesteld.

Ook dan zal het nog even duren
eer alle betrokken bewoners een
aanbod van de gemeente krijgen.
"Het betreft een grote hoeveelheid
kleine stukjes grond van verschillende afmetingen", benadrukt sectorhoofd Dost, van Ruimtelijke Ordening. De tuinen variëren van twee
tot 440 vierkante meter. "Daardoor
kun je geen standaardbrief maken,
Uitstel
omdat overal de gegevens anders
In de uitvoering van het raadsbe- zijn". Hij verwacht dat de overige
sluit is langdurig uitstel ontstaan voortuinen waarop het Recht van
door - gezien de extreem grote hoe- Uitzicht van toepassing is, zeker ko- • De voortuinen aan de Haarlemmerstraat, Zandvoortselaan en Hogeweg zullen
veelheid werk op dat moment - een mend jaar te koop aangeboden wor- komend jaar alsnog in de verkoop komen.
(Arcmefioto)
den. De automatisering bij de gemeente, die nu wordt ingevoerd, zal geldende huurprijs van tuingrond, van Uitzicht (de eerder genoemde
daar beslist aan bijdragen.
ten tijde van het
raadsbesluit was ƒ0,55) in geen verhouding stond met
dat ƒ2,91 per m2, een aanzienlijk ho- de huurprijs van de overige tuingDe grond die niet verkocht wordt, ger bedrag dus. Het college van bur- rond.
lening: Voor informatie, advies en zal aan de huidige gebruiker ver- gemeester en wethouders was van Bovendien kwamen de admimstrahulp tel. 17373, op alle werkdagen huurd worden. Maar dan volgens de mening dat het tarief van het Recht tiekosten vorig jaar, in totaal zo'n
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
I.v.m. de feestdagen is het DienstenZANDVOORT - Zaterdagavond en voorzitter Jan van der Werff.
centrum gesloten van maandag 24
ontving de Hervormde Kerk als
Zoals te verwachten bleken de
december t/m dinsdag l januari.
'concertzaal' een 'zeldzame' gast soli van Amand Hekkers ontroebinnen haar muren: de Zandvoort- rend, dat gold helemaal voor zijn
Belbus: Om van de belbus (voor bese Operettevereniging gaf er een 'Ave Maria' en zijn aandeel in de
woners van 55 jaar en ouder) geZANDVOORT - Er komt
stemmig kerstoptreden. Een tal- Bethlehem Cantate. Dit soort opbruik te kunnen maken, dient men
toch nog een Kerst-In dit jaar,
zich 24 uur van te voren op te geven
rijk publiek kon genieten van tal tredens maken dat ZOV trots is op
op 25 december in het Gemeenbij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusvan bekende 'songs' uit onder an- 'haar' Hekkers, wiens 'groei' voor
schapshuis. Dit heeft de Stichdere My Fair Lady, Frau Luna, een belangrijk deel binnen deze
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
ting
Zandvoort Promotie met
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enMaske in Blau en Martha. Hoofd- Zandvoortse vereniging heeft
de hulp van een tiental vrijwilkele rit, ƒ1,50 retour.
rollen waren weggegelegd voor de plaatsgevonden. Ook op het koor
ligers weten te bewerkstellisolisten José Vonsee, Ineke Groen kon beslist weer gerekend worgen.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandden, evenals op
De Kerst-In, die voor iedereen gravoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
de overige solisten.
023-320899 of 320464. Spreekuur op
tis toegankelijk is, blijft dit jaar bewerkdagen van 9.00-10.00 uur, maanOnder de orperkt tot Eerste Kerstdag. Het feest
dagavond van 19.00-20.00 uur. Vergelbegeleiding
begint om 14.00 uur, als loco-burgeder volgens afspraak. Deze hulpvermeester Frits van Caspel de opening
van Gerard van
verricht, en duurt tot 23.00 uur. Een
lening, beschikbaar voor iedere inZwieten
de
Blom wisten zij
kerstdiner is er niet deze dag, dat
woner van Zandvoort, is gratis.
van onder een
was niet haalbaar. Wel wordt er
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
feestelijk verrond zes uur 's avonds een eenvoudi023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
sierde boom het
ge maaltijd geserveerd, bestaande
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
publiek te 'huluit soep, broodjes en pasteitjes.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
len' in kerstde maand van 17.30 tot 18.30 uur.
sfeer. Uiteraard
Programma
Zandvoortse Vereniging van Huurmag het aandeel
Het programma vermeldt een
ders: Gratis advies voor leden.
daarin van Paul
Spreekuur eerste en derde dinsdag
van den Ancker
reeks optredens, waarvan om 14.30
uur de spits wordt afgebeten door
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier(regie) en Vera
bas-bariton Jan Peter Versteege en
de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
van
Wijnen
pianist Dico van Putten. Zij zullen
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(muzikale leieen aantal kerstliederen ten gehore
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
ding en dirigente) niet onderStoringsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
brengen. Het middagprogramma
Woningbouwvereniging- EMM:
schat worden.
wordt vervolgd met een goochelKlachtentelefoonnummer technispectakel van Ad Hendrikse en een
'Stille Nacht,
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
show van dansschool Marijke onder
Heilige Nacht' Vanuit
de
leiding van Yvon Doelitzsch. Conny
spreekuur: iedere eerste dinsdag
Heierman is bereid gevonden om
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
banken levertussendoor twee bijzondere kerstTaxi: tel. 12600.
den de overige
aanwezigen
verhalen voor te lezen.
graag een eigen
Voor de kinderen is er 's middags
bijdrage met het
tevens een spelletjeszaal ingericht,
meezingen van
terwijl zaal 3 wordt gereserveerd
voor het leggen van een kaartje. Het
kerstliederen.
Zondag (Vierde advent) 10.30 uur:
avondprogramma bestaat voornamelijk uit een one-manshow van
Euch.viering, pastor D. Duyves
Gelijk een traMaandag 24 dec. 19.30 uur: Kerstditie in dit dorp
Bram Biesterveld oftewel Pommetje
Horlepiep.
avondviering m.m.v. het jeugdkoor,
werd het 'GevaD. Duyves
rieerd Kerstcon• De Zandvoortse Operettevereniging brengt van- cert' afgesloten
Maandag 24 dec. 23.00 uur: KerstOpvolger
onder de kerstboom een gevarieerd kerstconcert. met het Zandnachtviering m.m.v. St. CaeciliaHet is voornamelijk om organisakoor, D. Duyves
voorts
VolksFoto Berlott
lied.
torische redenen dat de Kerst-In tot
Dinsdag 25 dec., Eerste Kerstdag,
één dag beperkt blijft. De kerstvie10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
St. Caeciliakoor, H.J. Kaandorp
Woensdag 26 dec. 10.30 uur: Euch.viering, D. Duyves

jWeekenddiensten
Weekend: 22/23 dec. 1990
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekooper, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
F. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver-

j Kerkdiensten
Weekend:
22/23 december
+ Kerstdagen 1990
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag (Vierde Advent) 10.00 uur:
ds. J.A. van Leeuwen, Viering Heilig
Avondmaal, m.m.v. Blokfluitkwartet
Maandag 24 dec. 23.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. J.A. van Leeuwen,
m.m.v. Hervormd Kerkkoor en Jongerenkoor, collecte Solidaridad.
Dinsdag 25 dec., Eerste Kerstdag
10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen,
m.m.v. Hervormd Kerkkoor en muziekgroep.

Stemmig kerstconcert

Zandvoorts Nieuwsblad is
1941

opgericht in

MENINGEN

Toch nog Kerst In
op eerste kerstdag
ring in het gemeenschapshms werd
namelijk op het allerlaatste nippertje alsnog gerealiseerd.
De organisatie kwam aanvankelijk niet van de grond omdat er geen
geschikte opvolger werd gevonden
voor de voormalige voorzitter van
het Kerst-In team, mevrouw de
Leeuw. Zij heeft na vele jaren een
punt gezet achter haar vrijwilligerswerk, een beslissing die zij al een
aantal keren had uitgesteld omdat
er zich geen opvolger meldde.
Uiteindelijk is de directeur van de
Stichting Zandvoort Promotie, Simon Paagman, er met de hulp van
een aantal artiesten en vrijwilligers
m geslaagd alsnog een programma
op te stellen. Ook Ap van de Moolen,
beheerder van het Gemeenschapshuis, heeft hieraan zijn volledige medewerking verleend. En volgens
Paagman levert de gemeente een financièle bijdrage.

Verbranding
kerstbomen
ZANDVOORT - De kerstboomverbranding vindt komend jaar plaats op een donder dag, en wel op 3 januari op
het strand voor de Rotonde.
De kerstboomverbranding begint
om 17.30 uur. De bomen kunnen
vanaf één uur worden aangeleverd.
Dat kan zowel in het centrum, op de
Rotonde, als inZandvoort-Noord, op
het terrein van Publieke Werken.
Voor elke boom wordt een lot gegeven, dat kans geeft op een 'verrassing'. In totaal zullen er drie prijswinnaars zijn. De uitslag van de loterij wordt vrijdag 4 januari opgehangen bij de brandweerkazerne, Duinstraat 5.

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplem
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-12066.

Bezwaar tegen naam
Circustheater was
deel van protest
Play In directeur Leo Heino heeft
zich verbaasd over een brief die Circustheater Scheveningen van Leefbaar Zandvoort had ontvangen. Daarin staat dat de naam Circustheater
de lading van het Zandvoortse bouwwerk niet dekt. De brief werd afgelopen week naar voren gebracht in een
kort geding tegen het Circustheater
Zandvoort. Leefbaar Zandvoort was
vorige week niet te bereiken voor een
commentaar en reageert nu.
De verbazing van de bedrijfsleiding van het Play In concern met
betrekking tot de inbreng van de
stichting Leefbaar Zandvoort bij het
kort geding, maandag 10 december
j.L, heeft de stichting verbaasd.
De indruk wordt gewekt dat het
bezwaar van de stichting tegen de
benaming circus-theater van recente
datum is en samenvalt met de gerechtelijke procedure die de exploitant van het circus-theater Scheveningen tegen Play In heeft aangespannen. Niets is minder waar.
De stichting Leefbaar Zandvoort
tekende in een vroeg stadium (op 7
januari 1988 in een officieel schrijven) bezwaar aan tegen de naam circus-theater. De brief werd tevens als
persbericht verspreid en m landelijke knipseldiensten opgenomen.
Het ligt dus voor de hand dat het
bezwaar van Leefbaar Zandvoort onderdeel overigens van het protest
tegen de bouw van het projekt in het
hart van de oude dorpskern, tijdens
de zitting van de Haarlemse rechtbank ter sprake kwam.
Stichting
Leefbaar Zandvoort

De kerstboom

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Gezinskerstfeest,
ds. A. Snijders
Maandag 24 dec. 22.00 uur: Kerst- Door Gerard Delft
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
nachtdienst
Babet staat in de gang.
Woensdag 26 dec. 15.30 uur: Kinder- Dinsdag 25 dec. 10.30 uur: Kerstmor- Ze heeft haar dikke winterjas al aan-kerstdienst i.d. kerk
gendienst
getrokken.
De wanten en de wollen muts liggen
Gereformeerde Kerk:
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, nog op de trap.
Zondag (Vierde Advent) 10.00 uur: Smedestraat 37 te Haarlem.
Bn de laarzen staan op een krant bij
dr. W.F.O.E. Stange, Bloemendaal Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag de voordeur
Dinsdag 25 dec., Eerste Kerstdag: 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, Babet wacht op vader.
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. "Schiet nou op. Straks hebben ze geen
drs. G.J. de Bruin, Oegstgeest
023-244553.
kerstbomen meer pap "
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
"Ja, ja, ik kom eraan. Even mijn porNPB:
• temonnee zoeken."
Zondag geen dienst.
Burgerlijke stand g "Bij de telefoon," roept moeder vanDinsdag 25 dec., Eerste Kerstdag,
uit de keuken.
10.30 uur: mevr. J. Broström-Bruin
Even later staat vader naast haar.
uit Roelofarendsveen
Periode:
"Zo, even je laarzen aandoen. Ga
11 - 17 dec. 1990
maar
op de trap zitten."
Roomskatholieke Kerk:
"Niet zo duwen hoor. Laatst deed het
Zaterdag 10.45 uur: Kerstviering in Ondertrouwd
"
Bol, Victor en Bruntink, Maria Jo- pijn
Nieuw Unicum, pastor J. Clement
"Probeer jij dan heel hard te duwen
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistie- hanna
met je voet. Dan hou ik alleen de laars
-/Boeteviering voor Kerstmis, D.
vast."
Gehuwd
Duyves
Babet houdt niet van laarzen aanLijnzaat, Rudolf en Op den Camp, trekken
Tanja
Maar ze wil er wel graag mee naar
buiten.
Geboren
Lekker door de plassen lopen, zonder
Guus,
zoon
van:
Inden,
Franciscus
Zandvoorts
je op je kop krijgt
Johannes Antonius Maria en dat
"Oei, ai, auw ...!"
Nieuwsblad
Strackx, Irma
Ze duwt zo hard ze kan.
Koen, zoon van: Inden, Franciscus Daar
floept de ene voet in de laars.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Johannes
Antonius
Maria
en
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donEn na veel gewurm volgt de tweede.
Strackx,
Irma
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana"Hè, hè, die zitten erin. Ik ben al moe
ger: J F Sas Hoofdredacteur J M PekelhaWalter Jacobus Petrus, zoon van: voor we weg gaan," zucht vader.
nng
Akerboom., Johannes Paules Maria
Daar komt moeder ook de gang in.
en De Jong, Theodora Johanna
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel
"Babet,
vergeet je muts en je wanten
Maria Hendrika Geertruida, doch- niet," zegt
02507 -17166. Postadres postbus 26, 2040
ze. "En nemen jullie niet
AA Zandvoort
ter
van:
Akerboom,
Johannes
Paules
zo'n grote boom mee? Vong jaarpasKantoor geopend' maandag 13-16 u; dinsMaria
en
de
Jong,
Theodora
Johandag 10-13, 14-16 u , woensdag 9-11 u., donte hij haast niet in de kamer. Weet je
na
derdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
nog wat we toen afgesproken hebAdvertentieverkoop: Stationsstraat 70,
Stefan, zoon van: Helmick, Cornelis ben?"
1421 AA Uithoorn. Tel 02975-40041. PostaFranciscus en Bakker, Helen Zacha- Babet weet het niet meer, maar vader
dres Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
rina
Faxnummer adv verkoop 02975-61095
Fabian Nicolaas, zoon van: Bank, Jo- wel
Verkoopmanager' B. Lodewegen
"Dat we dit jaar een kleinere zouden
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
hannes Hendrikus en Ter Wal, Nico- nemen," zegt hij.
advertenties 10730 PCADV.
lette
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvocrt, tel
Babet zet haar muts op
Tessa, dochter van: Dekker, Rob Jan Haar
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
wanten kan ze ook zelf aanAA Zandvoort Bi) geen gehoor 020-451515
en Van Doorn, Ingrid Marianne
doen.
tijdens kantooruren
Malou,
dochter
van'
Prins,
Job
en
Vader dot>t de deur open.
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj
Wildeboer, Alexandra Christina
chef), Joan Kurpershoek, Willemipn Knebel,
Dan staan ze buiten m de kou.
Ivar Dobber.
"Niet zo'n grote hoor," roept moeder
Faxnummer redactie: 020-452508
Overleden
hen nog na.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal, ƒ
25,50 per half jaar, ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Losse
nummers ƒ 1,25
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur. tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 17166

ƒ4500,- (./'25,- per nota), hoger uit dan paald dat jonkheer Barnaart (en zijn
de opbrengst, toen /"4326,55.
eventuele opvolgers in eigendom) altijd recht van overpad behield, plus
recht van uitzicht voor gebouwen op
Historie
de belendende percelen. Er moest
Het Recht van Uitzicht heeft oor- dan echter wel een vergoeding worspronkelijk betrekking op 'het heb- den betaald voor de weggevallen berben van vensters m de gevel die men. Het bedrag daarvan is niet in
grenst aan de berm van de straat'. de akte vastgelegd.
Dat valt te lezen in het historisch
overzicht dat het raadsvoorstel omBij notariële akte van 11 april 1918
trent het Recht van Uitzicht bege- werd een gedeelte van de straatweg
leidde en waarvan wij al eerder mel- (Zandvoortselaan,
Haarlemmerdmg maakten.
straat, Hogeweg) met bijbehorende
bermen aan de gemeente Zandvoort
Het recht stamt al uit de negen- in eigendom overgedragen, inclusief
tiende eeuw. De oorsprong ligt in alle rechten en plichten, dus ook de
een regeling die in 1853 werd afge- erfdienbtbaarheden. Om de eigenasproken met jonkheer H.G. Bar- ren van de belendende percelen ternaart-Heere van Zandvoort. Een en wille te zijn, mochten zij de 'bermen'
ander had te maken met de verbm- blijven gebruiken. Over het algedingsweg tussen de Herewcg meen waren deze in gebruik als
(Heemstede) en Zandvoort die be- voortuin, m sommige gevallen taegin vorige eeuw al werd aangelegd' bouwd met een veranda.
daarvoor werd bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1826 koninklijke De gebruikers behielden het genot
goedkeuring gegeven.
en hoefden geen extra kosten te maken voor het terugzetten of vervaardigen van een erfafscheiding. De juBarnaart
ridische status van deze regeling
Vijf commissarissen werden deb- was (en is nog steeds) onduidelijk,
tijds benoemd voor beheer en onder- do vergoeding zou bedoeld zijn om
houd van de onroerende goederen. verjaring tegen te gaan.
Op 26 mei 1853 kwamen zij met Jhr.
H.G. Barnaart-Heere van Zandvoort
koop en verkoop overeen van de
'bermen' van de verbindingsweg.
Daarbij werd onder andere be-

Klokkers, Willem August Coenraad, oud 97 jaar
Verwilligen, Kier Johannnes Andreas, oud 99 jaar
Koper geb. Koning, Willempje Elizabeth, oud 63 jaar
Van der Werff geb. De Jong, Adriana, oud 77 jaar

Die lijkt nog kleiner
En aan bovenkant zitten haast geen
takken
Ze schudt haar hoofd weer.
Vader zoekt verder tussen de bomen
Hij tilt ze van een grote stapel.
"Deze dan?"
"Nee. Veel te klein "
"Maar de boom komt thuis nog op
een tafeltje te staan "
"Hij moet wat groter."
"Je weet toch wat mamma zei. Babet?"
Babet knikt
"Maar deze zijn te klein. Dat vindt
mamma ook Echt waar."
Vader kijkt haar aan
Hij glimlacht
"Goed ... We proberen een maatje
groter."
Samen zoeken ze weer verder.
Sommige bomen staan rechtop
Er zitten houten latten onder, ziet
Babet
Ze loopt er tussendoor Het lijkt wel
een bos.
En het ruikt ook zo lekker
Net de shampoo die moeder wel eens
gebruikt.
Maar dan nog lekkerder
Opeens ziet Babet een hele mooie
boom
Die wil ze hebben.
Zeker weten!
"Pappa, pappa . . >
Waar is hij nou? Zojuist liep hij nog
naast haar
Babet durft vader niet te gaan zoeken
Dan weet ze straks met meer welke
boom het was.
Of iemand anders neemt hem misschien mee
Dat mag niet gebeuren

Ze pakt een tak en houdt die stevig
vast
"Pappa, pappa ....'" Ze schreeuwt zo
hard ze kan
Er komt een meneer naar haar toe.
"Wat is er meisje? Ben jij je vader
kiüijf"
Babet zegt niets.
"Kom maar, dan gaan we samen
Het is druk bij het stalletje met de even
je vader zoeken."
bomen.
Babet schudt haar hoofd.
Gelukkig zijn er nog genoeg
"Laat die tak eens los meisje."
"Deze?" vraagt vader.
Zie je wel Die man wil de boom hebHij houdt een boompje omhoog.
ben
Babet schudt haar hoofd.
Ze houdt de tak nog steviger vast.
Nee hoor, die is echt te klein vindt ze De
naalden prikken door haar want
"En deze?"

"Wat is er meisje? Ben jij je vader kwijt?" Babet zegt niets.

in haar hand
"Pappa
'" roept Babet nog eens
heel hard
Dan begint ze te huilen
"Nou. nou," zegt de man "Rustig
maar Ik doe je geen kwaad "
Opeens hoort Babet een bekende
stem.
"Waarom sta je zo te huilen'?"
"Deze boom wil ik pappa Deze
boom," snikt ze
Angstig kijkt ze naar de man Wat
zou hij zeggen?
"Dat kan," zegt die
Deze boom kost f 32,50
Uw dochter heeft een goeie smaak
meneer.
Ik dacht eerst even dat ze verdwaald
was
Maar ze had prachtige een boom voor
u uitgezocht.

Ze was zeker bang dat ik hem af wou
pakken Ze wilde hem niet loslaten "
Verbaasd kijkt Babet naar de man
"Nou meneer, wat vindt u ervan''
Geen geld voor zo'n mooie boom
toch zeker?"
Dan begrijpt ze het Het is de kerstbomenverkoper
"Hij is wel een beetje groot." zegt vader
Hij kijkt iiaar Babet.
Ze houdt nog steeds de tak vast
Haar ogen zien een beetje rood van
het huilen
"Okay." zegt vader dan "Ik koop
hem
Het is inderdaad een prachtige
boom."
Hij betaalt en samen dragen ze hun
boom naar huis
Vader houdt de stam vast en Babet

Illustratie Evert Kielt

een tak
Halvenvege nisten ze even uit
De boom staat midden op de stoep7
"Zou hij wel m de kamer passen "
vraagt Babet
De boom lijkt groter zonder die andere bomen eromheen
"Ja hoor." zegt vader
"Als we hem met op een tafeltje zctten "
"Zou mamma hem te groot vinden
pap''" vraagt ze zacht
"Vasten zeker Maar volgend jaar kopen we een kleinere Dat beloven we
haar
"Okay." zegt Babet. "Dat beloven we "
En dan gaaji ze weer verder
Allebei denken ze aan de boom.
Hoe mooi die straks zal zijn als de
kaarsjes branden
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0,50 per stuk

1,00 per stuk

-4
-4
-4
-4
-4
t&j -4

Drogisterij-Parfumerie

„.Bouwman"
B. Hamminga
Oranjestraat 7, tel. 12327
Zandvoort

Snackbar Boul. Barnaart 8 ^
Tel.

14301 Zandvoort

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4

Zandvoort,
een van Nederlands drukst bezochte
badplaatsen,
wordt steeds gezelliger.
Ook de komende wintermaanden.

eli

Vandaag 20 december a.s.
opent THE MIX,
een bar in een aangenaam
trendy ambiance,
waar iedereen zich thuisvoelt,
het altijd gezellig is
en waar het goed toeven is.

•Hls

depositaire van:

^ Marbert - Ellen Betrix - Henri
^4 Betrix - Dr. v.d. Hoog - Tabac -4 Nonchalance - Eika kaarsen ^4
Gouda kaarsen
-4(^ Zojuist ontvangen:

^

Nieuwe herenlijn „Street-Life".

^4 Prettige Kerstdagen en een
^
gelukkig nieuwjaar.

Café Kerkhoven
Zeestraat - Zandvoort

tmz5£ a//e clientèle
prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

GEMEENTE BELANGEN
ZANDVOORT
wenst alle inwoners
Prettige Kerstdagen
en een
Gezond en Gelukkig 199i

444444444444444444444
.*K,

Steengrill Restaurant

5

J

„De Vuurboet"

5 aittwSTEENGRILLEN

{

-Uf^^^p^ *
2950 .****SgS&Ê *
•

VLEESFONDUE

-

_.

•-

: •-^v^=-,'.•~—
- _*

.kw

34po

JAPANS FONDUE50
(vlees)
32,
JAPANS FONDUE
(vis)
37,50

-4 Incl. uitgebreid
-4 garnituur
-4 ALLES ONBEPERKT
-4
-4 Zeestraat 36
-4 Tel. 12092
-4 * * *
-4 Maandag en. dinsdag gesloten
<4
-4
DENKT U ERAAN TIJDIG VOOR DE
-4
KERSTDAGEN TE RESERVEREN

w?m?w??ff?f????

Openingstijden 20.00-03.00.
zondagmiddag vanaf 16.00 uur.
Ook 2e kerstavond zijn wij geopend
vanaf 22.00 uur.
Broccoli0
Charri-,
pignons

l Hl A\\\

'. 'Harieots '• .'

Stationsstraat 17, Zandvoort,
tel. 02507-19539.

V ' verts f: ;.
•.Korrikomrner;
Knoflook : "

zwammen. ; • •
Shjio-take
4
.(paddestoelen)

.*'

Paprika; '•'".•.
geel, groen, rood);:>. -

neren;

-Qherry tqraai

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

OPEN HUIS
BosuitjesC
'

Patrijzenstraat 44,
zaterdag 22 december
van 14.00-16.00 uur.
Vierkam.mais. op beg.gr. en
Ie et., balkon zuid/west,
terras zuid,
ind. beg. gr. l si.k., bergk.,
Ie et. hal, woonk., keuken,
2 si.k., badk.
Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.
VAN SCHAIK MAKELAAR O.G.
02507-12944.

IL»Mi

ZTT ER BV HET
MOOISTE KERSTmKKET
HETJAAR?
VIJF KNALLENDE
VOORDEELACTIES!
Het

is duidelijk: Peugeot

viert de laatste maand van
een succesvol jaar bijzonder

Als er nou één is die tijdens de december-feestweken flink uitpakt, dan is
DE NIEUWE
dat wel Peugeot! Want een fraaier kerstpakket zult u waarschijnlijk
2O5 ACCENT: 19.995,-.
nergens in Nederland aantreffen. Ruim drie weken lang wordt u verrast
gearriveerd
uit
met een keur aan schitterende extra's en klinkend voordeel. Dus wat let u Zojuist
om tussen 6 en 31 december even langs te komen om met eigen ogen te Frankrijk, een pareltje in het
zien wat er bij Peugeot onder de kerstboom staat.
Peugeot-kerstpakket: de 205

uitbundig en toont dat met

Accent.

zijn kcrstpakkct: een groot

eigenzinnig.

aantal magnifieke acties die overtuigend

modern. Met vele extra's standaard. Een

het jaar uitknallen.

auto die al bij de eerste aanblik feilloos

meest

royale

ncnauto koopt en die registreert vóór
15-01-'91, profiteert u van twee prachtige
financicringsaanbicdingcn.

De 405 is typisch een auto
voor iemand met verstand
Speciaal voordezc fcestpcriode is er in beperkte oplage de 205 Magnum,
met een gratis fabrieksschuifdak en gratis antracict metallic lak. Een
magnifiek aanbod waar u eigenlijk niet aan voorbij kunt gaan. Profiteer
van dat kerstpakketvoorclccl ter waarde van maar liefst 1.770,-! De 205
Magnum is er in 3- en 5-dcurs, benzine en diesel. Prijs vanaf: 21.435,-.

- inclusief stof

f 295,^

iep;!*!;

* Krocht 25 *l

- .velours
overgordijnen
van
•"'•ƒ,39.95 voor JW.95 P-mtr.'
-*.Vitrage en alle-'soprten model.gordijnen v.i. ƒ 5,95 per nieter.
, gratis genidiakt! IOÓÖ verschill.
meubelstbff. van ƒ 69.- voor
" ƒ 0*95. 'Wij stofferen alle so'ör
ten meubelen, boten en cara• varis. *eer voordelig.
Gordijnengroot handel

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

Allé soorttn «chulmnibber op
maat gesnvdtn.
Prachtlït t pers. matras

van zaken, want hij of zij
kiest voor een auto die zijn
succes als zakenwagen al
ruimschoots heeft bewezen. Trouwens,
ook privé kan de 405-bestuurdcr werke-

Mogelijkheid één is een renteloze

10 BANKSTELKUSSENS

lening tot maximaal 10.000,- bij de 205 of

lijk alle kanten op. Want juist tijdens de

15.000,- bij de 309. Na aanbetaling rijdt u

actieweken komt uit ons kerstpakket bij

tot l juli 1991 zonder rente te betalen of

aanschaf van een nieuwe 405 een wel

zelfs maar iets af te lossen. De aanbetaling

uiterst lucratieve inruilprijs voor uw

kunt u in de meeste gevallen heel simpel

huidige auto te voorschijn. Kom bij ons

oplossen door uw huidige auto in te

langs in de showroom en ontdek zelf hoe

ruilen. Op l juli 1991 rekent u pas af.

interessant en fraai ook dit kcrstJcado voor
u uitpakt! Tot spoedig.

Mogelijkheid twee is een lening over
24 of 36 maanden met 'n uiterst lage rente
van 8,9% effectief. Is dat aantrekkelijk
of niet? Overigens, dit aanbod geldt voor
alle uitvoeringen. Dus bij de Magnums
betekent dit dubbel voordeel.

Wat voor de ene Magnum geldt, geldt natuurlijk ook voor de andere.
Dat houdt dus in dat ook de 309 Magnum over een fabrieksschuifdak
beschikt. En uiteraard krijgt u de antraciet metallic lak ook gratis. Uw
voordeel, niet minder dan: 1.930,-! De 309 Magnum is verkrijgbaar in
3- en 5-deurs uitvoering en in benzine of diesel. Prijs vanaf: 24.645,-.

A l l ! Gt M>1 MDI l'KI]/l N INCl USIt l IJTtt. l \U USIII- Al L l VHUNGS
K O S I I N Al 11 GINOIMDI AANIIII DINdl N/IJN riJDILIJkOl 7OLANC [)t
\UOKKAAI) SntlKI. U11SIUI1INI) IIPMIMl) U>OU VI ItkUOI' AAN
I'MUIUIIIIUIN INIOKMIIKIIIJim Dl Al l KNAAK 1)1 V (K)HWAAKDLN

ƒ SS,-.
Echt natuurrubber matras met
scheerwol
afged ' "

WAARBORGGARANTIE

DE DECEMBERSHÖW^VN PEUGEOT R\KT GOED UIT!
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Showroom atelier fabrikace.
Ampèrestraat 10

Zandvoort tel. 02507-19347
óf 12330.

en

EXTRA HOGE INRUIL
BIJ AANSCHAF 4O5.

kerstpakket

nieuwe 205 of 309 pcrso-

Wij STOFFEREN

Smaakvol

en

uiterst feestelijke prijs: 19.995,-!

hebben, dus hou u vast: als u
tussen 6 en 31 december een

i

sterk

je taal spreekt. Zeker als je let op zijn

2O5 EN 3O9. NU HALEN,
ZOMER 1991 BETALEN.
Tsja, er kan er maar één het

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

Mooi,

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

WEEKMEDIA 22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Nihot/Jaap Bloem geeft voorsprong weg

Nihot-dames onderuit tegen Zandvoort'75
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie nu eens aandacht voor de dames. De dames teams van Nihot/Jaap Bloem
Sport en Zandyoort'75 troffen elkaar en daarbij bleek het „Haarlemse Zandvoort'75 de sterkste 1-3. De mannen van Nihot/Jaap
Bloem Sport kwamen eveneens op de planken van de Pellikaansporthal en kwamen niet verder dan een 4-4 gelijkspel.
Het Zandvoort'75 dames team doelpunten voor haar rekening. Het

wordt gevormd door speelsters van
buiten de gemeente. Nihot/Jaap
Bloem Sport is een echt team uit
Zandvoort dat al ruim drie jaar zaalvoetbalt. Een aantal vriendinnen bebloot toen om te gaan voetballen en
dat gaat nu nog steeds met enorm
veel plezier. Onder leiding van coaches Eemco van Lent en Wilna Keunmg wordt er leuk gevoetbald, al
zijn de successen dit jaar wat minder dan in de voorgaande twee jaren.
In het eerste jaar werd een kampioenschap behaald en vorig jaar werd
de titel op een haar na gemist. Nu
blijkt de concurrentie erg sterk te
zijn en vertoeft Nihot/Jaap Bloem
Sport op een goede plaats in de middenmoot. De gezelligheid blijft een
belangrijk gegeven in het Zandvoortse team dat bovendien éénmaal per week traint.

Nihot/Jaap Bloem Sport doelpunt
kwam op naam van Pauline Paridon. Wat Nihot/Jaap Bloem Sport
ook probeerde, Zandvoort'75 bleek
te sterk en won verdiend met 3-1.
„Zandvoort'75 was gewoon de betere", vond coach Remco van Lent.
„In deze klasse kom je vaak teams
tegen die één heel goede speelster
hebben en dat breekt je op. Toch
gaat het erg leuk en doen we het best
goed."

Mannen

• De damesteams van Nihot/Jaap Bloem Sport
en Zandvoort'75 voor de wedstrijd nog broederlijk op de foto vastgelegd.
Foto Ber|0„

fout van de doelman van Secom
Lute afstrafte, 1-0. Voor het overige
keepte de doelman een perfecte wedstrijd. Toch slaagde opnieuw Edwin
Ariesen erin te doelpunten. Na een
afgeslagen aanval van de gasten
wierp Jaap Bloem de bal snel naar
de op snelheid liggende Edwin Ariesen die fraai scoorde, 2-0. In deze
periode overheerste
Nihot/Jaap
Bloem Sport dermate dat een grote
overwinning tot de mogelijkheden
behoorde. De spaarzame aanvallen
van Secom Lute werden zeer bekwaam onschadelijk gemaakt door
Jaap Bloem. Nadat Bas Heino eerst
het hout van het doel had getest
scoorde Wim de Jong, na een perfect
opgezette aanval het derde Zandvoortse doelpunt, 3-0. De score had
nog ruimer kunnen uitvallen als Edwin Ariesen niet een strafschop had
gemist.

Knap herstel van
ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Na de teleui
stellende en onverwachte ne
derlaag van vorige week heef
het zaterdagteam van Zand
voortmeeuwen afgelopen za
terdag zich uitstekend her
steld door de uitwedstrijd te
gen Geel Wit met gemak t<
winnen: 0-3.

Zandvoortmeeuwen speelde m
weer een betrouwbare partij voetba
met goed uitgevoerde combinaties
In de eerste helft was de strijd reed'
beslist Alvorens Zandvoortmeeu
wen de score opende, waren er al eei
paar mogelijkheden verloren ge
sjaan Via de vleugels werden er goe
de aanvallen opgezet en Rob van de
Bergh had pech met een knal OJD d<
lat. Het was uitstel van executie aan
gezien Ferry van Rhee zijn naam al
topscorer even later waarmaakte
Na een doelworstehng was het Vai
Rhee die zijn schoen onder de ba
zette en verwoestend en onhoua
baar uithaalde, 0-1. Dat was na eei
halfuur spelen en tien minuten late
had Rob van der Bergh wel gelul
door met een ver afstandsscho
schitterend te scoren, 0-2.

Het mannen team van Nihot/Jaap
In de tweede helft liep René Paap
Bloem Sport vergiste zich in de veerkracht van Secom Lute. Na een 3-0 al snel tegen een twee minuten straf
voorsprong kwamen de gasten nog op, maar de Zandvoorters doorstonterug tot een, voor de mannen van den de numerieke minderheid. Secoach Guus Marcelle, teleurstellend com Lute veranderde toen van tactiek door de doelman mee te laten
4-4 gelijkspel.
Na een wat afwachtend begin voetballen. Normaal heeft NihotHet sterke Zandvoort'75 had een kreeg Nihot/Jaap Bloem Sport het /Jaap Bloem Sport geen enkele
In de tweede helft is Geel Wit e
speelster in de ploeg die niet af te betere van het spel en na tien minu- moeite met zo'n tactiek, maar ditook niet aan te pas gekomen en d(
stoppen bleek. Zij nam alle drie de ten was het Edwin Ariesen, die een maal stokte het ritme. De tactiek
gastheren mochten blij zijn da
van Secom Lute werd beloond door
Zandvoortmeeuwen niet echt aan
twee op elkaar volgende treffers, 3-2.
drong. De badgasten hoefden hè
Er leek nog niets aan de hand toen
tempo niet al te hoog te houden on
Dennis Keuning acht minuten voor
toch een meerderheid te behouden
het einde de stand op 4-2 bracht. De
Halverwege bepaalde Ferry var
Zandvoorters vierden nog feest of
Rhee de eindstand op 0-3.
Secom Lute scoorde 4-3. De ZandKomende zaterdag staat vooi
voorters waren geheel van slag en
Zandvoortmeeuwen de belangrijke
mochten nog blij zijn dat een vooren moeilijke thuiswedstrijd teget
ZANDVOORT - Hoewel sommi- door mensen van het Bloemendaal- treffelijk keepende Jaap Bloem
Overbos op het programma. Aan
gen best iets aan hun conditie willen se fysiotherapeutencollectief Fysio slechts eenmaal werd gepasseerd, 4vang 14.30 uur op het veld aan d<
doen, durven weinig ouderen een '90. „Zo'n keuring is vooral goed om 4.
Vondellaan.
sportschool binnen te gaan. Ze zijn te voorkomen dat je last krijgt van
ZANDVOORT - Een kerstfeest in zwembad Lisse werd afgelo- pan afzwemmen voor kunstzwemdibang temidden van jongelui al te oudere blessures", legt Remy uit.
Guus Marcelle was teleurgesteld pen weekeinde opgeluisterd door optredens van het Zandvoort ploma's. Bijna honderd deelneemzeer uit de toon te vallen. Trainer/ei- „In overleg met de mensen van Fy- na afloop. „Ik weet echt niet waarom mannenkoor en de kunstzwemmers van de Zandvoortse Zwem sters (en een deelnemer) uit geheel
genaar Remy Draaijer van het Zand- sio '90 pas ik vervolgens het oefen- er onrust in mijn team sloop. Mis- & Poloclub De Zeeschuimers.
Noord-Holland probeerden de toch
voortse fitnesscentrum Fitness Pa- schema aan, zodat elke 50-plusser schien iets van te gemakkelijk opnewel moeilijke kunstzwemonderdeNa elkaar brachten zij het genie- 115.966 pnt. De ploeg van Alliance len perfect uit te voeren. In ieder
ZANDVOORT - Onder een
radise speelt in op de goede voorne- traint overeenkomstig zijn eigen men zou het kunnen zijn. Achteraf
mens, die her en der ongetwijfeld mogelijkheden.
ben je nog blij dat Jaap Bloem zo teznde publiek (meest recreatief werd op grote achterstand tweede. geval konden de jongste Zeeschui- enorme publieke belangstelworden gemaakt. Hij start het nieuEen speciaal fitness-programma goed keepte en je één punt behaal- zwemmende ouderen) een boeiend
mers allemaal hun diploma in ont- ling heeft Sportcenter Wim
de."
en gevarieerd
kerstprogramma,
we jaar met een speciaal fitnesspro- voor 50-plussers.
Ook de jeugdploeg met Sandra vangst nemen.
Buchel afgelopen zondag de
waarin de showploeg van de kunst- Beugel, Silvia van der Donk, Tamagramma voor 50-plussers, volgens
Geslaagden: F-diploma, Simone zeer geslaagde jeugdjudokamzwemsters op bekende kerstliede- ra van Rhee en Sharon Bouman liet Brands, Vatima Hoebe, Shirly Hoe- pioenschappen georganiseerd
hem een primeur voor Zandvoort.
(ADVERTENTIE)
ren zeer goed improviseerde. Een zich met onbetuigd. Vooral hard be, Carly Meijer, Natascha Bakker,
In Fitness Paradise aan de Paraecht unieke gebeurtenis was het, toe trainen in de laatste weken bracht Monique van der Werff, Rachel Onder de jeugd bleek geweldig
dijsweg wordt zowel aan conditiende kunstzwemsters tijdens het hen eveneens een kampioenstitel in Kuyl, Wendy van der Broek en Min- veel judotalent te zitten en vele
als aan krachttraining gedaan. Elke
laatste optreden van het Zandvoorts hun leeftijdsklasse en een gouden ke Kortekaas. E-diploma, Sandra partijen stonden op een hoogdag behalve zondag is het een komannenkoor te water gingen en op plak. De Zandvoortse kunstzwem- Beugel; D-diploma, Sandra Beugel staand niveau.
raen en gaan van vrouwen en mande live gezongen kersthit Jingle sters Saskia Wester, Ingrid Duiven- en Gwendolijn Kruys.
nen van alle leeftijden. De een traint
Wim Buchel kon dan ook na af
Bells ook hun optreden besloten.
voorden, Ditte Valk en Linda Paap
twee, drie keer in de week, de ander
zijn inmiddels ook ingeschreven
komt praktisch elke dag.
Als afsluiting van het jaar zal de loop weer een tevreden sportleraai
Als
Zandvoorter
heeft
(electronische)
NIEUWE PASJES
„Vooral ouderen merken vaak dat
voor deelname ana de voorronde showploeg van De Zeeschuimers ko- zijn en huldigde de vele kampioe
u het grote voorrecht
handeling kan vanaf
Kunstzwemmen
Mocht u nog niet in
van de nationale kampioenschap- mende zondag demonstraties zwem- nen.
hun krachten afnemen", gaat Remy
dinsdag
8
januari
1991
om gebruik te maken
het bezit zijn van een
De Kringkampioenschappen van pen kunstzwemmen op 13 januari in men m een vriendschapehjke Kerstverder. „Als je regelmatig traint,
De uitslagen waren: Leeftijd 6 ge
worden toegepast bij
van het Malibu
pasje, dan kunt u dit
Noord-Holland
zijn afgelopen zon- Den Haag. Een bewijs dat het met de ontmoeting bij kunstzwemverem- wicht I: 1. Ronald Kales, 2. Nick>
kom je doorgaans weer op krachten
de Parkreceptie aan
Zwemparadijs met
aanvragen bij de
dag in Haarlem bijzonder succesvol kwaliteit wel goed zit.
en voel je je prettiger. En daarbij, als
gmg ZPCH in Hoofddorp. De kunst- Wieteler, 3. Harmen Kohier. Ge
de Vondellaan.
50 % korting.
Parkreceptie tegen
verlopen voor de Zandvoortse
Veertien dagen geleden organi- zwemtraimngen beginnen weer za- wicht II: 1. Jop van der Graaf, 2. Gijt
je onze instructies opvolgt, hoef je
betaling van f 7,50 en
kunstzwemsters. Voroal in de hoge- seerde De Zeeschuimers in De Duin- terdagochtend 5 januari 1991.
doorgaans met bang te zijn voor
de Roode, 3. Geoffrey Paap. Leeftijo
KOSTEN
ACTIVEREN
inlevering van een
re kunstzwemklasse bleek dat De
blessures."
7 gewicht I: 1. Didier Hauswirth, 2
De kosten bedragen
Vele duizenden
recente pasfoto
Zeeschuimers erg sterk uit de bus
Hoewel de jongeren en „oudere
Mario Plas, 3. Mare Paardekoper
f 3,50 per pasje, indien
hebben inmiddels een
alsmede een bewijs
kwamen. Bij de soli werden de plaatjongeren" nog steeds in de meerderlewicht II: 1. Tim Minden, 2. Robir
geactiveerd voor
zwembadpasje m
dat u m Zandvoort
sen l, 2 en 3 door de Zandvoortse
heid zijn, neemt het aantal ouderen
bzijnsen, 3. Evert van Raam. Ge
15 februari 1991.
bezit. Dit pasje dient
woonachtig bent. Dit
kunstzwemsters bezet. Sasksia
in het centrum aan de Paradijsweg
wicht III: 1. Huig Molenaar, 2. Verdi
Na 15 februari 1991
wederom te worden
pasje is dan geldig
Wester werd kringkampioene met
gaandeweg toe. Een van de heren,
Moutlou, 3. Dave Vlug. Leeftijd 8 ge
brengen wij u 1 5,- in
geactiveerd voor het
voor 1991.
128.633 pnt., als 2e en 3e eindigden
die liever anoniem blijft, vertelt dat
ZANDVOORT - In de vierde ne competitie. Tevens werd er die wicht I: 1. Leon Laurey, 2 Dennijrekening.
jaar 1991. Deze
Ingrid Duivenvoorden (126.071) en klasse G van de Noord-Hol- avond flink getraind voor het Hooghij nu al zo'n vier jaar traint. „Ik heb
reef, 3. Mirthe de Roode. Gewicht
Linda Paap (121.806 pnt.). Ook bij de landse Schaakbond heeft de oventoernooi. Morgen treffen de le- II: 1. Bert Spolders, 2. Dirk de Nef, 3
het hier erg naar mijn zin", vertelt
duetten waren de Zandvoortse equi- Chess Society Zandvoort zich den van de Chess Society elkaar m Vtartijn Schoorl. Gewicht III: 1. Mi
hij, zittend aan de gezellige bar. „Ik
pes duidelijk sterker: kringkampi- samen met het Beverwijkse het Gemeenschapshuis en volgende chiel de Bont, 2. Jerry Kramer, 3
ben al een paar jaar met pensioen en
oenes werden Saskia Wester/Ingrid
week vrijdagavond is er geen scha- Sebastiaan Koperberg. Gewicht IV
ik vind trainen erg leuk. Bijkomend
Kraaijenoord (123.175) gevolgd door PAT MAT en VHS uit Haarlem ken aangezien het Gemeenchaps- 1. Arnold Jongejan, 2. Maarten
voordeel is dat ik nu heel gemakkeaan de kop van het klassement huis dan gesloten is in verband met Zwemmer, 3. Sebastiaan Kaales
Ditte Valk/Linda Paap (112.645).
hjk het deksel van een jampotje
gevestigd.
openschroef of iets optil thuis. Ik
de Kerstvakantie.
Leeftijd 9 gewicht I: 1. Felix Ver
Met ruim 7 wedstrijdpunten verDe drie teams scoorden uit de eerzou het mijn buurman aanraden."
Doom, 2. Milo Laurey, 3. Joris van
schil zorgde ook de ploeg kunst- ste twee wedstrijden drie punten. De
der Voort. Gewicht II: 1. Billytaoj
Remy en zijn vrouw Yvonne, die
Laamen, 2. Arnout van Hattem, 3
ZANDVOORT - Na vier van de totaal zeven ronden gespeeld te zwemsters voor een gouden plak en volledige stand luidt: 1. Chess Sociesamen de Zandvoortse sportschool hebben neemt Edward Geerts verrassend de eerste plaats in de titel kringkampioene van Noord- ty Zandvoort 2-3,2. PAT MAT 4 2-3, 3.
Semco de Roode. Gewicht III: 1. Pa
Vierde
klasse
KNVB
zaterdag
runnen, hebben gemerkt dat sommi- tijdens het Kersttoernooi van de Zandvoortse Schaakclub. Holland. De Zandvoortse ploeg be- VHS 3 2-3, 4. Nieuw Vennep 3 2-2, 5.
;nck Derr, 2. Edward Hendrikse, 3
13-23 SMS
14-11 'arolien Janssen. Leeftijd 10 ge
ge ouderen zich schamen om een Geerts deelt echter wel de eerste plaats met Hans Lindeman die stond uit: Saskia Wester, Linda SVS 3 2-2, 6. Het Oosten 2 2-1, 7. OSDO
Zandv.'75 14-22 SCW
14-11 wicht I: 1. Piet Hem Strengholt, 2
Paap, Vivian Croes, Ditte Valk en HWP 6 2-1, 8. De Uil 7 2-1.
sportschool binnen te gaan. „Om die iets minder weerstandspunten heeft.
Aalsmeer 13-21 RCH
14-10 Jeroen Paap, 3. Robert van Donge
Ingrid Kraaijenoord en scoorde
reden stel ik met ingang van het
14-19 NFC
13- 9
Volgende week donderdagavond
Na de komende ronde zullen de Swift
Dit Kersttoernooi, dat de Zandewicht II: 1. Mike de Waal, 2. Riek
nieuwe jaar een speciale morgen
14-17 SIZO
14- 8 van Holten, 3. Ferman Mutlu. Leef
zaken er ongetwijfeld duidelijker Beursb.
(woensdagmorgen) voor ouderen voortse Schaakclub ieder jaar orga- is er geen schaken in verband met de
Hoofddorp
13-11
Bl'daal
142
uitzien. De concurrenten Pat Mat en
m", zegt Remy. „Dan trek ik speciaal niseert over twee donderdagavon- sluiting van het Gemeenschapshuis.
jjd 11 gewicht I: 1. Dennis Meier, 2
VHS ontmoeten elkaar, terwijl de Eerste klasse HVB zaterdag
tijd uit om veel individuele aandacht den in het Gemeenschapshuis, staat
Bram de Rue, 3. Annemieke Bos
DSC'74
13-22
J.
Hercules
14-13
Bij de Zandvoortse Schaakjeugd
Chess Society het vanavond moet
oian. Gewicht II: 1. Jerry Vasten
te geven aan beginners. Ik hoop dat los van de interne competitie. Ed13-22 Energie
14-13 louw, 2 Jaymie Heesemans, 3. Bert
opnemen, om 20.00 uur m het Ge- Velsen
dat drempelverlagend werkt. Ik heb ward Geerts en Hans Lindeman be- werd een simultaanseance gegeven
ZANDVOORT
Sportonderne14-11 Seur. Leeftijd 12: 1. Leendert Paap,
meenschapshuis, tegen De Vennep Zandv.m. 13-18 Renova
een trainingsprogramma opgesteld, haalden op de eerste speelavond 3,5 door het jeugdige lid van de Zand14-16 Halfweg 14-11 2. Iris Minden, 3. Jaap de Rue. Leef
voortse Schaakclub, Dennis van der ming Kras Sport verzorgt, na het 3. Een ploeg die zeker niet onder- Overbos
dat kan worden toegesneden naar punten uit vier wedstrijden.
14-15 Geel Wit 14-11 ;ijd 13/14: 1. Martijn van Bavelgem
Meijden. Van de totaal zeven ge- succes van voorgaande cursussen, schat mag worden daar zij één van Stormv.
ieders mogelijkheden. Verder kun14-14 DCO
13- 4 2. Dave Pastor, 3. Bas Laanen
Het spelsysteem met een speel- speelde partijen wist hij er vier win- deze Kerst weer twee schaatsinten- de degradanten zijn uit de derde HBC
nen 50-plussers voor onze speciale
prijs van 65 gulden zo vaak als ze tempo van twintig minuten per per- nend af te sluiten, tweemaal verloor siefcursussen. In één week kan jong klasse en deze status zo snel moge- Eerste klasse HVB zondag
15-14
willen. Voor dat geld mogen ze ook soon per partij ligt net tussen een hij in de strijd tegen de klok, terwijl (vanaf 5 jaar) en oud (tot 80 jaar) bij lijk willen terugkrijgen. Bij de Chess Velsenoord 15-26 Terrasv.
16-22 DIOS
14-13
normale schaakpartij, die in de regel hij in één partij zijn koning moest Kras Sport leren schaatsen. Gevor- Society staan de vizieren echter op Halfweg
nog elke dag in de sauna."
derden
zijn
eveneens
welkom
en
scherp en dat de Nieuw Vennepers Sprnestad 15-20 Zandv.m. 15-13
ZANDVOORT - Ook m 1991 wor
Speciaal om blessures te vermij- 2 x 1,5 uur kan duren, en het snel- omleggen. Totale uitslag van Dennis
kunnen
hun
techniek
vervolmaken.
een moeilijke avond voor de boeg Concordia 15-20 Heemstede 15- 9 den de open golfkampioenschappen
den, raadt Remy ouderen aan en schaken, meestal 2 x 5 minuten. van der Meijden tegen Henk Jansen
„Het
zijn
intensieve
cursussen",
staat is een ding wat zeker is. Gezien EHS
15-17 WH
14- 6 van Nederland gehouden. In Noordsportkeuring te ondergaan. Die keu- Twintig deelnemers waren vorige 1-0, Robert Prins 1-0, Dave Freder15-14 DSC'74
14- 2 wijk komen de beste golfspelers tei
nng wordt m het pand zelf verricht week donderdag aanwezig om met king 0-1, Bas Geurts 1-0, Rebecca vertelt Ruud van den Brink, instruc- de goede vorm van de schakers van Hillegom
wereld bijeen van 25 tot en met 28
elkaar de strijd aan te binden. De Willemse 0-1, Michel van Osenbrug- teur bij Kras Sport. „Maar iedereen Chess Society wordt de wedstrijd Tweede klasse HVB zondag
Vglnzang 12-23 THB
11-6 uh 1991
eerste vijftien, die allen nog min of gen 1-0 en Florian van der Moolen 0- beleeft er enorm veel plezier aan, met vertrouwen tegemoet gezien.
want wij egven op een deskundige en
Alliance
13-21 Spaarnev 12- 5
meer in de race liggen op weg naar 1.
speelse wijze les".
Afgelopen zaterdag toonde Olaf DSK
13-21 TZB
12- 5
Dan wordt niet meer gestreden op
de uiteindelijke totaaloverwinning,
Cliteur opnieuw zijn klasse op een Schalkwijk 11-15 Overbos
In de interne jeugdcompetitie
11- 4 de KLM open Golf titel, maar wordt
zijn:
De
eerste
cursus
duurt
3
dagen
en
massaal toernooi in Schoonhoven. SVIJ
12-15 NIJVV
9- 2 de fatrijd gehouden om de Hemeken
1. Geerts 3,5 punt, 2. Lindeman 3,5 werd ook nog de partij gespeeld tus12-11
Open Golf Kampioenschappen
pnt, 3e t/m 5e plaats, Van der Meij- sen Henk Willemse en Robert Prins. vangt aan op 24 december en de 4- Cliteur, uitkomende in de eerste BSM
daagse
cursus
start
op
31
december.
ZANDVOORT - Opnieuw den, Termes en Franck met 3 punt, Na een spannende partij slaagde De schaatscursussen worden gehou- klasse, wist met een schitterende
van 5,5 uit zeven wedstrijden
heeft Zandyoortmeeuwen niet 6e Ayress 2,5 punt, 7e t/m 15e plaats, Henk Willemse erin de strijd in zijn den op de Kunstijsbaan Kennemer- score
de tweede plaats in de 18 man tellenDe Oude, Paap, Jorning, voordeel te beslissen. Vanavond
voor een uitoverwinning kun- Berkhout,
Van Elk, Marquenie, Gor- komt de schaakjeugd opnieuw in ac- land in Haarlem. Verdere inlichtin- de groep te behalen. De Chess Socienen zorgen. Tegen het toch Molenaar,
tie tijdens een snelschaaktoernooi. gen kan men verkrijgen bij Kras ty-kopman ontving niet alleen een
ter
en
Gude.
niet erg sterke Heemstede lieSport, telefoon 023-257430.
envelop met inhoud, maar verwierf
ten de Zandvoorters te veel
bovendien het recht om zijn kracht
ZANDVOORT - In de wed- bal van Rene Paap van de doellijn te
kansen liggen en verloren onvolgend jaar met de 26 sterksten te strijd tegen Bloemendaal heeft halen en een minuut later schoot
nodig met 1-0.
mogen meten. Het toernooi telde Zandvoort'75 het doelsaldo Rob Koning in kansrijke positie net
maar liefst 213 deelnemers.
naast. In de laatste twintig minuten
Ondanks dat Zandvoortmeeuwen
aardig opgewerkt middels een van
de eerste helft zou het grote
beter en sterker was dan Heemstede
6-0
overwinning.
De
BloemenAfgelopen vrijdag kwamen de leveldoverwicht van Zandvoort'75
ontbrak het stukje vechtlust dat een
den van Chess Society bij elkaar en dalers wensten, niet zoals in de toch uitgedrukt worden in een drie
*eek eerder tegen Halfweg wel op de
eerste wedstrijd met 11-1 ver-tal doelpunten Dennis Keuning
grasmat werd gelegd. De ZandvoorZANDVOORT - De hand- uit naar een 8-11 voorsprong en even In de tweede helft liep het van is er een start gemaakt met de inter- slagen
te worden, en trokken opende de score en tien minuten la
leien dakje. De defensie zat op
ters kregen leuke mogelijkheden,
balteams van Casino-ZVM later 9-12. In de slotfase kwam Con- een
zich
vanaf
het beginsignaal ter voerde Robm Castien de score op
slot
en
aanvallend
lukte
het
pricordia
nog
angstig
dichtbij,
maar
de
fiaar
zagen
geen
kans
die
te
verzilbleven afgelopen zondag aan Zandvoortsen hielden de overwin- ma. Met fraaie doelpunten werd
v
massaal in de verdediging te- naar 2 O Vlak voor de rust gaf Paul
eren. Tot de rust bleef Heemstede
de
goede
kant
van
de
score.
Longayroux een knajppe voorzet die
een voorsprong verkregen van 9vast, 11-12.
dan ook overeind. Aanvallend stelde
rug.
De Zandvoortse dames won- ning
door Robm Cdfatien werd verzih erd
„De wedstrijd verdiende geen 16 en zelfs 10-19. In de slotfase het
Heemstede niet veel voor en kwam
nen nipt, na een vreemde en schoonheidsprijs", meende coach Casino-ZVM de touwtjes wat vieVOETBAL
Daarmee probeerde Bloemendaal 3-0
het Zandvoortse doel niet in gevaar.
spannende wedstrijd, met 11- Geert Dijkstra. „Maar we hebben ren, waardoor Concordia nog iets
Zaterdag:
Zandvoortmeeuwen- de schade zo beperkt mogelijk te
In de tweede helft opnieuw een
12 en de mannen wonnen af- het toch goed gedaan en een terechte terug kon doen. Maar verder dan Overbos 14.30 uur terrein Vondel- houden en dat de score slechts tot 6- eenzijdige wedstrijd met een over
Ook in de tweede helft een sterker
laan.
0 opliep kwam mede door een groot heersend Zandvoort'75. Paul Lon
getekend met 12-20. Beide overwinning behaald". Doelpunten een uiteindelijke uitslag van 12-20
Zandvoortmeeuwen, dat opnieuw
BASKETBAL
aantal schoten tegen het houtwerk. gayroux schoot voorlangs en Robm
het veldoverwicht niet in doelpunteams speelden tegen Con- Casino-ZVM: Elly von Stein 5, Mar- lieten de Zandvoorters het niet koZaterdag: L. C. Players-Lions he- Al na twee minuten schoot Paul Castien kopte, buiten bereik van de
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'en
kon omzetten. De junioren Barcordia Haarlem.
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ren 18.30 uur te Uitgeest.
Longayroux de bal uit een voorzet doelman, op de lat. Even later wat
Daniëlle Blom 1.
y Paap en Mark van der Berg werZAALHANDBAL
van Rob Koning in het zijnet. De het toch raak toen Robm Luiten zijn
„Plotseling lukte het niet meer
Het was een merkwaardige wedden ingezet en het offensief werd
Zondag: Casino-ZVM welpen- Zandvoorters bouwden een groot broer Jan Willem lanceerde, die met
in de eerste helft", stelde coach
strijd met kleine blessures en over
log sterker. Het leverde niets op en
a
DSOV 13.40 uur in de Pellikaanhal. overwicht op en met het nodige ge- een hard schot doel trof, 4 0 De
Joost Berkhout. „Daarbij kwam
en weer wat irritatie, waarbij Casi- Heren
a twintig minuten viel de onverCasino-ZVM dames-Odin 2 14.30 luk bleef Bloemendaal vooralsnog Zandvoorters gingen goed door en
Casino-ZVM begon flitsend tegen ook dat vele schoten tegen paal of
no-ZVM veel strafminuten opliep.
lachte treffer aan de andere kant.
uur in de Pellikaanhal.
overeind. Bij de eerste aanvallende Rob Koning knalde van verre de
Toch werd er nog gehandbald, al de reserves van Concordia en na vijf lat kwamen. In de tweede helft
Een vrije trap in het voordeel van
Casino-ZVM heren-Odin 2 15.40 actie van Bloemendaal werd er zelts stand naar 5-0 en Hans Hartman
werd er een niet al te hoog tempo minuten stond er al een 0-3 voor- liep het echter weer als een trein.
Heemstede
werd
door
de
gastheren
d
uur in de Pellikaanhal.
gescoord. Doelman Pierre Visser kopte fraai nummer zes m de tou
op na gehouden. Casino-ZVM sprong op het scorebord. De Zand- Dit soort wedstrijden moet je ge%erond en Zandvoortmeeuwen
ZAALVOETBAL
stopte m eerste instantie de bal, wen Bloemendaal kwam zo nu en
bleef echter het hoofd er goed bij voorters kregen vele mogelijkheden woon winnen en dat is aardig gekeek tegen een 1-0 achterstand aan.
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: maar in de rebound scoorde Bloe- dan over de middenlijn maar de
houden eh speelde het vertrouwde op een ruimere voorsprong, maar lukt. Het begint wat te worden
In de laatste twintig minuten was
18.00 uur Zandvoortmeeuwen-HBC mendaal. De scheidsrechter had hechte Zandvoortse defensie gaf
spel. Bij de rust had Casino-ZVM plotseling verdween de juiste rich- met dit team".
het
Zandvoortmeeuwen wat de klok
s
D-jun., 18.30 uur Zandvoortmeeu- echter buitenspel geconstateerd, geen kans weg. In de slotfase had
een 4-5 voorsprong. In de tweede ting. Concordia profiteerde daarvan
toeg, maar de kansen werden niet
wen-Goal D-jun., 19.00 uur Zand- waardoor het feest voor Bloemen- vooral Paul Longayroux pech met
Doelpunten Casino-ZVM: Menhelft geen verandering in spel- en boog de achterstand om in een 7-5
^nut. Bovendien stak de Heemvoort'75-VSV dames 19.45 uur, Tref- daal niet doorging.
schoten tegen de paal of tegen de
beeld. Ook nu vaak vreemde situa- voorsprong. Vlak voor de rust teken- no Trouw 5, Guido Weidema 4,
Heedse doelman in een geweldige
punt-Hillegom, 20.30 uur
NiHet was tevens het laatste wapen- doelman, waardoor de eindstand (3-0
ties, zoals doelpunten via verde- de het herstel van Casino-ZVM zich Kees Hoek 4, Gerard Damhoff 2,
m en hield zijn team op de been.
hot/JBS-FC Rolff, 21.25 uur, TZB- feit van de Bloemendalers. Na bleef. In de top van de ranglijst
digsters of keepsters. Casino-ZVM al af toen tweemaal doeltreffend Richard Vos 2, Peter Pennings 2,
t de Meeuwen ook probeerden
Concordia 22.20 uur, TZB 7-Zand- twaalf minuten voetballen wist een kwam geen wijziging daar de favoRonald Vos 1.
liep met nog zes minuten te gaan werd uitgehaald, 7-7.
°ok
in
deze
uitwedstrijd
kon
niet
tot
e
voort Noord 6.
Bloemendaalse verdediger een kop- rieten allen wonnen.
en overwinning worden gekomen.

Fitness Paradise richt zich
nu ook op de vijftigplussers

Kunstzwemmers en Zandvoorts
Mannenkoor brengen kerstsfeer

Judokampioenschap
voor jeugd geslaagd

MEDEDELING
GRAN DORADO ZWEMBADEN

Chess Society staat op kop

Edward Geerts aan kop
in de Rapid-competitie

Standen voetbal

Schaatscursussen

Golfkampioenschap

ZVM verliest weer
in uitwedstrijd

winst Z'75

Casino-ZVM troeft Concordia af

SPORTAGENDA
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GEZELLIGE KERSTSFEER BIJ AART VEER

24 december sfeervol uw kerstinkopen doen bij candlelight en met live hammondorgelmuziek
(avondkleding voor medewerkers verplicht)
Dat kan alleen bij AART VEER Grote Krocht 25, tel. 14404

Kerst hoeft
st niet duur te zijn.

?y

H

bestellingen is ons faxnr. 19694.

li

ï v«

Kiwi's

Kipfilet

«"C**."!

795

500 gr

Kruidenboter

Groot
Frans stokbrood

10 schijven

DE LAATSTE

179

Deep Blue
Crabmeat

Spar ananas
spp\i|?SmakênVp;p;

EUVEL

8 stuks

100 gr.

100 gr

VAN DEN |

1?9

Spar roomijs

l Spar

(LAGER MAG OOK)

Tegen de hoogste tarieven bij uw

239

ij literpak

Chocolade vla

Slagroom

Mövenpick ijstaart

0,5 liter

298

nva:..

Altijd volop parkeergelegenheid

:ELSIUSSTRAAT 192

ASSURANTIE ADVISEUR
Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507-12468
VERZEKERINGEN
PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

02507-17619 of 165 00

IPLEET OPGEMAAKTE SCHALEN
Huzaren- of aardappelsalade

Gerookte visschotel

met gevulde eieren, paling, zoute haring,
zure haring, Noorse garnalen, makreel en
sardientjes
Min 2 personen a ƒ17,50 p p

met paling, kipper, zalm, makreel, meerval,
forel en heilbot
Mm 2 personen a ƒ25,- p p

in diileroomsaussalade

gezellig versierde schaal met min 6 haringen
ƒ3,- per haring

Garaalen- of tonijnsalade, zalm- of

Hors-d'oeuvre

ïï

a r

n

n 9

en

i p SSo nen a S?pT

TIJDENS DE
FEESTDAGEN ...

Hollandse haringschotel

met Holl haring, zure haring, pantiarmg,
makre^l en sardientjes
Min 2 personen a ƒ20,- p p

met paling, gerookte zalm, meerval, makreel,

ZAIM D V O O R T

met haring, zure haring, makreel, paling,

^

"**J"1' j^8""65' H<* ^'"^ °"

*»

^Tplrsonen a /22,50 p p

f

ggUkcn vissnackschotel

$1

met scampi, inktvis, mosselen, kibbeling,
nuggets, visfnet en 4 sausjes
Mm 2 personen a ƒ15,- pp

^
^
^

Voor informatie en bestellingen bellen met Kroon Vis, tel nr. 02507-17619/16500.

^

In de weekends kunt u ook terecht bij onze verkooppunten op de Zuid- en Noordboulevard. ^

. . . tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen . . .
gratis ^^ bezorgd

j*

GRAN PLACE
PARTY'S
Zondag 23 december a s
Woensdag 26 december a s
Zondag 30 december a s
Dinsdag l januari I99I
van 13 00 uur tot 17 00 uur

Toegang gratis'

WERVELENDE
KINDERSHOWS
Op donderdag 27 december met
Ton Laros en op donderdag 3 januari
met de clown KEPPER
Toegang gratis'

NIEUWJAARSPARTY
Maandag 31 december van 21 30 tot Ol 30 uur
met het dansorkest GOLDFINGER
en de Zuidamenkaanse band STEEL / ELECTRIC

3

02507-17619 of 16500

Yfttf*tfftfft??ftff?*tffftffffttf*tff?rm

t

om 24 00 uur CHAMPAGNE!!!
Toegang gratis'
Voor meer informatie telefoon 02507 - 20 000

Rabo Rendement Rekening nu:

i
i

Minimum inleg ƒ 10.000,-elk kwartaal ƒ 25.000,- direct en contant opneembaar,
(met ingang van 10 december 1990)

Rabobank
Meer bank voorje geld
Grote Krocht 30-36, Zandvoort.
Tel.: (02507)-16941.
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BROODJE BURGER CATERING SERVICE
AL 5 JAAR EEN BEGRIP

*

Voor de feestdagen maken wij weer de J
lekkerste salades en borrelhapjes.
Vegetarische salade
Luxe borrelhapjes
(met toast)
Zalmsalade
Hartige soesjes
Kipkerrysalade
Gevulde eitjes/
tomaatjes
Gehaktballetjes in
pindasaus

4 in 1 salade
Hampreisalade
Huzarensalade
culinair
Crabsalade
Eiersalade
Hamkaassalade
Garnalensalade
Vleessalade
Borrelhapjes
''Ei-tomaatsalade

i

Ook maken wij op bestelling
vleeswarenschotels en borrelgarnituren voor u op.

Kom vrijblijvend langs in de winkel om ons
fotoboek te bekijken of onze folder te halen.

Tijdig bestellen hoor!

BROODJE BURGER

Tot ziens bij Trees & Martha Burger

Schoolstraat 4 - Tel. 18789

5?
'•®
:&
'%
'$

4
*

önnehcefe

4

Bloemendaal aan Zee
Tel.: 023-252280

4

KERSTDINER

4
4

op Ie en 2e kerstdag
5-gangen keuzemenu

a ƒ 69,50
Wij bieden u een keuze uit 3 warme
voorgerechten, 3 soepen en 3 hoofdgerechten
met vlees, vis en wild, dus „elck wat wils".
Hef men tt zullen wij u op innivruuij
f/ininie tnezeiideii.

4
4
4
4
4
±
-£
jt
'T"

A

A

i
T

BHk rode zalm
BIJ aankoop van

ERICA

GRATIS. 5

Grote
Krocht 24
ZANDVOORT

&
Elke vrijdag en zaterdag
g parkeerplaats SPAR-NOORD.
è.
g
Maandag voor de Kerst
ü:
ook geopend.
j| Wij maken ook visschotels en
£
salades voor de feestdagen.
é.

4

U wordl
wordt verwacht voor het apenUel
aperitief tussen
18.00 en 19.00 uur en u bepaalt daarna zelf in
4
welk tempo u van het kerstdiner wilt
T"
genieten.
Wij hebben slechts één zit per avond.

KERSTAANBIEDING

yeervotte
Kerst
ERICA

Beide dafjen wordt het diner omlijst door een 4
bekende pianist.
±

444444444444444444444

*
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Computer SVB
rond kerst buiten werking

Vragen over AOW,AWW
ofkinderbijslag?
Van 21 december tot 2 januari a.s. kunt u voor
vragen over kinderbijslaguitkeringen en AOW- en
AWW-pensioenen niet bij het hoofdkantoor of het
districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank
terecht.

'^^ K-tr^i
z

In die periode verhuist namelijk het SVB-haofdkantoor
naar Amstelveen. Ook de centrale computer, met de
gegevens van ruim 4 miljoen cliënten, wordt daarheen
overgebracht. Hierdoor kunnen tot 2 januari geen
persoonlijke gegevens worden opgevraagd.

A

*tf

* ^ *L

Oie
^*«i
^

*'*^ô -

^-o^.

Hebt u specifieke vragen, neem dan vóór 21 december a. s.
contact op met het districtskantoor in uw regio.
Van maandag 24 december tot woensdag 2 januari zijn
de kantoren van de Sociale Verzekeringsbank gesloten.

. ^^^

Vanaf woensdag 2 januari kunnen onze medewerkers u
weer met het beantwoorden van uw vragen helpen.
Overigens zullen de betalingen op de normale wijze
doorgang vinden.

S o c i a l e Vc r /. c k c r i n g s b a n k

autorijschool

W. v.d.Veld
U kunt nu ook lessen in
de sportieve MAZDA 323 F

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
tel. 02507-19188

Balletstudio 118

Wiarom zou je
nog uit eten

Conny Lodewijk
wenst heel Zandvoort prettige kerstdagen
en een gelukkig 1991.
Belegen Goudse Kaas. l kg.
Vers van 't mes.

1170

Camembert. Per stuk

115

<JP«

Rijstevld 11 nii'l l oo i
skigioom

Buzet Rouge 1987. A.C. Met gouden
Medaille bekroond Soepele zachte, rode
kwaliteitswen uit Zuid-West
Frankrijk. 6.75 3 flessen

16.95

1 75

Rosbief. 100 gram.
Gelderse achterham
100 gram.
Schwarzwalderschmken.
100 gram.

Zalm- of garnalensalade.
200 gram.
Krabsalade. 200 gram.

4 voorgebakken croissants

Roombotei amandelkeistkians met echte
boter en zuivel amandelspijs

7.25

Slagioom keistl.uit Lm htigec,3kegevuld
met veiso hankothil k j isioom ^tukjes
mandarijn on iiuiijsqinnhkoiii Ri|kelijk go
gaineeid mot Ijutuüm on vuiLiitcn Mot
maisepeinen k n tst s

H E M A De normaalste zaak van de wereld.

^75

<a^

J\\
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ijk elke dinsdag om 21 uur naar
4, naar "De 64.000 gulden
vraag en de Postcode Loterij".

De opbrengst van deze maand gaat met
kerstmis naar een speciaal project. Een boerderij
voor de bewoners van Nieuwenoord.
We breken hem af!
Bij Baarn staat een oude schuur.
De Nationale Postcode Loterij gaat er voor
zorgen dat die afgebroken wordt.
Die oude schuur staat op het terrein
van Nieuwenoord, een leefgemeenschap
van ongeveer 450 geestelijk gehandicapten.
Daar wonen en werken zij met liefdevolle
en deskundige begeleiding. Ze leren de
bewoners omgaan met dieren: koeien, varkens, geiten, konijnen, kippen, en wat al
niet. Zo maken zij ook kennis met alle facetten van de natuur en het boerenbedrijf.
Dat is heel belangrijk voor de bewoners van Nieuwenoord. Alleen is die oude
schuur langzamerhand een wrak geworden. Dus breken we 'm af.

Voor één tientje kans op de
lenteprijs van ƒ 250.000,-!
De ton per maand en
duizenden andere prijzen!
Als u de bon invult doet u de volgende
trekking al mee. Verder hoeft u niets te doen.
De uitslag vindt u op RTL 4 Teletekst pag.
525 en in uw huis-aan-huis blad. U hoeft uw
prijs niet op te vragen. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt.
U hoeft alleen maar de bon in te vullen
en te posten. Doe het nu: u kunt een prijs
laten liggen.

In de quiz
"De 64.000 gulden
vraag" kunt pok u
winnaar zijn!
Wees te gast
bij de spannende
quiz van de
Postcode Loterij
met de 64.000
gulden vraag. Er zijn grote geldprijzen te winnen door iedereen die met
zijn eigen postcode meespeelt in de
leukste loterij van Nederland.
Manuëla maakt elke maand bekend
op welk nummer de hoofdprijs van
100.000 gulden, de SuperPostcodeprijs en de Superwinkelprijs zijn
gevallen. En elke week zijn er extra
prijzen voor supersnelle inzenders.

Uw tientje helpt altijd.
De nieuwe boerderij is hard nodig.
Met goede stalruimten voor alle dieren.
Waar mens en dier zich thuisvoelen en bij
elkaar zijn. Om te werken en te leren, om te
spelen met de geitjes, en de konijnen
te knuffelen. Met
logeerkamers voor
ouders die dicht bij
hun kinderen willen
zijn. En met een speciale knuffelruimte
waar de zwaarst
gehandicapten de
warmte van de dieren kunnen beleven.

De Postcode Loterij zet zich in voor
mens en natuur. Dus ook voor deze zaak.
Daarom hebben de deelnemers ervoor
gezorgd dat wij een startkapitaal van liefst
ƒ 250.000,- konden toezeggen voorde
bouwvan een echte nieuwe 'boerderij.

Wat dacht u van een leven
lang boodschappen?
Jos Brink en Manuëla Kemp presenteren
"De 64.000 gulden vraag en de Postcode Loterij'

'Hier kunnen de ouders logeren,' zegt
directeur Leo van Beek aan Manuëla.

Iedere maand is er de SuperPostcodeprijs van maar liefst ƒ 3.000,- voor elke deelnemer in de straat waarin de meeste prijzen
vallen.
Uit de winnaars van de
SuperPostcodeprijs wordt de
winnaar van de Superwinkelprijs getrokken: een leven
lang gratis elke week voor
ƒ 100,- boodschappen
doen bij Super.

Met uw tientje
Mens en natuur op
draagt u bij aan de hun mooist; ee" ba"°
opbouw van een
van genegenheid.
van de fijnste projecten voor mens en dier.
Zo helpt u mee de droom van bewoners en
begeleiders van Nieuwenoord uit te laten
komen.
Een hartverwarmend idee voor de
koude dagen.

/

Trots tonen de bewoners de maquette
van de nieuwe boerderij.

Doe mee en stuur snel in
~v Maak kans op
elke maand ƒ 100.000,- én
een leven lang iedere week
gratis winkelen bij Super én
de speciale lenteprijs van

De 100.000 winnen
én mens en milieu
steunen? Dat kan!
Bovendien laat Manuëla u zien hoe
de opbrengst besteed wordt aan mens
en milieu. Fantastische resultaten waar
u aan bijdraagt door voor slechts een
tientje mee te spelen.

ƒ 250.000,-

Als uw buren winnen,
wint u ook.
Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus twee door de computer willekeurig toegekende cijfers. (Dat nummer
staat op uw rekeningafschrift en weet u
alleen.)
Het leuke is dat bij prijzen tot 3.000
gulden iedereen die meedoet in de postcode van een winnaar, óók dezelfde prijs
wint! Hoe meer mensen in uw buurt
meedoen, hoe meer kans op een prijs!

17.000 mensen wonnen
in november een prijs.
Doet u mee aan de volgende trekking?
In november waren er ruim 17.000 mensen
die een prijs wonnen.
En hoe meer mensen meespelen, hoe
meer prijzen er in de prijzenpot zitten.
Spelregels
Trekking is iedere maand De trekking wordt verricht door Notaris mr
PJ N van Os te Amsterdam Trekkmgslijsten en Reglement jijn ver
krijgbaar t>i| het secretariaat, van Eeghenstraat 77. 1071 EX
Amsterdam Pnj/en hoven de f 1 000, worden heiast met 25% kans
spelbelasting De loterij is goedgekeurd door de staatssecretaris van
Justitie onder nummer L0890 098 177 89 d d 20 10 1989 Als u het
niet met een afschrijving eens bent, dan kunt u binnen een maand de
bank of giro opdracht geven het bedrag terug te boeken De verstrekte
machtiging kunt u altijd ^eer intrekken Hiervoor kunt u zich wenden
tot de Stichting Nationale Postcode Loterij De prijken worden automa
tisch op uw bank-,girorekenmg gestort Deelname impliceert aanvaarding van het reglement Maximaal 50 loten per postcode De
Superwinkelprijs is uitsluitend geldig voor personen boven de 18 jaar

De Nationale Postcode Loterij maakt hele straten blij.

WIN EEN TON BON
ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen:
loten ( a f 10,-)

ü.

o 1 iot (/io,-)

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

O dhr. O mevr.

Naam:_
Adres:
Postcode:

Plaats:

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

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

15.12.90

<--

M NATIONALE
110 L O T E R l J i'
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag
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Samen zingen met
Kerstsamenzang

TC
Q.
l C keur QC

ZANDVOORT - Vanavond,
donderdag 20 december,
vindt in de Hervormde Kerk
de traditionele Kerstsamenzang plaats, deze begint om
20.00 uur.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

Gezamenlijk zullen vele bekende kerstliederen gezongen worden, onder begeleiding van organist Gerard van Zwieten de Blom
en trompettist Willem Lekkerkerker.
Verder wordt medewerking verleend door het Zandvoorts Vrouwenkoor en het Gemengd Oosterkerkkoor uit Haarlem, beide onder leiding van dirigent Ton Vreeswijk.
Ton van der Voort neemt plaats
achter de piano.
Tevens is er een optreden van de
sopraan Martha Koper terwijl het
Kerstevangelie gelezen wordt door
Gonnie Heierman.

UITGAANSTÏPS

Pools Staatscircus
heeft
'n bijzondere reputatie
ZANDVOORT/VELSEN - Het Pools Staatscircus geeft vrijdag 28 december voor jong en oud twee voorstellingen in de
Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden, tel.
02550-15789.

De kerkdeuren gaan om 19.30
uur open. Entree ƒ2,50. Kaarten
zijn vanavond aan de ingang van
de Hervormde Kerk te verkrijgen,
wellicht vanmiddag ook nog bij de
AKO aan het Kerkplein.

Er is een matinee om 14.30 uur en een avondvoorstelling om 19.00 uur.
Waar anders acteurs op de planken staan, wordt nu opgetreden met onder
andere chimpansees, leeuwen, clowns en acrobaten.

Wilde veiling

Verder verschijnen er jachthonden op het toneel, acht ponnies, plus een
aantal tijgers. En uiteraard zullen de jongleurs niet ontbreken, evenals
trampolinespringers en
de clowns.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegelclub houdt vrijdag 21 december een wilde veiling in het
Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat. Dat houdt in dat zowel leden als niet-leden kavels kunnen
inbrengen, die op dezelfde avond
geveild worden.

Entree: ƒ17,50 of CJP/Pas65/kinderen tot 12 jaar ƒ12,50.

Deze vrijdag gaat het voornamelijk om 'engros-werk': verzamelingen, stockboeken, doosjes met
postzegels e.d. Pilatelistisch materiaal-dat men kwijt wil, en waar
andere filatelisten veel plezier aan
kunnen beleven. Zaal open om
19.00 uur, start veiling om 20.30
uur. InL: tel 16456 (na 18.00 uur).

Kerst In
Aanstaande dinsdag 25 december kan men vanaf 14.00 uur terecht op de Kerst In in het Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat.
Deze duurt tot 23.00 uur en biedt
een gevarieerd artiesten-programma. Ook voor een hapje wordt gezorgd. Voor meer info: zie pagina
3.

Het Poolse Staatscircus heeft net als de overige circussen uit Oosteuropa een bijzonder goede reputatie.

Korte tips
• Ruil/verzamelbeurs zondag 23
december van 12.30 tot 16.30 uur in
Zomerlust, Hoofdstraat 142, Santpoort. Organisatie: De Verzamelaar. Postzegels, munten, bankbiljetten enz. Entree ƒ1,25.
• Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden, tel.
02550-15789: Frank Boeijen Groep
met 'Daar komt de Storm', aanvang 20.15 uur, entree /'30,-,
CJP/Pas 65 ƒ15,-.
• Patronaat, Zijlsingel Haarlem:
vrijdag 21/12 Spasmodique + Sumtaur Four, aanvang 21.45 uur, entree ./'10,-//7,50. Zaterdag 22/12 Jo
Lemaire, aanvang 21.45 uur, entree
./12,507/10,-.
• Vlooienmarkt, vrijdag 21 dec. in
sporthal Treslong, Parklaan 5 Hillegom, 09.00-16.00 uur. Entree
ƒ2,50, kinderen/65 plus ƒ1,50.
• Gemeenschapshuis: verkoop-expositie van Kaarsenmakerij Nicole uit Haarlem, met o.a. kerst-,
kerk-, theelicht- en stompkaarsen.
Zowel op zaterdag als zondag 22/23
december, 11.00-17.00 uur.
• Zandvoorters en hun hobby 1990,
deel II. Tentoonstelling vanaf 15
december in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein
9b, met werkstukken van tientallen Zandvoorters. De expositie
omvat tal van verschillende technieken. Open woensdag t/m zondag van half twee tot vier uur.
Tweede Kerstdag gesloten.
• Schilderijententoonstelling, decoratie en mode rond thema. 100
jaar vorstinnen, 4 generaties
1890-1990, Palace Hotel, Burg. v.
Fenemaplein 2, Zandvoort. De expositie duurt tot en met 2 januari
en bevat kunstwerken van o.a. Angèle von Brixen und Montzel,
Frans Erkelens en Evert Scheilens.
• Fotokring Zandvoort 40 jaar, expositie in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34, te Zandvoort. Te bezichtigen t/m 2 januari
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
• Animatiefilms van Haarlemmer
G. v. Dijk staan centraal op een
tentoonstelling in de Vishal, Grote
Markt te Haarlem. De tentoonstelling duurt tot en met 13 januari en
laat onder andere bewegende beelden zien in de vorm van film-videopresentaties, maar ook ontwerptekeningen, fotomateriaal, schetsen en scripts. De vishal is geopend van 11 tot 17 uur, zon- en
feestdagen van 13 tot 17 uur.
• Poppentheater Condola, Warmoesstr. 11 Haarlem, 023-324021.
Kindervoorstellingen op diverse
dagen, 12.00 en om 14.30 uur peutervoorstellingen. Entree ƒ4,50.

Klaas Koper en
Jan Kraaijenoord
worden vernoemd
ZANDVOORT - Klaas Koper
moest zaterdagmiddag meer
dan driehonderd handen
schudden. Even zovele Zandvoorters waren afgekomen op
de receptie waarmee hij afscheid nam van het Cultureel
Centrum.
Niet helemaal: het centrum beschikt nu over een Klaas Koper-kamer. "Er waren zelfs mensen bij die
ik alleen maar als bezoeker van het
Cultureel Centrum ken", zegt Koper
achteraf. Hij toont zich erg blij met
de grote belangstelling. "Het was
een schitterende dag, ontzettend
fijn". Naast vele prominente figuren
uit het dorp plus tal van fietsvrienden, bevonden zich onder de gasten
ook 15 collega's uit zijn vorige werkkring, waaronder ook de directeur.
Toch had hij al 17 jaar geleden daar
afscheid moeten nemen wegens rugklachten. Men was hem nog niet vergeten.

Kamer
Dat was ook oud-burgemeester
Nawijn niet, die een duidelijke hand
heeft gehad in de totstandkoming
van het Cultureel Centrum. Klaas
was er toen, bij het begin 13 jaar
geleden, ook bij betrokken. Het was
een moeilijke tijd voor het Cultureel
Centrum, dat bleek wel uit de woorden van de verschillende sprekers.
Voor Klaas Koper waren er vele loftuitingen van bestuurslid Chris Wagenaar, wethovider Peter Ingwersen
en directeur Emmy van Vrijberghe
de Coningh. Deze laatste had een
verrassing: in het centrum is een kamer naar Klaas Koper vernoemd.
Het bordje boven de deur meldt:
Klaas Koper-kamer. Jan Kraayenoord, die zich eveneens vele jaren
heeft ingezet voor het centrum, viel
een zelfde eer tebeurt. Ook naar
hem is een kamer vernoemd.

Waterballet
in supermarkt
ZANDVOORT - Een supermarkt
aan de Burgemeester Engelbertstraat had zondag te kampen met
wateroverlast. De hele vloer van de
winkel kwam blank te staan, onder
ongeveer drie centimeter water,
waarvan een deel via de voordeur
naar buiten stroomde. De oorzaak
van het waterballet was een niet afgesloten kraan in een kast. Het personeel is gemobiliseerd om de winkel weer op tijd droog te krijgen.

Toonkunstkoor bereikt
uitstekende totaalklank

ZANDVOORT - Het Toon- gloedvol het koor in deze samenstelomstkoor Zandvoort heeft ling klonk en zuiverheid en goede
samenklank werd bereikt. Ook bij
ondagmiddag in de Neder- de
andere programmaonderdelen
ands Hervormde kerk een bleef
het koor op een hoog peil.
cerstconcert gegeven hetwelk
iet publiek nog lang zal heuSolisten
en. .

Van het begin tot het eind heeft
iet uit ongeveer 80 leden bestaande
coor (men had extra versterking van
lannenstemmen van een koor uit
mstelveen) het publiek weten te
joelen met zang, waarbij een uitsteende totaalklank werd bereikt. Als
olisten traden op Marijke Bleekenolen - sopraan, Jette van Ditlarsch - alt/mezzo, Andre Meulman-tenor en Peter van Leeuwen ariton.
Het geheel stond onder leiding
an Frans Bleekemolen, die tevens
oor de pianobegeleiding zorg
roeg.
Het programma bestond uit 23
'erken van een 13-tal componisten
uisluitend muziek, welke op het
;erstgebeuren betrekking
had.
leeds bij het eerste koorwerk, het
".oraal'Wohl mir, dass ich Jesumhae' van J. S. Bach, viel het op hoe

-ernielingen
)ij inbraak
ZANDVOORT - Bij een inbraak in
en woning aan de Emmaweg zijn
aterdag 15 december verschillende
ernielingen aangericht. De daders
'aren de woning binnengekomen
oor een achterdeur te forceren. De
iele woning werd doorzocht, maar
r werd niets meegenomen.

Wat betreft de solisten mag allereerst genoemd worden de voortreffelijke zang van Marijke Bleekemolen en Jette Ditmarsch. In het bijzonder bij de vertolking van het duet.
'Morgenstern der finstern Nacht'
van Max Bruch werd een perfecte
samenzang bereikt.
Andre Meulman en Peter van
Leeuwen zongen hun partijen zeer
verdienstelijk, alhoewel de laatste in • Verwarrende maar vermakelijke situaties tijdens 'Een muisje met een heel vreemd staartje'. Foto: Bram stipen
zijn solo 'Minuit Christien' van
Adam niet helemaal op dreef was.
*
Van de door Frans Bleekemolen
ten gehore gebrachte pianosoli ver.dient zeker vermelding de fijnzinniZANDVOORT - 'Muizenis- specteur Hartsema. De goede mi- Clair en de schuine moppen tappenge wijze waarop hij 'Maria Wiege- sen' kenmerkten afgelopen miek en de juiste intonatie stonden de Alida kwamen beide zeer gelooflied' van Eeger ten gehore bracht. weekend de drie uitvoeringen ook nu weer garant voor het succes waardig over.
Het zou te ver voeren alle nummers op rij van toneelvereniging van toneelspeler Kick Boomgaard.
'Het muisje met een heel vreemd
van het programma te bespreken, Wim Hildering. Voor menig Naast de eveneens goede prestaties staartje' werd geregisseerd door Ed
doch geconcludeerd kan worden dat
van de overige spelers, verdienen Fransen. Het publiek heeft genoten,
dit kerstconcert een markant hoog- toeschouwer was het een lust ook de beide nieuwkomers Ina Vos daarvan getuigden de vele positieve
tepunt betekent in de kerstconcer- om naar te kijken. De vereni- en Ria Driehuizen een bijzondere reacties, tijdens en na de voorstellinging boekte veel succes met vermelding. Als de winkeldievegge gen.
ten van dit jaar te Zandvoort.

'Hildering' vol met 'muizenissen'

Lof
Alle lof voor Frans Bleekemolen,
die als leider en begeleider zijn veelomvattende taak voortreffelijk vervulde. Het publiek dat in groten getale aanwezig was (de kerkzaal was
méér dan vol) uitte dan ook zijn
dankbaarheid met een ovationeel
applaus.
W.F.P. Berlott

MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
Volgende week zullen onze bezorg(st)ers bij u aanbellen om
een goed 1991 toe te wensen. Om fraude te voorkomen
drukken wij volgende week het kaartje af in de krant.
Directie Weekmedia

Trekking
OVZ-actie

•ZANDVOORTNotaris Gielen heeft
afgelopen week de
trekking verricht voor
de actie van
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort. Deze was
georganiseerd in
verband met de
feestdagen. Alle
prijswinnaars krijgen
bericht thuis
gestuurd.
Foto: Bram Stijnen

haar opvoering van het blijspel
'Een muisje met een heel
vreemd staartje' van James
Breamley.

Een simpel gegeven verpakt in een
gecompliceerd verhaal, zo kan 'Het
muisje met een heel vreemd staartje' het beste omschreven worden.
En dat leidt tot 'muizenissen'. Beschuitenfabrikant Platje raakt behoorlijk in de problemen, als blijkt
dat zijn deeg niet helemaal koosjer
is.
Ondanks enkele ingrijpende investeringen in zijn fabriek, zijn er
restanten van een muis in zijn product gevonden. De klanten laten zijn
beschuiten dan ook links liggen en
de voorraden stapelen zich op.

Met oog en oor
de badplaats door
JU

Besparing'
Met de komst van de dnnkeru dagen voor de kerst bekruipt mij altijd
een gevoel van onbehagen. Hel heeft
niets te maken met mijn geestelijke
of lichamelijke gesteldheid, stelt u
zich gerust. Het gevoel _vnn 'niet weibevinden', schuilt voornamelijk in
het feit, dat - teneinde het jaar goed
af te sluiten • ik min of meer gedwongen wordt, diegenen die mij dierbaar
zijn schriftelijk op de hoogte te brengcn van mijn wens dat de kerstdagen
gelukkig - en het aankomend jaar
voorspoedig - mogen verlopen. Een
lange zin voor de morele verplichting, dat ik kerstkaarten dien rond
te sturen. Veertig wensen heb ik nu
geschreven. Met de hand nog wel.
Mijn printer pruimde de ansichtkaarten niet.
Nu, twintig gulden armer aan
postzegels (over de prijs .van de
kaarten praten we maar niet) ben ik
ervan overtuigd dat ik, na deze voor
mij ongewone arbeid heel wat andere mensen tegen mij in het harnas
heb gejaagd. Hen heb ik namelijk
niets toegewenst. Niet omdat ik dat
niet wilde, maar gewoon omdat dit
voor mij onmogelijk is. Om met een
bekende radio-spot te spreken: 'Het
zou een mooie kerstgedachte zijn,
om alle mensen een heilwens te sturen'. Helaas, de tijd, het geld en de
zin ontbreken mij. Tante post kan
wat mij betreft de boom in. Nu verkeer ik in de gelukkige omstandigheid, dat ik via deze rubriek u alsnog
kond kan doen van een verheven
kerstgedachte. Bij deze dus, alle inwoners van Zandvoort wens ik gelukkige kerstdagen en een voorspoedig 1991. (ik heb nu snel even zo'n
dikke vijftienduizend maal twee
kwartjes, is zeven en een half duizend gulden plus vijftienduizend
maal een kwartje aan kaarten, is totaal elfduizend t weehonderd vijf envijftig gulden uitgespaard). Ik moet
hiermee bekennen, dat dit de mooiste kerstgedachte is, die ik in jaren
gehad heb.

Kerstman
Om nog even in kerststemming te
blijven. Eergisteren zag ik hem
weer. De kerstman in al zijn glorie.
Met paard en arreslee nog wel. De
kinderen van de Mariaschool keken
hun ogen uit, toen dit ludieke figuur
afgelopen dinsdag op het schoolplein verscheen, om de verbaasde
kinderen te tracteren op een mandarijn. Een leuk initiatief van onze
plaatsgenoot Ed Fransen. Sinterklaas kan hij nooit worden, het alternatief vindt hij evenwel net zo leuk.
Dit weekend zult u hem naar verwacht nog vaker in het dorp tegen
komen. Zijn arreslee volgeladen met
manderijnen trekt hij langs Zandvoorts dreven om zijn kerstgedachte
aan het volk prijs te geven. Verschillende ondernemers hebben al toegezegd bij te willen dragen in de onkosten. Het is maar dat u het even weet
(Joho!, joho!, joho!.).

Taxi
Het navolgende verhaal zal vele
Zandvoorters uit het hart gegrepen
zijn. Ik ben er vele malen over aangesproken. De taxi-service in Zand-

•

voort behoeft node enige verbelering. Stelt u zich voor: je bestelt een
taxi omdat je snel even van hot naar
her moet. Voor het woordje hot en
her, dient u natuurlijk een toepasselijke naam te bedenken. Buiten regent het en het is enkele graden onder nul. De snijdende noord-oosten
wind maakt een verblijf buiten de
deur niet bepaald aangenaam. Via
de telefoon heb je te horen gekregen
dat de taxi er zo aankomt, of dat het
nog tien minuten kan duren.
Meteen, of na de afgesproken tijd,
spoed je je naar buiten om de chauffeur niet te lang te laten wachten.
Daar sta je dan, in weer en wind
langs de stoeprand. De tien minuten
zijn allang voorbij. Je toont begrip
voor de situatie. Het kan altijd even
uitlopen nietwaar? Na twintig mimiten word je het zat en na een half uur
sta je je blauwtaekkend groen en geel
te ergeren.
Even naar binnen lopen durf je
eigenlijk niet. Hij kan er immers ieder ogenblik aankomen, nietwaar?
Als je dan toch besluit nog maar
eens te bellen, krijg je te horen, dat
de taxi's op dat moment allemaal
het dorp uit zijn.
Daar sta je dan met je goeie gedrag. Je afspraak bij deze of gene
(voor deze of gene dient u eveneens
een andere toepasselijke naam in te
vullen), kun je verder wel vergeten.
Deze week nam ik de proef op de
som. Bij het tausstation van Harrie
en Toos aan de Louis Davidsstraat
bestelde ik om precies 12,20 uur een
taxi. Er werd beloofd dat deze er
binnen tien minuten zou zijn. Om
12.55 uur viel er van een taxi in geen
velden of wegen iets te bespeuren.
Nogmaals eens gebeld dus. De vrouwenstem aan de andere kant van de
telefoon toonde zich hogelijk verbaasd. "Goh meneer, is hij nog niet
geweest? Ik stuur hem direct". Gelukkig had ik niet verzuimd mijn
naam te vermelden. Binnen twee minuten stond hij er.

Trans Clean
Je ziet ze dagelijks rijden door
onze straten. De blauwe wagens van
Trans Clean. Of beter nog, je ruikt ze
rijden. Zo'n acht jaar geleden werden de Zandvoortse ondernemers
gedwongen van deze vuil-ophaaldienst gebruik te maken. De gemeentelijke reinigingsdienst kon
het werk blijkbaar niet meer aan.
Van de mooie gedachte om het dorp
schoon te houden is op dit moment
weinig overgebleven. Steeds minder
ondernemers maken op dit moment
nog gebruik van deze voorziening.
Het gevolg laat zich raden. Her en
der (!) staan in ons centrum volgestouwde containers afval. Het lijkt
er op dat Trans Clean nog uitsluitend rijdt voor de horeca-bedrijven.
De lucht die deze auto's verspreiden, doet dit tenminste vermoeden.
'Laden en lossen voor 11.00 uur',
staat er op menig bord aan het begin
van de straten. Voor Trans Clean
gelden deze aanwijzingen blijkbaar
niet, te oordelen naar de drabberige
verkeersopstoppingen in ons dorpscentrum.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond, tot de volgende week.
Oh ja, nog prettige kerstdagen.
Bram Stijnen

Gran Dorado toneel voor spelshow
ZANDVOORT - De TROS neemt morgen, zaterdag en zondag het programma
'De bal is rond' op in de Zandvoorthal van Gran Dorado. Mensen, die de
opnames willen bijwonen zijn welkom.
De spelshow wordt gepresenteerd door Walter Tiemessen. De show wordt
georganiseerd in samenwerking met de KNVB, de voetbalbond. Het is de eerste
keer dat de opnames in Gran Dorado plaatsvinden.
Het is tevens een unieke gelegenheid voor mensen, die opnames van een
televisieshow bij willen wonen.
In de drie dagen worden de acht uitzendingen opgenomen. De eerste uitzending
komt op Tweede Kerstdag op de televisie.
Op vrijdag, de eerste opnamedag waarvoor nog publiek gebruikt kan worden,
beginnen de opnames om tien uur 's ochtends. De deelnemende teams doen
verschillende balspelletjes, zoals penaltyschieten, vier tegen vier wedstrijdjes en
een parcours.

Zeemeeuwen

Ten einde raad wordt de politie
ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. In afwachting van betere tijden wordt Platje gedwongen een
kunstwerk van de hand van Pitello
te verkopen. Als dochter Cora en diverse anderen kopieën maken van
het kunstwerk, zijn de problemen
niet van de lucht.
Om een lang verhaal kort te maken: allen vallen door de mand. De
'echte pitello' blijkt al een vervalsing
te zijn, waardoor er een duplikaat
van een duplikaat van een duplikaat
werd gemaakt. Later ontdekt de inspecteur van politie een muizennest
onder de fabrieksvloer.

Mimiek
Ondanks al deze 'verwarrende gegevens', wist toneelvereniging 'Wim
Hildering' er iets moois van te maken. De meeste eer gaat daarbij naar
hoofdrolspeelster Lucie Peet verdient alle eer, haar enorme rolkennis en gedegen spel waren zonder
meer bewonderenswaardig.
Klein van rol maar groots van
prestatie was de vertolking van in-

Deze week opnieuw een oude foto van voetbalvereniging De Zeemeeuwen.
Het plaatje stamt uit 1934 of 1935 en is ingezonden door G. Gerritsen.
Op de foto zijn te zien (v.l.n.r.): staand: E. Keur, D.V. Rauendaal (bestuurslid),
J. Rem, H. Koning, H. de Jong, J. Keur, W. Molenaar, W. Koper en voorzitter W.

Raug. Knielend: P. Drommel, E. de Muinck, A. Paap, D. Molenaar en W.
Gerritsen. Lezers die een oude school- of verenigingsfoto willen uitlenen voor
deze rubriek, zijn van harte welkom bij het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, tel. 18648/17166. Men krijgt de foto zo spoedig mogelijk terug met
een afdruk op het hierboven getoonde formaat.
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ïiOOISTE EN GOEDKOOPSTE VUURWERK
ijclehs'de voorverkoop vuurpakket t.w.v. ƒ5,- bij iedere bestelling van ƒ25,
KERKSTRAAT 6a - ZANDVOORT - TEL. 02507-18655

s^isss.v

Te gek geknipte
kerstdagen
en een
gekleurd nieuwjaar
gewenst
door
Mariette, Manon,
Brigitte, Roy, Kitty
en Marijke
van

Voor iets aan het sparen?
Wil je snel wat verdienen na school, dat kan!
Het Haarlems Dagblad heeft goede, betrouwbare
paperrunners nodig voor de afdeling Zandvoort.
Doe je goed je best, dan wordt dat extra beloond.
Natuurlijk hebben wij ook

Vis-specialiteiten restaurant:

OPROEPKRACHTEN
nodig i.v.m. ziekte, vakantie e.d. en dat tegen een
MAANDELIJKSE VERGOEDING.
Kom ook bij de vaste ploeg,
leuke sfeer, goede verdiensten.
Des te eerder heb je je spaarcenten bij elkaar.
Inlichtingen tel. 02507-15873 b.g.g. 023-150107.

Voor oudejaarsdag verzorgen wij uw exclusieve vis Hors d'oeuvre
bestaande uit o.a.

gerookte zalm-paling-crab-hollandse
garnalen-gerookte forel-gerookte
heilbot-gevulde tomaat
ƒ 27,50 per persoon

Kerkplein 4 Zandvoort

1ste en 2e Kerstdag geopend

Voor speciale gelegenheden hebben wij voor U een keuze uit
4 verschillende menu's van 5 gangen

Kerstmenu
* * *

Bestel vroegtijdig uw hors d'oeuvre

Kerkstraat 21 - Zandvoort

Salade „Hollandaise"

Voor reservepingen 02507-T2121

salade van gemarineerde zalm en paling

Louis Davidsstraat 11

* * *

Wij zijn beide Kerstdagen gesloten
Tevens wensen wij onze gasten
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig 1991.
Leni en Lo Balledux

Consommé ,,coco chanel"
met port geparfumeerde bouillon
* * *

Filet de Boeuf
Biefstukjes van de haas met ganzelevermousse

Claudia en Ab

Fa. Gansner & Co.

van het

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

gemeenschapshuis
wensen alle
Zandvoortse inwoners
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1991.

* * *

Crêpes a la orange
flensjes gevuld met ijs in een sinaasappelsausje

ƒ 52,50
Reserveren 02507-13594

Jarenlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties
en bemiddeling bij hypotheken en assurantiën.
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

3e Kerstdag

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

Buck Wheat
entree ƒ 10,-

NVM|

UUXlAUt

H. W. COSTER B.V.

telef. 02507-15531
telefax 02507-20025

Burg. Engelbertsstraat 11. Zandvoort

Welkom!
rendement
9% en 11%

NGVRIJ
AREN
slissen geeft U
12 jaar
istingvoordeel
-"»"

igy

Tijdens onze feestelijke kerstshow
hebben we voor elke koper 'n mooie
kerst-gratificatie!

Geschikt voor o.a.:
STUDIEFINANCIERING,
AANVULLEND PENSIOEN,
SPAREN EN SCHENKINGEN
Voorbeeld:
15 jaar ƒ 100,- per maand sparen.
Totaai ƒ 18.000,- gespaard.

gedraagt ongeveer ƒ 35.000,-,
vrij van belasting!
Vraag vrijblijvend informatie

verenigde spaarbank
^0^

•

Bij ons kantoor Grote Krocht 38 Zandvoort
Tel. 02507-17230 W. Halsema

J

Een royale reischeque van Holland International om uw
nieuwe auto te vieren met 'n lekker inrij-weekendje weg.
Voor automobilisten is de kersttijd vast nergens mooier dan in
onze showroom.. Die hebben we namelijk „versierd"met tal
van schitterende aanbiedingen van Volkswagen en Audi. Veel
te veel om allemaal te vertellen.Maar de sterren van onze
kerstshow noemen we toch maar vast even op! Alleen al van
Volkswagen zijn dat er liefst drie tegelijk. De Golf Moda bijvoorbeeld Elegant en modieus De exclusieve Golf Madison
en de royale Jetta Pacific Alle drie voorzien van een subliem
pakket extra accessoires waarop u duizenden guldens voordeel geniet!
Voor elke koper hebben we bovendien nog 'n stevige
kerst-gratificatie!
Elke koper van een auto tijdens onze kerstshow verrassen we
met een royaal reisgeschenk 'n feestelijke reischeque van
Holland International l (Of desgewenst de helft van de waarde
m contanten.) Daarmee kunt u er lekker 'n extra weekendje
tussenuit om uw nieuwe auto te vieren in een leuk hotelletje
of waar u maar wilt Maar u kunt die cheque ook gebruiken om
uw eerstvolgende vakantie extra budget te geven! Elk kantoor
van Holland International neemt hem graag in betaling aan.

Vrijdag 21 december
Zaterdag 22 december
Maandag 24 december
Donderdag 27 december

V.A.G. AUDI VW

10.00-21.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-18.00

Tot ziens tijdens onze kerstshow.
Het is nu gezelliger dan ooit in onze showroom. Dus komt u
gerust met uw.hele gezin Daar hebben we op gerekend en
we zorgen voor 'n gastvrije ontvangst! Alle openingsdagen en
-tijden vindt u hieronder. Welkom!
Openingstijden:

Auto Strijder b.v,
Burg. v. Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
Tel. 02507-14565
off. Dealer Zandvoort e.o.

VEEKMEDIA22

DONDERDAG 20 DECEMBER 1990

11

Pronkstukken
uit Venetië
Tijdens de manifestatie Amsterdam/Venetië zal de wereldberoemde
kerkschat van de Venetiaanse basiliek San Marco te bewonderen zijn.
De tentoonstelling 'De schatkamer
van San Marco' - van 15 februari tot
en met 21 april - bestaat uit vijftig'
pronkstukken, die een beeld geven
van de romeinse, byzantijnse, islamitische en renaissance kunst.
Topstukken zijn met edelstenen
bezette liturgische voorwerpen,
boekbanden en gouden reliekhouders, maar ook een marmeren
troon, een met parels versierde
kroon en kristallen beelden. Ze getuigen van de onmetelijke rijkdom
van de lagunestad. Venetië verwierf
grote delen van de huidige schat in
het Byzantijnse Rijk. Zo werd de
hoofdstad van Constantinopel - het
tegenwoordige Istanbul - een aantal
malen beroofd van haar rijkdommen door 'bondgenoot' Venetië.
Kenmerkend voor de byzantijnse
kunstvoorwerpen zijn het kwistige
gebruik van edelstenen en het fraaie
emailwerk. In Byzantium werden
zeldzame antieke gebruiksvoorwerpen van bergkristal en halfedelsteen
gebruikt voor het vervaardigen van
liturgische voorwerpen. Met verfijnde middeleeuwse technieken, waaronder emailschilderkunst en filigrain, werd aan deze stukken een
religieus karakter gegeven.

Amsterdam en Venetië spiegelen zich aan elkaar
AMSTERDAM - Na manifesaties als 'Amsterdam-Berlijn'
•n 'La France aux Pays Bas' zal
imsterdam van 14 december
ot eind augustus 1991 in het
eken van Venetië staan. De
nanifestatie Amsterdam-Veletië is een culturele uitwisseing.

door deze gunstige ligging. Zowel
Amsterdam als Venetië zijn rijk en
machtig geworden door de koopvaardij.

Beroemde schilders
Ook het culturele leven vertoont
grote gelijkenis. Beide plaatsen hebben beroemde schilders voortgebracht, maar geen beeldhouwers
van belang. In plaats van streng en
klassiek is de bouwkunst schilderachtig. De twee steden kenmerken
zich ook niet door beroemde musici,
maar wel door een typerende muziektraditie.

In 1992 zullen de bewoners van de
taliaanse 'gondel-stad' een portie
imsterdamse cultuur voorgeschoeld krijgen. De reden voor de tottandkoming van de manifestatie
igt voor de hand: zowel Amsterdam
s Venetië zijn 'parels aan het waer'. Ze hebben hun geschiedenis
Een belangrijk gegeven, en tevens
oor een belangrijk deel te danken een aanleiding voor het tot stand
an deze 'waterrijke' ligging.
komen van de manifestatie, zijn de
verschillende momenten waarop
loor Marike van Rijnsbergen
beide steden zich ontwikkelden.
Veranderingen in de economie en
„Amsterdam wordt met recht 'het cultuur liepen niet synchroon. Vene'enetië van het Noorden' ge- tië was al in de Middeleeuwen een
Amsterdam
loemd", schreef Guicciardini in handelsimperium,
567. Het zijn allebei echte waterste- kreeg deze status pas in de zeven;en: met hun gezicht naar de zee tiende eeuw. Kunst en cultuur bloeiericht, gelegen in een drassig land- den in de Italiaanse 'waterstad' op
chap en opgebouwd uit eilanden, tóen Amsterdam nog een klein
rachten en kanalen. De economie plaatsje was. De manifestatie zal zoan beide steden kwam tot bloei wel de overeenkomsten als de ver-

Joods Historisch Museum
• Ponentini, Levantini e Tedeschi: Joden in Venetië 1508-1797.14 december t/m 15 april 1991.
Rijksmuseum Amsterdam
• Schilders van Venetië: oorsprong en bloei van stadsgezichten geschilderd in de 18e eeuw. 15 december t/m 20 mei 1991.
Amsterdams Historisch Museum
• De gouden schemer van Venetië: een portret van Venetiaanse adel in
de 18e eeuw. 19 februari t/m 20 mei 1991.
Gemeentearchief Amsterdam
• Amsterdam: Venetië van het Noorden. 15 februari t/m 20 april 1991.
Nationale Stichting De Nieuwe Kerk
• De schatkamer van San Marco
• Venetië behouden: restauratie van architectuur, schilder- en bouwkunst. 15 februari t/m 21 april 1991.
Museum het Rembrandthuis
• Rondom Rembrandt en Titiaan: artistieke relaties tussen Amsterdam
en Venetië in prent en tekening.
16 februari t/m 21 april 1991.
van de exposities 'Schilders van Venetië' in het Rijksmuseum en 'Het
getto van Venetië: Ponentini, LevanDe tentoonstellingen in de Am- tini e Tedeschi, 1516-1797' in het
sterdamse musea en culturele in- Joods Historisch Museum.
stellingen vormen de ruggegraat van
De tentoonstelling in het Joods
de manifestatie. Die gaat op 15 december van start met de opening Historisch Museum gaat uitvoerig
schillen van de twee steden boven
water brengen.

in op de drie groepen bewoners van
het getto in Venetië. Het getto legde
de bewegingsvrijheid van de joden
die er woonden aan banden. De expositie laat zien hoe, ondanks het
afgezonderde leven dat de joden
leidden, het gettoleven een belangrijk onderdeel werd van het Venetiaanse stadsleven. Het is niet verwonderlijk dat de Portugese joden
die zich vanaf 1600 in onze hoofdstad vestigden, de joodse gemeente
in Venetië tot voorbeeld namen.

het museum een overzicht van klassieke en minder klassieke films
waarin Venetië een (hoofd) rol
speelt. Het decor van Venetië is van
oudsher geliefd bij filmmakers.
Deze populariteit dateert al vanaf
het ontstaan van de cinema. In 1896
togen de gebroeders Lumière naar
het zuiden om Venetië vast te leggen
op het witte doek. Een belangrijk
onderdeel van het Venetië-programma in het Filmmuseum bestaat uit
de zogeheten post-war classics:
films die na de Tweede WereldoorHét vervoermiddel van Venetië, log zijn gemaakt. Dood in Venetië
de gondel, kan natuurlijk niet ont- (1971) van Visconti, Eve (1962) en
breken. Het Scheepvaart Museum Don Giovanni (1979) gemaakt door
besteedt aandacht aan deze typeren- Losey zijn bekende voorbeelden.
de bootjes. Het museum wordt verrijkt met twee antieke exemplaren.
Er vindt ook een aantal publieksDeze zijn kleiner dan de gondels die activiteiten plaats. Op 15 en 16 februtegenwoordig in de Italiaanse stad ari is er in het Gemeentearchief en
rondvaren. Daarvan liggen er vijf af- het Rijksmuseum een symposium
gemeerd aan de steiger bij het over de twee steden. Historicus PeScheepvaart Museum. Tegen beta- ter Burke vertelt op 19 februari over
ling varen de gondels uit voor een zijn boek 'Amsterdam-Venice'.
tochtje door de Amsterdamse grachten.
Verder staan activiteiten op de
agenda die op en rond het water
plaatsvinden. Zo kari in februari ieKlassieke films
dereen zijn danskunsten laten zien
Ook het Nederlands Filmmuseum tijdens het 'Venetiaans Bal' en is het
schotelt zijn bezoekers een speciaal weekend van l en 2 juni omgedoopt
programma voor. In maart brengt tot 'Venetiaans Weekend'.

Werkgroep Hondenbezitters zoekt
mar positieve bestrijding van overlast

vem.icnT r;

IK PACHT PAT HET I/E
VERLICHTE

Activiteitencentrum 't Stekkie en
dan met name de 'Banaan' houdt
morgenavond weer een disco-avond
voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Aanvang 20.00 uur, entree ƒ2,50 of op
vertoon van de lidmaatschapskaart
/'l,50. Swingen op nieuwe en oude
hits, met als extra de Banaan Top 10.
Daarmee kan ieder meedoen aan het
samenstellen van de eigen top 10.
Elke maand wordt onder de deelnemcrs een platenbon verloot.

Theo van Trier is woordvoerder

Illustratie Wim Stcvenhagen

„Fannie doet al vanaf het begin
haar behoefte netjes in de goot. Ik
liep zelf op de verkeersweg zodat ze
wel moest." Theo van Trier legt er de
nadruk op dat de meeste eigenaren
wel opletten als zij hun honden uitlaten. De gemeente doet er dan ook
geen goed aan, de verantwoordelijkheid alleen op de eigenaren af te
schuiven, zo vindt hij. En schepjes
verplicht stellen, zet ook al geen zoden aan de dijk. Net zo min als gedoogzones instellen. „Die worden

De Stichting Toptennis neemt duidelijk geen halve maatregelen en is
vast besloten om in Zandvoort een
vooraanstaande rol te gaan spelen.
Het team van vorig jaar bestaande
uit Michiel Schapers, Fernon \Vibier, Esmir Hoogendoorn en Karin
Moos, bleef op laatstgenoemde na,
intect. Karin Moos, die afgelopen
jaar een belangrijk aandeel had in
promotie naar de eredivisie, werd
bereid gevonden om de jeugd in het
tweede team aan te voeren. Haar
plaats in het eerste team zal voor het
komende jaar ingenomen worden
door de snel stijgende Belgische tennisster, de achttienjarige Sabine Appelmans. Een geweldige aanwinst
voor de tennisclub. Zij steeg in het
laatste tennisjaar van de 150e naar
de 22e plaats op de wereldranglijst.
De coaches Paul van Geuns en
Hans Schmidt hebben met de komst
van de Belgische een team bijeen dat
zich met elk team in Nederland kan
meten. „We zijn er erg blij mee, met
de komst van Sabine Appelmans,"
vertelde Paul van Geuns. „Met dit
team hebben we de ambitie om zeker de kruisfinale te halen."
Dat Zandvoort de zaken professioneel aanpakt blijkt ook uit het feit
dat er op medisch terrein maatregelen zijn genomen. Maarten Koper,
fysiotherapeut van het Nederlands
Honkbalteam, zal de verzorging van
het Zandvoortse topteam op zich nemen. Bovendien treedt de coach van
vorig jaar Ton Bavinck nu op als
teamcaptain, die veel bemoeienis
krijgt met het geuren rond de baan.
Verdere plannen met betrekking tot
de competitiewedstrijden in augustus worden door de Stichting Toptennis uitgewerkt. Zo heeft men de
tijd om de accommpdatie zowel
voor publiek als spelers aan te passen aan de eredivisie-eisen. De volgend jaar 40-jarige club kijkt al vol
verlangen uit naar het komende seizoen en is zeer hoopvol gestemd
over de afloop van dat seizoen.

Disco in Stekkie

l"or Carry de Jong

Gedoogzones

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag presenteerde de Stichting Toptennis Nederland het
Zandvoortse team dat in de
eredivisie uitkomt. Onder de
naam Audio Sonic-4711 Zandvoort gaat men proberen mee
te strijden om het clubtennis
kampioenschap van Nederland. De Zandvoortse tennisclub heeft zich daartoe behoorlijk weten te versterken. De
Belgische nummer 22 van de
wereldranglijst Sabine Appelmans is aangetrokken en dat
betekent een enorme versterking voor het Zandvoortse
team.

ZANDVOORT - De stichting Dienstencentrum Zandvoort gaat per l
januari over in de Stichting Welzijn
Ouderen Zandvoort. In het nieuwe
jaar zal men dan ook een nieuwe
naam op het centrum aantreffen.
Daaronder opent het op 2 januari.
Vanaf die datum wordt het aantal
openingsdagen uitgebreid van vier
naar vijf dagen per week. Het centrum is dan geopend op maandag en
dinsdag 09.15-16.15 uur; woensdag,
donderdag en vrijdag 09.15-15.15 uur.
De spreekuren blijven echter gelijk:
op dinsdag en donderdag 13.30-15.00
uur.
Volgende week, van 24 december
t/m l januari, is het dienstencontrum gesloten.

MSTERDAM - Braaf loopt de eigenaar met een schepje in de
and achter z'n hond aan. Als de viervoeter z'n behoefte heeft
eclaan op de stoep, dan komt het poepschepje in actie. Hup, de
oop in het schepje. Maar ja, wat dan? Waar moet je heen met
at handeltje? Mee naar huis nemen en in de vuilnisbak gooien?
i de papierbak? Je zal zo'n ding maar voor de deur hebben
taan. In de open lucht ruikt het niet, maar in een afgesloten
uimte begint het al snel te stinken. In de goot gooien? Dan moet
ft iedere dag schoongemaakt worden. Hondenbezitters zitten
H't de handen in het haar. „De vierde en laatste suggestie:
ostzegel erop en aan de gemeente of de stadsdeelraad sturen."
*laar er is ook nog: een hoop zand bij een boom als toilet.

van de Werkgroep Hondenbezitters
die op l januari, al dan niet toevallig
op dezelfde dag als het verplichten
van het schepje, een landelijke groep
wordt. Hond Fannie, genoemd naar
de Fannius Scholtenstraat, valt op
bevel in slaap in de ruimte van het
"wijkcentrum
Staatsliedenbuurt.
Van Trier wordt dus niet gestoord
als hij uitlegt wat de Werkgroep
Hondenbezitters Westerpark precies bezielt. Slechts het gesnurk van
de bouvier - 'eigenlijk een kruising
met een New-Foundlander' - herinnert aan haar aanwezigheid.

TC Zandvoort
versterkt met
S. Appelmans

Dienstencentrum
onder andere vlag

De baas wandelt
traks met schep,
maar de hond ziet
meer in hoop zand

Of je nu een poedel, tekkel, bou'ier of herder hebt, vanaf l januari is
'e poepschep verplicht. ledere eige'aar moet het apparaat bij zich hebi als de hond wordt' uitgelaten.
t hij of zij ermee doet, is nog de
''<'aag,
maar als iemand er naar
r
aagt moet de schep tevoorschijn
ïetoverd
worden. Honden mogen ale
en
in de goot of op een braaklige
? nd terrein hun poot optillen. Alles
*'M op het trottoir belandt, moet opLiimd worden. Maar of de schep
'iervoor ook gebruikt wordt, hangt
df
van de instelling van de baas. Een
'Mossing voor de vervuiling, die
'oog scoort op de lijst van ergenisin Amsterdam, lijkt daarom nog
'iet in zicht.
..Kijk, zegt de gemeente Amster!<}m, wij doen iets aan de overlast.
'Ij verplichten de poepschoepjes,
s moet het afgelopen zijn met die
|°nimel. Maar zo werkt het niet. Met
k'boden
alleen kom je er niet. Dan
lp
reik je alleen de mensen die zich
°ch al aan de regels houden. Niet de
^zen die 's avonds de deur openzeten hun hond de straat op stu-

Zandvoorts
Nieuwsblad

door een enkeling gebruikt." Bovendien betalen de Amsterdammers
hondenbelasting, die volgens Van
Trier opgaat in de pot algemene
middelen.

toch om de zoveel tijd gecontroleerd
moeten worden."
En hondentoiletten. In alle soorten en maten worden ze overal in het
land getest. De Spaarndammerbuurt heeft een tijd een bielzen bak
Ideeën hoe de overlast wel binnen gehad, niet zand erin. „Maar dat toide perken kan blijven, zijn er genoeg let werd niet schoongemaakt, dus
bij de werkgroep. Mensen die den- gingen de bewoners natuurlijk, en
ken dat alle hondenbezitters lak terecht, klagen." In Bergen op Zoom
hebben aan de regels, zitten er goed staat een 'doorspoeltoilet'. Maar als
naast, blijkt uit het betoog van Van de eigenaar niet op het pedaal trapt,
Trier. Inventief wordt er nagedacht en geen hond zie j e het zelf doen, dan
hoe de straten schoon kunnen blij- doet het toilet haar naam geen eer
ven. Wat te denken van speciale hon- aan. En dan de canin-clean, canin is
dengoten of, stukken goedkoper, Frans voor honds.
een hoop zand bij een boom als toi„'Kan nie schoon', zullen ze belet. „Het probleem is vaak, en dat zie
je vooral hier in de Staatslieden- doelen", aldus Van Trier. Een zuil in
buurt, dat er nauwelijks stoepgoten het midden van een betonnen vloer,
zijn. De auto's staan er geparkeerd." en daar kan de hond gaan zitten.
„Maar die moet een keer ingewijd
worden, anders gaan ze er niet op.
Bovendien geldt ook hier, teveel rot"Kan nie schoon'
zooi. Mensen gooien er van alles in,
De oplossing zou liggen in een spe- zodat het verstopt." Nee, volgens de
ciale goot, tussen de stoep en de au- Werkgroep Hondenbezitters ligt de
to's. Gele anti-parkeerbanden kun- oplossing niet bij technisch vernuft,
nen de grens aangeven. Van Trier: maar is het veel simpeler.
„Schoonspuiten kan met het water
„Een hoop zand bij een boom. Dat
uit de brandkranen in de straten, die

is alles. Dan pak je ook de honden
die 's avonds gewoon op straat worden gezet. Die komen dan op de ruik,
die zij alleen zo sterk ruiken, af. De
hoop zand moet dan wel regelmatig
verschoond worden." De sociale vernieuwing, waarbij schone straten en
buurtbeheer ook genoemd worden,
grepen de hondenbezitters aan om
hun verzoek op de zandhopen richting stadsdeelraad te sturen. „Maar
het werd afgewezen, hoewel wij daar
geen argument voor hebben gehoord."

Handen vol
De Werkgroep Hondenbezitters,
die nu vier jaar bestaat, zal' de komende tijd de handen dus nog vol
hebben. Ook om het negatieve beeld
over honden en de eigenaren, dat
leeft bij veel mensen, weg te krijgen.
„En alles wat nadelig is, zoals die
affaires rond de pitbull, blijft bij de
mensen hangen. Het ziet er naar dat
het aantal honden in Amsterdam
groeit, omdat veel een- en tweepersoonshuishoudens er een aanschaffen. Deze laatste groep neemt sterk
toe." De werkgroep hondenbezitters

staat dan ook niet afwijzend tegenover hondencursussen, maar is nog
wel verdeeld over de vraag hoe die er
uit moeten zien. „Een cursus waar
bijvoorbeeld, naast gedragsregels
ook de gezondheid van een hond aan
de orde komen", vindt Van Trier.
Bouvier Fannie is inmiddels uit
een diepe slaap wakker geworden,
en schijnt geen geduld meer te hebben. Ze blijft netjes liggen, maar
kijkt met een schuin oog verlangend
naar de deur.
Op de vraag hoe het 'hondenparadijs in Amsterdam' er volgens Van
''Trier er uit moet zien, antwoordt hij
grinnekend. „Dat moet je aan de
honden vragen." Maar als in iedere
straat één parkeerplaats voor de
honden vrijgemaakt kan worden,
dan schieten we volgens Van Trier al
een eind op. Of de speciale goot, hoewel hij niet weet wat dat moet kosten. En een papierbak, die zo gemaakt is dat inhoud van het poepschepje gelegd kan worden. Van
Trier: „Prettig voor de hondenbezitters en voor de buurt, die schoon
blijft. Ja, dan vang je twee vliegen in
één klap."

De Rabobank aan de Grote Krocht
is geheel gemoderniseerd. Het pand.
waar elf mensen werkzaam zijn, is
afgelopen maandag weer open gegaan. Morgen echter, vrijdag 21 ducember, zal de vernieuwde bank om
10.45 uur weer officieel in gebruik
worden genomen. Voor die handcling is burgemeester Van der Hoijden uitgenodigd.

Nieuw hoofd
In het Huis in de Duinen is een
nieuw hoofd verzorging aangenomen. Als opvolgster van zuster Van
Breukelen is mevrouw Vrancken benoemd. In verband met haar opzegtermijn in haar huidige baan. treedt
zij pas per l februari 1991 in dienst.

Steekpartij
ZANDVOORT - Een 33-jarige
Zandvoorter is afgelopen zondag
aangehouden, omdat hij een 29-jarige plaatsgenoot met een mes in de
buik had gestoken. De oorzaak was
een woordenwisseling in een broodjeszaak in de Haltestraat. Buiten de
zaak ontaardde de ruzie in een handgemeen, waarbij een mes werd gebruikt. Het slachtoffer is opgenomen in een ziekenhuis in Haarlem.

DONDERDAG 20 DECEMBER 1990

WEEKMEDIA 22

.Traiteur
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Albatros

(Souvenir Zandvoort
geen wedstrijd)
Parijs heeft zijn Eiffeltoren
Londen een Tower
Schevenmgen z'n
Pier
en Zandvoort
een eigen huiskamer

**

P^liet/Wild en Gevogelte
HALFESTRAAT 34, td 12025
ZANDISOOR1

-4
-4

„CAFÉ HARLEKIJN"
ledere dag open v a 11 00 uur

^ Hazepeper
3,00 p 100 gr *£
^2! Gestoofde konijnebout 2,70 p 100 gr ^
*#L Gestoofd wild konijn
?T K
^L met pruimen
15,UU p portie ^ K
^ Gestoofde hazebout
2,70 p 100 gr ^
••4 Verse ganzelever
18,50 p 100 gr 7J^

t VERSE KALKOEN £
•*4

«4

-4
<4

Café Harlekijn
ook voor verjaardagen etc
O ja, wij zijn op 24 december open
tot 1900 uur
Dan open, open, open,
open, open, open
31 december open tot 20 00 uur
1 januari open v a 14 00 uur
Café Harlekijn, KerkPAD 3

K.

l§
fê
•*- té
J té
f té
*- *••
^Ü £J
*F* Jjg

XXXXXXXXXXX

t\fr*-

J
OOK VERS WILD:
5
EEND, HAAS, DUIF,
-4
WILD ZWIJN,
J
HERTERUGFILET etc.
^ 1<£ Gebraden kip
o en
^2, m rode wijnsaus
8,50
«t*

Wij wensen iedereen,
maar dan ook IEDEREEN
FANTASTISCHE FEESTDAGEN toe

tel. 30350

Groeten Loes, Dick en Han
f té
^
>)*••
typtyp,^DROGISTERIJ
^
^
BOUWMAN
1,50 p 100 gr ^ Oranjestraat 7 -Zandvoort

DIVERSE KIPGERECHTEN
Verschillende garnituren
spruitjes,
rode kool met appeltjes,
stoofpeertjes,
njst,
gebakken kneltjes,
gekookte kneltjes in knoflook
Roomsaus

12

Een fijne
kerstsfeer met
kerststukjes en
bloemen van

KERSTSFEER IN DE MANEGE
«k
A s zaterdag in de
rat
«l sociëteit v ongebonden mensen «t
té ^
dansen, een drankje,
|^
lj| sfeer en gezelligheid tot 03 00 uur §8|
|ï|
in de nacht
_»
Ü5«
Corr kleding a u b
§L
g
Entree ƒ 10,£*
2e KERSTDAG GEOPEND
van 21.00 tot 03.00 uur
té
té
té
té
té
té
té
té

Van 26 december tot 2 januari gesloten

m al uw
bloetmverken

telefoon 023-385478

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

Levering van alle Luxaflex producten
U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen
interieur klpuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend

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

Tel 02507-12327

PRETTIGE KERSTDAGEN GEWENST
«4 ROBERT, MICHEL, RITA EN SIMON

^

fffffffffffffffffffff

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN
OOK NAAR MAAT

Ristorante Pizzeria

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4

't staat in
de krant
iedere week
weer

„La Rondine"
Boulevard Paulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

Tel 02507 18178

W ij zijn weer geopend
van donderdag t/m maandag

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor
kleine partijtjes tot 20 personen
Tevens om mee te nemen.
1ste en 2e kerstdag geopend

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar'

fffftfftfffffftfffftf

KROON MODE
Haltestraat 55
SCHIESSER AANBIEDINGEN
Damesslips
100% katoen
Tangas

2 st 12,95

Heupslips

2 st 13,95

Tailleslips

2 st 14,95

Herenslips
elastisch katoen
„Blue Bird"
Mmishp of Tanga
NU bij 2 stuks 5,- korting
slips + singlets
2 st
mt 5-6-7-8 wit-huid-bleu

voor 19,95

nr

Damesslip
elastisch katoen
„SUPIDIDU"
Heuptanga - Tanga - Mmishp Heupslip en Tailleslip
nu bij 3 st 5,- korting.
Heren T-shirt
100%
katoen
Nu 2 st voor

29,95

mt M-L-XL-XXL
alleen m wit
Herenpyjama's Tricot
V-hals of ronde hals
Div kleuren
mt 50 t/m 58
49,95

X
Indonesisch Specialiteiten Restaurant

"Oriental
Bumours"
Haltestraat 21, 2042 LK Zandvoort
Tel.: 02507-18619

Kerstmenu
2e kerstdag geopend
MENU I

MENU II

PANGSIT GORENG

PANGSIT EN
LOEMPIA

L
SOTO AJAM
DAGING BALI
RENDANG
B\BI KEI JAP
RIC\ RICA
YJAM ROEDJAK
VI AM SMOOR
VI \M PEDIb
S \MBEL GORENG TEI OR
S\IT BABI
S \ P b \JAM
SAJOLR LODCH
GADO GADO
SLROLNDENG
A 1 J \ R kETIMOEN
\1J\R KUNING

prijsopgaaf.

WIT OF MET... ZULKE GESCHENKEN GEVEN KLEUR AAN DE KERST!

«4

-4

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

SCHILDERWERK
isolerende beglazing

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e d.

J. BLUYS
De specialist

leveren en plaatsen van

CHRIS HARDENDOOD

BLOEMENHUIS

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

D

SOTO AJAM
DAGING B\LI

BABI KETJAP
AJAM ROEDJ \K
\JAM PEDIS
IkAN BLADO
SXMBEL GORENG UDXNIG
SAMBEL GORENG TfLOR
S \ f h KAMBING
b \ T E B\BI
SATL AJAM
S \JOER LODhll
GADO G\DO
SfROI N'DPNG
A1J\R KE1IMOEN
\1JAR KUNING

J

GRAND DESSERT

GRAND DESSERT

KOFFIE MET
SPEKKOEK

KOFFIE MET
SPEKKOEK

schoonheidssalon

ƒ60,- p.p.

ƒ 75,- p.p.

Zandvoort

drogisten j-parfumerie
Haltestraat l
tel. 02507 16123

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

WEEK 51
Consumententests
in tijdschriften

MUSEA
EEN MUSEUM zonder
overheidsubsidies over
kwaliteit kan beschikken,
merk je in het Historisch Kostuum
Museum. In het kleine Utrechtse
pand worden kleding en
kleedgedrag in chronologische
volgorde onder de loep genomen.
Dat is verzorgd en integer gedaan
en dat heeft dus blijkbaar niets met
subsidies te maken.

D

W

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

Historisch Kostuum Museum
toont verschuivende heupen

geschiedenis.
Behalve kleding, geven de honderden
accessoires ook een tijdsbeeld weer. Bij
elke periode wordt in het kort uiteengezet
welke maatschappelijke problemen er
speelden en wie de toonaangevende
Eigenlijk zou het museum meer ruimte componisten uit die tijd waren.
De expositie begint met een Robe a la
moeten hebben, want het grootste deel
Frangaise uit de tijd van het verlicht
van de collectie kan niet aan het publiek
despotisme. De heupen zijn flink verbreed
worden getoond. Vandaar dat een
bij deze 250 jaar oude japon. In de periode
overzichtstentoonstelling in ieder geval
daarna, de tweede helft van de achttiende
om de twee jaar wordt gewisseld met een
eeuw, hebben ze het niet meer zo op de
thema-expositie. Zojuist is
heupen. De verbreding is dan verplaatst
'Mannenkleding door de eeuwen heen'
naar het zitvlak en busten. De jaren na
afgebroken. Een leuk initiatief en daar
bleken ook veel mannen in geïnteresseerd. 1800 kenmerkten zich door een hoge taille,
en dat wordt getoond door vier dames.
Deze tentoonstelling is nu naar het
Belgische Hasselt verhuisd.
In de huidige 'Galerij der Mode' komen
geen mannen aan bod. Ja toch, eentje. Het (R)evolutie
Door de chronologische volgorde zie je
is de jarenzestig-hippie die met een zelf
hoe de kleding evolueert. In de
geborduurd India blouse en dito
mouwloos vestje in spijkerbroek helemaal revolutietijd worden er minder luxueuze
stoffen gebruikt en komt de Schotse ruit
te blij de wereld in kijkt, weet je wel. De
opeens tevoorschijn. Natuurlijk is er weer
hippies zijn vertegenwoordigd, en dat
een opleving rondom 1850 als de
soort dingen maken een museum leuk.
'crinoline' uit kast komt. Met
Alleen avondjaponnen uit de achttiende
wijduitstaande hoepelrokken (van ijzer)
en negentiende eeuw bewonderen is zeer
mooi, maar het beeld wordt compleet met verpozen de negentiende eeuwse dames
graag in de natuur. Hoedjes en
de wat gewonere uitspattingen in de

Jeugdspaarrekeningen
Om jeudige spaarders binnen te halen strooien banken kwistig met
speelgoeddieren en cd's, maar een
behoorlijke rentevergoeding kan er
niet af. Dit zegt de Consumentenbond die de voorwaarden en de werkelijke rente van jeugdspaarrekeningen onder de loep nam. Het resultaat van dit onderzoek is opgenomen in de Consumenten-geldgids
(no. 4). Een verkorte versie hiervan
is opgenomen in de Consumentengids (december).

Kamperen

Vorig jaar keek Op Pad naar de prestaties in weer en wind van een zestal
FOTO DIENST Gemeente Utrecht
boogtentjes in de populaire prijsklasse van ƒ 250,- tot ƒ 600,-. Nu men
een kampeerseizoen verder is,
E VRIJE winterse dagen oliestaat; 304 reservoir; 307 nadruk;
wordt in het decembernummer belenen zich uitstekend 311 gereedschap; 314 tandeloos
keken hoe de prestaties van de tenvoor het puzzelen. Om zoogdier; 316 watering; 317 vod; 318
ten op langere termijn zijn. De Kam- die reden maken we op de onwaarheid; 319 ieder; 321 geaardpeer en Caravankampioen van de- ATV-pagina deze week ruim heid; 322 nieuw; 323 lof; 324 noot; 325
cember testte een gasniveaumeter, baan voor een kruiswoord- onbep. vnw.; 327 entstof; 329 kosten
een kogeldrukmeter, de drieperkoper; 330 elektrische tractie; 331
Oplossingen (de pers.
soonscaravan Kip Ecu-Line 38 TTZ raadsel.
vnw. 332 Indiaans symbool; 334
spreuk)
kunt
u
op
een
briefen een vouwwagen met veel luxe en
groei; 335 god v.d. liefde; 337 paard;
ruimte: de Conway Cardinal Club- kaart sturen aan: ATV-redac- 338 slang; 339 kanon; 341 nummer;
man. Als trekauto werd deze keer de tie, postbus 2104, 1000 CC Am- 342 kleed; 343 verharde huid; 344
Honda Concerto 1.51 getest. Overi- sterdam. Goede inzenders ma- noodsein; 345 reptiel; 346 huisdier;
gens worden in dit nummer de al ken kans op enkele cadeau- 348 paling; 349 rivier in Noord-Braeerder geteste caravantrekkers nog bonnen. We hebben prijzen bant; 351 gravin van Holland; 353
eens op een rij gezet: Chrysler Voya- van ƒ 75, ƒ 50, ƒ 25 en boven- plaaggeest; 354 deel v.h. hoofd; 356
ger 3.0 Aut., Opel Kadett 1.6, Volks- dien enkele troostprijzen. De maanstand; 358 per order; 359 plant;
wagen Golf 1.8, Citroen XM 2.0i, Re363 woud; 364 frequentiemodulatie;
nault 21 GTS Hatchback, Toyota Ca- oplossingen dienen uiterlijk 365 zoogdier; 369 medicijn; 370
rina 1.6 Sedan, Mitsubishi Galant 2.0 maandagochtend 7 januari vrucht; 372 voor; 373 onverschrokGLSi, Hyundai Sonata 2.0i GLS, Ci- 1991 in ons bezit te zijn.
kenheid; 374 boom; 375 Rijksluchttroën BX 16 TGI, Mazda 323 l .61
Als u het grote diagram juist hebt vaartschool; 377 niet fair; 379 zuivelGLX, Daihatsu Applause 1.6 Xi, Vol- ingevuld, kunt u de gevraagde let- produkt; 380 vogeleigenschap; 381
vo 460 GLE Inj. en Subaru Legacy ters uit het kleine diagram opzoeken namelijk; 383 drukfout; 386 tel1.8 GL.
en daar plaatsen, in de gecijferde woord; 388 nikkel; 389 pi. in Japan;
hokjes. Zo ontstaat een spreuk.
392 Eur. kampioenschap; 393 Seleen; 394 zoetwatervis; 395 vaartuig;
396 voorzetsel; 397 bevestiging; 398
HORZIONTAAL:
landbouwwerktuig; 399 dwaas; 400
l jaargetijde; 6 speciale tijdschrif- omroepvereniging; 401 Deo Volente;
tuitgave; 15 blizzard; 24 deel v.e. 403 pelotonscommandant; 405 eensluis; 29 vroegere naam van Thai- heid v. elekt. weerstand; 407 conflict;
land; 31 lidwoord; 32 pi. in Overijs- 410 ontkenning; 412 Kripton; 414
sel; 34 ouderwets; 35 rivier in Italië; vordering; 416 kwab; 418 natrium;
36 telwoord; 38 maanstand; 41 sier- 419 vaatwerk; 420 lumen; 421 haast;
steen; 43 web; 44 kerstversiering; 46 423 regeringsreglement; 424 zoogboom; 48 rangtelw.; 51 tin; 52 voegw.; dier; 427 kledingstuk; 429 per expres53 onderscheiding; 54 vogel; 57 doop- se; 430 naaigerei; 432 hond; 434 voorvader; 59 fors; 61 roofvogel; 62 partij- zetsel; 436 broeibak; 438 aankogenoot; 63 eenvoudig; 66 eens; 68 vo- mend; 440 gewichtje; 442 myth. koElektrische dekens
gel; 70 voorzetsel; 71 aantekening; 74 ning; 444 vrouw v. Aegir; 445 op zekeIn de Consumentengids (december) kruiderij; 75 zoogdier; 76 voorzetsel; re plaats; 447 traag; 449 strik; 451
een test van elektrische dekens. Er 77 familielid; 79 bergplaats; 81 onbe- kledingstuk; 454 Bijb. vrouw; 455
waren maar een paar goede tussen: schofte vlegel; 83 Kon. titel; 85 pi. op slot; 456 dierengeluid; 457 korst v.e.
op veel dekens viel nog wel wat aan Ameland; 87 pi. in Noord-Brabant; wond; 459 hoekpilaar; 460 boom; 461
te merken.
89 klein paard; 90 wier; 92 pausen- anisette; 463 gereedschap; 465 faminaam; 94 tijdrekening; 96 kerstlied; lielid; 466 obligatie; 467 gelofte; 470
99 stuk chocolade; 101 dierengeluid; roeispaan; 472 kansbriefje; 474 houFotografie
102 deel v.e. wet; 105 zoogdier; 106 ding; 476 maatstaf; 478 naar mijn
Focus (december) schenkt aan- delfstof; 107 man. dier; 108 rang- mening; 480 pi. in Noord-Brabant;
dacht aan de Nikon P-601 en F-601- telw.: 110 pi. in Noord-Brabant; 112 483 getijde; 485 testinstituut; 486 fut;
M, twee Tamron-groothoeken (de vlaktemaat; 113 dierenverblijf; 114 487 gebogen been; 489 Ver. Staten
F2,5 /24mm en de SP F3,5/17mm) en enzovoort; 115 ingeraamd plaatje; van Amerika; 490 laatstleden; 491
de Ilford 400 Delta. Deze nieuwe ge- 116 titel; 117 onzes inziens; 119 weg weinig flink; 495 verdorven; 497
voelige allround zwart/witfilm met bomen; 120 vooraanzicht; 122 reeds; 499 warme maaltijd; 501
kreeg van Focus het predikaat su- noot; 123 tijdmaat; 125 groet; 127 warmtebron; 503 en andere; 504 waper. Ook Foto (december) testte soort verlichting; 129 de dato; 131 terbouwk.werk; 505 deel v.d. Bijbel;
films: de Ektar 25 en de Reala 100. laatstleden; 132 onderdompeling; 506 liefde; 508 schil; 509 telwoord;
133 Bijb. plaats; 134 boom; 136 geite- 511 voorzetsel; 513 ongekunsteldleer;
138 Europeaan; 140 Javaans or- heid; 515 lidwoord; 516 water in
Auto
kest; 142 sprookjesfig.; 143 soort ver- Friesland; 517 voor alles; 518 plaagDe autokampioen beproeft in num- warming; 145 spil; 147 deel v.e. geest; 521 onbep. vnw.; 523 Europemer 25 drie wagens: de Hyundai boom; 148 familielid; 149 en omstre- aan; 525 boekhoudk. term; 526 oude
Scoupé ("een leuke auto voor niet te ken; 150 daar; 152 voorschrift; 154 maat; 528 verwonding; 529 vogelproveel geld"), de Mazda 626 2.2i ("aan- vogel; 160 generale staf (Fr.); 163 dukt; 531 langer maken; 535 textielzienlijk meer dan modaal uitge- pers.vnw.; 164 voegwoord; 165 pi. in bewerker; 538 titel; 539 zuivelprorust") en de Renault Clio Diesel ("de Noord-Holland; 169 overblijfsel; 170 dukt; 542 gestadig; 543 grote vogel;
relatief grote 1.9 liter diesel zorgt naar mijn mening; 171 soort onder- 544 carillon; 545 deftig.
voor prima prestaties"). In Autovi- wijs; 172 rustteken; 173 werkplaats;
sie (no. 25) is het resultaat van de 176 de oudere; 177 kathedraal; 178 VERTICAAL:
duurtest (nu 45.000 km) van de Alfa versiering; 181 vette vloeistof; 183
Romeo 164 2.0 Twin Spark te lezen windrichting; 185 pi. in Zwitserland; 2 pers. vnw.; 3 Techn. School; 4
en wordt tevens de Volvo 960 3.0i 188 grappenmaker; 189 bijwoord; vrucht; 5 vreemd; 7 adellijk; 8 noot; 9
getest.
191 acteur; 194 indien; 196 gebouw v. open plek i.h. bos; 10 brilslang; 11
godsdienstoefening; 198 uniek; 200 uitgesloten aansprakelijkheid; 12 invernis; 202 scheik. element; 205 her- houdsmaat; 13 soort onderwijs; 14
Computer
dersspel; 207 verbinding; 209 rijks- vergissingen voorbehouden; 16
In HCC Nieuwsbrief (december) daalder (Ind. n.); 211 wolpluisje; 212 dichtbij; 17 bouwland; 18 elektr.
aandacht voor de muis. Zo werden verbetering; 214 wintervoertuig; 215 traktie; 19bolgewas; 20 deel v.h. jaar;
er zes Amiga-muizen beoordeeld en Bijb. vrouw.; 216 vroegere Chin. lei- 21 sportbenodigheid; 22 voorzetsel;
testte men ook de optische PC Mou- der; 218 voorzetsel; 220 vr. drank; 221 23 oxydatie; 24 vorderen; 25 bewolkt;
se II. Verder komen er drie machi- alstublieft; 222 Alg. Ned. Persbu- 26 dyne; 27 klein kind; 28 pi. in
nes aan bod: de IPC UNO.SYS (een reau; 224 onderricht; 225 op dit mo- Noord-Holland; 30 madame (Fr.
snelle PC-AT in vier uitvoeringen), ment; 226 duw; 228 vriend (Barg.); afk.); 33 ton; 36 oplosmiddel; 37 hede Macintosh Classic (voor de 'on- 229 niet strak; 231 hetzelfde; 233 dio- melgeest; 39 deel v.h. been; 40 bronderkant van de markt') en de Sanyo cese; 234 vr. munt; 237 luizeëi; 239 zen munten; 42 getij; 43 godsdienst;
MBC 25, een kleine desktop. Op soft- een zekere: 241 ogenblik; 242 stuur- 44 vruchtje; 45 watering; 47 beroep;
ware gebied tests van de muziek- boord: 244 familielid; 245 lidwoord; 49 insekteneter; 50 vaandel; 51 ijzekaarten Adlib en Sound Blaster, 246 gevangenis; 247 vogel; 249 mors- ren pin; 55 noot; 56 woonboot; 57
AMOS (een snelle en krachtige Ba- doek; 251 duinvallei; 252 familielid; kerstversiering; 58 gebruik; 59
sic-variant voor de Amiga) waarbij 254 tegenover; 255 voorzetsel; 257 vo- boom; 60 titel; 64 mil. politie; 65
over 500 commando's kan worden gel; 258 motorrace; 259 poste restan- daar; 67 geol. hoofdtijdperk; 69 gebeschikt en prachtige spellen zijn te te; 260 oude maat; 261 spleet; 263 vormd; 72 bekende bperenrechter;
maken, PCTekst (een Nederlands uitroep; 264 voegwoord; 265 via; 266 73 te koop; 77 rivier in Siberië; 78
tekstverwerkingspakket dat slechts duin; 268 veter; 271 zoogdier; 273 Noorse goden; 80 klaar; 82 muziekƒ 138,50 kost, maar waaraan echter voerbak; 275 bedrij fspremie; 276 term; 84 veebewaker; 85 niet echt; 86
ook bezwaren kleven), WorldLayout grond om boerderij; 278 voorzetsel; chr. viering; 88 vaatwerk; 90 dieren6.0 (een van de eerste tekstverwer- 279 onbep. telw.; 280 steegje; 282 ru- tuin; 91 Bijb. vrouw; 93 trek; 95 tenkers voor de PC, die geheel in de gaandoening; 284 uiteinde; 285 pi. in toonstellingsgebouw; 97 ijzerhougrafische mode werkt) en Prisma Zuid-Holland; 287 voeg; 289 deel v.h. dende grond; 98 briefaanhef; 100
Accent, een programma om bij de hoofd; 290 Vrije Universiteit; 291 le- godsd. lied; 101 mand; 103 omroeptekstverwerking accenttekens op te raar; 292 ter zake; 293 hoofd; 295 Eu- vereniging; 104 uniform; 109 tegenroepen.
ropeaan; 298 onderdeel torenbel; 302 over; 111 korte overjas; 113 bidden;
GERRIT JAN BEL
118 hetzelfde; 120 enthousiasteling; maal; 208 aanmoediging; 210 Geach121 ijzeren drievoet; 124 dwarshout; te Heer (afk.); 211 tegenwoordig; 213
126 deel vJi. been; 128 vr. munt; 130 scheepseigenaar; 216 schaakterm;
gewicht; 132 mop; 135 par couvert; 217 langwerpig rechthoekig; 219 ver137 evenzo; 139 naaigerei; 141 pi. in voersond.; 221 voor de middag; 222
Noord-Holland; 142 noot; 144 huid; streng vroom christen; 223 klomp
146 monster; 148 honingdrank; 151 planten; 226 schil; 227 deel v.d. Bijwildwestspel; 152 bron; 153 verl. bel; 230 de lezer heil; 232 emeritus;
Indien niet (meer) in de winkel te koop nummer 4769393 t.n.v. Uitgeverij Focus,
toon; 154 scharnier; 155 werelddeel; 235 bouwland; 236 insekt; 238 telzijn de besproken bladen op de volgende Amsterdam
156 lumen; 157 uitroep; 158 zwarte woord; 239 Eng. titel; 240 toen; 243
manier te bestellen. Vergeet daarbij niet Foto: f 9,40 overmaken op Postbanknumstof; 159 nimmer; 161 voorzetsel; 162 snibbig; 245 soort aap; 247 pi. in
de gewenste uitgavt» en het nummei Ie mer 208385 t.n.v. Uitgeverij Foto, Leusden.
vernielden.
kledingstuk; 163 reukstof; 165 ope- Zwitserland; 248 pi. in Noorwegen;
Audio & Video Totaal: ƒ 9,45 overmaken HCC Nieuwsbrief: ƒ 13,50, telefonisch bening; 166 schrobnet; 167 lengtemaat; 250 zangstem; 252 bezit v.e. boer; 253
op Postbanknummer 4727319 t.n.v. Uitge- stellen: 03403-78788
168 godsdienst; 169 soort; 174 schoei- bedrogen; 256 niet echt; 259 voor; 261
verij Dismaros, Den Bosch.
Hifi Video Test: ƒ7,50 overmaken op
sel; 175 smalle opening; 176 boom; bijzonder (afk.); 262 open plek i.h.
Autokampioen ƒ5,50 telefonisch te be- Postbanknummer 5043044 t.n.v. HVT, Destellen: 070-3146349.
venter.
179 deel v.e. schip; 180 letterreeks; bos; 265 ijskegel; 267 inw.orgaan; 269
Autovisie ƒ 5,95 telefonisch bestellen: 020- Kampeer & Caravankampioen ƒ 7,50, te182 maanstand; 184 soortelijk ge- water in Friesland; 270 kustvorm;
5674287
lefomsch bestellen: 070-3146349.
wicht; 186 banier; 187 in orde; 190 272 lichaamsholte; 273 heilig moConsumentengidsen: ƒ7,50 of ƒ 11,10 Luister: ƒ 6,50, schriftelijk bestellen bij
(Consumenten-reisgids of -geldgids) Wegener Tijl, Postbus 9943, 1006 AP Amschoon; 191 splinter; 192 militair; ham. boek; 274 Binnenlandse Strijdovermaken op nummer 27874 t.n.v. de sterdam. U krijgt dan een acceptgiro toe193 toespijs; 195 lichtbron; 197 ran- krachten; 275 de drie koningen; 277
Consumentenbond, Den Haag of bellen gezonden.
sel; 198 zelfzuchtig mens (vr.); 199 Perzische derwisj; 279 lor; 281 trop.
naar: 070-3847847.
Op Pad: ƒ 6,95, telefonisch bestellen 070wasteil; 201 insekteneter; 203 Scan- visje; 283 voorzetsel; 284 hoofddekFocus: ƒ8,75 overmaken op Postbank- 3146349
dium; 204 zoogdier; 206 deel v.e. et- sel; 286 Rondetafelconferentie; 288

D

Informatie

parasolletjes beschermen de blanke huid.
De volgende serie mooie poppen toont dat
er weer een accentverschuiving plaatshad,
nu naar de achterkant. De dracht van de
tournure (opgevulde drapering om japon
van achteren te doen uitstaan; red.) wordt
populair, eerst vloeiend van lijn, later
(onbegrijpelijk) hoekig.
Begin deze eeuw is de tegenstelling
tussen arm en rijk goed merkbaar in
mode. Dat staat te lezen, jammer is dat er
te weinig ruimte is om dat ook te laten
zien. Gebrek aan ruimte is er ook de reden
van dat de, interessante, twintigste eeuw
het met een stuk of vijftien modellen moet
doen. Te zien is hoe de vrouwelijkheid
tussen de wereldoorlogen wordt ontkend,
wat resulteert in saaie jurkjes. Daarna zie
je de mini en maxi mode tussen de jaren
'40 en '70. Tot slot zijn er voorbeelden van
de confectietijd en een cocktailjapon van
Frank Govers.
FERDINAND RUSCH
Het adres van het Historisch Kostuum Museum,
waarin ook het winkeltje zetelt, is LoeCf
Berchmakerstraat 50 in Utrecht, telefoon 030 •
315397. Vanaf het station is het te bereiken via
buslijnen 2.3,4,5,9 en U (halte Neude).
Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 13
tot l" uur. Entree bedraagt ƒ 3,50. Voor 65-plussers
is het ƒ 2,50.

Winnaars
Uit de honderd inzendingen vooi
de prijsvraag die we onlangs heb
ben gehouden in samenwerking
met de Stichting Groente en Fruit
heeft bistro-eigenaar Ton Fagel
zes recepten gekozen. De winnaars
krijgen van maandag 18 tot en met
vrijdag 22 februari een vijfper
soonsbungalow aangeboden m
Port Zélande. Tijdens deze mid
week moeten zij samen met ande
re geslecteerden uit het hele lano
hun winnende hapje klaar maken
Voor deze gerechten worden drie
landelijke hoofdprijzen toese
kend. De mooist opgemaakt scho
tel beloont de Stichting Groente
en Fruit met een delicatessepnjs
De hoofdprijzen bestaan uit twe<
magnetrons en een keukenmachi
ne. Prijswinnaars uit onze reg:r
zijn: A. Binkhuijsen, Amsterdam,
S. Alberts, Amsterdam; J. Butter
Amsterdam; C. Bennenk, Arnsterdam; M. Moerdijk, Mijdrecht en A
Antonisse, Nigtevecht.

Een puzzel voor de feestdagen

ligpl. v. schepen; 294 vriend; 296 vordering; 297 draaikolk; 298 werk; 299
schooltype; 300 wederk. vnw.; 301 Fr.
lidwoord; 302 zintuig; 303 voorzetsel;
305 achter; 306 karaat; 307 uitroep v.
pijn; 308 chroom; 309 visbenodigdheid; 310 koppel; 311 loods; 312 belemmering; 313 getal voor plaats bij
adressering; 315 Europeaan; 319 watervogel; 320 kroon; 324 laagte; 326
Ned. Omroepstichting; 328 omgang;
329 koraalmos; 333 huisraad; 334 uitstekend; 336 schriftelijke overhoring; 338 zangstem; 339 moeilijkheid; 340 waaronder; 343 en andere;
346 Hoge Raad; 347 wraakgodin; 350
slede; 351 welpenleidster; 352 indien;
355 rund; 357 regelmatig zesvlak; 358
jeugdig; 360 vruchtbare pi. i.d. woestijn; 361 niet genoemd; 362 aanbouw;
364 vr. taal; 366 voorm. Nw. Guinea;
367 water in Noord-Brabant; 368 patrones v.d. geh. vrouwen; 370 Ver-

enigde Naties; 371 hofstede; 372 familielid; 376 keel; 377 familielid; 378
zetel; 379 karakterstiek; 380 gard;
382 niet ziek; 384 Rijksscholengemeenschap; 385 resultaat; 387 titel;
390 hoofddeksel; 391 vruchtje; 398
Eminentie; 399 hemellichaam; 402
waterdier; 404 inh. maat; 406 scharnier; 407 onderdompeling; 408 bijenhouder; 409 pers. vnw.; 411 bijwoord;
412 burchten; 413 dwarshout; 415
rekenopgave; 417 halfedelsteen; 419
kaarsdrager; 422 bos (in samenst.);
426 schildersbenodigheid; 426 ik; 428
lengtemaat; 431 voorzetsel; 432 open
plek i.h. bos; 433 knevel; 435 onmeetbaar getal; 437 deel v.e. wet; 439 zoen;
441 eenh. v. atoomstraling; 443 debiteuren; 445 watervogel; 446 het zij zo
(Fr.); 448 voorzetsel; 450 tuingereedschap; 451 projectiel; 452 regeringsreglement; 453 gegadigde; 457 myth.
vogel; 461 zangstuk; 462 lekkernij;

463 vruchtje; 464 bidt!; 468 tydreke
ning; 469 pers. vnw.; 471 soort ondw
wijs; 473 toegankelijk; 475 land n
Azië; 476 tegenwoordig; 477 oosU'i
lengte; 479 sporeplantje; 480 verbli]
ven; 481 hoekpilaster; 482 Amstei
damse Tijd; 484 grote schop; 486 dik
ke boterham; 488 Bruto-Registerton
490 vulkanisch produkt; 492 tijde
lijk; 493 halfedelsteen; 494 larve v.d
langpootmug; 496 staatsman; 49.'
inh. maat; 499 lidwoord; 500 kooi
501 lidwoord; 502 noot; 503 tussei
(Fr.); 504 borstharnas; 507 vr. munt
512 deel v.e. trap; 514 zwaardwalvis
519 vogel; 520 verdwenen; 522 vrop
ger Chin. leider; 524 grafvaas; 52"
grondtoon; 528 selenium; 530 dat is
532 kilovolt; 533 uitgeteld; 534 dt>e
van een Fr. ontkenning; 535 west ir
lengte; 536 maanstand; 537 kostüi
koper; 538 mijlpaal; 540 aansporing
541 noot.
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Gun uzelf
Ford van Nes
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Ook voor een prima gebruikte auto
Ruime keuze
FIESTA ESCORT, ORION, SIERRA, SCORPIO
EN OVERIGE MERKEN

Gun uzelf

n ,,n /end do/t aar1
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EEN GOEDE INRUILPRIJS PRIMA GARANTIE
EN GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Wnf kosl een advertentie in SHOWROOM?
3 rsgeis
Voor elke extra regel
mm-prijs
•nm-prijs met vignet

ƒ 25,ƒ 11 ,ƒ 5,68
ƒ6,10

Hogeweyselaan 97, Weesp Tel 02940-15443

Div.
NU KERSTOCCASIONS
KORTINGEN TOT / 2500
2000 GL stuurbekr
1988
2000 GL LPG inst
1989
2400 CL
1988
2900 GL airco
1988
Ook Escort Sierra en Fiat,
VW Volvo Opel, Peugeot

Alle prijzen zijn excl 6% BTW
OFF FORD DEALER
v KALMTHOUT & v NIEL BV
Marktplein 11 29, Hoofddorp
Inl tel 0250313441

Gewone advertenties, tarief op aanvraag

\ oor meer informatie of advies, bel

Mazda 626 20 LX coupe,
8 88 Mazda 626, 1 8 DX,
10 87 mod '88 Mazda 626 11
LX, LPG, 7 88 Mazda 626, 1 f
GLX, LPG, 4 '88
Berebeit, Amsteldijk 25
Tel 0206627777

Aifa Romeo
Adverteren m
SHOWROOM

81 ? nor turbodiesel
" '50 - rad c a s 020 432636

Tel 020 6658686

BMW
BMW 635 C Si, T'87 slechts
toeaestaan APK 75 000 km Onberispelijke wagen slechts / 45 000 Inruilen
ƒ 17750 0250317409
fin Tel 0299035957
3MW320i 4 drs autom LPG
Adverteren in
_ 88 BMW 315 2 drs 3 88
SHOWROOM'
3ereoeit Amste'dijk 25
FAX 020 6656321
'ei 0206627777

Chrysler

Chrysler Haarlem
off. dealer
Chrysler * Jeep * Dodge :

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

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

Citroen
UTROEN AX 11 87 grijs
metallic 37 000 krn
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a llpendam
Tel 02902 1697 1981
/itroen Visa Super E 83
slechts 780 kg benzine 1 20
' / g s t ,'2950 020360420

Het officiële

Citroen BX 19 TRD T 85 ML
beh nette en zeer goede wa
gen nw APK slechts ƒ 6 500
Inruil en fin Tel 02990 35957
V a /85 - 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecia
list van Zaanstad
GARAGE RENE SPAAN
Vissers pad 11, Krommenie
075281193 of 353788

CITROEN
/oor de Zaanstreek

VAN ROOTSELAAR
VOOR NIEUW - GEBRUIKT
Reparatie alle rieiken
Zaandam tol 075350985

v

autoverhuur
o a 2 CV s AX BX
vanaf ƒ 27 50 excl BTW
Tel 020932750
S Stevinstraat I2a, Adam

BX TR Diesa automaat v.it
i ei 1986 120000km ƒ 13950
Fiat
Inruil en financiering moq
ANWB gekeurd
FIAT VERMEY B V
'OUDIJS AUTOBEDRIJF B V
Keuze uit ruim 35 occasions
WpsVijl- l la'frond 70
Amst-l eri 'el 020455451 A Philipsweg 13 Uithoorn
Tel 0297562020

Lada
l An<i WtTTER
85 ƒ 3 250
Q
KV O S
ö i 3 500
2
oG f 5 000
r
' 05 G
'l- P u4 l 3 250
'O/ 1 5 pn €5 / 3 / 5 0
?c> i' 8250
J
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6
8 6 / 0 500
GL 1 4 t i i s 83
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V
'l ' ^ 750
1
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Suzuki

Prijs
°

ex 6 /0
BTW

Prijs
,

ln 6%

l

BTW

10

Naam

Suzuki Swift GTi, sept '88,
28 000 km , kl rood, in nwe st
Volvo Dealer H P Kooijman
Zandvoort Tel 02507-13242

Handtekening

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

M

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

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

aaf plafonds
MA. 24 EN MA. 31 l
DECEMBER GESLOTEN

Showroom Amsterdam: Jaimuiden 47 (Sloterdijk-West), tel. (020) 13 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u en zat 10.00-16.00 u.

Toyota de Graaf biedt aan:

TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam SI dijk info-865511
Ook zaterdags

Ouke Baas

l

KAMERBREDE PLAFONDS

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

I
l

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

I

l

- Het mooiste van het mooiste zonder storende dwarsnaden -

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

Toyota

*AAA Auto Rental BV*
Div personenwagens v a ƒ25,
div bestelwagens va 11-17 m3
+ autoambulance 020 6630836
Anders dan anderen autover
huur v a ƒ 25 p d 125 km vrij
Alle auto's met radio/cass ree
ADA- West 020-119708
Noord 020324859
BIJ

Adres

• Dieptewerking met aluminium panelen

voor A'dam Noord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343

l

Telefoonnummer

• Extra ruimtewerking met kamerbrede panelen

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Autoverhuur

l

8
9

• Bewijsnummers van een ge
Diversen
plaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toe
gezonden als u dat bij de op
AUTORIJINSTRUCTEUR WORDEN VOOR MAAR ƒ 1650
gave van de advertentie ken Wordt nu autonjinstructeur en bepaal je eigen inkomen Werkbaar maakt De kosten daar- larantie mogelijk De goedkoopste van Nederland Wïj starten
voor bedragen ƒ 3,jan 1991 MICHEL Opleidingen Tel 020-853057/02990-3476

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

l

l

7

6

1e 10 echte AUTO- 1e 5 MOTOR RIJLESSEN a "ƒ25 per les"
Onze lessen vallen onder consumentenvoorwaarden en u kunt
zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest Verkeersschool
APK + grote beurt va ƒ290
JOHAN BOOM
"MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt
incl
DIESELSERVICE,
brandZuiderakerweg 83 (oranje hek)
i Kies bewust, kies kwaliteit," kies MICHEL i
A'dam-Osdorp, tel 020-10547! stofpompen, verstuivers,
Tel 020-853683/181775, 075 174996 en 02990-34768
cil
koppen
vlakken
Garage/
Geopend van 9 00 tot 19 00 uu
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
Alle auto's APK, hoge inruil motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
Financiering binnen 24 uur
decemberaanbiedmg
tel 020-980639
v a ƒ 5000 1 jaar garantie
eerste
10 rijlessen ƒ285
op arbeid/onderdelen
APK keuring geen afspraak,
alle rijlessen ƒ31 per les
V W Golf GLS, Cabno, eind klaar terwijl u wacht Ook repahalen en brengen
'82, mw.st ƒ16950 V W G o ï raties en onderhoud
Gar
speciaal motorpakket
16, Avance, bj '87 LPG West-Center 020-122476
speciale spoed en herha!lngscursussen
ƒ 12 950 BMW 520 i, eind '85
A
P
K
KEURINGSSTATION
diverse merken auto's, ook automaat
ƒ10950 BMW 525 i, ong'84
Keuren zonder afspraak
gratis theoriecursus op video
ƒ8950 Ford Sierra 1 6 combi,
Feenstra & Jimmmk
SPOEDCURSUS THEORIE IN EEN DAG
bj'86, LPG, ƒ10950 MitsubiRuys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
shi Galant, m.'87, LPG Asterweg 24A A'dam 364702
Tel 020-138473
ƒ10950 Citroen BX diesel, m APK LASWERK en reparatie.
'85, ƒ 7950 Daihatsu Charade, Keuring klaarmaken
leder
BOVAG ERKENDE
bj '86, LPG, / 7950 Toyota Co- merk auto Vooraf prijsopgave
Auto's te koop
VERKEERSSCHOOL
rolla 18 D combi, bj '85, Autobedrijf BEEN, Aalsmeer„VERONICA"
gevraagd
ƒ 5950 VW Golf Diesel, eind '82 derdijk 386, Aalsmeerderbrug Theoriecursus gratis op video
ƒ4950 Fort Escort, bj'82, 1e
Tel 02977-27262.
Halen en brengen
DE HOOGSTE PRIJS
eig , LPG ƒ 3950 Peugeot 505
Nieuwe auto's, diverse mer- elk merk auto a contant met
GRD aut Turbo D, m '85 Auto Centrum Duivendrecht
ken
vnjw bewijs Tel 020-105478
ƒ 7 950 Lada 1200S bj '88
Groot onderhoud incl APK
ALLE RIJLESSEN ƒ 30 P LES
ƒ4950 Fiat Panda 34, bj'85 en gratis leenauto, v a ƒ299,- Inl Niasstraat 29, A'dam-0
HOOGSTE PRIJS
ƒ 3 950 Fiat Ritmo 70CL, m '88
Schade-herstel 020-995176
Tel overdag 0206656955 en voor elk merk auto a contant,
ƒ6950 Renault 5TL, bj'84
's avonds 0324017741 of 06- met vnjwarmgsbewijs, geen
ƒ3950 en nog div auto's Garage ROBE, gespec m rem
sloopauto's Tel 02990 37825
528 67998
a ƒ 600 tot f15000
men en fricties Comeniusstr
455, 020-177388 Lid BOVAG AUTORIJSCHOOL „DE FONS" INKOOP AUTO'S, ± ANWB
pr, snelle afw a contant m
BOVAG-LID - DIEMEN
• De advertentie-afdeling bevnjw bew, def geen bezw
Info tel 020 900292
houdt zich het recht voor ad GARAGE VITESSE, erkend
Tel 020-108280/149352
vertenties eventueel zonder APK station voor onderhoud,
VOORLICHTINGSLIJN
reparatie,
keuringen,
laswerk,
Koop- of VERKOOPPLAN
spgaaf van redenen te weige
AUTORIJLES
NEN? Bel dan snel Nationale
•en (Art 16 regelen voor het carrosserie, motorrevisie van
Telefoon 020-161321
alle merken Tevens uit voorOccasionlijn 023-365206
advertentiewezen)
raad + 15 gekeurde occasions AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
va. ƒ 1000 Bel voor afspraak 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur Te koop gevr Peugeots 404
504,505, J5,604 TD Schade of
02507-19155, Voltastraat 5
Gratis halen en brengen
sloop
Autocommerce,
Zandvoort
Tel A'dam 020942145
023 338895
LET OPi
Grote opruiming bij wagenpark

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt) 020-799100
Showroom tevens werkpl - magaz Mmervalaan 85 020-713581

niet duur!!!
autoambulance & oprijauto
- 9 persoons bussen
250 luxe en bestelauto's
van 3 m3 t/m 38 m3
020-794842, 020 908683
• Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
resultaat

dec '86 ƒ10500
'87 ƒ10900
mrt '87
ƒ 11 750
dec '85 ƒ 9750
mrt '86 ƒ11500
Okt '87 ƒ16750
jan '88 ƒ 14 950
nov '86 ƒ13500
sept '87 ƒ 13 750
mei '88 ƒ17400
dec '84 ƒ 5750
sept '87 ƒ 7950

~\

JUm

Tel. 020-865511.

^^

Rijscholen

Service en
reparatie

APK

I

l

ffECS

Minor Motorcars BV

Algemeen

Te koop I D V cliënt, 1e eig
Saab 9000 16V Turbo, begin
88, met div extra's, o a airco
ong lederen bekl, met kleur
KEURINGEN
w w -glas, licht metalen wielen
ABS, cruise control, ƒ 42.500
ƒ63,50
Berebeit, Amsteldijk 25
Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
Tel 020-6627777
Graft - De Rijp, tel 02997-3709
KLAAR TERWIJL U WACHT
SAAB SERVICE MOLENAAR
rep , onderh , APK, LPG,
alarm
etc
BOVAG LID
HOOFDDORP, 02503-14097

Starlet 1 O, XL
Starlet 1 O, XL
Starlet 1 3 DX
Corolla HB 1 3 DX
Corolla HB 1 3 DX
Corolla sed 1 6 XL
Peugeot 205 XR T '86, eerste Corolla LB 1 8, DSL
eig luxe bekl slechts 46000 Canna sed 1 6 GL
km zien is kopen ƒ 8950 Inruil Canna sed 1 6 GL
Hi Ace, 9 pers DSL
en fin Tel 02990-35957
Peugeot 305 6t
Nissan Vannette DSL

' : '

ET^Kn

400 4-DRS
NU IN ONZE SHOWROOM

Mitsubishi

o c 2
'1 3 3

F"3H

DE NIEUWE ROVER
200 3-DRS

T k aangeb NIEUW MODEL
MAZDA 626 1800 DX, okt '87
4 drs, ƒ13950
Krommenie 075 28773?

WESTELIJK HALFROND 70,
(Kostverlorenhof, "sneltram halte Zonnestein")
1183 JG Amstelveen Tel 020-455451
PEUGEOT - DEALER
STIPPENPARADE volg de stippen en pak 't voordeel
Stippen van / 500,- tot ƒ 2000,- voordeel
PEUGEOT
Type
KMstand
Prijs
b)
205 XE Accent
50000 0586 ƒ10950,
205 XE Accent
30000 0390 ƒ17500,205 XE Accent
50000 0588 ƒ14500,
205 XE Junior
57800 0187 ƒ12800,
205 XR 13
63000 0487 ƒ14900,
205 XR 1 4
18800 0988 ƒ18950,
205 XR 1 4
49000 0489 ƒ18700,
309 GL Profil
30000 0390 ƒ 23 500,309 XE Allure
55 000 0388 ƒ14500,
309 SR 1 6
55 000 0886 ƒ14750,
405 GL 1 6
23 000 0390 ƒ28200,405 GL Diesel
73 000 0389 ƒ28900,405 GR 1 6
16 500 0189 ƒ27500,405 GR aut , LPG
51 000
ƒ26500,505 GR 2 2 mj
51 000 04 89 ƒ 33 000,505 GTI autom
90 000 01 86 ƒ17500,ANWB gekeurd 3 m garantie, inruil en financiering mogelijk
Diverse demonstratie auto's
205 XR 405 GR 1 9, 309 GR, 605 SV 3 O
Interessante prijs1
« SHOWROOM verschijnt huis aan huis m geheel
Amsterdam en omgeving

ScnnjT hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en
tussenruimten tellen voor 1 letter Minstens 3 regels beschrijven

ftJTt

Peugeot 309 GLD, bj '87,
5-deurs, 5 versnell, werkelijk n
nw staat, ANWB keuring mog
Let op i ƒ 1S 000 Inruil en fin
Tel 0299035957

Saab

en

[? »a ^ wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
l
evQU onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
beuial-'eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie m
.
l

51

Peugeot 203 GLD crème kl 8:
nog gaaf, motor 100 % ƒ 2250
Inruil en fin Tel 02990-35957

Roverdealer
Sloterkade 43-44, A'dam
tel 020-177975
T k 1e eig , Mitsubishi Pajero,
Off ROVER DEALER
Mazda 626, GLX, 2 O HB
4 X 4, 20 Turbo Diesel, groen 'im v Rootselaar, Rhóneweg
bj '84, trekhaak
met, ± 35 000 km (geel kente 4042-A'dam-Sldijk-131375
AUTOBEDRIJF WALS
Skoda
ken), begin '89
Dorpsstraat 32 a, llpendam Berebeit, Amsteldijk 25
Seat
Tel 02902-1697/1981
Tel 0206627777
Skoda 120 L blauw 51 000 km
bouwjaar mei 1984 met radio
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
apk tot 0301-1992 Tel 020
Nissan
v d Madeweg 23 bij Makro
861409 Prijs O 2500
A'dam - 020-6686146
Nissan Patrol, diesel, bj '82, Sunny 1 3 L, 3-'88 Sunny 1 3 L,
Volkswagen
met stuurbekr, kort model, 9 '86 Autobedrijf
Subaru
brede banden, zeer goede wa- BEREBEIT, Amsteldijk 25, Tel
GOLF 1 8i CL, bj '87, 55 000
gen,
grijs kent, slechts 020-6627777
SUBARU
km, nw. st ƒ 15500,- mr mog
ƒ15000 Inruil en fin Tel
023 286659/020-253344
Nissan Stanza 1 6,3 deurs T 84
02990 35957
HEERE B.V.
T k Golf 13C, 3 deurs, LPG, bj
Van 1e eig Nissan Micra, b j zeer goede auto nw APK, bmDE GROOTSTE SUBARU
1985, APK tot 6-1991, 88000
10'87APK12-'91,tel na 19 u nen gestald ƒ4500 Inruil en
fin Tel 02990-35957
DEALER VAN AMSTERDAM km, ƒ 11 000 Tel 020-6642730
020 478628
Mini Jumbo
T k Golf 1800i, 1e eig km-st
ALLE KLEUREN/TYPES
65 000, sp velg , schuifd Pr
Opel
UIT VOORRAAD LEVERBAAR n o t Tel 020-6680022 (dl)
OPEL Kadett diesel, station Opel Corsa 1 3 S de luxe, bj '84
LET OP"'
car, 5 deurs, aug '88, slechts
AUTOBEDRIJF J WALS,
Speciale
aktie
Bedrijfsautos
60000 km Werkelijk nog m
Dorpsstraat 32a, llpendam
nw staat, 5 versnell Let op i
tel 02902-1697/1981
EINDEJAARSSHOW BLOKSMA RADIATEUREN
ƒ15000 Inruil en fin Tel
Opel Kadett 1 6 D, GL, 5-drs
warmtewisselaars, Kapoeas
02990-35957
t/m 31 december weg 17, A'dam, 020-148385
station, 5-'88 Kadett 13LS.3Opel Ascona 1 6 S hatch back, drs station, LPG, 1-'88 Kadett
Ook het juiste adres voor
5-deurs, 5 versnell, LPG,'84, 1 2 LS, station, LPG OB, 7-'87
EEN GOEDE OCCASION
werkelijk
m
onberispelijke Kadett 1 2 LS, 6-'85 Kadett 1 6
Accessoires en
staat Let op i ƒ 6500 Inruil en l, LPG,3-'88 Corsa13S,6-'86
onderdelen
in Tel 02990-35957
Berebeit,
Amsteldijk
25,
020-6627777
vignet
autobedrijf
Heere
T k Opel Ascona LPG, m nw
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
uitlaat
APK
Geen roest
Klaar terwijl u wacht Ruilstar
T k OPEL KADETT, bj eind
1875 Tel 020-926210
ters en dynamo's Erkend
'82, met nwe APK, zeer gaaf
Vrpr ƒ2650 Tel 06-52827115 De enige off SUBARU DEA- inbouwbednjf van TBBS/TNO
autobeveili_ER + occ voor Purmerend goedgekeurde
-Noord
Opel Kadett Diesel, „Van" okt e o Tuijp b v West-Beemster, gingssystemen
ValkenburSchaafstraat 24, A'dam-N
83, grijs kenteken, puntgaaf en 02999-278, Jisperweg 39 40
gerstr 134 Tel 020-240748
Tel 020361153
zeer goed, slechts ƒ4950 In
Grote sortering ONDERDELEN
ruil en fin Tel 02990-35957
Zeilemaker-Opel
MOQY EN ZOON van schade-auto's, alle
T
k
Opel
Kadett
1
3
S,
station
5
v'h Museum autoDeari|ven merken, alle bouwjaren
INRUILWAGENS
RAVENSTIJN, 02502-45435
Constant keuze uit 100 auto's deurs LPG '82 werkelijk perf in
Reeds
14 jaar dé dealer
orde,
zeer
mooi
en
gaaf
ƒ
4
500
Lid Nevar
Burg D Kooimanweg 7,
voor
A'dam
en
omstr
Inruil
en
fin
Tel
02990-35957
Purmerend 02990 22551
TOYOTA-DE GRAAF
IN NIEUW EN GEBRUIKT
Alle onderdelen voorradig
Ruysdaelkade 75. A'dam-O.Z. Condensatorweg 44, A'dam
Peugeot
Info: 020-6623167/732853 SI dijk Info 020-865511

LADA BONTEKOE
in on?e showroom de nieuwe
SAMARA BLACK BEAUTY
SAMARA 1 5 Demo 5 drs
Occasions APK gekeurd
2104 Combi
86 ƒ 6250
Laaa 1200 S
88/6250
Ladd Niva
86/10000
Op spoc weien + banden
2 x Ldda Sa-nara 3 drs
88 ZUIDWIJK Mmervalaan 86,
\/W Kever 75 voor restauratie bij het Olympisch stadion Ver
Verryn Stuartweg 6 Dienen koop nw en gebr Peugeots
TEL 020992865
Ook inkoop Tel 0206629517

BSE1 KSBS

'88/1395
205 Accent
205 Accent
'90/1750
205 GL
. '85 / 9750
. '86/1225
309 SR
405 GR
'88/1895
309 Profil
'87 / 995
309 Profil
'86 ƒ 995
Mazda 323hb 1 3lx '88/15 75
Fiat Panda
'83 ƒ 3 25

Rover

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

KOUDIJS AUTOBEDRIJF BV.

service adres

Lorist Peugeot
AMSTERDAM-CENTRUM
Alle auto's met
3 maanden Bovag-Garantie
Tevens service en reparatie
2e Wetenngdwarsstr 43 t/m A
Tel 020-237669

Ford Escort bestel met 2 extrs
ramen, bj '86, bez , puntgaaf
Renault
en zeer mooi, / 6500 Inruil en
fin Tel 0299035957
Renault 9 TL b j '88, op LPG Renault 21 Nevada GTS, 5 drs
betrouwb en econom ANWB station, wit, maart '88 Renau
keuring mogelijk ƒ8950 Inruil Express (bestel), 10-'86
• SHOWROOM",
en fin Tel 02990-35957
de autorubnek
Berebeit, Amsteldijk 25
voor Amsterdam
Renault 20, diesel, '83, nog Tel 020-6627777
en omgeving
gaaf en goed, APK, ƒ 2500 InRENAULT AMSTERDAM
Tel 0206658686
ruil en fin Tel 02990-35957
Top occasions met 1 jaar
garantie
T k RENAULT 9 GTL
Wibautstraat 224
B j '82, LPG 188000 km
Isuzu
020 - 561 96 11
ƒ1950 Tel 02207-19742

Mazda

f\ f"}. £\
i
\$£\}"{

ALFA ROMEO ALFFTTA

1200 m2 SHOWROOM
NIEUW EN GEBRUIKT
va. Madeweg 1. 020-6683311
Naast Melrostat. D'drecht

Dichtbij

Lmediatunioren
var de Helende
19 Uithoorn
33 Zandvoort

Scorpio

'

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
PEUGEOT
205 XE1 1 Accent 87,'88,'89
309 XR GR
bj '88
605 SV 3 O
bj '90
MAAR OOK, FIAT
Uno 45 S
bj '87
UNO 60 Diesel
bj '87
Citroen Visa 11 RE
bj '87
Ford Escort 1100
bj'84
Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Adres Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel 020 121824
T k gevr Peugeots 504, 505,
sloopschade etc Vlotte afhd
KEIMPE CARS 020 244255

Ford

21-18

NAAR EEN ANDERE SCHOOL,
MAAR WELKE?

Adverteren m „Showroom"
Tel 020 - 665 86 86
FAX 020 - 665 63 21
Postbus 156, 1000 AD A'darr
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving

Autosloperijen
Autosloperij A de üede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwanng RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020-361178/02907-6248
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Tel 020-754193

WEGWIJS IN

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

In de derde week van januari en
februari 1991 verschijnt in alle
edities van Weekmedia dé jaarlijkse bijlage

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

het faxnummer is

020-5626283
PERSCOMBINATIE.
HFTI'Minnl THOIIU rUULKSMtWl \UtkMLDH

Vraag voor meer informatie over
adverteren onze brochure aan

020-451515
^
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Technisch personeel gevraagd

Oproepen
Mededelingen
* De Zonnetjes /itten ee
jaar in de Lorentzstraat en z
vinden het heerlijk'

Op on?f y p , t i Q i g in AI/STLRDAU \
ge n rjepro lut < f rd oor ,t 11 i \, t PI

* Sterke en geen sterk'
ondgers worden gevraagc
1991 voor do woensdagmiddag
Hotel Lammy Bel even te
12297 of 18590

produktiemedewerkers m/v

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
n dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

I.v.m. de feestdagen dienen uw

micro
a d v e r t e ii t i e s
voor week 52 en week l op
donderdag 20 en 27 december
vóór 14.00 uur in ons bezit te zijn.

* Carla en Guus v d Meije
gelukkig nieuwjaar
Wilm
Adnaanse Tel info 02507
16752
* Hoera Bram wordt 75 jaai
Nou dat is hem niet aan d
Wij , rk n n l. pir clurt r 4 DAG! l J !TR /VELK METEEN zien
WERKWEEK VAN 36 UUR m t < en h wonde n je. dag in De Dierplezicrders
di ,üd<
Wij zijn te klein om mee
~ De vr rkzaarnncden v ord"r vorm t n PI n vistr twco
feest te vieren
ploegendienst mol eci neprrktr r ichtdirnst
Daarom willen wij jullie op
dezp manier feliciteren
OOK VROUWEN WORDT VFR7OCHT OU TE SOLLICITE
MIRJAM en WILLEM
REN WANT DE MEESTE PRODUK1IFTUNGTIES KUNNEN
gefeliciteerd met
PR'MA WORDEN VERRICHT DOOR /KJUWEN
jullie verloving
Wendy en Klaa
GEÏNTERESSEERD1? SOLLICITEREN KAN SNEL
U kunt oc i soiliuldtiof'rrnulipr a a n v r i q o n bij do c fdeling
Pr>rs,ork.pi en Organist r 'clo'oo in in n^rOPO 3 4 7 7 1 6 bij
do hcrp i J J [ a r of B K n f t A^ u 'y t k rmulicr mgc/uld
aan ons to r iqstu irt ir mpn AI r r n t i
IL u op

Radio/tv/video

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

l o koe,
REVOX TUNFR
VERS T ERKFR en SPOELEN
RFCOPDt R im l 2 uurs ban
cipn ƒ T O T
16565

* Help de Polen Stuur een:
een voedselpakket 1 Geoi
adres? Dat hebben wij voor u
Inl tel 029075235
9

* T k \ i t t - > Philips k t v 12
kanalen iptot tsen spelend
te /ien ƒ 190 Tel 15416

Foto Boomgaard
G oto Krocht 26
Ir "fooi 13529
UW TlL-tv1 OP VIDEO
ƒ 1 7 j ppr minuut met
qraiis jrhtergrondmuziek

Huweiijk en
kennismaking
ALLEEN ZIJN MOE'' Bel dan
Parasol Re s en Contacten
club 023 356840 (mfoband)

Foto - Film
k COMPLETE FOTOSET
"net f itsur ei di/ lenzen o a
2 zoomlenzen - schouder
statipf en eventueel filters
prijs ƒ599 Te 02507 12965

Foto Boomgaard
Vaar/surfsport

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

MARINA MONNICKENDAM
de gezcll jachthaven met alle
faciliteiten Enkele ligola?tsen
beschikbaar Tel 02995 2595

Houten kozijnen
Scherpe prijs snelle levertijd goede kwaliteit
Tel 022022700
Fax 022022730

5 REGELS

GRATIS
Wonmglijst van Zandvoort

makelaars o.g.
h'AKCLAAR

® Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave va
redenen teksten te wijzige
of niet op te nemen

Verloren en
gevonden
* Wie heeft mijn zwarte wol
len handschoenen gevon
den1? Tel 13283

Kleding
* T k nerts bontjasje met
baret ƒ 300 Tel 02507 14245
•* T k heren lammycoat
rnt 52 54 ƒ 200 Russische
damesbontmuts
nw ƒ50
werkjopper nw mt 56/58
ƒ50 Tel 13868

Boeken
Tijdschriften

Muziekinstrumenten
Huren met recht van koop
KEYBOARD va ƒ25 p m
Dijkman b v
Rozengracht
115 Amsterdam
Tel 020265611

Dieren en
dierenbenodigdheden

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Lessen en clubs
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Gevraagd Nederlandse taal
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
icssen voor Chinese dames
Of afgeven bij
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Tel 17897 na 16 uur
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplem 12 2041 JM Zandvoort
Gevraagd
ontvangt van ons een acceptgirokaart
STUDIEBEGELEIDER/STER
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
MAVO niveau vak wis en na
tuurkunde Tel 02507 16400
AEROBICS
o l v Anja v d Voort
Bel v info 19701 of 12215

Zalenverhuur

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen anders i\unnen wij
uw Rrtvprtpntip helaas niet opnemen

1 regel

ƒ 3,63

2 regels

ƒ 3,63

3 regels

ƒ 3,63

De Krocht

4 regels

ƒ 4,83

5 regels

ƒ 6,04

Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 18812 voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

ƒ 7,25

7 regels

ƒ 8,46

8 regels

ƒ 9,67

9 regels

ƒ 10.88

10 regels

ƒ12,08

Naam

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Adres

Telefoon

L

Te koop
aangeboden
diversen

Te koop MULTI TRAINER
Kottier -<- MEISJESFIETS
Motobecane Tel 16505

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren

Postcode

VERENIGINGSGEBOUW

Tk
KUNSTKERSTBOOM
hoog 1 75 m prijs ƒ 80
Te! 02507 15639
Alle prijzen mcl 6°o BTW

Plaats
S v p in rubnek

J

Als altijd 5 films
een hele week
dagfilms ƒ 5,- en ƒ 7,50

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

m a a t
k 0 0 P
b r u i d s 1 a P 0 n
T e
3 B
m 0 d e r n e
s a 1 0 n t a f e 1
e n
r i e t e n
T e 1
s t 0 e 1
0 2 - 3 4 3

6 regels

wensen u prettige kerstdagen
en een Voorspoedig 1991!

Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel 02507 18789

DENNIS PAPEGAAIEN
Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d een begrip in Nederland Bel
voor gratis mfoboek 020
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
665 7658 Inruil en fin mog
Gratis Micro's kunnen niet telefon'sch worden opgegeven

r

VIDEOTHEEK DOMBO

Broodje Burger

* Te koop Na Vijven en
Doe Het Zelf per jaargang
/ 5 + opbergmap per stuk
/ O 50 boeken per stuk ƒ 1
Tel 02507 19968

NIET GRATIS
zijn
» alle Micro s groter dan b regels
o brieven onder nummer
e de verkoop van uit hobby verkreger artiKelen
« woningruil
« personeel gevraagd/aangeboden
o onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
« commerciële Micro s

De medewerksters • • ^r-^-^^f^-- - --1
v
van
'
i
' • " • ' • . l'':;£$\.--'.?•;-'./'
' -'^

Korr eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken

NVM

Tel. 02507-12614

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt, komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

Receptie
Feestje?

DE VAGEBOND
is GESLOTEN van maandag
24 t m di 1 jan Wij wensen u
prettige feestdagen toe

GRATIS

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
« weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
o alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag ntet boven ƒ 300 uitkomen

18789

Woninginnchling

Wij STOFFEREN 10 oankstcl
kussens inc us o' sto' yoor
ƒ 295 Velours overgordijnen
van ƒ 39 95 voor ƒ 9 95 p mtr
Vitrage en alie soorten model
gordijnen v a ƒ 5 95 pei me
ter gra'is gemaakt 1 1000 ver
schil! meubels'off jan f 69
voor ƒ 9 9 5 Wij stofferen alle
soorten meubelen boVn en
carav?ns zeer oordelig Al'c
soorten schu nruober op
maat gesneden Barkrukken
stoff nel sto'of leathcr look
ƒ 10 Prachtige 1 pers matras
ƒ55 Echt srhumrubheren
matras met zuiver schcerwol
afgedekt ƒ225 DE VRIES
Haarlemmerdijk 168 Amstei
dam 020 220981 Ampcrestr
10 Zandvoort 02507 19347

Voor al uw loodg /dakwerk • ANNULERINGEN van uw
schild 'en stucwerk Tel 020 advertentieopdrachten kunt u
854563/123985 Vnjbl propg UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
o Zie de coloton voor opga deling Weekmedia Postbus
ve van uw rubieksadvertentie 122 1000 AC Amsterdam

BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen
Boven ƒ 25 geen bez kosten
Anders brengen wij
/ 250 in rekening

T k ge n LEDEP CHES1ER
FIELD BANKSTEL of LOSSE
BANK Te! 07o 7047/5

Weekmedia.

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

* Anneke een gezellige vei
aardag
3roctjes Margo/Maaike
* Bram van harte
am j Soest

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertentie? voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina ,MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977
28411 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein ï?,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
c Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities
ƒ 6 1 3 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
f Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
o Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5 00 adm kosten
e BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
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GARAGE
TF KOOP GEVRAAGD

Wij zijn geopend 24 december 11.00 tot 21.00 uur
Beide kerstdagen open van 13.00 tot 18.00 uur
Oudejaarsavond van 11.00 tot 18.00 uur

Videotheek DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b, tel. 02507-12070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
GARAGE TE HUUR
Van Galenstraat
el 02507 17303 na 17 uur
'E HUUR voor ± 3 maanden
GEMEUB 2KAMERFLAT
ƒ 1100 p m Tel 19357
TE HUUR AANGEBODEN
GESTOFFEERDE KAMER
v meisje Tel 02507 16505
E HUUR per 1 jan KAMER
voor de wintermaanden
Tel 15917

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ 7 5 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel 02507-14643
Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507 14643

Teuben Assurantiën
Sportartikelen

Te koop
gevraagd
diversen

* T k 2 paar ski s met vei
ligh bindingen en skistokken
totaal ƒ75 Tel 12133

, Wie heeft nog een ouder
wetse houten toiletbril en wil
die afstaan tegen vergoe
ding9 Tevens een bureau
itoel op wieltjes Tel 14405

* Tjech
ijshockeyschaat
sen met zeer goede schoe
nen mt 44/45 merk Botas
als nw ƒ 100 Tel 17810

* Te koop langlauf latten
* Te koop gevraagd zwarte compl m schoenen mt 39 en
dames
Tel
opoe fiets
43 1x gebruikt ƒ 100 p stel
16952
Tel 16391

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Auto's en
auto-accessoires

l k a HONDA CMC wit bj
'e huur gevraagd rustige mrt 82 86 000 km nieuwe
WOONRUIMTE voor stude banden puntgaaf APK mrt
nd stel 24 en ?5 jaar Tel 91 Vraagprijs ƒ3950 Tel na
323 270015 of 050 141664
18 uur 0297972587
• Rubneksadvertentie 7 Zie * T k 2 modder + sneeuw
oor aares en/of telefoonnr autobanden maat 12 inch
p colofon in deze krant
z g a n ƒ 75 Tel 15071

Diverse clubs

Live Porno!
uit Zandvoort
In hun flatje pal aan de boulevard
hebben twee Zandvoortse zusjes een
eigen 06 lijn laten installeren'
De zusjes zitten 100% Live bij de
telefoon en dragen alleen hele
kleine doorkijk slipjes met naald
hakken en gemene jarretels'
Als jij boven de 18 jaar bent mag
je dus meedoen aan de meest smerige
Porno/Spelletjes die er bestaan 1
Nu kan ie dus echt Live alles doen
wat bij jou thuis (misschien) niet
mag of vies wordt gevonden via de

Oê-340.340.50
Red Ear Productions Box 547 H lem
, Chique Dame 38 geelt les Lekkere STRAATMEID n jon
an jongen (18 j ) PERVERS'' ge griet voor 50 cpm 06
O cpm xxx 06 320x320x38 xx 320x320x77 xxxx 320x320x77

Wendy-foon
06-320 332 77

5 meisjes/dames ontv tijde
lijk/part time in rom privé
sfeer v a ƒ 100 020 252497
Dit is alleen voor mannen
Bel nu 06 320 332 77
Een rijpe hete negerin van 39
voor jou xxxxxxx (50 cpm 06
320x320x91 xxxx 320x320x91
AH AH TOPS&M AH AH
Meesteressegenot
50 cpm
AH
06320x331x13
AH
lm
1

Jong lesbisch meisje MH|
Tamara vindt meisjes l i e f "
50 cpm 06 320x320x65

Taboe
50 cpm

Griekse Porno
achterkant
Taboe
06 320 320 62

Meisjes Porno
Petra (18 jaar)
SOcpm
06 320 320 52
Rijpe Greet doet t echt met
jongens (18 j ) Life opgen
50 cpm 06 320x322x27
1111111
LADY BIZAR
n
0632032468 SOcpm hete
zondige SM sex MEESTERES

Rijpe Claudia traint haar
xx buurmeisje xx 50 cpm 06
xxxxxxx 320x320x37 xxxxxx>
Topsex1 Topsex 1 Topsex 1
Ik heb nou eenmaal hele
grote
m 06 320x325x25
Surinaams schoolmeisje (18
j ) leert van haar rijpe hospita
50 cpm xxxxx 06 320x323x24

Turkge seks hatti
06-320 327 44
dakikasi 50 cent
Harriet schunnig en hard
xxx
ruige porno
xxx
xx 50 cpm 06 320x320x53 xx

Wij zijn
iex)gedetmeerde meiden net
gescheiden vrouwtjes dikke
uitgerangeerde prostituees
weggelopen bisexuele moe
ders Wij zijn dagel (Live) te
noren voor 50 cpm via de 06

320.33.188
Red Ear Prod Box 547 H lem

Ze doen!
gevaarlijke
experimentele
sorno spelletjes en tarten
de grens van t toelaatbare'
Ze dragen lak leer jarretels
en stiletto hakken1 Ze doen
net voor 50 cpm via de 06

320. (323)99
Red Ear Prod Box 547 H lem
Wij behouden ons het
echt voor zonder opgave van
edenen teksten 'e wijzigen
of niet op te nemen

Diversen

n Volle dikke rijpe negerin
wacht op je in d r witte onder X Y Z B V verhuizingen en
goed DD cup Bel me SOcpm amerverhuizmgen Voll verz
O 50 p m P b 4100 Arnhom
- G x x x x 320x323x46 Daa narhtsemre 020 424800

COUPON

Stuur mij geheel vii|bli|vend uitgebreide
dokumentatie over het Weru svsteem

Naam
Adres
Postkode i plaats
Telefoon
U kunt de^e antwoordcoupon in een em elop zondei postzegel
zenden aan JAN VAN DER VLUGT & ZOON BV
Antvkoordnummei 314 1970VB Umuiden

VAN DER;
Cornwallstraat 6 - Umuiden -Tel 02550-30624

STE

VOOR

E
ZEESTRAAT 54
Leuke benedenwonmg in centrum dorp dichtbij station
Ideaal voor 1-persoonshuishouding Betegelde voortuin
Indeling:
entree hal gang woonkamer met
open keuken en serre slaapkamer
badkamer met douche en vaste
wastafel bergkamer
C V gas m komb met warm water
Leeg te aanvaarden
Vraagprijs f 110.000,-k k
STATIONSSTRAAT 10A
Leuke bovenwonmg dichtbij station centrum en
5 mm van strand en zee Eigen grond
Indeling:
entree gang woonkamer (28 m)
2 slaapkamers moderne witte
keuken badkamer met ligbad vaste
wastafel en aparte toilet
C V gas m komb warm water Mechanische ventilatie
aanwezig
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 129.000,- k.k.
VAN SPEIJKSTRAAT 1zw
Gunstig gelegen beneden woning met tuin en garage op
huurgrond Centraal gelegen bij centrum en station
Erfpachtcanon f 600 Indeling: hal, toilet ruime kelder L-vormige
woonkamer (v/h 2 kam) ruime
eiken-keuken met gaskookplaat,
elektr oven, afzuigkap, slaapkamer,
douche/wasruimte
Nieuwe geiser en zo goed als nieuwe C V ketel
Gedeeltelijk isolerende beglazing
Aanvaarding in overleg
Vraagprijs f 139.000,- k.k.
BURG.ENGELBERTSSTRAAT84
Aan levendige straat benedenwonmg met achterplaatsje
en achterom Eigen grond
Indeling:
entree, gang woonkamer met open
haard open keuken met mbouwapparatuur, 2 slaapkamers met vaste
wastafel, toilet/douche
C V gas m komb warm water
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 140.000,-k.k.
KONINGSTRAAT 3
Midden m centrum Zandvoort gezellig huisje m goede
staat van onderhoud Klem zomerhuis aanwezig Eigen
grond Opp 109nf
Indeling:
beg gr
entree, hal, toilet, douche
woonkamer keuken
1 e etage
3 slaapkamers met vaste wastafel
zolder
bergruimte
zomerhuis woon/slaapkamer, douche/toilet,
keukentje
C V gas Schuur aanwezig
Leeg te aanvaarden
Vraagprijs f 165.000,- k.k.
NIC.BEETSLAAN44
In gezellige straat een goed onderhouden woning met
achterom schuur en achterplaats
Indeling:
Beg gr
hal, woonkamer en open haard
open keuken met inbouwapparatuur
1e etage
2 slaapkamers mogelijkheid voor
badkamer
2eertage 2 slaapkamers berging
Verwarming gevelkachels
De woning is geheel gerenoveerd o a nieuwe riolering
en installaties Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 179.000,-k.k.
BUURWEG 7 -f SCHELPENPLEIN 11
In karak'enstieke buurt m centrum van Zandvoort een
aardig wnkel/woonhuis
Indeling:
beg gr
winkel (i 10 5 m) + atelier werkruimte (i 22 m) woning met eigen
ingang kamer (i 20 m) met doorgang naar winkel en atelier keuken
(10 5 m) met inbouwapparatuur
1e etage
2 slaapkamers badkamer met
ngbad
zolderetage zolder met vaste trap bereikbaar
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 189,000,- k.k.

PREDERODE STRAAT 14
Op prima lokatie m Zandvoort gelegen tussenwonmg
met voor en achtertuin Opp 176 m
Indeling'
beg gr
entree hal toilet woonkamer met erker en
open haard keuken kelderkast douche
1 e etage
3 slaapkamers (waarvan 2 met wastafel)
toilet balkon
2e etage
ruime zolderkamer met wastafel
C V gas Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 235 000,-k k
OOSTERPARKSTRAAT 3
Vrijstaand woonhuis met schuur en rondom tuin nabij
centrum en strand Ideaal voor verhuur Totale grondoppervlakte 194 m
Indeling'
beg gr
entree hal ruime kelder zijkamer
(wastafel bergkasten), ruime woonkamer,
woonkeuken garderobekast, toilet
1 e etage
badkamer met douche toilet en wastafel 3 grote slaapkamers met wastafel kleine slaapkamer met wastafel
De woning is gedeeltelijk voorzien van thermopane
beglazing C V gas Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 239.000, k.k.
DR J.G.MEZGERSTRAAT42
Halfvnjstaand woonhuis nabij centrum en station Tuin
zuid Grondoppervlakte114m
Indeling:
oeg gr
entree vestibule, toilet, L-vormige woonkamer met open haard, open eiken
mbouwkeuken
1e etage
2 slaapkamers, badkamer .met ligbad en
toilet, washok
2e etage
2 slaapkamers
De woning is gerenoveerd en wordt met kunst-stof
ramen en kozijnen alsmede isolatieglas opgeleverd C V
gas/comb warm water
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 249.000,-k.k.
HOGEWEG 38
Geheel gerenoveerd woonhuis gebouwd uit twee
wooneenheden met gemeenschappelijk entree
Woondeel 1 op begane grond, bestaande uit
- gang met gangkast, woonkamer
(32 m) met open haard open keuken
voorzien van inbouwapparatuur,
2 slaapkamers met wastafels, badkamer
met douche, toilet en wastafel,
aansluiting voor wasmachine
Woondeel 2 op 1e etage, bestaande uit
- hal, woonkamer (25nf) met open
keuken, voorzien van inbouwapparatuur,
2 slaapkamers, badkamer met douche,
toilet en vaste wastafel en aansluiting voor
wasmachine
Woondeel 1 en 2 zijn voorzien van C V gas m komb
met warm water Woondeel 1 met voor- en zijtuin
Woondeel 2 met groot balkon Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 275.000,- k.k.
MARISSTRAAT12
Op prima lokatie gelegen woning dichtbij strand en
centrum Voor- en achtertuin Stenen schuur aanwezig
Indeling:
beg gr
entree hal, gang, toilet doorzon
kamer met serre, keuken kelderkast
1 e etage
3 slaapkamers, badkamer met
zitbad toilet
2e etage
3 slaapkamers
Alle slaapkamers zijn voorzien van een wastafel
C V gas m combinatie met warm water
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 265.000,- k.k.
OOSTERPARKSTRAAT 58
Vrijstaand woonhuis met zomerhuis m Zandvoort zuid
vlakbij strand en duinen Uitermate geschikt voor
verhuur Opp 239 m
Indeling
beg gr
hal toilet woonkamer met
parketvloer ruime eetkeuken,
bijkeuken en slaapkamer
1e etage
3 slaapkamers toilet/douche
zolderetage zolderruimte
Voor- en achtertuin met terras en parkeerplaats op eigen
grond Achterom aanwezig Aan zomerhuis een washok
( 1 8 0 x 2 80) C V gas via moederhaard (1 jaar oud)
zomerhuis Indeling 2 kamers, keukentje badkamer
met ligbad en toilet
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 289.000,- k.k.

KOSTVERLORENSTRAAT47
In goede staat van onderhoud verkerend vrijstaand
woonhuis met zomerwonmg grote tuin en achterom m het
groene gedeelte van Zandvoort Grondoppervlakte 483 m
Vrij uitzicht
Indeling:
beg gr
entree hal gezellige keuken toilet
woonkamer met erker,
1e etage
badkamer met ligbad en toilet
3 slaapkamers waarvan 2 met balkon
C V gas combinatie warm water
Zomerwonmg:
woonkamer keuken toilet douche slaapkamer met
wastafel
Vraagprijs f 295.000,-k.k.
PAKVELDSTRAAT36
Gezellig vrijstaand woonhuis m centrum van Zandvoort
Bouwjaar 1978
Indeling:
souterrain 2 slaapkamers, douche,
beg gr
entree hal toilet, woonkamer met
open mbouwkeuken, (koelkast
gasplaat afwasmachme, oven)
1e etage
3 slaapkamers badkamer
met ligbad en toilet
2e etage
zolder bereikbaar via vlizotrap
2 bergingen eigen parkeerplaats,'achtertuin C V
gas/combinatie warm water Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 310.000,- k.k
ZANDVOORTSELAAN21
Goed onderhouden half vrijstaand woonhuis op goede
lokatie Grond opp 345 m2
Indeling:
beg gr
vestibule, hal, doorzon woonkamer
met open haard en luxe open
keuken, toilet
1 e etage
4 slaapkamers, badkamer met
dubbele wastafel, douche en toilet
Voor-, zij- en achtertuin met schuur en kleine
plantenkas Parkeerruimte voor ± 4 auto s op eigen
grond C V gas Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 345.000,- k.k.
MARRISSTRAAT 48
Nabij strand en duinen gelegen goed onderhouden
tussenwonmg met voor en achtertuin met achterom en
stenen schuur
Indeling:
beg gr
entree, hal, gang, toilet, doorzonwoonkamer met serre, keuken en
kelderkast
1 e etage
3 slaapkamers, badkamer met
wastafel, ligbad en toilet
2e etage
zolder bereikbaar via vaste trap
Voorzijde is voorzien van thermopane beglazing en
kozijnen Nieuwe C V installatie m kombmatie met warm
water (2 jaar oud) Nieuw elektinsche installatie
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 325.000,- k.k.
ZANDVOORTSELAAN 133b
Mooi gelegen aan rand van duinen vrijstaand goed
onderhouden woonhuis met grote zonnige achtertuin
Eigen grond Opp 531 m2
Indeling:
beg gr
entree, hal gang, toilet woonkamer
met open haard en serre, luxe
keuken net inbouwapparatuur
1 e etage
4 slaapkamers met vaste kasten
waarvan 3 met vaste wastafel
badkamer met douche, wastafel
en toilet
ruime zolder bereikbaar met vlizotrap
C V gas m komb met warm water
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 329.000,- k.k.
LEEUWERIKENSTRAAT 9
Half vrijstaand woonhuis met garage en achterom m
rustige buurt dicht bij duinen Voor- en achtertuin Twee
balkons Eigen grond Opp 369 m
Indeling:
beg gr
entree hal, toilet woonkamer met
parket vloer keuken en kelder kast
1e etage
3 slaapkamers badkamer met
ligbad en vaste wastafel
2e etage
1 slaapkamer en bergruimte
C V gas m komb met warm water
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 295 000,- k k.

GASTHUISPLEIN 2
Ruime karakteristieke woning aan gezellig pleintje m het
centrum van Zandvoort veel privacy in grote beschutte tuin
op het zuiden alsmede een vrijtoegankelijke woonstudio
Indeling:
beg gr
entree kamer en suite grote
uitgebouwde keuken en bijkeuken toilet
1e etage
hal twee grote slaapkamers met
vaste kastenwand en wastafel
kleine slaapkamer badkamer met
douche ligbad toilet bidet en wastafel
C V gas zonneterras zomerwonmg Achterom
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 345.000,- k k
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STATIONSPLEIN 17/4
Goed onderhouden 3 kamer appartement op begane
grond met terras (west) m het appartementen komplex
La Mer nabij station centrum en strand
Indeling
hal toilet woonkamer keuken met
gaskookplaat elektr oven koelvires-kast en wasmachine
badkamer met douche en wastafel
Het appartement is gedeeltelijk voorzien van dubbele
beglazing C V gas/komb warm water eigen ketel
Servicekosten ±f 136 - p m Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 139.500,-k.k.

TROMPSTRAAT 17/8
Goed onderhouden 3 (vh 4) kamerappartement op de
4de verdieping vlak aan zee Inpandige berging
Huurgarage aanwezig
Indeling:
entree hal ruime woonkamer met
open haard, 2 slaapkamers, badkamer
met douche toilet en vaste wastafel, luxe
keuken met inbouwapparatuur
C V gas Kunststof kozijnen en ramen met thermopane
beglazing Servicekoster1 f 300 - per maand, inkl
voorschot verwarming Aanvaarding in overleg
Vraagprijs f 225.000,- k k.

BURG. V ALPHENSTRAAT 59/4
DE FAVAUGEPLEIN 29
Luxe 3 (vh 4) kamer hoekappartement gelegen op 1 e . Op 3e etage aan de boulevard een mooi 3 kamer
CELSIUSSTRAAT202
verdieping van een m goede staat van onderhoud
appartement (v/h 4 kam) Uitzicht op strand en zee,
Luxe verbouwde bungalow gelegen nabij winkelcentrum verkerend flagebouw balkon op zuid-oosten Uitzicht
direkt aan wandel boulevard
m Zandvoort- Noord Deze zo goed als vrijstaande
over bungalowpark Ruime berging
Indeling:
entree, gang, toilet/douche, L-vormige
bungalow is geheel voorzien van marmeren vloeren en
Indeling:
entree ruime hal toilet grote ke-ken met
woonkamer met open haard, luxe keuken
heeft tevens een patio en een achterom
inbouwapparatuur zeer ruime woonkamer
met inbouwapparatuur en marmeren blad,
Indeling:
entree hal ruime woonkamer moderne
1 slaapkamer met vaste wastafel,
2 slaapkamers
open keuken (mb app) badkamer met
1 slaapkamer met vaste kastenBalkon op het westen C Verwarming, Elektrische boiler
hoekbad en wastafel 3 slaapkamers
wand, witte badkamer met douche
Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen en islotie
werkkamer en toilet
C V gas Woonkamer met thermopane beglazing
glas Ruime berging op begane grond ( 8 x 2 m')
C V gas Aanvaarding m overleg
Service kosten f 375,- per maand inkl voorschot
Aanvaarding m overleg
verwarming Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 349.000,- k.k.
Vraagprijs f 235.000,- k.k.
Vraagprijs f 164.000,- k.k.
FAZANTENSTRAAT 15
IR. FRIEDHOFFPLEIN18/2
BURG VAN ALPHENSTRAAT 61/2
Goed onderhouden vrijstaande bungalow met fraai
In mooi gebouw m Zandvoort Zuid (sterflat) goed
aangelegde tuin en terrassen aan rustig pleintje dichtbij Een luxe 3 kamer hoek appartement (v/h 2 kam) nabij
onderhouden 4 kamer appartement op 1e verdieping
duinen en op loopafstand van centrum Ruime garage
strand Het appartement is 2 jaar geleden geïsoleerd 1 gelegen direkt aan strand en duinen Parkeerplaats op
Eigen grond Opp 585 m
Balkon op het noorden en 1 balkon op het zuiden
eigen terrein
Indeling:
entree hal woonkamer met gas open
Indeling1
hal, gang, toilet, woonkamer, moderne
Indeling:
entree, hal, toilet, ruime woonkamer (zeer
haard (32 m), werkkamer 2 slaapkamers,
keuken met mbouwappartuur woonkamer,
zonnig) met open haard, eetkamer, ruime
waarvan 1 met vaste kastenwand keuken
2 slaapkamers badkamer met ligbad +
slaapkamer met kastenwand, kleine slaapmet mbouapparatuur toilet badkamer
wastafel
kamer met kastenwand en wastafel, badmet ligbad en wastafel zolder via
kamer met ligbad, wastafel, apart toilet
C V gas Aanvaarding in oerleg
vlizotrap bereikbaar
C
V
gas
Nieuwe
ketel Het appartement is van
Vraagprijs f 165.000,-k.k.
C V gas Aanvaarding m overleg
parketvloer voorzien Drie open en een overdekt balkon
Servicekosten f 475,- per maand, inkl voorschot
Vraagprijs f 449.000,- k.k.
HOGEWEG 22-11
verwarming Aanvaarding m overleg
Goed onderhouden drie kamerappartement op tweede
Vraagprijs
f 285.000,- k.k.
verdieping dicht bij centrum en strand Berging
aanwezig Balkon (west)
HOGEWEG 56 6&7
Indeling:
entree, hal, toilet, woonhuis, kamer,
Uitstekend gesitueerd m centrum van Zandvoort, goed
open keuken 2 slaapkamers,
onderhouden 3 kamerappartement op de 2e etage
badkamer met ligbad
SCHELP 85
Voorheen 2 appartementen Gemakkelijk weer te
Eigen C V gas in komb met warm water Thermopane
Drie kamer-rekreatie-appartement op oe eerste
splitsen Het appartement kan eventueel gestoffeerd
beglazing en hardhouten kozijnen Centraal afzuigverdieping van een gezellig appartementencomplex
worden opgeleverd
Indeling:
entree, hal, woonkamer open keuken met systeem Aanvaarding in overleg
Indeling:
entree, hal, dubbele woonkamer
Servicekosten f 420 - per kwartaal
inbouwapparatuur 2 slaapkamers
met openkeuken, balkon,
Vraagprijs f 169.000,- k.k.
badkamer met douche en toilet
2 slaapkamers, 2 badkamers met
C V gas Servicekosten f 135 p m
ligbad, wastafel en toilet
VAN GALENSTRAAT 64
Aanvaarding m overleg
Servicekosten f 632,- p m (mcl verwarming)
Een 3 kamerappartement (voorheen 4 kamers) met
Vraagprijs f 95 000,- k.k.
Huurgarage beschikbaar
balkon op zuid-west en riant uitzicht op zee
Aanvaarding in overleg
Indeling:
gang toilet woonkamer, keuken,
PATRIJZENSTRAAT46
Vraagprijs f 275.000,- k.k.
2 ruime slaapkamers, badkamer
Goed onderhouden 3 kamer appartement op 2e etage
met ligbad en wastafel
voorzien van kunststof kozijnen Balkon zuid/west
BURG. V. FENEMAPLEIN 13/1
C
V
gas
Servicekosten
f 371,- per maand, inkl
Indeling:
hal toilet, woonkamer badVier kamerappartement op 1e verdieping in goed
voorschot verwarming Aanvaarding m overleg
kamer met zitbad 2 slaapkamers
onderhouden flatgebouw dicht bij het strand en station
Vraagprijs
f 169.000,- k.k.
Balkon op oost en west Uitzicht op zee
C V Inpandige berging aanwezig •>- garage
Servicekosten f 310 - per maand mklusief voorschot
Indeling:
entree, open hal, L-vormige
VAN GALENSTAAT 42
verwarming Aanvaarding m overleg
woonkamer, 2 slaapkamers,
keuken, badkamer met ligbad
Vraagprijs f 112.500,-k.k. garage f 12.500,-k.k. Goed onderhouden vierkamerappartement op de
tweede etage met riant uitzicht op zee
en vaste wastafel, toilet
Indeling:
Entree, hal toilet, badkamer met ligbad,
HOGEWEG 62/10
C V gas Berging aanwezig Servicekosten
keuken, 2 slaapkamers waarvan 1 met
f 400,-per maand, inkl voorschot verwarming
Dichtbij het centrum gelegen modern 2-kamer appartekastenwand woon- en zitkamer
Aanvaarding m overleg
ment op de derde verdieping van modern flatgebouw
C V gas Servicekosten f 388,- per maand
privé parkeerplaats op eigen terrein, c v gas en een
Vraagprijs f 285.000,- k.k.
Aanvaarding m overleg
berging op de begane grond
BURG. V. FENEMAPLEIN 10/4
Vraagprijs f 179.000,- k.k.
Indeling:
entree toilet woonkamer met open keuken slaapkamer douchekamer balkon
Onder architectuur verbouwd en in uitstekende staat
JAC. VAN HEEMSKERCKSTRAAT33
van onderhoud verkerend luxe 3 (vh 4)
De servicekosten bedragen f 80 - p m
kamerappartement met riant uitzicht overzee en dorp
Op uitstekende locatie 4-kamerappartement op de 2e
Aanvaarding m overleg
verdieping met balkon op zuid/west
Indeling:
entree, hal, grote L-vormige
Vraagprijs f 122.500,- k.k.
woonkamer met open haard,
Indeling,
entree, hal, toilet, 3 slaapkamers,
2 slaapkamers, toilet, badkamer
keuken, grote woonkamer met
HOGEWEG 54-7
met ligbad en wastafe', luxe
open
haard,
badkamer
met
douche
Goed onderhouden 2 kamer appartement m het
keuken met eetbar en mbouwServicekosten f 300,- p m mcl voorschot verwarming
centrum van het dorp met balkon op het zuiden
apparatuur, zoals vaatwasser,
Berging op de begane grond C V gas Aanvaarding in
Indeling:
gang toilet woonkamer met open
keramische kookplaat
overleg
keuken, keramische kookplaats,
CV gas Berging en garage'
Vraagprijs
f
185.000,k.k.
badkamer met ligbad en toilet
Servicekosten f 375,-p m inkl voorschot verwarming
ruime slaapkamers
en warm water
BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/2
Inpandige berging
Aanvaarding in overleg
Goed gesitueerd ruime 3 kamer appartement (v/h 4 kam)
Servicekosten f 274 - p m inkl voorschot verwarming
Vraagprijs f 325.000,- k.k.
met uitzicht op zee op 1e etage Inpandige berging
Vraagprijs f 129.000,- k.k.
Indeling,
entree, hal, toilet, L-vormige woonkamer,
STATIONSPLEIN 13/4
2 slaapkamers, keuken, badkamer
PATRIJZENSTRAAT44
Schitterend appartement op 2e etage van luxe
Goed onderhouden 4-kamer maisonnette op parterre en C V gas Servicekosten f 400,- p m inkl voorschot
appartementen komplex m centrum Zandvoort met 2
verwarming en warm water
1e etage voorzien van kunststof kozijnen en ramen
balkons Inclusief kwaliteits stoffering Bouwjaar 1988
Aanvaarding
m
overleg
Balkon zuid/west Terras op zuid
Indeling:
entree, hal, toilet, ruime woonkamer,
Vraagprijs f 220.000,- k.k.
Indeling:
keuken met mech afzuigmg, 1,5
beg gr
1 ruime slaapkamer met vaste
spoelbak, koel/vneskast, elek
FAVAUGEPLEIN 13
wastafel bergkamer
kookplaat, vaatwasser, magnetron,
Luxe twee kamerappartement (v/h 4 kam) op
1e etage
entree hal, woonkamer keuken
bijkeuken, badkamer met
2e etage aanioulevard nabij centrum
2 slaapkamers met vaste kast
douchecabine en ligbad, dubbele
badkamer met douche toilet
wastafel, 2 slaapkamers
Indeling:
hal, toilet, gangkast woonkamer met open
haard, moderne witte keuken met diverse C V gas m komb met warm water Inpandige garage en
Servicekosten f 410-per maand inkl voorschot
inbouw apparatuur, luxe badkamer met
verwarming Aanvaarding m overleg
ruime berging Het hele komplex is beveiligd met
douchecabine en toilet
videofoonbeveiliging
Vraagprijs f 139.000,-k.k.
Servicekosten f 245,- p m
Servicekosten f 225 - p m Aanvaarding in overleg
Vraagprijs f 385.000,- k.k.
Vraagprijs f 225.000,- k.k.

STATIONSPLEIN 25
Gunstig gelegen en goea onderhouden woning nabij
SECR. BOSMANSTRAAT 9
centrum en station Uitermate geschikt voor de verhuur
Goed onderhouden eengezinwoning met voor en achter Voorzien van een ruime tuin met achterom en schuur
tuin In rustige straat dichtbij strand en station gelegen
Indeling.
De gehele woning is voorzien van thermopane beglazing
beg gr
entree hal met toilet en gangkast
Indeling.
grote woonkamer met parket ruime
beg gr
entree hal doorzonwoonkamer
eetkeuken met mbouwoven en
mooie keuken toilet
gasplaat bijkeuken/hobbyruimte
1e etage
3 slaapkamers toilet badkamer met
1 e etage
grote slaapkamer met balkon met
DEFAUVAGEPLEIN13III
douche en wastafel balkons (oost en west)
2 vaste kasten 2e grote slaapkamer
Vierkamerappartement op de vierde etage met riant uitzicht
met balkon en een vaste kast kleine
C V gas in kombmatie met warm water
over zee strand en dorp Balkon op het zuid/westen
slaapkamer met vaste wastafel,
Aanvaarding in overleg
Nabijheid van station en centrum
keukentje en *oilet
Vraagprijs f 198.000,- k.k.
Indeling:
entree, hal, toilet met fontein,
2e etage
grote slaapkamer (was vroeger 2)
badkamer met douche,
met
hobbykamer
kleine
kamer
BURG ENGELBERTSTRAAT 78
garderobekast, keuken zitkamer,
toilet badkamer met douche
woonkamer, slaapkamer en
Goed onderhouden vrijstaande woning nabij centrum en
wastafel
slaapkamer met wastafel
station met veel glas in looa ramen Klem omsloten
3e etage
zolderkamer met vaste
achtertuin met 2 schuren Eigen grond Opp 99 m
Thermpane beglazing grotendeels kunststof ramen en
wastafel en zolderberging
kozijnen kunststof schuifpui naar balkon Het
Indeling:
Algemeen Nefit C V ketel en boiler T V en telefoonappartement is goed onderhouden en wordt opgeleverd
beg gr
entree ha' gang toilet doorzonkamer
aansluitingen door het hele huis Aanvaarding m overleg
in overleg
(i 30 m) met open haard plavuizen vloer
Vraagprijs f 295 000,- k.k
Servicekosten f 225,- per maand mcl voorschot
en balken plafond kelderkast keuken
verwarming
1 e etage
3 slaapkamers met vaste
wastafel douchekamer
Vraagprijs f 225.000,- k.k.
C V gas Achterom aanwezig Aanvaarding m overleg
HOGEWEG 56A / 2O42 GJ ZANDVOORT / TELEFOON O25O7 - 1 2944* / FAX O25O7 - 1 7596
Vraagprijs f 209 000,- k k

SCHA

m MAKELAAR O.Q

STATIONSPLEIN 9/13
Uniek object m Zandvoort Schitterend gesitueerd
'Penthouse" op zesde verdieping van luxe
appartementen komplex in centrum Zandvoort
Bouwjaar 1988 Dakterrassen op zuid- en west-zijde
Buitenbarbecue Opp 200 nf
Indeling
entree, hal, toilet, woonkamer met
eethoek, 3 slaapkamers, keuken,
berging, badkamer met ligbad,
douche, toilet, bidet en wastafel,
2e badkamer met douche, toilet
en vaste wastafel
C V gas m komb met warm water Aparte elek boiler
Garageplaats in appartementegebouw
Servicekosten f 435,- per maand
Aanvaarding m overleg
Vraagprijs f 585.000,- k.k.

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Vrijdag 28 december 1990

50e jaargang nummer 52

Los nummer ƒ 1,25

Oplage 4900

ZOO start morgen
proefuitzendingen
ZANDVOORT - De Zandv, oortse Omroep Organisatie
•jaat komend weekend al de
ther m Vanaf zaterdag zal de
^OO dagelijks uitzendingen
/errichten en wel onder de
naam ZFM, de etherfrequentie
vordt 106 9 FM De zendinstalidtie van de lokale omroep, gei estigd in de watertoren, is vonge week officieel goedgeeurd

Co*
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er is altijd iemand 'bezig' met de
uitzending "De mensen moeten wel
het idee hebben daar zit iemand
voor mij radio te maken" En dat
laatste geldt helemaal voor de stille
nachtelijke uurtjes
De ZOO hecht volgens hem grote
waarde aan betrokkenheid van de
luisteraars, als het wat verder is,
kunnen zij zelf direct telefonisch re
ageren "Wc willen veel met de tele
foon gaan werken, de mensen recht
streeks in de uitzending bij het pro
gramma betrekken" Ook nu kan
men al bellen voor eventuele sugges
ties, en wel via telefoonnummer
30393
De uitzendingen worden verzorgd
vanuit het souterrain van de water
toren, dat de afgelopen weken flink
is verbouwd, deels door het waterlei
dingbedrijf, deels door een clubje
vrienden en kennissen van de ZOO
Een ingenieus beveilmgmgs en
alarmsysteem bewaakt er de semi
professionele apparatuur
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De voorbereidingen voor de eerste
aan Zandvoorl op [vg n 5 o^n
uitzendingen zijn erg voorspoedig
greep u l de vo e opn t rket ]ko yp
erlopen, waardoor de uitzendingen
beurtenisocn
nkele dagen eerder dan verwacht
l unnen beginnen Waar de naam
iPM' vandaan komt, kunnen de hè
3n moeilijk aangeven "Maar je
spreekt de 'Z' ongeveer uit als het
Fngelse 'Sea'", aldus een van de ge
)roeders Huijing, twee medewer
ZANDVOORT De piano in de I L
i ers van het eerste uur "En omdat
creatiezaal \an Huis in de Duinen
lat 'zee' betekent, is het wel toepas
raakte deze week beschadigd dooi
selijk voor Zandvoort" Bovendien
dat het kerststukje dat ei op stond m
blijkt 'zee' ook betrekking te hebben
biand vloog De bovenklep /al waai
op het muziekgehalte van de eerste OV-jaar kaart
schijnlijk vernieuwd moeten woi
uitzendingen
'een
zee
van
muziek',
Met
de
uitzendingen,
van
het
sa
7
den De brandweer was uitgei ukt om
oals een derde 'drijvende kracht' menstellen van de programma's
het brandje te blussen
ichter de ZOO, Lennaerd Groot, het voor ZFM tot en met het bedienen
van de knoppen, is dagelijks zo'n
uitdrukt
twaalf man bezig Een aantal mede
werkers is geronseld tussen studen
Rechtstreeks
ten van de Vrije Universiteit van
Me
De eerste weken worden gevuld Amsterdam en van diverse hoge
meden'erf^ers/sters
met proefuitzendingen, daarom zul scholen 'Hun reiskosten zijn met de
i en deze voornamelijk non stop mu OV jaarkaart al vergoed', merkt een
van
lek bevatten, afgewisseld met korte van de betrokkenen op Financieel
boodschappen "Dan kunnen onze leek alles wat lastiger rond te knjledewerkers wennen aan de studio gen, maar wat dat betreft heeft ZFM
ZandvoorCs
t n het hele medium", aldus Len een aardige steun in de rug gekregen
Nieuwsblad
iaerd Groot "Later gaan we gepre van Horeca Nederland afdeling • Een aantal medewerkers van 'ZFM', de lokale omroep verzorgd door de Zandvoortse Omroep Organisatie, poseert op de watertoren onder de antenne
senteerde programma's uitzenden" Zandvoort, middels een renteloze Ie van het radiostation. Vincent Huying (l), zijn broer Daan en Lennaerd Groot (3e en 4e v. rechts) zijn er vanaf het allereerste uur bij betrokken
Ook al wordt er non stop gedraaid, nmg
Foto Anko Stoffels

Ouderenplatform maakt
plaats voor stichting WOZ

Kerststuk in brand

(ADVERTENTIES)

ZANDVOORT - Het lijkt ge medewerkers van Play In wilde
erop dat Leo Heino de naam deze week de definitieve keuze van
van zijn Circustheater Zand- een nieuwe naam bevestigen
voort gewoon heeft ingekort
Het nieuwbouwproject tussen Boete
f
de Kosterstraat en het Gast- Play In werd vorige weeK dinsdag
huisplem wordt sinds eind vo- door rechtbankpresident mr N F
rige week gepresenteerd als van den Haak er toe veroordeeld een
Circus Zandvoort
andere naam te kiezen voor de vesti

ZANDVOORT - Het Oude
renplatform Zandvoort is afge'open vrijdag opgeheven
De meeste leden van het plat
iorm gaan echter door met
nun werk, maar dan m de
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort (WOZ)
Deze is op l oktober 1990 al
opgericht, maar gaat pas 23 januari officieel van start

De gemeentesubsidie uit Zand
voort werd voorheen via deze mstantie uitgekeerd, dat gaat nu dus ver
anderen
De loskoppeling heeft duidelijke
voordelen, benadrukt voorzitter
Joke van Dorsten ' De lijnen met de
diverse instanties worden veel kor
ter, het is duidelijker hoe de fman
cien liggen en we kunnen sneller be
slissingen nemen
In het geval van de belbus zou het
bijvoorbeeld heel anders gelopen
De nieuwe stichting komt in de zijn als we meer inzicht hadden ge
nlaats van het 'Dienstencentrum' al had in de financiën"
vordt de WOZ wel m hetzelfde kan
lor aan de Koninginneweg geves 'Werkapparaat'
igd en blijven de werkzaamheden
In verband met de veranderingen
rij wei gelijk Met het inwerkmgtre kon het ouderenplatform worden
en van de nieuwe stichting wordt opgeheven, dat is afgelopen vrijdag
net ouderenwei k in Zandvoort ech gebeurd Het platform was een soort
i losgekoppeld van het Diensten 'werkapparaat' ten behoeve van het
sntrum Haarlem
gecoördineerd ouderenwerk, waarin
eerste en tweedelijnszorg waren
vertegenwoordigd Op het laatst wa
ren dat Ursula Bosman, J Glastra
H B Rooijmans (alle drie ANBO),
voorzitter Joke van Dorsten (gezins
zorg), Bernadine van Dril (Huis i h
Kostverloren), M Groot (maat
schappelijk werk), Ineke Langejan
(kruisvereniging), A Leguit (Dien
ZANDVOORT Voor Tennis
stencentra
Zuid Kennemerland),
club Zandvoort wordt 1991 een
de Mumck (gemeente Zand
feestelijk jubileumjaar, de club _ Ada
voort), Th Robbers Van Oosten
wordt namelijk veertig Er
(Ontmoetingsdag), mevrouw W
staan dan ook diverse evene
Roosendaal (Rode Kruis) en Mini de
menten op het programma en
(vrijwillige hulpverlening)
voor de voorbereidingen is een i Wolf
Een aantal leden had nog zitting
jubileumcommissie samenge
op persoonlijke titel, vanwege een
steld
bepaalde deskundigheid Begin deze
Deze bestaat uit Peter Kok,
maand waren dat nog J van Aspe
Ronald Beek, Moos Gerritsma,
ren, P van Oers en J Wijnbeek De
Let Costerus, Ton Bavinck en
meeste leden van het platform gaan
Paul van Geuns
over in de Raad van Advies van de
nieuwe stichting, die op 23 januari
Een gioot blotfeest m septem
op feestelijke wijze van start gaat
ber moet het absolute hoogte
punt worden, daarvoor gaat ,
men het hele jaar sparen, zo is ,
aangekondigd Dat gebeurt met
behulp van het uitgebreide acti
viteitenprogramma met onder
andere diverse toernooien, een
ZANDVOORT De Openbare Bi
tally en een spelletjesavond
bliotheek vernoogt m januaii twee
tarieven
De evenementemeeks begint
Het leengeld voor compact discs
met een openingsgala op 22 fe
gaat van /1,50 naar /2, per week en
bruan, vooi afgegaan door een
de vergoeding voor het reserveren
tennis veiling Daarop kan men
van materialen wordt /l, per aan
bijvoorbeeld een tennisracket
vraag
van Hans Schmidt in handen
krijgen, of een shnt van Michiel
Schapers 'met het zweet er nog
aan'
Verder valt er te denken aan
ZANDVOORT
De nieuwjaars
een bierspatel van Leo Beeren,
duik voor de Rotonde zal dit keer op
een haar van Ronald Beek en ' de televisie te zien zijn Heel mis
een overbroekje van Esmir „ schien zelfs m een dnecte uitzen
Hoogendoorn'
ding Volgens orgamsatoi Ko van
Batenburg, van de Haai lemse zwem
vereniging Rapiodo '82, komt de
KRO l januari met een cameiaploeg
naar Zandvooi t In verband daai
mee vindt de duik wat latei dan ge
woonlijk plaats, tussen half twee en
HW LW HW LW twee uui
Datum

'n Overbroekje
van Esmir
Hoogendoorn

'Bieb' verhoogt
enkele tarieven

'Circustheater' wordt 'Circus'
Een en ander blijkt uit een adver
tentie campagne van het speelauto
maten bedrijf Play In, eigenaar van
het Cncus Zandvoort Onder deze
naam werft het bedrijf momenteel
personeel voor de nieuwe vestiging
m Zandvoort De nieuwe naam is
nog niet officieel geen van de huidi

bruidsjaponnen
cocktailjaponn en
avondtoiletten
brui ds m o eders
van Woustraat 42 - Amsterdam
Tel. 020-662 07 31

Seizoen opruiming

Haltestraat 14 Zie achterpag.

ZANDVOORT - Casema hulp van enkele technische ingre
heeft vorige week van de ge pen wel mogelijk Bovendien zal
meenteraad toestemming ge- een en ander geen gevolgen hebben
kregen om het aantal kanalen voor de tarieven
op het Zandvoortse kabelnet
uit te breiden Dat mocht met Haast
bijna onmiddellijke ingang
De besluitvorming m de gemeente
Het betreft de zenders Duits- is met enige haast gepaard gegaan
land III en de bekende Ameri- omdat Casema de 'uitslag' liefst
kaanse nieuwszender Central voor 21 december wilde horen Van
News Network, meer bekend af die datum zouden in Haarlem via
Sportnet vei slagen van de basket
als CNN
bal week uitgezonden worden Tot 2
Met name naar CNN bestaat er
veel vraag, de laatste tijd zijn er bij
de kabelexploitant veel verzoeken
binnengekomen om dit signaal door
te zenden In het verleden was er
echter technisch gezien geen 'ruim
te' voor uitbreiding van het kabel
net, sinds koit blijkt dat met be

Kerst In slaat aan

29dec
30
31
1
2

dee
dec
jan
jan

3 jan
4 jan
5 jan
Vaanstanden
Maandag 31 dec VM 1935 uur

1 jan 1531 u NAP+122cm

^

Het plan van de gemeente Haar
lem om RTL+ te vei vangen door
Duitsland III is daarmee van de
baan Daardoor zou ook Zandvoort
deze zender kwijt geraakt zijn

Spoorwegen
schrapt aantal
intercity's

De Nederlandse Spooi wegen laat
de intercity's vei vallen, die noi mah
ter om 08 58 09 26,16 26 en 16 36 uui
vanuit Zandvoort vertrekken Dat
zelfde geldt ook voor de inteicitys
uit Amsterdam van 08 34 uur, 09 04
16 04 en 16 34 um Op deze tijdstip
pen worden vooi taan stoptreinen m
gezet, passagiers uit Zandvoort en
Oveiveen moeten dan m Haai lem
overstappen als zij naar verder gele
gen plaatsen willen reizen De maat
regel is echtei met van ki acht in het
hoogseizoen, in de maanden juni
juli en augustus

ZANDVOORT In de Zanchooithal \an Gian Doiado hebben \iiidas,
zaterdag en zondag zon honderd ]onqe spuiters iond geiend Zi] nani( i,
deel aan de TROS spelshow De bal is lond waar\ oor dit dagen opname >\veidenqemaakt Deeeistc TV uitzending cepusentei td door Waltei Ta
mese was afgelopen \\oensdig al te zien Ook de vol«<.ncu' <ifl(.\iiiii2< n
spelen zien al m de Zandv ooi thal omdat daar \ ooi meei dt i o kei en tf L,L li]k
is opgenomen
Dedeelnemeities wai en afkomstig uit het hele landen lodende n in G i a n
Doiado Uiteraaid hadden n] een hoop fans meouenomi n \ooial zaUid u
an iveei den ei bussen \ ol aanhang Ook in de Zand\ ooi thal is de b d i < net
dat bleek wel m de finalestiijd De uitslaü daanan hlijtt m t e i a u d nou e u i
geheim
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Rolletje past niet
ZANDVOORT Op Tweede Kerst
dag is m de Haltestraat een 19 jaiige
Amsterdamniei aangehouden Hij
had enkele lekken met koopwaar
omgeschopt m een winkel waar hij
een fotorolletje had gekocht De man
was kwaad geworden omdat de ver
koopster het uitgepakte rolletje met
tei ug wilde nemen, het paste niet in
zijn camei a

januari, dan wordt die zender vei
vangen door Duitsland III

« Enthousiaste jonge sporters m de Zandvoorthal van Gran Dorado

ZANDVOORT - Tremreizi
gers die rond de ochtend en/of
avondspits van en naar Zand
voort reizen, zullen vanaf 7 ja
nuan een aantal intercity's m
het spoorprogiamma missen

Waterstanden

11 56 07 14 -- 1945
0036 08 15 1255 2050
01 36 0935 U 51 2205
0226 1025 1442 23 10
0316 11 10 1531 23,45
0405 «- 16 17 11 51
0451 0226 1706 1246
0538 0309 1748 1336
0622 0350 1839 1426

Bal ook rond in Zandvoorthal

CNN en Duitsland 3 op de kabel

Duik op TV

28 dec

ging m Zandvoort Daarmee werd
Circustheater Schevemngen, dat het
kort geding uit concurrentie over
wegingen had aangespannen, m het
gelijkgesteld de naam van het Zand
voortse bedrijf zou onder het pu
bliek verwarring veroorzaken De
naam Circustheater Zandvoort ma?

WENSEN ALLE
LEZERS EN
RELATIES EEN
VOORSPOEDIG

vanaf l januari 1990 met meer ge
bruikt worden aan elke overtreding
wordt een boete van /50 000, ver
bonden
"Ik zal voor l januari 1900 met een
nieuwe naam kumen , reageerde
Heino vorige week Daai lijkt hij op
simpele wijze en wel ruim voor ge
noemde datum m geslaagd

ZANDVOORT - De Kerst In, die op Eerste Kerstdag in het Gemeenschapshuis werd gehouden, is dankzij de hulp van tal van vrijwilligers een zeer
geslaagd feest geworden.
Dat laatste kan afgeleid worden uit de tevreden gezichten van de vele
Zandvoorters die een kijkje kwamen nemen Het waren er ruim tweehonderd. Zie ook 'Met oog en oor de badplaats door'.
Foto Berlott

Een en andet hangt samen met
het besluit van de NS om m de och
tend en axondspits de tiemen op
het traject Zandvoort Haai lem Am
sterdam Eindhoven te verlengen
Dat gebeuit op werkdagen en wel
met ingang van maandag 7 januaii
De reden daarvoor is, dat het aantal
reizigers op het traject Amsterda
ra Utrecht Eindhoven de laatste ja
ren steik is toegenomen De tiemen
wolden te lang vooi het perron m
Zandvooi t
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Sterven doe je niet in eens,
maar af en toe 'n beetje.
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan.
je zegt ik ben \vat moe.
Maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Op 78-jarige leeftijd is van ons heengegaan
Theodora Hendrika Maria
van de Wint-v. Kuyk
Zandvoort 17 december 1990
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.
Corr.adres: Fam. J. Broeksma
Loenermark 272 6e
1025 SZ Amsterdam-Noord

Dankbaar dat hem een lang lijden is bespaard gebleven, delen wij u mede dat na een korte ernstige ziekte is overleden mijn lieve man, onze onvergetelijke vader, schoonvader, opa en schoonzoon
Rink Belder
• 28 augustus 1927
f 24 december 1990
Zandvoort:
E. Belder-Hamerling
Margriet van Wulften-Belder
Frans van Wulften
Leonie
Wilma Schrama-Belder
René Schrama
Hein
M. J. J. Hamerling-Stmbe
Zandvoort, 24 december 1990
Prof. Zeemanstraat l
Correspondentieadres:
F. M. van Wulften
Lorentzstraat 4
2041 SB Zandvoort
De crematie heeft op vrijdag 28 december plaatsgevonden.

Na 40 jaar vriendschap is na een kortstondig lijden overleden onze vriend
Rink Belder
28-8-'27
f 24-12-'90
Wij voelen met Bep en de kinderen het grote verlies mee.
Ria en Jan Overhuys
Burg. v. Alphenstr. 55-15
Zandvoort

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

enz.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar
Tel. 02507-13278

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

Zandvoort,
een van Nederlands drukst bezochte
badplaatsen, wordt steeds gezelliger.
Ook de komende wintermaanden

GEOPEND:

Begrafenissen
$n crematies!

THE MIX

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Zandvoorts
vrouwenkoor

\, Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

wenst al haar leden,
dirigent, pianist,
donateurs, een héél
gelukkig, gezond,
nmzikaal 1991 toe.

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

een bar in een aangenaam trendy
ambiance, waar iedereen zich
thuisvoelt, het altijd gezellig is en
waar het goed toeven is.
Openingstijden 20.00-03.00 uur,
zondagmiddag vanaf 16.00 uur.
Op maandag 31 december
oudejaarsnacht beginnen we om 0.30
uur en gaan we door tot ver in de
kleine uurtjes.
We vinden het gezellig om samen
met jullie de jaarwisseling te vieren
en het nieuwe jaar in te luiden.

y ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

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

telefoon 023-385478

THE >n»7<

P. J. d'HONT
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.
van 26 december tot 2 januari gesloten

023-315855

^UITVAARTVERZORGER

Stationsstraat 17, Zandvoort,
tel.: 02507-19539.

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Had ik daar maar eerder aan gedacht

INGWERSEN &
HELMIG

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

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

iedereen leest
de krant
altijd en overal.
Inspirerende winkels
vol drankjes
Impodra blijft de traditie trouw.
Zeker de traditie om
het nieuwe jaar te
verwelkomen. Met
champagne! Zodra de
klok twaalf uur slaat,
kunt u het nieuwe
jaar inknallen.
Nog voor het vuurwerk losbarst.

Vaarwel lieve

opa
Leonie
Hein
Zandvoort, 24 december 1990

Met droefheid en verslagenheid is geheel onverwacht overleden mijn goede en zorgzame
schoonzoon
Rink Belder
* 28-8-1927
f 24-12-1990
Hij was een goed mens en stond voor mij en ieder
die hem kende altijd klaar.
Ik wens hem rust en vrede.
Mevrouw J. J. Hamerling-Stmbe
Uw vele en warme blijken van meebeleven ons betoond
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa
Frans Jacobus Korteweg
hebben ons getroost en gesterkt.
Langs deze weg willen wij u onze hartelijke dank betuigen.
T. Korteweg-van de Heuvel
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, december 1990.
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

Canard Duchêne
Rosé
0,75 liter

42,95

MOUSSERENDE WIJNEN
Cremant d'Alsace
Wolfberger
0,75 liter

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

19,95

Veuve Amiot
Brut / Demi-Sec
0,75 liter

16,95

Asti Martini
0,75 liter

15,95

Henkell Trocken

uitvaartverzorging
kennemerSand bv

Rosé
0,75 liter

18,95

Cava Codorniu

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

0,75 liter

13,95

Listel
Pétillant
Framboise / Pêche
0,75 liter

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

8,95

Listel
Pétillant de Raisin
0,75 liter

5,95

Kleine Reblaus
3x0,20 liter

bedankt u voor de
steun in 1990 en wenst
de Zandvoortse gemeenschap een zeer
voorspoedig 1991.
Wij rekenen op uw steun bij de provinciale
verkiezingen op 10 maart 1991.

Canard Duchêne

Veuve Clicquot
Ponsardin

Piper Heidsieck

Henkell Trocken

Brut / Demi-Sec
0,75 liter

Brut / Demi-Sec
0,75 liter

Brut / Demi-Sec
0,75 liter

Dry
0,75 liter

36,95

49,95

44,95

14,95

5,95

MeteenMicnD

u onder de mensen.

Geldig van 27 december l/m 31 december

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
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Casino-ZVM sluit 1990 uitstekend af

'Ome Co' de Leeuw
was beminnelijk man

ZANDVOORT - De zaalhandbalteams van Casino-ZVM
hebben het jaar 1990 uitstekend afgesloten. De Zandvoortse heren boekten de zevende overwinning op rij door
het tweede team van Odin met
17-12 terug te wijzen, de dames
speelden - eveneens tegen Odin
- knap gelijk met 15-15.

rust had Casino-ZVM al een kleine
7-5 voorsprong.
In de tweede helft sloot de verdediging van Casino-ZVM ouderwets
goed, werden de aanvallen snel opgezet en goed afgemaakt. De Zandvoorters liepen weg van Odin en de
zege kwam totaal niet in gevaar,
17-12. Doelpunten Casino-ZVM: Guido Weidema 7, Kees Hoek 7, Menno
Trouw 2, Richard Vos 1.

Odin 2 is een bijzonder knappe prestatie van de dames van Casino-ZVM,
die vooral in de eerste helft een fantastische partij speelden.
Ook gedurende de eerste tien minuten van de tweede helft verliep
alles nog prima en het team van
coach Geert Dijkstra leek voor een
verrassing te gaan zorgen. Op dat
moment was de voorsprong 4 punten, 10-G.

Nog voordat de strijd halverwege
is, heeft het team van coach Joost
Berkhout zich een riante positie verschaft in de zaalhandbalcompetitie.
Het verschil met concurrent HVH is
al opgelopen tot vijf punten alhoewel dit team nog één wedstrijd moet
inhalen. Ook tegen de reserves van
Odin liet Casino-ZVM er geen twijfel
over bestaan wie de sterkste was. Bij

"We zijn niet in de problemen gewecst", stelde coach Joost Berkhout. "Vooral in de tweede helft liep
het weer goed. We hebben nu een
redelijk gat geslagen met de concurrentie en dat moeten we zien vast te
houden".

Zanclvoort - Na een kortstondige
ziekte is de bekende Zandvoorter Jacobus Anthonius de Leeuw overleden, beter bekend als 'ome Co'. Hij
was 84 jaar.
De
Leeuw
werd in 1906 geboren te Amsterdam,
in
1930 verhuisde
hij met zijn gezin naar Zandvoort, om op de
hoek van het
Jan Snijerplein
en de Pakvelds t raat een slagerij te begin- • 'Ome Co' de
nen. Vlak voor Leeuw
de oorlog deed
hij zijn winkel van de hand en ging
werken bij de 'Friese slagerij' in de
Haltestraat. 'Ome Co' was vanaf de
oprichting ook lid van de vereniging
van kolenhandelaren 'De Zwarte
Bende' (DZB). Hij stond bekend als
een beminnelijk man.
De Leeuw overleed op 18 december in 'Het Huis in het Kostverloren', de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats vond vrijdag
plaats.

Balverlies leidde er echter toe dat
Odin sterk kon terugkomen en zelfs
een voorsprong nam, 13-14. Maar het
Zandvoortse team liep vlak voor het
eind zelf opnieuw uit, 15-14. In een
Activiteitencentrum 't Stekkie
spannende slotfase wist Odin toch houdt vanavond, de laatste vrijdag
nog een gelijkspel weg te slepen uit van dit jaar, een alles omvattende
Zandvoort: 15-15.
avond voor de jeugd van 12 tot 16
jaar. Aanvang 20.00 uur, entree ƒ2,50
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von of ƒ1,50 op vertoon van de lidmaatschapkaart.
Het wordt een avond met een
strijd voor jongens en meisjes om de
Stekkie-trofeeën: wie is de beste
dartspeler, dammer, biljarter, tafeltennisser, sjoeler enzovoorts van 't
door, schoot de bal tegen de doel- Stekkie, van het jaar 1990. De troman waarna Martin Visser klaar feeën komen in de speciale kast te
stond voor een rebound: 3-0. De staan, met de namen van de winZandvoorters hadden er zin in. Fer- naars.
ry van Rhee voerde de stand op naar
4-0 en verdediger Chris Kuin zorgde
even later met een afstandsschot
MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
voor 5-0.
Rubeling deed er even later nog
Hieronder staat het kaartje afgebeeld, waarmee onze beeen puntje bovenop. Vervolgens kon
zorg(st)ers
Overbos tweemaal scoren, éénmaal
u een goed 1991 willen wensen.
in duidelijke buitenspel positie.
Wilt u het aangeboden kaartje ook werkelijk in ontvangst
Maar het mocht de Zandvoortse
nemen? Op deze manier willen wij zorgdragen voor het
pret niet drukken, omdat topscorer
goede verloop van dit jaarlijks gebruik.
Ferry van Rhee de eindstand ten
Directie Weekmedia
slotte bepaalde op 7-2.

Dames
Het gelijkspel tegen koploper

Stein 7, Mireille Martina 4, Nicole
Berkhout 2, Margreet Sterrenburg 1.
"We hebben prima gespeeld",
vond coach Geert Dijkstra. "Positief
is bovendien dat we in de tweede
helft na een achterstand toch weer
terugkwamen.
Gezien de eerste helft had er zeker
meer ingezeten, maar de jonge speelsters komen nog wat kracht tekort.
Het gaat echter steeds beter, wc hebben de stijgende lijn te pakken".

Jongerenavond

Zandvoortmeeuwen in spoor koplopers
ZANDVOORT - Het zaterda- Hoofddorpers wel in de problemen
g-elftal van Zandvoortmeeu- moeten komen tegen het lichtvoetiZandvoortmeeuwen.
wen heeft enorm uitgehaald geZijn
voorspelling kwam uit. Vanaf
naar het toch niet zwakke de eerste
dicteerden de
Overbos: 7-2. De Zandvoorters Zandvoortersminuut
de strijd, na één mikregen hiermee de aansluiting nuut al raakte Rota van der Bergh de
bij de kop terug en de tweede paal. Na een kwartier mocht Wim
periodetitel kan hen bijna niet Buchel een vrije trap nemen, die
rneer ontgaan.
enorm hard in de touwen verdween:
Het veld leek door regenval erg
zwaar, maar trainer Alex Heesemans was er fel voorstander van om
de wedstrijd door te laten gaan. Het
was hem bekend dat Overbos over
een flink aantal 'zware jongens' beschikt. Op het zware veld zouden de

1-0. Nog vóór rust voerde Paul Blei
de stand op tot 2-0.

Gretig
In de tweede helft brak William
Rubeling, vervanger van Blei, al snel

Weekenddiensten
Weekend: 29/30 dec. 1990
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekooper, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
F. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en

Het feest was compleet toen na
afloop werd vernomen dat DSC '74
en Velsen hadden verloren. "Het behulp tel. 17373, op alle werkdagen langrijkste voor ons was om Overvan 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:bos te verslaan", reageerde trainer
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Alex Heesemans. "Daardoor kon de
derde plaats veilig gesteld worden.
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- Maar toen we de resultaten van de
ginneweg l, tel. (02507) 19393. koplopers hoorden, was de stemSpreekuur op dinsdag en donderdag ming helemaal optimaal. Het gaat
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip erg goed, er wordt hard getraind en
mogelijk na telefonische afspraak. zo'n misstapje van vorige week kan
I.v.m. de feestdagen is het Diensten- nu eenmaal gebeuren. De derde
centrum t/m dinsdag l januari ge- plaats moeten we nu vasthouden en
sloten.
we moeten zeker de tweede periodeBelbus: Om van de belbus (voor be- titel pakken. Bovendien krijgen we
woners van 55 jaar en ouder) ge- de beide koplopers nog thuis, dus er
bruik te kunnen maken, dient men zit nog van alles in".
zich 24 uur van te voren op te geven
Stand top-vijf eerste klasse HVB:
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per 1. DSC'74 14-22; 2. Velsen 14-22; 3.
persoon bedragen: ƒ!,- voor een en- Zandvoortmeeuwen 14-20; 4. Overbos 15-16; 5. Stormvogels 15-15.
kele rit, ƒ1,50 retour.

Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telet'. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.
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Overleden
De Leeuw, Jacobus Anthonius, oud
84 jaar
Korteweg, Frans Jacobus, oud 73
jaar
Van de Wint geb. Van Kuijk, Theodora Hendrika Maria, oud 78 jaar
Dammann, Bernardus, oud 68 jaar
Grannetia geb. Ooms, Cornelia Wilhelmina Maria, oud 91 jaar

Kerstmis
De kerstdagen zijn weer ten cinde. Sommigen van ons zijn daar
blij om, anderen daarentegen denken misschien met enige weemoed aan deze dagen terug. Stellig óók de mensen die op eerste
kerstdag de 'Kerst In' in het Gemecnschapshuis bezocht hebben.
Dankzij het initiatief van de directeur van de Stichting Zandvoort
Promotie, Simon Paagman, hebben enkele honderden Zandvoorters op eerste kerstdag weer volop
kunnen genieten van een veelzijdig kerstprogramma. Aanvankelij'k zag het er naar uit dat dit evenement wegens gebrek aan vrijwilligers niet, meer door zou gaan.
Mevrouw de Leeuw hield er om
privé redenen na tien jaar organiseren mee op.
Paagman heeft binnen enkele
dagen toch nog een dijk van een
programma in elkaar weten te zetten.
De directeur, zijn vrouw Ria,
alle medewerkers, de artiesten en
loco-burgemeester van Caspel wil
ik via deze rubriek alle lof toezwaaien. Het moet maar eens gezegd worden. Het optreden van
onze bas-bariton Jan Peter Versteege en pianist Dico van Putten
was grandioos. Met hun aangepaste kerstprogramma wisten zij het
publiek bij aanvang van de voorstelling in de juiste stemming te
brengen. En bij kerstmis hoort
een kerstverhaal, Gonny Heijcrman had er twee uitgezocht. Voor
een ademloos toehorend publiek
werden deze door haar op uitstekende wijze gebracht.

tiost Bram BicsltTvi'ld ( B r a n i m c
tje Horlepiep).

Gratis
AI mot al kan .wspmki'n worden
van een bijzonder geslaagd kerstfeest, dal niet in de luats'u- plaats
te danken was aan de nu'di'uvrking van de beheerders van h'-;
Gemeenschapslmis Clandia H i i h ling en Ab van ck' mo<>!<<n.
Dlili-raadslid Paul Brugman, Ineke Heidi.'brink en Milous \Yailich.
Rob Paagman en Kees Braber bc
dienden nu;' voel animo (U- knoppon van do licht- on g c l u i d s i n s t a l
lat ie. terwijl on/o plaat-sgonoien
Ron Verstoege on Ton Kaspors do
aanleg van de a p p a r a t u u r voor
hun rekening hadden gonomon.
De Hema verzorgde gratis gebak.
hovenier van Kloof do kerstdocoratie en Radio Stiphout de videoen TV-apparatuur. Volgend jaar
gaat de 'Korst In' zeker weer door.
laat do organisatie met grote stolligheid weten.

Nieuwjaar

Dinsdag zitten we woei 1 in het
nieuwe jaar. In do nacht van
maandag op dinsdag mogen do
kroegen tot 5.00 uur in de ochtend
open blijven. De Taxi-centrale: verwacht rond dit sluitingsuur weer
een run op haar vervoermiddelen.
Om de grote toeloop do baas te
kunnen blijven zal men extra auto's en bussen inzetten. Vanaf het
NZH-busstation rijden er pendeldiensten naar Zandvoort-noord en
Haarlem. Krooglopors wordt derhalve aangeraden om. indien men
gebruik wenst te maken van oen
taxi, zich te vervoegen aan de
Ook het optreden van gooche- Louis Davidsstraat.
Om te voorkomen dat uw vuurlaar Ad Hendrikse verdient alle
lof. Bijzonder orgineel was zijn werk door de politie in beslag
idee om de acts vanuit de zaal aan wordt genomen en in een eni meihet publiek te vertonen. Het optre- water belandt, geef ik u nog even
den van de leerlingen van 'dans- door, dat dit knalwerk slechts afschool Marijke' uit de Oranje- gestoken mag worden vanaf
straat werd eveneens een succes, maandag 20.00 uur tot dinsdagde kinderen brachten onder lei- ochtend" 02.00 uur. Dit was het
ding van dans-pedagoge Yvon weer voor deze week, blijf gezond,
Doelitzsch een veelzijdig klassiek- tot de volgende week. Oh ja, nog
en jazz-programma voor het voet- een gelukkig (of zalig) uiteinde en
licht. In de avonduren werd het een voorspoedig 1091.
Bram Stijnen
podium vrijgemaakt voor de ar-

ven voor Zandvoort. Het KLM-open
golftoernooi trok vele duizenden
naar de Kennemer golfbaan en was
een evenement van internationale
allure. Volgend jaar doen de golfers
Noordwijk aan.
AUGUSTUS - Ook in deze maand
vierde een club haar jubileum. De
RKSV TZB bestond in augustus 40
jaar en organiseerde diverse festiviteiten. De jetski-races waren wel
spectaculair maar trokken weinig
kijkers. Het zeilduo Gerard en Peter
Loos was opnieuw ongenaakbaar tijdens de NK Prindle. Peter Koper
leverde eveneens een knappe prestatie door de Triathlon in Almere tot
een goed einde te brengen.
SEPTEMBER - Alle veldsporten
gaan weer van start en bij de trainers
van de clubs heerst over het algemeen veel optimisme. In de badplaats werd een groots internationaal bridge-toernooi georganiseerd
wat zeer geslaagd was. Zandvoortmeeuwen is aan het laatste seizoen
begonnen op de vertrouwde complexen aan de Vondellaan en Van
Lennepweg. In verband met woningbouw gaan de Meeuwen naar een
nieuw complex in het circuitterrein.

ZANDVOORT - Het sportjaar
1990 heeft honderden kampioenen voortgebracht, een bewijs
dat Zandvoort nog enorm veel
sporters telt. Afgelopen jaar
viel er dan ook genoeg te beleven, een korte terugblik bewijst dat wel.

Kerkdiensten

Gehuwd
Kuijper, Patilus Joannes Maria en
Jansen, Astrid Maria Elisabeth
Minnebo, Prederik Herman en Visser, Sylphia
Byvoet, Frans Arnold en Huijsman,
Simone Wea Elsa

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

Sportjaar 1990 brengt honderden kampioenen voort

JANUARI - De openingsmaand
van het jaar is altijd een rustige
sportmaand. De schakers zijn wel
volop actief en de visclub huldigt
dan z'n kampioenen. Bovendien kan
niet onvermeld blijven dat de Postduivenvereniging Pleines een nieuw
onderkomen betrok, nabij de sportvelden in het circuitterrein.
FEBRUARI - Belangrijkste gebeurtenis in deze maand was wel het
feit, dat de Zandvoortse Schaakclub
haar 60-jarig bestaan vierde. Dit ging
gepaard met de gebruikelijke receptie maar ook een sterk toernooi
werd georganiseerd, met Nederlandse topschakers.
Zondag 10.30 uur: H.J. Kaandorp
Weekend:
Een aantal leden hebben zich inMaandag 31 dec. 19.00 uur: Oude- middels afagescheiden en hebben
:>9/30 december 1990
jaarsavondwake, Th. W. Duijves
een tweede schaakvereniging opgeDinsdag l jan. alleen viering i.d. An- richt. Het BI jeugdbadminton team
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. N. Paap uit thoniuskerk, Sparrenlaan Aerden- van BC Lotus sloot een sterk seizoen
hout/Bentveld, aanvang 11.00 uur. af met een kampioenschap.
Almelo
Maandag 31 dec. 19.00 uur: OudeDe tennisclub Zandvoort maakte
jaarsdienst, ds. J.A. van Leeuwen, Kerk v.d. Nazarcncr, Zijlweg 218, de plannen bekend voor het nieuwe
Haarlem:
oudejaarscollecte
seizoen, waarbij Michiel Schapers
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. zijn handtekening zette onder een
A. Snijders
Gereformeerde Kerk:
contract.
Zondag 10.00 uur: ds. J.G. Meynen,
MAART - Het zomer-softbalseiMaandag 31 dec. 19.30 uur: OudeHaarlem-W.
zoen was nog wel niet begonnen,
Maandag 31 dec., Oudejaarsavond, jaarsdienst, ds. A. Snijders
19.30 uur: mw. N. van Keulen- Dinsdag l jan. 10.30 uur: Nieuwjaars- maar de softbalsport blijft in Zandvoort erg in trek. TZB-softbal verbegroetingsdienst, ds. A. Snijders
-Schaafsma uit Overveen
welkomde het 250e lid.
De 24e Zandvoortse Strandloop,
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
werd ondanks de stevige wind, een
Smedestraat 37 te Haarlem.
N1 PB:
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag groot succes en bij de zwemvereniZondag geen dienst.
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, ging De Zeeschuimers slaagden
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. weer vele zwemmers en zwemsters
Koomskatholieke Kerk:
voor hun diploma. Het circuit openZaterdag 19.00 uur: H.J. Kaandorp 023-244553.
de in deze maand weer haar poorten
en de openingsrace trok enorm veel
publiek.
APRIL - Het Zaalvoetbalteam van
TZB, stelde ruim voor het einde van
Burgerlijke stand |
Zandvoorts
de laatste competitiewedstrijd, het
Nieuwsblad
kampioenschap al veilig en de OranPeriode:
je Nassauschool won voor de zoveelOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
18 - 23 december 1990
ste keer het schoolvoetbaltoernooi.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donZandvoort '75 legde de laatste hand
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmanager: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. PekelhaOndertrouwd
ring.
Keuning, Arnold en Emmelot, Maria Mathilda Christina
Kantoor: Gasthuisplein 12. Zandvoort. tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-451515
tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef). Marianne Timmer (adj.
chef). Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
Ivar Dobber.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ
25.50 per half jaar: ƒ 46,- per jaar. Voor
postabonr ees gelden andere tarieven. Losse
nummers / 1,25.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020J-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166.

Met oo:<
de badplaats

OKTOBER - Een nieuwe sensatie
op sportgebied werd het brandingsurfen. De AFAFA organiseerde de/e
wedstrijden en gezien het enorme
succes komt er zeker een vervolg.
Edo van Tetterode hield de laatste
Fly Away vliegerkampioenschappen
na een periode van vijftien jaar.
NOVEMBER - Evert van der
Werff, Minze Zwerver en Anton
Stroeven steken de Oceaan over om
deel te nemen aan de marathon van
New York. In Amerika leverde dit
drietal een geweldige prestatie door
de 42 kilometer uit te lopen. In het
raadhuis werden ruim honderd
jeugdkampioenen gehuldigd en de
geste werd zeer op prijs gesteld.
DECEMBER - De voorzitter van
de Sportraad Andries van Marie gaf
zijn visie over het functioneren van
deze raad en over de sport in Zandvoort. De Tennisclub Zandvoort,
weet zich vlak voor het einde van dit
jaar te versterken met de nummer
22 van de dameswereldranglijst. De
Belgische Sabine Appelmans werd
gecontracteerd en het bijzonder
sterke Zandvoortse team kan zich
nu met elk ander team meten.

wethouder termes huldigt in het raadhuis zo'n honderd jeugdkampioenen.

Een dieptepunt in de historie van
deze voetbalvereniging.
MEI - Een unieke prestatie leverde zaalvoetbalteam Nihot/Jaap
Bloem Sport door promotie te bewerkstelligen naar de landelijke
klasse en het Casino-ZVM handbalteam werd verrassend kampioen op
de buitenbanen. Met Michiel Schapers in de gelederen slaagde Audio
Sonic/Piz Buin Zandvoort erin het
kampioenschap te behalen en komt
volgend jaar uit in de hoogste klasse.
Ook de zeilvereniging begon in deze
maand het seizoen en de 3-daagse
van Zandvoort leverde een overwinning op voor Gerard en Peter Loos.
JUNI - De Softbalafdeling van
TZB organiseerde op perfecte wijze
een groots jeugdtoernooi en in de
competitie werd het jeugdteam
kampioen. Een ander groots toernooi was het ZVM-zaalvoetbaltoernooi, waar als winnaar Play In uit de
bus kwam. De WK-voetbalgekte
slaat ook in Zandvoort toe en een
aantal Zandvoort '75 leden volgden
de niet zo succesvolle weg van de
Oranje spelers van nabij.
JULI - Zandvoort had in deze
maand een paar grote evenementen,
zoals de wielerronde van Zandvoort:
en de zeer succesvolle korte baan
• De Zandvoortse Schaakclub viert haar zestigjarig bestaan met een draverijen op de Zeestraat. Eveneijzersterk bezet toernooi.
menten die behouden moeten blijaan de uitbreiding van het clubhuis
en van de hand van Harry Opheikens verscheen het honderdste
clubblad van de ZVV Zandvoort
Noord. Zeer pijnlijk, maar onafwendbaar was de degradatie van
Zandvoortmeeuwen uit de vierde
klasse KNVB.

• Twee van de drie kampioensteams van Casino-ZVM handbal, de dames !!
en de meisjes Adspiranten Al.

ZANDVOORT - Het winkelende publiek werd maandagmiddag door het
Zandvoorts [Mannenkoor op een spontaan concert onthaald. Ken twintigtal
koorlediMi. gedirigeerd door Dico van Putten en voor deze gelegenheid
versterkt door wethouder Frits van Caspel, bracht voor de Kerstboom op liet
Kaadhuisplein enkele sfeervolle liederen ten gehore. Zowel enkele bekende
kerstliederen, als nummers uit bet eigen repertoir. De/.e mu/.ikale 'geste'
werd door veel Zandvoorters zeer gewaardeerd.
Foto Berlott
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Verzekeringskantoor
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V-A-G

FoBkers
wenst u een
schade-vrij 1991

Kerkstraat 32, Zandvoort

Jan Snijerplein 3
2042 KL Zandvoort

LIEVE BEER

wensf alle cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig en
gezond 199 L

icenxt iedereen
eeu (jelnkkifj 1991

woningbouwvereniging

AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104,
Zandvoort, telefoon 02507-14565

wenst al haar leden
een huiselijk 1991

Ik wens jou een gelukkig
en succesvol 1991.
Ik houd van jou.

Wij wensen al onze dienten een
fjoed rijdend W91

Jouw Beatrix
SCHILDERS EN
AFWERKINGSBEDRIJF

Kerkpad 6, telefoon 12793

JUWELIER-IIORLOGER
Kerkstraat 33, telefoon 12359

Marisstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 15186

Aan allen veel
zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

geluk en

wenst iedereen een
voorspoedig maar vooral
gezond 1991!

ivenst yeitchte clientèle en
vrienden een roorspoedifj en
ydukkifj 1991

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1991

jan koster
bouwen aannemingsbedrijf

DRUKKERIJ VAN PËTEGEM

H. L C. LANSDORP

voorspoed
toegewenst

wensf cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjoar

Zeevisvereniging Zandvoort
wenst al zijn leden een voorspoedig 1991 toe.

r

VERZEKERINGEN - FINANCIERINGEN
HYPOTHEKEN

onze cliënten een
i 'oorxpoed ig n ie ui v ja a > :

wenst alle
leerlingen, klanten
en bekenden een
gelukkig en
gezond 1991.

HS»^^^^

Het bestuur van de

Sonneveld Sporting
Sport- en Zonnecentrum

Fr. Zwaanstraat 56 - 2042 CD Zandvoort - tel. 02507-18023
Abr. Mensstraat 4 - 2 0 1 5 JR Haarlem - tel. 023-244341

wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 1991.

wensf alle leden een héél goed
„jubileum "jaar.

Steengrili Restaurant

R. v. KOUTEREN
Sig. mag. ,,De Vonk"

Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

Vondellaan IA
2041 BA Zandvoort
tel. 02507-13309

,De Vüurboet"
De vereniging

en Zn.

wensf alle klanten een gezond en een
voorspoedig Nieuwjaar

wenst iedereen
een gezond en gelukkig
1991

Tel: 02507-12972

een voorspoedig nieuwjaar
Chinees
Restaurant

verf - glas - behang en
verkoop petroleum

Jan Steenstraat 1
Zandvoort

i

\ ivenst alle dienten en bekenden
a Happy New Yeur.

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1991

Loes, Rinus, Mary, Marjan,
Carolien, Toos

Als een van uw goede voornemens in 1991

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort - tel. 15531

wenst iedereen
een ,,steengoed" 1991

Goede voornemens

l. W. COSTER BV

HALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL 02507-17897

Passage 37 - Zandvoort

NVM
MAKELAAR

wenst allen een
voorspoedig 1991

GEZONDER etcrfis dan vindt u m uw Echte Bakker een
goede partner
Het bakken van goed (en lekker)
brood is bij hem al sinds jaar en dag
een ingebakken gewoonte Een
gezond en gelukkig nieuwjaar
toegewenst

Echte Bakker Balk

Boekhandel
DE KROCHT
wensen iedereen een
stikke goed 1991

Hogeweg 28

Zandvoorts Verzekerings Service
en KarS Grannefia Vastgoed

Henk van der Feer
Haarverzorging

wensen vrienden en
bekenden een voorspoedig
nieuwjaar

wenst u allen een voorspoedig
en goed geknipt 1991 toe.

HELMERSTRAAT 11
Wiihelminastraat 3
Zandvoort. Tel. 02507-12150

De VVD
afdeling
Zandvoort/Bentveld
Schoolstraat 1, Zandvoort

wenst u allen een
zonnig liberaal en vooral
gezond 1991

icenst zijn clientèle, vrienden en
bekenden prettige Kerstdagen en een
voorspoedig 1991

Tevens nodigen wij leden, vrienden en sympathisanten uit voor ,
de NIEUWJAARSRECEPTIE op maandag 7 januari 1991 van
19.00-21.00 uur m Snackrestaurant Jan (Heemskerkstraat 6, \
Zandvoort).
f

\

SLINGER OPTIEK

De organisatoren van de

Timmer- en onderhoudsbedrijf

Gediplomeerd opticien, optometnst o v
kontaktlensspecialist A N V C

VERZAMELBEURS
ZANDVOORT

H. v. d. Donk

Grote Krocht 20A, Zandvoort.
Tel. 02507-14395

icemt kliënten en
bekenden
een voorspoedig 1991

wensen deelnemers en bezoekers
een gelukkig en voorspoedig
nieuwjaar.

LIJSTERSTRAAT 9

wenst iedereen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.

Het bestuur van het

Zandvoorts
mannenkoor
wensf alle leden en vrienden een
gelukkig en muzikaal 199 L

Het bestuur van de

Volkstuindersvereniging
„Zandvoort"
wenst haar leden en
kandidaatleden met hun gezinnen
een gelukkig en groeizaam, maar
bovenal een gezond 1991 toe.
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andvoort stond bepaald niet
ZANDVOORT - Het was me 't jaartje wel. Die opmerking was
afgelopen dagen al weer een paar keer te horen in het dorp. Het
jaar 1990 loopt immers op zijn eind, voor menigeen aanleiding
om nog eens even stil te staan bij de diverse gebeurtenissen. Zo
ook voor de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad. Deze heeft
uit de archieven voor de lezer een flink aantal opmerkelijke
gebeurtenissen kunnen ophalen. Conclusie: Zandvoort stond bepaald niet stil in 1990. Oftewel: het was 't jaartje wel.
Sommige dingen kun je gewoon niet voorkomen Neem bijvoorbeeld de
storm die eind februari over het strand woedde Die sloeg genadeloos toe bij
sommige strandpachters, die nog maar net hun paviljoen hadden opgezet
Zo moest Marco van der Staay op zijn verjaardag vroeg uit de veren omdat
zijn paviljoen Sunset door 'Vivian' uit elkaar was geblazen Een zelfde lot
trof Freddy en Paul Zonneveld Gelukkig was de zomer die daarna volgde
een van de betere van het afgelopen decennium Tot het eind van het
seizoen In de maand september ontstond er volkomen onverwacht een
flinke ravage op het strand met name de zeilvereniging werd toen getroffen
door een onverwacht hoog springtij
'Springtij' leek het begin dit jaar ook binnen de PvdA, waar door een
aantal leden een verschuiving onder de 'kopstukken' werd veroorzaakt
Toen de gemeenteraadsverkiezingen eenmaal achter de rug waren, bedaar
de de stoim Of het daardoor kwam is niet helemaal duidelijk, maar deze
partij moest ook in Zandvoort een veer laten' de gemeenteraadsfractie van
t Marcel Meijer van 't Waterlooplemtje ontdekte dit jaar puntgaaf zilver- de PvdA moest een zetel inleveren en verdween uit het college van burge
\erk uit de vorige eeuw, afkomstig uit het oude Kurhaus.
meester en wethouders Haar plaats werd daar ingenomen door het CDA
met de 33 jarige Peter Ingwersen leverden de christen democraten een van
de jongste wethouders uit Zandvoorts geschiedenis D66 behaalde een
flinke winst een verdubbeling van het aantal zetels

Omroep
'Storm' woedde ook op lokaal niveau in omroepland waar radio De
Branding uit Heemstede en de Zandvoortse Omroep Organisatie elkaar
probeerden af te troeven Om enige helderheid in de gegevens te krijgen
besloot het commissariaat voor de media uiteindelijk maar tot een hoorzit
ting Uiteindelijk viel de keuze op de 'ZOO', die begin volgend jaar vanuit de
watertoren haar uitzendingen start
De omroep wil zich voor een deel ook op de toeristen richten Deze laatste
groep kreeg afgelopen jaar behoorlijk wat aandacht, direct en indirect Zo
werd de Boulevard de Favauge een stuk aantrekkelijker gemaakt als
wandelpromenade (al sneuvelden er direct al tientallen witte trottoirtegels,
die worden momenteel vervangen) In augustus keerde ook het mannetje
van Verkade 'Ane Botje' terug Zandvoort had inmiddels nog een histori
sche' trekpleister kunnen9hebben de dorpspomp die de Eotary Club wil
laten plaatsen Maar waar Het gemeentebestuur heeft nog geen antwoord
op die vraag kunnen geven

was op het circuit heel wat bijzonders te zien, tijdens de Hobrandweerdag begin oktober

Wielklem
® In augustus keerde het mannetje van Verkade terug, waarvoor 'Ane
5otje' waarschijnlijk model heeft gestaan

Een verrassing voor menig buitenlands toerist zal de wielklem zijn
geweest De politie was het zat, al die buitenlanders die naar hun vaderland
vertrokken zonder hun bekeuring te betalen Niet iedereen reageerde op de
'juiste' wijze sommige 'slachtoffers' wisten de wielklem los te wrikken,
maar de meesten daarvan werden op dat moment in de kraag gegrepen
In de jaren negentig zullen de verblijfstoeristen zwaarder belast worden,
doordat de toenstenbelastmg binnen een paar jaar verdubbeld Dat zal dan
ook wel gelden voor de vele rugzaktoeristen die deze zomer camping De
Branding overspoelden, dat laatste tot tevredenheid van de nieuwe eige
naar Pierre van Beers De beheerder van de nieuwe, tijdelijke camperpar
keerplaats op de boulevard, Rob Hendriks, had het minder druk Later in
het jaar gaf het gemeentebestuur toe dat deze parkeerplaats een flop was
geworden
Toch wordt de toerist met open armen ontvangen Dat blijkt onder
andere uit de nieuwe evenementenborden van de stichting Zandvoort
Promotie aan de invalswegen van Zandvoort Wat evenementen betreft viel
er genoeg te melden in 1990, daaronder ook het populaire Jazz Behmd the • Tal van buitenlandse toerisBeach Festival in augustus, dat ook dit jaar een succes werd
ten werden deze
zomer onaangenaam
verrast
door een wielklem

Muurvast

De dagtoerist zal waarschijnlijk over een paar jaar eveneens toeristenbe
lastmg moeten betalen Hoe, dat is nog onduidelijk Het college van burge
meester en wethouders gaat op zoek naar mogelijkheden Het zou m
augustus flink wat opgeleverd hebben toen tienduizenden racehefhebbers afkwamen op de American Sunday op
het circuit Het verkeer zat onder andere op de Van Lennepweg muurvast Daar gaat de komende jaren wat aan
____^________^_ gedaan worden, dat werd in november wel duidelijk toen het college een
nieuw verkeerswegen , parkeer en centrumplan presenteerde
In ieder geval heeft Zandvoort nu ook met de buurgemeenten de principe
afspraak dat de verkeersproblematiek in gewestelijk verband wordt be
sproken en zo mogelijk wordt aangepakt De politie nam al een voorschotje
op de regionale samenwerking door met enkele andere gemeenten samen
een mobilofoonkanaal te gebruiken Slechts voor kort, want het beviel met
Het fileprobleem zou ook al een stuk verminderen als er een tramlijn
aangelegd zou worden Dat maakte een mitiatiefgroep Wijs. Op Weg dit
jaar bekend

Onderscheiding
In naseizoen en winter is het allemaal wat rustiger 'Zandvoort is weei
voor de Zandvoorters' is een bekende uitspraak die na het toenstenseizoen
• Wendy Veldhuis werd dit jaar m vaak te horen is Dan komen het echte Zandvoortse weer wat nadrukkelij
Zuid-Amenka Look of the Year, be- ker op de voorgrond, zoals de koninklijke onderscheiding voor Jannetje
gin oktober werd zij met een feest- List Onverwagt, al 36 jaar toiletjuf op het station Natuurlijk was zij niet de
taart op het Raadhuis onthaald
enige die dit jaar een koninklijke onderscheiding kreeg m verband met
Koninginnedag werd er ook een uitgereikt aan NPB voorzitter Cor Schram
en aan kraamzuster Zegwaard In hoeverre er volgend jaar een komnginne
dagviering georganiseerd wordt, is nog onduidelijk, het Oranjecomite stop
te er dit jaar mee
De plaatselijke pers overspoelde ook begin oktober het raadhuis voor de
ontvangst van Wendy Velthuis De negentienjarige Zandvoortse was tijdens
een modellenwedstrijd in Brazilië 'Look of the year' geworden Feest was er
ook rond de diverse jubilea, zoals onder andere de 50 of 60 jarige bruiloften
van de echtparen Lammers en Koper (beide in januari) Terol en Bol
(februari), Keur (mei), Bluijs (juli), Koning, Pennings en Menks (septem
ber), Molenaar en (nogmaals) Koning (november) en nog enkele anderen
In juli vierde ook strandkampeerdersveremging Strandgenoegen een ]ubi
leum, zij bestond 55 jaar Iets jonger is Huis in de Duinen, dat in oktober het
35 jarig jubileum vierde Een maand latei werd Nieuw Unicum 20 jaar In » Marco van der Staay kon op zijn verjaardag zijn strandpaviljoen bij elKaa
december beschikte Zandvoort 150 jaar over een wippertoestel sinds lang schrapen 'Vivian' had toegeslagen
een redmiddel van reddingmaatschappij KNZHRM

Feest
• Jannetje List,
al jaren toiletjuf
van het station,
werd met haar
koninklijke onderscheidmg
met een speciale
'List-express'
naar de receptie
in Haarlem gebracht.

Feest was er eveneens toen Zandvoort er dit jaai weer enkele hondei dj ai i
gen bij kreeg Daardoor liep het aantal mwonei s van honderd en ouder op
tot zeven Helaas overleed later een van deze dames Een tiieste <>ebeuite
nis was ook het ovei lijden van Henny Hildei ing Vele vi lenden c n bekenden
waren aanwezig bij de ter aarde bestelling begin januaii Hl] was onder
andere bekend als oud voorzitter van de ondei nemersvereniging
Enige opschudding bracht m oktobei ook een ander afscheid het Zand
voorts Kinderkoor was na twintig jaar opgehei en Voornaamste reden een
tekort aan bestuursleden
Vele plaatselijke prominenten staakten hun activiteiten waardoor ei
heel wat afscheidb'feestjes' waren Daaronder wethoudei Ide Aukema
Publieke Werken directeur Han Wertheim Huis in de Duinen directeur
Jan Brabander, voorzitter reddingsbrigade August v d Mije, Klaas Koper
(o a cultureel centrum) en de huisartsen Zwervei en Drenth Als opvolgei s
van de twee laatsten werden de doktoren Frank Weemnk en Chris Jagten
berg verwelkomd Ook vroedvrouw Tine Oudshoorn nam ondei grote
belangstelling afscheid, zij werd opgevolgd door Elizabeth de Boer Burgh

Dit is *
Verkeerde!

Woningbouw
Zij zal zich beslist niet vervelen, de Zandvooi tse bevolking neemt immei s
nog steeds toe Op l januari 1991 verwacht men een inwoneraantal \an
15600 Dat vereist ook de nodige woningbouw, naast i enovatie uiteraai d Zo
kregen de bewoners van de Prmsesseweg en Koningstraat te hoi en dat de
renovatie van hun rug aan rug woningen defmtief doorgaat Maar ook aan
nieuwbouw wordt gewerkt zo gaf wethoudet Van Caspel op 30 juli het
startsein voor de werkzaamheden op de Zandvoortmeeuwenvelden aan de
Van Lennepweg daar worden 155 woningen gebouwd Ook bovenaan de
Van Lennepweg verrezen nieuwe woningen evenals tegenover de St Agat
hakerk op het teriein Steire der Zee, beide projecten zijn viijwel klaai Op
het teirein van Huis in de Duinen werden eeider al dit jaar m febiuari 57
aanleunwoningen voor ouderen opgeleverd

e De Gertenbach Mavo was het startpunt voor een verkeersveiligheid
actie Schooldirecteur Hokke (r ) ontving de wethouder van onderwijs

Welzijn
Voor een aantal Zandvoortse ouderen was het deze zomei no? even Hink
spannend doordat in mei de belbus stil was komen te staan Dankzij een
extra subsidie van de gemeente (/4000,) kon in juli een nieuw ede) bus in
gebruik genomen worden De stichting dienstencentrum waaronder dit
project valt, wordt met ingang van de maand januari btichtins; Welzijn
Ouderen Zandvoort, gevestigd op hetzelfde adres aan de Koninginneweg
De belangstelling voor de afscheidsreceptie van vroedvrouw Tine Oudshoorn was overweldigend Men kon Hopelijk begint die maand ook een heel jaar welzijn voor alle Zandvooi tei s
JOAN KURPERSHOEK
Qgelijk kennis maken met haar opvolgster, Elizabeth de Boer-Burgh (I.).

•^^''n.rrjf?^.^
BIJ Huis m de Duinen werden m februari 57 aanleunwoningen opgeleverd
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. PLElflEÜ & ZOON B. V.
-BLOEMENDAAL-ZANDVOORTwenst alle klanten en bekenden
een voorspoedig 1991

DUIKTEAM
ZANDVOORT
Hoopt in 1991
veel kopje onder
te gaan en wenst

Hondenkapsalon

KROON MODE

RENT & BIKE CENTRE
ZANDVOORT
Passage 20
2042 KT ZANDVOORT
Telefoon 02507-13343

wenst U een voorspoedig
nieuwjaar

HALTESTRAAT 55

RENEE

WENST IEDEREEN
EEN HEEL
VOORSPOEDIG 1991

wenst alle twee- en
viervoeters
een gelukkig 1991

DUIKTEAM
ZANDVOORT

Wij wensen u een
heel gelukkig 1991

BLOEMENHUIS

Ook in 1991
KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

staan wij graag weer voor u klaar.

u een

J. BLUYS

Van Stolbergweg 1a, 2042 N W Zandvoort, tel. 17093

voorspoedig

nieuwjaar

De specialist
in al uw
bloemwerken

Confetti

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

wenst iedereen een
kleurrijk en een
positief 1991.

wenst clientèle,
vrienden en bekenden een goed en
gezond nieuwjaar.

/. M. Coiffeurs
Wij wensen u een

heel gelukkig 1991

Een bloemrijk 1991

Loodgietersbedrijf

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060
"""voon

wenst u allen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.
In 1991 staan Monique,
Ellen, Aag, Miriam, Malika
en Jos weer voor u klaar!

SPOLDERS BV
Curiestraat 2G

Tel. 12630

2040 AB Zandvoort

wenst u
bloemenmagazijn

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

ERICA
Grote Krocht 24,

SMEDERIJ

GANSNER & CO.
brccierodestraat 60 - Tel. 1 50 68 - 1 36 12

wenst alle leden
en allen die de
brigade een goed
hart toedragen
een gezond en
veilig 1991

wenst vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1991

Zandvoort

I

Restaurant Delicia
Kerkstraat 16
wenst iedereen een
gelukkig en gezond

1991
D. G. de Leeuw

„De Vagebond"
2de hands
kinderkleding
wenst al zijn
klanten een 1e
klas nieuwjaar.

Wilhelminaweg 7
- accountant - administratieconsulent

wenst alle cliënten,
vrienden en bekenden
een voorspoedig en gelukkig 1991

H. Franssen
zonweringen
Coiffures
Herttard-lJlmat

Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 14623

voor hem en haar
Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)

wenst iedereen
een zonnig 1991

Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

wenst alle klanten en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

PASSAGE 42
Direktie en medewerkers van

' ®? ^

KAPSALON

La Bonbonniere
K^

schilders

ZONNESTUDIO
Edith & Ben

..
Yi

glasservice

wenst alle cliënten
een gezand 1991

(A
&1

De oliebollen en appelflappen zijn
weer gebakken door Tummers.
^M*
Haltcstraat 39a.

' "^

Directie en medewerkers

van
TOERKOOP REISBURO ZONVAART

wenst cliënten en relaties een
voorspoedig 1991
passage 42 zandvoort 02507-12500

interieur
wensen u een zeer goed 1991
PARADIJSWEG 2 T.O. POLITIEBUREAU ZANDVOORT

Buureweg 1-3, 2042 HH Zandvoort,
tel. 02507-16580.

G. Zwinkels
Haitestraat 30

club

Wij wensen
alle mensen
de allerbeste wensen
voor 1991

wenst iedereen een gezond en smaakvol 1991
Voor uw
oudejaarsavond

hebben wij
opgemaakte salade.
Vers op iedere maat

voor u gemaakt.

wensen u een reislustig 1991
Grote Krocht 20, Zandvoort

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

WEEK 52
MUSEA

Zaans museum toont
metamorfose van klok

e Tussen de uurwerken staan tot en met 6 januari honderd internationale
kerststallen

AN DE ZONNESTAND
kun je zien hoe laat het
ongeveer moet zijn. Handiger is het echter om de tijd
van een klok af te lezen. Dat is
tevens nauwkeuriger, tegenwoordig al op een fractie van
een seconde. In vroeger tijden
waren uurwerken minder precies; in de eerste plaats was een
klok vreselijk mooi, een statussymbool.

A

Christiaan Huygens vond in 1856
het slingeruurwerk uit. Het uiterlijk
van de klokken veranderde en de
ti]dmetmg werd tot op de seconde
nauwkeurig. Die ontwikkeling kun
je volgen in het Uurwerken Museum
in Zaandam.
„Veel bezoekers staan er verbaasd
van dat in dit kleine historische
pandje zulke belangrijke klokken
staan. We zitten hier op de toeristische Zaanse Schans, dus komen er
heel veel mensen binnen die niet
meteen geïnteresseerd zijn in klokken. Als ze weer buiten staan, weten
ze toch hoe belangrijk Nederland is
geweest en dat het allemaal in Den
Haag is begonnen met de precisie
tijdmeting."
Mevrouw P. Huisman, eigenaresse van het museum, is er zeer trots
op dat haar pronkstukken nu met te
zien zijn in Zaandam. Tot en met 6
januari staan vele oude en bijzondere klokken van haar namelijk op de
Grote Tijd Tentoonstelling in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam. Daar
wordt op alle facetten van het begrip
tijd ingegaan, dus ook op de klok. In
het Uurwerken Museum is het uiterlijk van de klok en de metamorfoses
daarvan juist het enige en belangrijkste onderwerp. Mevrouw Huisraan weet er over te vertellen, ze
onderhoudt de bezoekers met gedetailleerde informatie.
Overigens, de vele lege plekken
die tijdelijk zijn ontstaan, zijn nu
zeer zinvol en zorgvuldig opgevuld
met een tentoonstelling van honderd internationale kerststallen. Tot
6 januari is het museum daarom ook
dagelijks geopend.

Slingeruurwerk
De klokken die worden behandeld

Foto Herman Homburg

stammen uit de periode tussen 1500
en 1850. („Daarna gebeurde er niet
zo veel bijzonders meer.") Daarover
wordt getracht zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Het eerste
betrouwbare slmgeruurwerk ter wereld, van Huygens, staat normaliter
als grote blikvanger in het museum.
Het exemplaar is gebouwd door
klokkenmaker Salomon Coster, een
werknemer van Huygens, waarover
mevrouw Huisman altijd knipogend
nog wat privé-zaken onthult.
Andere tijdsmonumenten zijn bijvoorbeeld de Amsterdamse hangklok met een carillon van twaalf bellen. Het liedje dat gespeeld wordt op
ieder heel uur lijkt echter met op
iets Amsterdams uit de Gouden
Eeuw. „Dat klopt, hij speelt een
Frans jagersliedje. De klok is in
Frankrijk geweest en dat deuntje is
er daar ingezet. We hebben het maar
zo gelaten."
Verbazend is het om te zien dat de
mensen destijds allerlei extra's op
de klok hadden. Een astronoom
heeft een klok gemaakt waar de zon
en de maan natuurgetrouw op en
onder gaan. Alles beweegt op het
voor die tijd kenmerkende precisieschilderwerk. Duidelijk is dat het
uurwerk zeker tot 1800 als statussymbool diende. Veel tierelantijtjes
en de symbolische uil en haan, maken de klok tot kunstwerkjes. In het
museum wordt tevens duidelijk dat
elke landstreek een eigen stijl ontwikkelde. Behalve het goed vertegenwoordigde Friesland, het (m het
begin) arme Twente met zijn lowbudget klokken en het aardige Brabant, wordt in het museum aandacht besteedt aan Zaandam. In een
aparte kamer hangen de Zaanse
klokken. En dat ze hier ook bij de
tijd waren, laat de oudste klok met
een centrale secondewijzer zien.
Vervaardigd in 1785 door Reijn de
Jong uit het toenmalige West Zaandam. Jawel.
FERDINAND RUSCH
Het Zaans Uurwerken Museum is tot
maart op zater-, zon- en feestdagen te bezientigen van 12 tot 17 uur, continentale tijd.
Toegang bedraagt ƒ 2,50, Voor cjp'ers en 65
plussers ƒ 2,- en kinderen tot 13 jaar ƒ l,-. Tol
6 januari is het museum in het kader van de
kerststallen elke middag open van 12 tot 17
uur en is de entreeprijs verlaagd. Adres: Kalverringdijk 3, Zaanse Schans. Telefoon 075 179769. Met openbaar vervoer te bereiken vla
NS-station Koog-Zaandijk en buslijn 97.

Z

E HERINNERDE ZICH dat
ze die regels schreef toen
een boze klant haar
uitkafferde op kantoor, ze
een compliment kreeg van een
onbekende man op straat, ze
hoorde dat een vriendin plotseling
geopereerd moest worden. Isabelle
Norton bladerde verder in het
schrift waarin ze een halfjaar
geleden begon haar gedachten te
noteren. Misschien was het de
leeftijd, dacht ze; tweeendertig en
vaak wist ze nog niet wat haar
dreef.
De gedichten werkten als
schokbrekers tussen de dag en de
avond. Het snurken van een man
naast haar in de tram, de punt van
een paraplu in haar tenen tijdens
de rit, het geduw en gedrum op het
zebrapad - alles irriteerde haar als
ze van haar werk kwam; opgejaagd
arriveerde ze thuis. Tussen de piep
van de magnetron en de quiz op
televisie, schreef ze snel enkele
woorden op. Ze keek glazig naar
het scherm, terwijl ze haar
maaltijd op at.
Maar later op de avond zette ze
zich aan de ronde tafel voor het
grote zolderraam, waarin het
verlichte silhouet van de
Westertoren te zien was. Gebogen
over het schrift probeerde ze wat
haar geraakt had te vatten.
Isabelle had er die avond zin in
alles te bekijken, wat ze
geschreven had. Ze las over haar
haat tegen het nieuwe
computersysteem, over de klok
met het beweegbare uurwerk, over
de kleur van ordners die afstotend
kan zijn. Ze kwam bij het
liefdesgedicht voor Sjon MkBwala:
je huid als ik je streel...
Beschroomd nam ze de woorden
in zich op; ze schaamde zich niet
voor haar gevoel, maar het maakte
haar verlegen dat ze het
opgeschreven had; alsof de
ervaring daardoor intenser,
werkelijker werd. Ze sloeg snel het
blad om; de gedachten over de
klok waren minder indringend.
Ze keek over haar schouder naar
de klok; het uurwerk dat
beweegbaar in het vierkante frame
- een blauw houten frame zat, had
ze naar zich toegedraaid. Zo
hoefde ze de symmetrische
arrangementen op haar kast met
te doorbreken. Het was het laatste
ontwerp van Peter Boesmans, haar
baas wiens administratieve spil ze
was. 'Probeer eens of het bevalt,'
zei hij. Morgen nam ze de klok
mee terug.
Nou, dacht Isabelle, in ruil voor
het testen van de klok druk ik
enkele gedichten op kantoor af; als
teksten voor nieuwjaarskaarten.
Zorgvuldig schreef ze er een aantal
over. Ze zou voor geen goud het
schrift op haar werk willen laten
rondslingeren. Ze aarzelde, nam
toen ook het gedicht voor Sjon
MkBwala over.
'Is er al een klant voor de klok?'
Peter Boesmans stak voor de
zoveelste keer zijn hoofd om de
deur. Ongedurig tussen twee
ontwerpfases kon hij zijn draai
niet vinden; voor het nieuwe jaar
wilde hij iemand vinden die de
klok in productie zou nemen.
'Nee,' zei Isabelle kortaf en ging
wat dichter bij de printer staan;
regel voor1 regel vielen haar
gedichte:" naar beneden. Ze stond
liever naakt voor haar bureau dan

dat ze iemand op kantoor haar
en stralend ging ze verder: 'Alles is
gedachten het lezen.
al verwerkt en op de post.' Wachtte
Ze pakte de spiegel uit haar tas;
op een goedkeurende opmerking.
haar gezicht kon er nog mee door. 'Maar Peter moest het toch nog
Verschillende winkels in de stad
ondertekenen...'
verkochten nu ook caramel, hazel 'Is gebeurd,' onderbrak Brigitte
en maron wangenpoeder; in de
haar triomfantelijk.
winter verloor haar donkere huid
'Hebben jullie de post nog
gloed en kleur.
nagelezen,' vroeg Isabelle
Peter Boesmans verdween, ze
wantrouwend en hoopvol.
graaide de papieren bij elkaar - elk 'Alles is altijd perfect bij Isataelle,
moment was hij in staat weer te
zei meneer Boesmans. We kunnen
verschijnen - stopte ze in een, zette het zo wel verzenden en dat heb ik
het antwoordapparaat en liep snel gedaan,' antwoordde Brigitte
het kantoor uit, op weg naar de
pittig.
koffieshop.
'O,' zei Isabelle verslagen.
Ze koos een tafeltje achterin, waar
ze niet gestoord werd; spreidde de
Het evenwicht was uit Isabelle's
papieren voor zich uit, las
dagen geslagen: haar gedachten
keurend. Pauze-poèzie, dacht ze
hoopten zich op, vonden geen
vermaakt. Heleen bracht haar een uitweg meer. 's Avonds vond ze
pot met thee zonder dat ze iets
met meer de rust om afstand te
hoefde te vragen. Maanden geleden nemen van de druk op haar werk had Isabelle gezegd: 'Ik wil hier
die onrust nam ze mee m het

Poëzie verkeerd?

Laat in de middag arriveerde
Isabelle terug op kantoor; moe en
uitgeput.
'Meneer Boesmans is naar
Fontaine vertrokken,' meldde
Brigitte, 'Hij komt ons de uitslag
nog vandaag vertellen.'
'Ja,' antwoordde Isabelle kort,
'Doe maar net of ik er niet ben, doe
nog maar alsof je alles alleen moet
regelen.'
Ze greep een stuk papier, staarde
er op. Ontslag nemen - na zes jaar;
en ik heb het hier nog steeds naar
mijn zin, dacht ze m paniek.
Schrijven om te weten of ik geleefd
heb, is iets anders dan leven van
schrijven. Terwijl ze voorttobde ze wilde de brief klaar hebben voor
Peter terug was, hoorde ze de
gangdeur.
'Ik ben perplex,' zei Peter
Boesmans, terwijl hij lawaaierig
binnenkwam.
'Dat had ik verwacht,' antwoordde
Isabelle gelaten en keek op de
aantekeningen voor de
ontslagbrief.
Peter Boesmans ging enthousiast
wel elke dag komen lunchen, als ik i weekend; in relaties, roddels,
verder: 'Een kwartier binnen
thee in een pot krijg.' Ze gruwde
ruzies van vrienden was ze niet
geweest.' Hij spreidde zijn armen
van een zakje in een glas; voor je
meer in staat steun te geven.
uit: 'En het was voor elkaar.'
ogen zag je bruine wolkjes uit het
Overdag schrikte ieder geluid op
'O,' zei Isabelle.
bollende builtje komen - net alsof
kantoor haar op. Ze verwachtte elk 'Er stond een gedicht in de brief,
je naar de productie van je eigen
moment een verontwaardigd
wat was dat voor een gedicht,'
urine zat te kijken.
iemand aan de lijn te krijgen,
vroeg hij nieuwsgierig. 'Ik wist
iemand die er niet van gediend was nergens van, terwijl de oude heer
Wat zou ze kiezen voor een
een liefdesverklaring m een
Fontame er juist zo van onder de
nieuwjaarskaart. Isabelle
zakenbrief te vinden.
indruk was. Vooral van die
rommelde onrustig in de
korrelige donkere huid onder de
bladzijden voor haar. Ze miste het 'Fontame heb ik bij relaties
glans, een goede beschrijving van
gedicht voor Sjon MkBwala. Ze
opgeborgen,' zei Brigitte, 'Is dat
de klok vond hij...'
zocht in de map, m haar tas, keek
goed?'
'Ah,' zei Isabelle - ze scheurde
op de vloer - bukte zich onder het
'Laat eens zien.' Isabelle stak haar nauwkeurig de ontslagbrief in
tafeltje; het gedicht was er niet. Ze hand,uit om de ordner aan te
gelijke repen, zag het dikke schrift
kneep haar ogen toe; ze wist zeker pakken. Ze voegde er aan toe: 'We
in de etalage voor zich. Als ze
dat ze het afgedrukt had. Was het
zijn er nog niet zeker van of hij de
opschoot, kon ze het nog net voor
verdwaald in één of andere brief?
klok ook echt gaat produceren.
sluitingstijd kopen en vanavond...
Ze stond op, liep haastig naar de
Vanmiddag valt de beslissing.'
Isabelle stond op, lachte opgelucht
deur - riep: 'Ik betaal morgen wel.'
Het gedicht stond pontificaal
en zei zelfverzekerd: 'Ik dacht wel
Rende de straat op, stoof met
afgedrukt; midden tussen de
dat zo'n dichterlijke aanpak zou
klikkende hakken wevend tussen
afspraken over de laatste
werken.'
de andere voetgangers door.
onderhandelingen met Fontaine
GREET MEESEN
Ontweek handig een hondedrol die stond geschreven hoe ze Sjon
Het korte verhaal l'oezie verkeerd? is door
midden op het trottoir lag - haar
MkBwala van top tot teen
Greet Meesen (40) speciaal voor deze ATVrode mantel wapperde achter haar beminde. Isabelle sloeg de ordner
pagina ge.schrev en. De auteur is afkomstig
aan. Ze schoot de trap naar het
met een klap dicht.
uit Zecuws-VIaanderen, woont thans in
kantoor op; de bak met post was
'Vanmiddag gaat de kogel door de Diemen en werkt in Amsterdam. Ze
schrijft behalve korte verhalen ook
leeg.
kerk,' zei Brigitte.
scenario's. Over enige tijd zal er een
Brigitte, de stagiair kwam
'Dat kun je wel zeggen,'
documentaire van haar hand te zien zijn
binnen. 'Ben je al terug, Isabelle?'
antwoordde Isabelle geschokt,
bij de NOS over Zuidamerikaanse muziek.

woorden
als klapperend aanvliegende vogels
met venijnige snavels,
als bewegende zonneplekken
op groene bladeren,
als olievlekken - zich onzichtbaar
onder het wateroppervlak
ontwikkelend tot levensbedreigingen

René Klawer, directeur Neckermann voorspelt voor de zomer:

'Spanje wordt de grote trekker'
• De vakantiefolders van zonnige
bestemmingen liggen gereed
Foto Bram de Hollander

Klawer: hard gevecht

1INDS 150 JAAR geleden
| Thomas Cook de eerste vakantiereis organiseerde,
een treinreis van 15 kilometer
tussen het Engelse Leicester
n Longborough, is er veel veranderd. Het was het begin van
iet massatoerisme dat alleen
al in Nederland elk jaar meer
clan 7 miljoen buitenlandse zomervakanties omvat.
Iemand die daar zeer nauw bij be:i okken is, is de 45-jarige René Kla*er. Deze maand vierde hij het 20kirig dienstverband bij reisgigant
Neckermann. Twee decennia is hij
lirecteur van een tot de top-drie van
Nederland behorende touroperaors. Daarnaast is Klawer voorzitter
•an de Effie-uitreiking, de belang'ijkste prijs in de Nederlandse reclane. Een gesprek met hem over de
Jlanning van het toerisme voor het
•omende seizoen en over de harde
*ereld die achter de kleurige vakanlefolders schuilgaat.
Evenals in de mode het geval is,
\orden reisprogramma's ver voor
iet eigenlijke seizoen losbarst, voor'ereid. Een Golfcrisis was echter
loor niemand voorzien. Voor het
utzetten van de lijnen voor de konende zomer hebben de stijgende
olieprijzen
een niet onbelangrijke
f
ol meegespeeld.
Klawer: „De te verwachten ontvikkelingen in infra-structuur,
'rijs- en valutaontwikkelingen in de
'akantielanden enerzijds en de ontvikkeling van de Nederlandse eco'ornie zijn enkele onderdelen die de
basis van een eerste planning naar
akantiebestemmingen vormen. Zo^'el voor vlieg- als autoreizen stond
te koers op gunstig weer en de groei

voor ons eigen bedrijf zou binnen
het kader van de 5-jarenplanning 5%
boven de raming kunnen liggen. De
Golfcrisis zorgde echter voor de
reiswereld voor grote veranderingen
in het prijsbeeld, uiteraard ook bij
ons."
Directeur Klawer noerit het een
gunstige omstandigheid dat Neckermann deel uitmaakt van een internationaal bedrijf. Hierdoor kon het
concern serieuze buitenlandse offer-

tes als alternatief inbrengen. „De
chartermaatschappijen kwamen namelijk met forse prijsstijgingen op
de proppen waardoor planning, calculatie en publikatie van de reisgids
in gevaar dreigden te komen. Wij
konden echter daardoor de prijsstijgingen dit jaar beperkt houden tot
7,3%." Klawer verwacht invloed van
de Golfcrisis op het toeristenverkeer naar het oostelijk Middellandse Zeegebied en bij een escalatie op

greep automatisch naar haar tas
en zei schor: 'Ik neem een langere
lunchpauze. Het is goed als je eens
helemaal alleen de
verantwoordelijkheid voor het
kantoor hebt.'
Woorden, oorverdovende
woorden; de stad leek een groot
boek. Isabelle zwierf over straat.
Woorden op reclameborden:
'Welkom aan boord.' Woorden op
een grijze schakelkast gespoten:
'Kissy, kissy. Missy, missy.' Ze
ontsnapte niet aan de taal. Isabelle
was onpasselijk; niet meer kunnen
schrijven, geen uitlaatklep meer
hebben.
Ze leunde tegen een etalage; keek
stompzinnig naar de uitstalling
Een schrift, naar zo'n schrift had
ze altijd verlangd. De kaft was
grijs-wit geaderd, het was eigenlijk
meer een boek; terwijl ze gretig
keek, verbeeldde ze zich de dikke
gelmieerde bladzijden.
Uitnodigend om beschreven te
worden. Isataelle schrok op; nooit,
nooit, zette ze meer een pen op
papier. Ze draaide zich abrupt om
en slenterde lusteloos verder.

het gehele vakantiebestedingsprogramma.
„Onze filosofie is altijd geweest
knokken voor een goed produkt
voor de klant tegen een redelijke
prijs. Daar ben je de hele dag mee
bezig. Ook kritisch zijn ten opzichte
van je leverancier."

Vliegvakanlies
Neckermann, al 20 jaar bezig in

Nederland, vervoert per jaar ruim
200.000 landgenoten naar hun vakantiebestemming. Klawer noemt
zich vooral grossier in vliegvakanties. „Vliegvakanties maken zeventig procent van ons programma uit,
waarbij Griekenland, Turkije en
Spanje met zijn Canarische Eüanden de belangrijkste bestemmingen
zijn. Door de uitstekende pnjs-kwaliteitsverhouding zal er van de kant
van de Nederlandse toerist weer veel
belangstelling voor Spanje zijn. De
winterboekingen naar de Canarische Eilanden bijvoorbeeld doen het
heel goed en geven al een eerste indicatie."
Klawer spreekt van 'top' als hij de
kwaliteit van het Spaanse toerisme
noemt. „Spanje heeft ervaring op
het gebied van toerisme en van
dienstverlening." Hij noemt de verwachtingen ten aanzien van de autoreizen voor het komend seizoen ook
hoog gespannen. „De vraag naar autoreizen m de Benelux en Duitsland
stijgt elk jaar meer dan de markt.
Met de relatief gunstige prijsontwikkeling van circa 2% en onze uitbreidmg denken we aan een stijging voor
1991 van ruim 30%."
Het gevecht om de vakantieganger
is hard. Klawer: „Heel hard zelfs.
Het neemt niet weg dat er best gemeenschappelijke activiteiten kunnen zijn. Daar kan met de branchegenoten openlijk over worden gepraat. Ik denk nu bijvoorbeeld aan
kwaliteitsverbetering en vakantiespreiding, zaken die de consument
ten goede komen."
Welk reisdoel kiest deze beroepsreiziger als hij zelf vakantie heeft?
Klawer: „Meestal Spanje. In de krokusvakantie ben ik nog met het gezin naar de Canarische Eilanden geweest. Ik vind Spanje een heerlijk
land."
LENIPAUL

Natuurlijke cosmetica
Milieu-educatie en voorlichting
centrum De Kleine Aarde oi^ai )
niscert op zaterdag 19 en zond u
20 januari een weekendcursus 'n .
tuurlijke cosmetica zelf makel
In totaal worden ongeveer 10 pi
dukten waaronder verschillen' t
soorten crèmes, bodylotion, ton <
lippentaeschermei,
dat;
'n
schoonmaakmilk en kruideno!
zelf gemaakt 'Natuurlijke cosir'
tica zelf maken' is ook de titel v.'n
het boekje dat Constancc Nieu
hoff schreef voor de cursus Zij / l
ook de cursusleidster a]n vooi t
weekend. De prijs voor de cm s
bedraagt / 150,- Dit is mclusi
materiaal, verblijf en maaltijd'
Men dient zich aan te melden \•<.,
10 januari bi] De Kleine Aan'
Boxtel tel. 0411684921

Bad in zeshoek
Dat met de moderne technoloe <
ook plaatstaal m creatieve voi M
gevormd kan worden, woidt cl'ii
delijk aangetoond door het hsbaif
'Bettstyle'. Dit bad in de vorm -w ,
een zeshoek, kan op diverse m.
meren geïnstalleerd worden. B'
halve in de traditionele opstelluu
is het onder andere mogelijk hv'
bad met de kopse kant in de hoc!,
te plaatsen, waardoor het dia»
naai m het badvertrek staat H"i
bad is leverbaar dat in 400 kleurer
passend bij keramisch sanitair,
geëmailleerd kan wordpn Prii-ƒ2511,- (inclusief BTW). Inform.i
tie. tel. 04241-3545

Compacte spoelunit
Wanneer men een niet al te grotekeuken heeft, is het van belang dat
de ruimte optimaal benut wordt
De firma Franke heeft een com
plete en compacte spoelunit op dc>
markt gebracht onder de naam
'Compact Nova CN 660'. Alles is in
één spoelsysteem verwerkt Alle)
lei multifunctionele accessoires
maken de unit compleet Zo is er
een snijplank, afdrtuprek, zeefic
en een afdruipschaal die precies
op de spoelbak past. De spoelunit
neemt een minimale ruimte m be
slag en is geschikt voor inbouw op
een ondertaouwkast van slechts (iO
cm. Informatie: tel. 0492085111

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!
VOORDELIG LEREN SKIËN
EN SNOWBOARDEN
Leer voordelig skiën of snowboarden door middel van een proefles
bi) Skipiste Hoofddorp m de periode van maandag 24 december
1990 t/m zaterdag 5 januari 1991.
PROEFLES SKIËN
Exclusief voor onze lezers (vanaf 4 jaar) organiseert Weekmedia m
samenwerking met Skipiste Hoofddorp de mogelijkheid een proefles skiën te volgen. Skikleding is niet nodig. Een stevige broek, een
trui en handschoenen zijn voldoende.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon krijgt u
na reservering bij Skipiste Hoofddorp, tel. 02503-34746, een proefles.
In plaats van f 20,00 betaalt u SLECHTS f 10,00 (max. 4 personen)
Het gebruik van ski's, skistokken en skischoenen is bij de prijs
inbegrepen. Bij aanmelding graag duidelijk leeftijd en niveau
melden.
SKILESSEN
Als na een proefles meer lessen wilt nemen en u besluit na de
proefles, dan krijgt een KORTING van f 12,50 op de skipas (normaal
f 49,00,
verplicht bij de lessen).
PROEFLES SNOWBOARDEN
Tegen inlevering van onderstaande volledig mgevulde bon krijgt u na reservering bij Skipiste
Hoofddorp, tel. 02503-34746, een proefles snowboarden.
In plaats van f 25,00 betaalt u SLECHTS f 15,00.
Het is verstandig een stevige broek, een trui en
handschoenen aan te trekken. Neem uw eigen skischoenen mee,
overig materiaal wordt u door de skipiste verstrekt.

Bon voor onze lezer
Tegen inlevering van deze bon heeft u na telefonische reservering
recht op:
* met
(max. 4 personen) een proefles skiën voor maar f 10,00
p.p.
* met
(max. 4 personen) een proefles snowboarden voor maar
f 15,00 p.p.
Naam.
Tel.:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Eerst telefonisch reserveren bij Skipiste Hoofddorp, Arnolduspark
10, Hoofddorp, telefoon 02503-34746 U ontvangt de korting alleen
als u de bon bij uw betaling ingevuld inlevert.

geefr u meer!

wij wensen allen een voorspoedig 1991
FITNESS PARADISE
Wij wensen iedereen
een voorspoedig,
gezond en vooral
sportief 1991 toe.
Remy & Yvonne Draaijer

Dier - Plezier
Grote Krocht 28

wenst
alle dieren (bazen)
een voorspoedig
1991

ATELIER
PAULUS
LOOT
wenst u een
kunstzinnig
1991 toe

Rest. Delicia
Kerkstraat 16

Wij wensen lederen
HEI PROEFCOKMC

anna 1863

een heel voed

1
en gezond 1991

wenst iedereen een
„dorstig"
en een
zéér voorspoedig

HENK WOUDEN
Tolweg Z.
A2 UTRECHT-AMSTERDAM

1991

Cange Vcerstraat 7
2011 DA Haarlem

A day is a day is a day is
a way - A lovely day to all.

(Fam. v. d. Leden)

Slagerij
Vreeburg
Haltestraat 54
wenst iedereen
een héél smakelijk

1991

HUGGLE PUPPIE

Wij willen alle
de ons bekende mensen
een goed 1991
toewensen

Een gelukkig
nieuwjaar.

Mare - Ingrid - Brian

Ik hou van je
Tijger

Café Bluys

Het Goedkoopste Vuurwerk
Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6a
BROODJES BESTELLEN?
Even
BROODJE BURGER bellen'

18789
Boven ƒ 25 geen bez kosten
Anders brengen wy
ƒ2,50 m rekening
* Help de Polen Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres? Dat hebben wij voor u'
Inl. tel. 02907-5235

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter
Sluitingstijd- dinsdag 1500 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297728411 of afgeven/zenden aan.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12,
2042 J M Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
ƒ6,13 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten.
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsmc
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Verloren en
gevonden
MOOI VUURWERK
Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6a
Wie heeft zondagmiddag uit
de Krocht de verkeerde jas
meegenomen'' Tel 12137

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr voor 1 ochtend p week
HUISHOUDELIJKE HULP
Tel 19099

Musici en artiesten
MOOI VUURWERK
Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6a

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Hobby's en
verzamelingen
Het Goedkoopste Vuurwerk
Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6a

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
CEfl/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

NVM

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

Foto - Film

Technisch personeel gevraagd

mee

Foto Boomgaard

LTS'er E
(m/v)
leert
AEG
van
boven
tot
onder
kennen

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

Muziekinstrumenten

Als onderhoudsmonteur ben je een graag geziene gast op Huren met recht van koop
alle afdelingen. Want jij lost onze problemen op Heb je VEV KEYBOARD v.a ƒ25 p m
en ervaring' Bel dan met Gerard Bendervoet (020) 510 52 24 Dijkman b v , Rozengracht
115, Amsterdam.
Tel 020-265611

Oproepen - Mededelingen

Een ervaren LTS'er E mag eisen stellen..

Boeken
Tijdschriften

aan een baan als onderhoudsmonteur (m/v)
Zelfstandigheid, variatie, goede sfeer7

MOOI VUURWERK
Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6a
laat je niet m de steek Als je VEV en ervaring hebt,
bel je nu met Gerard Bendervoet, (020) 5105224
Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
* Wie wil er komen bridgen telefonisch opgeven Zie voor
woensdagmiddag 14 tot 16 het adres en/of telefoonnumReceptie?
uur Graag een telefoontje mer de colofon op de adverFeestje?
18590 of 12297.
tentiepagina van deze krant
Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken

AEG

De Weg = Weg weken zijn begonnen.
Gigantische kortingen op speelgoed, linnengoed, verlichting, papierwaren, kleding
en nog veel meer. Zorg dat u er als de
wiedeweeiga bij bent, want weg = weg.

korting

De normaalste zaak van de wereld.

Broodje Burger
Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel 02507-18789

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.
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LAATSTE KANS
Zaterdag 29 december van
1O.OO-16.OO uur zijn wij op
afspraak geopend.
„Tevens voor uw lij f rente-koopsom"

VIDEOTHEEK D O M B O

Toprendement
tussen 9% en 11%

|

begint het nieuwe jaar goed.

j
- • --j,.

Alleen tegen inlevering van deze bon krijgt»

BELASTINGVRIJ
SPAREN

8 FILMS

i

een hele week
voor slechts

Nu beslissen geeft U
tenminste 12 jaar
belastingvoordeel

l

Geldig vanaf heden tot 10 januari
Oudejaarsavond
geopend van 11.00 tot 18.00

uur.

Verder ledere dag geopend van
1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.

Geschikt voor o.a.:
STUDIEFINANCIERING,
AANVULLEND PENSIOEN,
SPAREN EN SCHENKINGEN

Voorbeeld:
15 jaar ƒ 100,- per maand sparen.
Totaal ƒ 18.000,- gespaard.

CORN. SLEGERSSTRAAT 2B,
achter de Grote Krocht t.o. de Hannie Schaftschool

De einduitkering bedraagt ongeveer ƒ 35.000,-,
vrij van belasting!

Tel.

02507-12070

Voor nieuwe leden eenmalig dubbele legitimatie verplicht.

Vraag vrijblijvend informatie

verenigde spaarbank

Te huur
v. 1 pers.
KL.

Bij ons kantoor Grote Krocht 38 Zandvoort
Tel. 02507-17230 W. Halsema

ZOMERHUIS
m. eigen k.d.t.
Tel. 18200.

5 REGELS

•

im GRATIS

—M ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Radio/tv/video
c

oto Boomgaard

Grote Krocht 26
Telefoon 13529
UW FILM OP VIDEO
' 1 75 per minuut met
atis achtergrondmuziek

Woninginrichting

Lijsten op maat
b
'J
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Dieren en
dierenbenodigdheden

Huwelijk en
kennismaking

Financien en
handelszaken

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis en Contacten
club 023 356840 (infoband)
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling

Autoverzekering

Te koop
aangeboden
diversen

MOOI VUURWERK
Het Goedkoopste Vuurwerk
Jaap Bloem Sport
Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6a
Kerkstraat 6a
DENNIS PAPEGAAIEN
Rubneksadvertentie op
een begrip in Nederland Bel
7
voor gratis infoboek 020 geven Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
665 7658 Inruil en fin mog
in deze krant

Lessen en clubs
Het Goedkoopste Vuurwerk
Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6a
AEROBICS
o l v Anja v d Voort
Bel v info 19701 of 12215
FILOSOFIE
toepassen m het dagelijks Ie
ven Cursus vooral geba
seerd op Oosterse tradities
maar ook op de woorden van
Jezus Plato en grote schnj
vers Rumte voor uitwisselen
van eigen ervaringen 12 les
sen voor ƒ 100 Aanvang in
januari m Amstprdam Zuid
Tel 0206641120

gevr LEDER CHESTER
LD BANKSTEL of LOSSE
a
NK Tel 075704775
STOFFEREN 10 bankstel
^ens inclusief stof voor
Q
5 Velours overgordijnen
ƒ3995 voor ƒ 9 95 p mtr
age en alle soorten model
dijnen v a ƒ 5 9 5 per me
gratis gemaakt' 1000 ver
uil meubelstoff van ƒ69
n
r f 9 95 Wn stofferen alle
orten meubelen boten en
avans zeer voordelig Alle
orten schuimrubber op
Zalenverhuur
aat gesneden Barkrukken
ff mcl stof of leather look
VERENIGINGSGEBOUW
'O Prachtige 1 pers matras
3
5 Echt schuimrubberen
De Krocht
°tras met zuiver scheerwol
Jedekt ƒ225 DE VRIES, Grote Krocht 41 Zandvoort
sarlemmerdijk 168 Amster tel 025071570518812 voor
TI 020220981 Amperestr
BRUILOFTEN RECEPTIES
]
Zandvoort 02507 19347
KOFFIETAFELS

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel 02507-14643
Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507 146*3

Teuben Assurantiën
Vaar/surfsport
MARINA MONNICKENDAM
de gezell jachthaven met alle
faciliteiten Enkele ligplaatsen
beschikbaar Tel 02995 2595

Diverse clubs

5 meisjes/dames ontv tijde
lijk/part time m rom privé
sfeer v a ƒ 100 020 252497
Onroerend goed
Dit is alleen voor mannen
en woonruimte
Bel nu 06 320 332 77
te huur
Een rijpe hete negerin van 39
aangeboden
voor jou xxxxxxx (50 cpm 06 )
320x320x91 xxxx 320x320x91
n Chique Dame 38 geeft les
GARAGE
aan jongen (18 j ) PERVERS9
TE KOOP GEVRAAGD
50 cpm xxx 06 320x320x38 xx
Tel 0250714534
Harnet schunnig en hard
xxx
ruige porno
xxx
Onroerende
xx 50 cpm 06 320x320x53 xx
goederen te koop
Lekkere STRAATMEID n jon
gevraagd
ge griet voor 50 cpm 06
320x320x77 xxxx 320x320x77
TF HUUR per 1 jan KAMER n\'nllp dikke rijpe negerin
voor de wintermaanden
wacht op je in d r witte onder
Tel 15917
goed DD cup Bel me SOcpm
320x323x46 xxxx 320x323x46
AH AH TOPS&M AH AH
Sportartikelen
Meesteressegenot
50 cpm
AH
06 320x331x13
AH
||im
MOOI VUURWERK
Jong lesbisch meisje mm
111
Jaap Bloem Sport
Tamara vindt meisjes lief m
Kerkstraat 6a
50 cpm 06 320x320x65
* Te koop stalen noren
Griekse Porno
maat 43 Prijs ƒ35 Tel Taboe achterkant Taboe
02507 15433
50 cpm
06 320 320 62

Rijpe Claudia traint haar
xx buurmeisje xx 50 cpm 06
xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
Topsex1 Topsex1 Topsex1
Ik heb nou eenmaal hele
grote
in 06320x325x25
Surinaams schoolmeisje (18
j ) leert van haar rijpe hospita
50 cpm xxxxx 06 320x323x24

Meisjes Porno
GRATIS MICRO'S
50 cpm worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
Petra (18 jaar)
0632032052
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
Rijpe Greet doet t echt met • aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
jongens (18 j ) Life opgen
• weg/aan komen lopen/vliegen
50 cpm 06 320x322x27
• maximaal 5 regels
• • alleen voor particulier gebruik
"i
LADY BIZAR
'
•
het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen
0632032468 SOcpm hete
zondige SM sex MEESTERES

Ze doen!

Wendy-foon
06-320 332 77

experimentele
ƒ O 50 p m Pb 4100 Arnhem gevaarlijke
porno spelletjes en tarten
de grens van t toelaatbare1
Ze dragen lak leer jarretels
en stiletto hakken1 Ze doen
(ex)gedetineerde meiden net
het voor 50 cpm via de 06
gescheiden vrouwtjes dikke
uitgerangeerde prostituees
weggelopen bisexuelc moe
ders Wij zij1- dagel (Live) te RedEarProd Box 547 H lem
horen voor 50 cpm via de 06 • Wij behouden ons het
•echt voor zonder opgave van
redenen teksten te wijziaen
Red Ear Prod Box 547 H lem of niet op te nemen

Wij zijn

320.(323)99

320.33.188

Live Porno!
uit Zandvoort

NIET GRATIS

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

I.V.M. DE FEESTDAGEN DIENEN DE MICRO-ADVERTENTIES VOOR WEEK^f
OP DONDERDAG 27 DECEMBER VÓÓR 14.00 UUR IN ONS BEZIT TE ZIJN. •

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v J
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)

k 0 0 P b r u i d s l a P 0 n
m a a t
T e
3 8
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t e n
T e l
3 4 3
s t 0 e l
0 2

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) me'
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

In hun flatje pal aan de boulevard
hebben twee Zandvoortse zusjes een
eigen 06/lijn laten installeren1
De zusjes zitten 100% Live bij de
telefoon en dragen alleen hele
kleine doorkijk slipjes met naald
hakken en gemene jarretels1
Als jij boven de 18 jaar bent mag
je dus meedoen aan de meest smerige
Porno/Spelletjes die er bestaan1
Nu kan je dus echt Live alles doen
wat bij jou thuis (misschien) niet
maq of vies wordt gevonden via de

6
7
8
9
10

•t

Oê-340.340.50

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
/
ƒ

3,63
3 63
3,63
4,83
6,04

ƒ 7,25
ƒ 8 46
ƒ 9 67
ƒ1088
ƒ12,08

Red Ear Productions Box 547 H lem
Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen

Diversen

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

AEG

E
i

zoekt

technische vraagbaak
Zie je jezelf asl de onderhoudsmonteur (m/v) voor het hele
bedrijf? Heb je een LTS diploma met VEV en enige jaren
ervaring7 Zoek je afwisselend en zelfstandig werk7
Bel dan snel met Gerard Bendervoet (020)5105224
X Y Z B V verhuizingen en
omerverhuizingen Voll verz
Daq'nachtservice 020 424800

Het Goedkoopste Vuurwerk
Jaap Bloem Sport
Kerkstraat 6a

'
Alle prijzen mcl 6°o BTW

l

Naam

5

Adres

t
.

Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

.
.
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10

ij hebben wat lekkersvoor
g & oud en Oud &Nieuw
395

Verse oliebollen I O v o o r % J «

Pizza-, kaas- of sesamcrackers. Doos-

1.95

je met 75 gram

130 2 doosjes

Verse

appelbeignet,

appelflap

appelbroodje

1 - 6 voor

of

5r

Ovenverse saucijzebroodjes uit eigen
banketbakkerij.

1.15 5 voor
GLAS EN ISOLATIE

375

TEL 02550 - 30624

CORNWALLSTRAAT 6 - IJMUIDEN

HET DIENSTENCENTRUM
ZANDVOORT BEDANKT:
DE CHAUFFEURS VAN DE
BELBUS

kersentaart

Gevuld

met

luchtige, verse banketbakkersroom.

penoise Appellation Clairette de Die
Contrôlee

DE RIJDERS EN KOKS VAN
TAFELTJE DEKJE

Wener

ClairettedeDieBrut Methode Cham-

Gegarneerd met veel kersen en slag

Feestelijk gul mousse-

room

rende witte wijn

675

DE AMINISTRATIEVE
MEDEWERKERS VAN
TAFELTJE DEKJE
DE KONTAKTPERSONEN VOOR
ALARMERING
MEDEWERKERS MEER
BEWEGEN VOOR OUDEREN
VOOR HUN MEDEWERKING EN
INZET IN HET AFGELOPEN JAAR.
WIJ HOPEN WEER OP U TE KUNNEN
REKENEN WANNEER WE 1 JANUARI 1991
VAN START GAAN ALS STICHTING WELZIJN
OUDEREN ZANDVOORT

H

Vruchtenlimonade-siroop met natuurYalumba Angus Brut Rosé. Methode

Chateau

Vacuüm verpakt party blok jong bele-

Champenoise. Feestelijke

Champenoise

gen Goudse kaas. l kg.

sche"Pmk"Champenoise. 't
*\ f\
f\

Australi-

Reynella

Brut

Feestelijke

sche "Sparklmg wine"

Methode

lijke

cassis-, smaas-

Appeltaart Gevuld met verse appelen

Austrah-

appel-, aardbeien- of citroensiroop.

met kaneel en rozijnen Gegarneerd

Inhoud O 75 liter.

met slagroom

10.'t f\

kleurstoffen:

375

.H E MA De normaalste zaak van de wereld..

VAN DEN |

EUVEL

Postcode Loterij kondigt alvast de lente aan

Uitkijken naar
de tweeënhalve ton!

Elke maand vliegt er een ton uit bij de Nationale
Postcode Loterij. Maar op 21 maart 1991, precies
op de eerste dag van de lente, maakt u kans op de
speciale hoofdprijs van een kwart miljoen!

DE LAATSTE

Zo'n lentefeest is iets om naai
uit ie kijken: dauiom schnjven \ve er nu alvast ovei.
Maar waarom /o'n reiuepnjs.'
Omdat de Postcode Loterij
dank/ij de enorme groei van
het aantal deelnemers gioot is
gewoiden. En daai willen w i j
iets voor tetugdoen. Per slot
\ a n lekenmg stellen al die
deelnemers de Postcode Loteri| m staat om /ich in te zetten vooi mens en milieu. En
dat moet maai eens gevierd
/rn Bnnk cv; WiiiUH'lu Ki nip prt">t nli
u n ik fi4 (100 v///c/cvi uc/c/;' t'n ili
f}n\ti oitc L i f k i t i Lid niiiunil 11 n inn
ilc \ui>L'il't>\lii>di'i>ni\ \un ' 000
iltilili n i n ili \npi'i\\in!\i'lpiij"* /ai

(LAGER MAG OOK)

Tegen de hoogste tarieven bij uw

ASSURANTIE ADVISEUR

Met de juiste
postcode
komen uw
beste wensen
sneller aan.

,'c Ic H /c/H,' c'/tc

lnuiK lln|/Ln hnv

VERZEKERINGEN
PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

Rectificatie
De SuperPostcodepii|s die
elke maand \\oidt uitgeieikt
aan alle deelnemeis in de
posicixle \\aaiop tle meeste
pii|/en \ i e l e n . is geen 5.0(10
maai .•> 000 gulden. Voor de/e
foutieve henchtge\ mg on/e
excuses. •

nu itul [X uakiiu u rdl
l l f l l \ \niMttcl 1111 DL
i.tin"kiu Jjii kiinl u l'iri

WIN EEN TON BON

m

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
l de vele prijzen:
J 1 lot (ƒ 10,-) per maand _l
loten (a ƒ 10,-) per maand
A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Naam:_

Adres Passage 36-38-40
Telefoon 02507-12468

worden. Dus voor iedere deelnemei belekent dat kansen op
een ton in januari ot lebman.
maar op 21 maait 250000
gulden. En... hoe meer mensen ei in één postcode meespelen. hoc groter de kansen
woiden. Het zou ei m de
lente \ a n I9 1 >1 wel eens wami
aan toe kunnt.n siaan! •

J dhr. _J mevr.

Adres:
Postcode:

Een genereus
gebaar
Als de feestelijke \\agen vooi
komt rijden bij de \\mnaars
van de SuperPostcodepnjs,
gebeurt dat mei een fraaie
Pontiac Trans Spon, die geheel belangeloos tet besclukking is gesteld dooi de impoiteui. het Motoihuis in Leiden. •

Plaats:

Ik machtig u hterby tot wederopzegging per maand het aangegeven
bedrag van onderstaande rekening af tf schrijven
Postbanknummer.

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

15 1290

m NATIONALE i

• L O T E R l J II

M

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

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
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Haking Vision III Automatisch
filmtransport flitser en filmgevoe
lighe ds n c tellmg In zwart of bor
leiux Compleet met QQ
tas Van.JJ9r-VGOi
' *>""

Panasonic automatische telefoonbeantwoorder
KX-T1445 Opafsfnd nschakluiai M e t d u b U l
rijSetttbystcem Te selecte er pn me jdei v i
1 m n u t tot geheel / c i c c ictivite
"30Q
Inclusief ifstt-ndsbcdiening
>* ffjm*

We hebben een leuk v
voor u samen

Vendomatic naaimachine VN 90
Met vrije arm en 3 naald
standen Onderandeievoor
dubbelnaads stikwerk
ritssluitingen en knopen
aanzetten T Q Q

Sony stereo radiocassette
recorder met CD CD > t l rut
ntir sein ei syi ih
J1 n
(b j opnirrt t ' e CD
de eassetterecorder) 'let
nnsljtin? /
u
telefoon Van449r<

Headstart Explorer* PC rret 512 KB srhc i
gen Voorzien van een 3 5 diskdrive ei t c i
40 MB hirddiskdrive Compleet met u tge
breide softwi e en mms
A ZQQ
Met monochrome monitor
l«O7Tj"™
Of per maand 55 - met electromcicard
Met Heuienmomtor 1 999""
Ot per maand 60 - met electromcioid

nci t,t c1 k /m/iu

i6 5 ja

l 199 f

Citroen
CX TRD turbo 2 mtercooler 88
/ 26 500 CX Prestige turbo 2
airco ABS 87/19500 BX RD
break turbo diesel 88/23500
BX TRD turbo 89 ƒ 24 900 BX
TRD turbo 88/22500 BX RD
break 88/19900 BX TRD 88
stuurbekr ƒ 17 500 BX TRD 84
ƒ5950 BX D 89 30000 km
19900 BXD 88 ƒ 15500 BX D
87 ƒ12750 BX D 84 ƒ5500
BX 19TRS 88 ƒ 18500 BX 16
TRI 88ƒ 16500 BX16TRInov
88 LPG ƒ 16500 BX 16 TRI 87
/ 12500 BX 14 E 88 ƒ 13500
BX 14 86 / 7950 BX 14 E 85
LPG ƒ6950 2CV 6 club 86
ƒ4250 2 C V 6 c l u b t 83 ƒ 1950
Visa 11 E 86/4950 Visa 11 RE
83 / 3500 Visa 11 E 83 / 2950
AX 14 TRS 87 / 9250 GSA 84
ƒ 1500 Visa Garage Houtman
kade 37 Adam 020278410

Autorubriek SHOWROOM verschi|nl elke week in alle
edities van Weekmedia l w Amsterdams Stadsblad
Buitenveldertse Courant Diemcr Courant De Nieuwe
Bi|lirer Nieuwsblad Gaasperdam Nieuwsblad De
Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper
Nieuwsblad Haarlemmermeer Amstelveens Weekblad
Uilhoornse Courant De Ronde Vener Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
ri|dag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven'
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020 6656321
Schrifteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Hel Parool Wibautstraat 131 of Rokir
l 10 Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmedakantoren
Amstelveen Gebouw Aemstelstijn Laan van de Helende
Meesters 421 B Purmerend Weerwal 19 U ihoorn
Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoon
Gasthuisplem l 2

CITROEN
VAN ROOTSELAAR
VOOR NIEUW 4- GEBRUIKT
Reparatie alle merken
Zaandam tel 075350985
V a / 85 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecia
list van Zaanstad
GARAGE RENE SPAAN
Vissers pad 11 Krommenie
075281193 of 353788
• Auto te koop9 Plaats een
advertentie m DEZE RUBRIEK
U zult verbaasd staan over het
resultaat

Te koop FORD ESCORT 1 t
Ford Escort bj 79 puntgaaf
LASER blauw bj 1985 APK
rijdt prima nwAPK ƒ 1450 Tel
tot okt 91 Vr pr ƒ 9000 Tel
02990 37825
02990 25004 of 020 901215

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel
ƒ 11,mm-prijs
ƒ5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag

Gun uzelf
Ford van Nes
Weesp
Ook voor een prima gebruikte auto
Ruime keuze

Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

FIESTA ESCORT ORION SIERRA SCORPIO
EN OVERIGE MERKEN

Gun uzelf

AUDI

EEN GOEDE INRUILPRIJS PRIMA GARANTIE
EN GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIdKHEDEN

• Deze autorubriek
heeft een oplage
van 730 000 ex

Dichtbij

BMW

Isuzu

Honda

Chrysler

Chrysler Haarlem
off dealer
* Chrysler * Jeep * Dodge *

Honda Accord 1500 autom
10 81 APK 10 91 1e eig
70000 km grijs rnetal ƒ2775
Tel 020 163260

Auto Centrum Duivendrecht
Hyundai onderhoud incl APK
gratis leenauto v a / 299
Schade herstel 020995176

Lancia Prisma 1600 1 1 87
Donkerbl 62 000 km Vr pr
ƒ 12500 Tel 023263020

• SHOWROOM
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving
Tel 0206658686

LADA 2105 86 1e eig wit
63000 km APK 91 trekhaak
Prijs/3500 Tel 0324034751

P KRUGERKADE 10

Fiat
c

iat Ritmo bj 6 83 APK Fiat Uno 55 bj 85 5 drs
urd zeer gaaf ƒ 1950 Tel 70 000 km i z g st ƒ 6950 In
;
827115
ruil gar fine Tel 02990 37825
FIAT VERMEY B V
e uit ruim 35 occasions
ipsweg 13 Uithoorn
02975 62020

• SHOWROOM verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving

Mazda
Mazda 626 HB 12V 21 st bekr
aut trekh radio cass 56000
km M 89/28500020994095

Lada

LADA WETTER
Lada 1200 S
85 / 3250
Lada 1200 S
86/3500
Lada 2105 1 2
86 ƒ 5 000
Lada 2105 GL Ipg 84 / 3250
Lada 2107 1 5 Ipg 85 ƒ 3750
Lada Samara 13 8 9 / 1 2 7 5 0
Utroen BX
8 5 / 8 250
Seat Marbella
8 8 / 8 250
Ford Escort 16
86/13500
'eugeot 205 GL 1 1 4 drs 83
ƒ 7850
Volvo 242 aut
77 ƒ 1 750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 02907 6572

Mazda 626 GLX 20 HB
bj 84 trekhaak
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32 a llpendam
Tel 02902 1697/1981

Mercedes Benz

Nissan Laurel 2 4 autom m
83 APK 12 91 radio cass
ƒ 1975 Tel 020 146392
Datsun Cherry 1300 GL m 84
APK 10 91 3 d zeer mooi
ƒ3475 Tel 020 163260

l Ll L

tl

Naam
Adres __
Telefoonnummer

_ Handtekenino

Opel Corsa 1 3 S de luxe bj 8
AUTOBEDRIJF o WALS
Dorpsstradt 32a llpendam
tel 02902 1697 1981

Zeilemaker Opel
INRUILWAGENS
Constant keipe uit 100 auto s
Burg D Kooimanweg 7
Purmerend 0299022551

SHOWROOM
Postbus 156
1000 AD Amsterdam

Peugeot
KOUDIJS AUTOBEDRIJF BV
WESTELIJK HALFROND 70
(Kostver'orenhof sneltram halte Zonnestein )
1183 JG Amstelveen Te 020455451
PEUGEOT DEALER
STIPPENPARADE volg de stippen en pak t voordeel
Stippen van ƒ500 tot/2000 voordeel
PEUGEOT
KMstand
Prijs
Type
b]
205 XE Acceni
50000 0586 ƒ 10950
30000 0390 / 17 500
205 XE Accent
50000 0588 / 14500
205 XE Accent
57800 0187 / 12800
205 XE Junior
63000 0487 ƒ14900
205 XR 1 3
18800 0988 / 18 950
205 XR 14
49000 0489 ƒ 18 700
205 XR 1 4
30000 0390 ƒ 23 500
309 GL Profil
55000 0388 ƒ 14 500
309 XE Allure
55000 0886 / 14 750
309 SR 1 6
23000 0390 / 28 200
405 GL 1 6
73000 0389 / 28 900
405 GL Diesel
16500 01 89 / 27 500
405 GR 1 6
/ 26 500
51000
405 GR aut LPG
51000 0489 ƒ33000
505GR22mj
90000 01 86 i 17 500
505 GTI autom
ANWB gekeurd 3 m garantie inruil en f nanciering mogelijk
Diverse demonstratie auto s
205 XR 405 GR 1 9 309 GR 605 SV 30
Interessante prijs'

Prijs
ex 6%
BTW

ibo s i
/| i dik
i in t

Zeilemaker Landsmeer Su/uki dealer

Toyota de Graaf biedt aan
Starlet 1 O XL
Starlet 1 O XL
Starlet i 3 DX
Corolla HB 1 3 DX
Corolla sed 1 6 XL
Corolld LB 1 8 DSL
Corolla sed rood
Canna sed 1 6 GL
Canna sed 1 6 GL
Hi Ace 9 pers DSL
Peugeot 305 6t

a
j
i t
n rt
uK
|dn

jdh

/
]
ƒ
/
/
/
88 /
86 ƒ
8/ /
38 /
84 /

80
8/
b/
8b
87
88

Tel 020865511

lÜbOU
iO L JOO
1 1 /bO
11 500
K c 50
14 9bO
14500 AUfORIJbCHOOL DE FONS
12900
BOVAG LID
DIEMEN
13 7bO
Info tel 020 90029?
18400
VOORLICHTINGSLIJN
o 7bO
AU10RIJLES
Telefoon 020 16 1 3 2 1

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 4248 A dan Uud 7 Ttl UA) 7b38A
Ambterdam Noord HaiieibUaa 3 1 5 lel U2U juU40l
Toyota Canna de Luxe bijna 81
APK 12 91 2 d / 1775
Tel 020 146392

Volvo
Te koop VOLVO 340 3 deurb
bj doe 85 prijs / 8000
Tel 020239128
VOLVO DEALER BIEDT AAN
740 GL LPG
88
740 GL aut wit
88
740 GL diesel grijs met
87
740 GL Turbo wit
86
244 GL
87

Autoverhuur
*AAA Auto rientd BV*
Div personenwagens v a / 25
div bestelwage ns v d 1 1 17 m'
+ dutoditibuldnce 020 6630830
Anders dan diideren autover
huur v d ƒ 25 p d 125 km vrij
Alle auto s ir et rddio cass ree
ADA West 020119708
N jrd 020324859

Bn

Ouke Baas

DE GROOTSTE SUBARU
DEALER VAN AMSTERDAM

en

Mini Jumbo

Seat
SEAT AUTO KOHLER SEAT
j d Madeweg 23 bij Mdkro
Adam
0206686146

l

B
l

Volkswagen
T k VW bestelbus 3 83 wit
APK gek benz motor 123000
km /3500 0297743169

l
i

VWGolfGTi 16 W bj 87 dure
uitv kl lood rnetdll / 24 950
nruil fine mug 02990 3782S

l

Jetta 1600 LS automaat m 62
APK 12 91 LPG ƒ2975 Tel
020 146392

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Pos'bus156 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool Wibautstraat 131/Rokm 110 Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw AemsteMyn Laan van
de Helende Meesters 421 B Purmerend, Weerwal 19 Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp
Nieuwstraat 33 Zandvoort Gasthuisplem 12
~••

iOlf 1600 LS m 81 APK
12 91 3 d -oor fijne auto
2975 T r i 020 133260

Algemeen

ALLE KLEUREN TYPES
UiT VOORRAAD LEx/ERBAAR
LET OP1"

Speciale aktie
EINDEJAARSSHOW
t/m 31 december

Auto's te kocp
gevraagd

Service en
reparatie
APK + grote beuit v a /2JO
ind DIESELSEPVICb brand
stotpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage
n otorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendii,cnt
tel 020980639
APK keuring geen afsprddk
kldar terwijl u wacht Ook repj
rdties e T onderhoud
Ge.!
West Center 020 122476

• SHOWRC )M
huls ld

f

All bit rd

INKUOP AU i
pi s
L l

A P K KEURINGSSTATION
Keurei zonder afsprddk
Feenstra & Jirnmink
Asterweg 24A Adam 364/0^

u

i.

U
L

Ko jp
NLN b
Ueec'sio

Garage ROBE gespec in re n
men en fricties Comeniussti
455 020 177388 Lid BOVAC

(AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor dt deur
gehaald Autosloperij Jan
Te! 020361178 029076248

«Bc

!

piidts
idvel

ge u
ydA

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken alle bouwjaren
Rdvenstijn 025025435
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Auto de Rijp Grafterbai 2
3raft De Rijp tel 0299/ 3/09
KLAAR TERWIJI U WACHI

\ 111 i l P |

UHl I I I L l 111 d l

V i l U ik

l

st U t

LET OP ± 20 INRUIL AUTO b
met NW APK \ d / 950
l e t 0299037825
TEVhNb INKOOP AUTO S

I n U din.Hi l'l L i h i u i k \ \ u k
l MS l
l i k M m u i t k i n n u l Vi. > u l l i l l
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LEF OP1
Autobedrijf
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Autobedrijf Heere
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ƒ6350

Zuiderakerweg 83 (oranje l ek)
A dam Osdorp tel 020 1054/8
Geopend vdn 9 00 tot 19 00 uur
Alle dutos APK hoge nruil
Find it lerinn bi men 24 uur
Ceihtoü*aan7225 W
v a ƒ 5000 1 j lar gar i itie
. .
uj) dibeid onderdck n
Donderdagavond kodpayond. V W Golf GLb Cdbno LI d
82 i m s / 1b9jü \ U üolf
De enige o f f SUBARU DEA
6 Av i lec
l j 87 LPG
LER + occ voor Purmerend
12950 BM\A 525 i bijn i 85
° o Tuijp b v West Beemster
8950 Peugeot 205 XE Ae
02999 278 Jisperweg 39 40
cent ong 8b 1e oig / 8950
:
ord Sierra combi 1 6 LPG
b] 86 / 9950 Citroen BX dn
bel bj 84 ƒ7950 Tosota Co
: v/li Müseürn autoDe.arijveri
olla 1 8 D combi m 86 ƒ5950
Ford Eb' ort bijna 85 / 6950
Reeds 14 jaar de dealer
Opel Kadett 13 autom ut
voor A dam en ornstr
bj 84 / 5950 Mercedeb 240 d
IN NIEUW EN GEBRUIKT
n 81 i (M bt / 5950 Lddi
De goedkoopste in lidsing
200 b l j 88 / 49bO Ntesd
ook voor pdrtiL.ulieiL.ii
Vliera UX ui 85 / 4950 Opi l
EINDEJAARSSHOW Rekoid
20 S i, 81 / b950
van 21 12 t m 31 12
Fiat Ritmo 70 el m 88 / 6950
(op werkdagen van 10 17 uur) Renault 5 tl bj 84 / 3%0 VW
Ruysdaelkade 75, A'darh-O.Z. Derby bj 81 ƒ 1950 VW Polo .
b] 80 / 1950 En noq dixerse
Info: 020-6623167/702853" uitos
i 'bOO i '°")000

F en frisse start >an uw weekend

g l U O l . I l \ 111 ^ t O I l 2 IHll

Ook het juiste adres xoor
EEN GOEDE OCCASION

I

AUIOHIJINblRUCTEUR V\/Uhüti\l Vu
Woiüt nu ciutorijnstruUeur e LM j ,
ga dntie ir ogelijk De goeük j^ < i \
5 jan 1991 MlCtlEL Op e dir IJL.

/ ik l d luiLhlind DL (nu i uk l m u. i k s

KEURINGEN

DE NIEUWE ROVER
200 3 DRS

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep onderh APK LPG
alarm
etc
BOVAG
LID
HOOFDDORP 02503 14097

üh/ersen

Autosloperijen

APK

NU IN ONZE SHOWROOM

alle rijlessen / 3 1 per les
hdlen e i brengen
speeiad moiorpakket
spt uale spoed en herhdlingst ur
diverse merken auto s JK i ilu
gi jtis tt eonecursus u(
IL
bPOEDCURSUb MLOt r
Ruyo de Beure ib ^u t- ti
Fe 0^0 13Ö-1/j

v i's* i e

Subaru

Minor Motorcars BV

SbTERREN AU1U EN 11

decemberaanbiLcii
eerste 10 rijlessen ƒ

Toyota

Renault

400 4 DRS

Ie 10 echte AUTO 1e b Mul u
O e lussen willen t idu eoi s i
/elf kie/cn wat xoor so)rt L
MICHEL kies je ils ji k« i
K es beuust kies k
Ie 020853683 I 8 I / / O / j

voor A d ir n Noord c
Dorpsstraat /4 L diidsmt er 029084343

niet duurm
5x Volvo 360
85 t m 86
COBUSSEN AMSTERDAM
auto d nbuldiee & oprijauto
5x Volvo 340 1 7 86 t m 89
Sinds 1930
AMSTERDAM CENTRUM
9 pers buksen en piek up s
8x Volvo 340 1 4 84 t m 88
Leeuwekeur gebruikte auto s
205 Accent
88/13950
6x Volvo 340 aut 87 t m 89 Avond en nachttar
205 Accent
90/17500 205 XE1 1PEUGEOT
Accent 87 88 89
bestelwagen dttdlen na 1730
205 GL
8 5 / 9 750 309 XR GR
bj
uui en de v o g e l d e morgen
309 SR
86/12250 605 SV 3 O
bj 90
on 800 u jr retour
88/18950
405 GR
OOK FIAT
lege 4 uui tarief
309 Profil
8 7 / 9 950 Uno 45MAAR
bj 87
020794842 020 908683
309 Profil
86 / 9950 UNO 60SDiesel
bj 87
UW VOLVO DEALER
BLOKSMA
RADIATEUREN
Mazda 323hb 1 3lx 88/15750
Citroen Visa 11 RE
bj 87
Meeuwenlaan 128
Fiat Panda
8 3 / 3 250
warmtewisselaars
Kapoeas
Ford Escort 1100
bj 84
Tel 020369222
Aeg 17 A da n 020148385
Alle auto s met
Inruil en financiering mogelijk
Ook voor leasing
3 maanden Bovag Garantie
PEUGEOT DEALER
Tevens service en reparatie
Adres Baarsjesweg 249 253
2e Wetenngdwarsstr 43 1 m 47
Adam tci 020 121824
Tel 020237669
Peugeot
205 GLD bj 86 5 drs
Autosloperij A de L ede
T k gevr Peugeots 504 505
Nee i geen iibico ony
sloopschade etc Vlotte afhd i z g st 130 000 km ƒ 10 950
Inruil
'inc
mog
02990
37825
AUTO
ELEKTRA
HECHRI
BV
PTT vnjwdii y RDW
KEIMPE CARS 020 244255
<laar terwijl u w ieht Ru Mar
(s)loopauto s
ZUIDWIJK Mmervalaan 86
Iers en dynamo s Erkend
HOOGSTE PRIJS
bij het Olympisch stadion Ver
nbouwbedrjf van TBBS TNO
111 020 198691
koop nw en gebr Peugeots
goedgekeurde
autobcvc
1200 m2 SHOWROOM
Ook inkoop Tel 0206629517
gingssystemen
Valkenb ir
NIEUW EN GEBRUIKT
gerstr 134 Tel 020240/48
SHOWROOM
l«.d.;Wadevyeg ;:1;- 020-668331 r
irote sortering ONDERDELEN
Postbus 156
,.
van schade auto s alle
1000 AD Amsterdam
|l
merken alle bouwjaren
RAVENSTIJN 02502 4543o
\ ISll B \
Lid Nevar
Uimindi l \ l ( )
TOYOTA DE GRAAF
S miiin\ukitiil
RENAULT AMSTERDAM
Renault 5 Campus bijna 89
Alle onderdelen voorradig
Top occasions met 1 jaar
1e eig 7000 km
boekjes
in l I|UL UIL
ündensatorweg 44 A dan
garantie
aanw / 11 950 Inruil gar fine
S! dijk Info 020865511
Wibautstraat 224
Tel 0299037825
020 561 96 11
Renault 9 TL m 83 APK 12 91

Saab

Prijs
m 6° o
BTW

25,00
2650
36,00
38,16
47,00
49,82
58,00
61,48
69,00
73,14
80,00
84,80
91,00
96,46
l 102,00 j J08J2

voor An sterdd en orns rel-e J A i
Showroom He non/laan 25 A ( eil A
Showroom te/ens werkp! n Kjd 11

Lonst Peugeot

Roverdealer
Sloterkade 43 44 A dan
tel 020 177975

2

6
7
8
9
10

Schaafstraat 24 A darn N
Tel 020361153

Rover

Nissan

ai 1

33

T k Opel CORSA Swing 1988
„i 5 drs 23000 km Prijs
ƒ13000 Tel 0299047757

Mercedes 300 dies m 81
puntgaaf APK gekrd prima zeer goed rijdend ƒ2775 Tel
auto / 5950 Te! 02990 37825 020 146392

J-* ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
^^f onderstaande tekst zo spoedig mogelijk m de autoruonei' SHOWROOM Ik sluit een
betaal-Xeurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie m
_
Schrijf hier m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en
tussenruimten tellen voor"! letter Minstens 3 regels beschrijven

Auto Amstelstad Suzuki Dealer

Accessoires en
onderdelen

Lancia

ƒ 825 p m
oga 2 5i Mf\
ƒ816 pm
ager 2 5i M7T
Alle modellen uit voorraad leverbaar
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
van 36 maanden en excl w v o

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

-NoordSchaafstraat 24 A dam N
Tel 020361153

Hyundai

Business fin. lease

T k Opel Manta 20 HB B j 79 Te koop Opel Kadett HB 1 6D
APK sept 91 LPGalumvIgen bj
83 APK gek
/3000
Pr / 1550 Tel 075284666
0297721912

Rijscholen

Van Vloten
Amsterdam

Hogeweyselaan 97 Weesp Tel 02940 15443

315 82 120000 km T k BMW 316 rood LPG bj
80 APK 6V 91 geen roest m
st nwe banden APK
radio ƒ3250 Tel 029955378
91 ƒ6000 0299072724

Suzuki

service adres
voor de Zaanstreek

Ford

Alle opdrachten (zowel telefonische ols schriftelijke) die
oor donderdag 20 00 uur m ons bezit zi|n worden do
olgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
v/eek in alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren

100 5 S m 82 puntgaaf
PK rijdt prima ƒ 1950 Tel
a
O 37825

Het officiële

Opel
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VRIJDAG 28 DECEMBER 1990

WEEKMEDIA 22

Dansschool

ALBERT VAN LINGEN
STUDIO:

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

Verenigde
Spaarbank

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 -Zandvoort
Tel. 02507-12327

is zaterdag 29 december
geopend. Zie onze adv.
elders in dit blad.

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

l OLIEBOLLEN
fet

0,50 per stuk

| ZANDVOORTSE
^ HUURDERS
VERENIGING VAN

IAPPELFLAPPEN |
|g
1,00 per stuk
fj|
$Ü Snackbar Boul. Barnaart 8 &
&j

Tel. 14301 Zandvoort
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SECRETARIAAT POSTBUS 287 - 2040 AG ZANDVOOR1

Het bestuur wenst cd haar {
leden een
Voorspoedig 1991

AANVANG

BESUMERS
STIJLDANSEN VOOR PAREN
(elke leeftijd)

Ook
voor

OPRUIM

op clubs
enz.

Haltestraat 14.

Informaties tel. 02507-17082/16623

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DEWIT VERHUIZINGEN

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

VRHUKKS

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

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

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

DE VRIES

Speciale aanbieding
MELÉE COL T-SHIRT 15,-

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

Wij STOFFEREN
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10 BANKSTELKÜSSENS
inclusief stof

,. Velours overgorqiinéri " v ' van <•
i ƒ,39.9? ;yqory,9;9v5ig'.'tntr; %}
;,Vitiïage en allé • soorten-inodel;3';
' gordijnenv.a./-SiSis'perniéteK;
, gratis gemaakt! JÓOO;verscjiilf,',;
mèubelstón. Van';'./:69;-; voórfi
i V/:S.95; ,:Wi| stpfte:ren aire soor;'.
^tën^ meubejen. .bô.ten ...en .carav
~
Gordijnengroothandel ,
Haarlemmerdijli 169 - A'dam ,

' '

20,-

Yersey sweater capuchon
100% katoen 39,95

19,95

kleuren rose-mint-kobalt-koraal-wolwit

20,-

25r-

Yersey minirokje
100% katoen 35,kleuren mint-wolwit-koraal-kobalt

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

'; Alle soorten schuimrubber op
.r-rnsat gesneden.'
•.
,.
'-Prachtige l pers.' matras
'••': ƒ.55;-. . .
• . • - . . . ,.",.- Echt natuurrabber matras rnet,
zuiver..^ .-scheerwol ', afgedeKt

'
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J

'

' "

WAARBORGGARANTIE
• Showroom atelier fabrikage.
' flmpèrestraat 10
Zandvoort
tel. 02507-19347
'

geeff u meer!
ILLI & OLLI
familievoorstelling van theaterclowns
Illi Szekeres, Hongaarse en Olli Hauenstein, Zwitser, zijn acrobatische
en muzikale clowns en zij gebruiken dans-, toneel-, goochel- en
. evenwichtskunsten bij hun optreden. Zij spelen niet alleen zelf, maar
laten het publiek ook deelnemen aan de voorstelling.
Illi & Olli mogen tot de beste clowns ter wereld worden gerekend.
Zij treden op in het Nieuwe de la Mar Theater in Amsterdam
op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 januari om 19.30 uur en op
zondag 6 januari om 14.00 uur.
De toegangsprijzen bedragen f 25,00, l 20,00 en f 15,00. Tegen
j inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon aan de kassa
van het Nieuwe de la Mar Theater, Marnixstraat 404 in Amsterdam
ontx'angen onze lezers een korting van f 5,00. Kinderen t/m 15 jaar
betalen"} 10,=.

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

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:

Telefoon:

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

geeft u meer!
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Legging met lycra 35,IVf"
kleuren rose-mint-koraal-wolwit

Yersey broek
100% katoen
halfwijd model 45,kleuren:
koraal-wolwiï-mint-rose~kobalt

\

